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LỜI GIỚI THIỆU
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ là quyết sách 

mang tầm thời đại của Chính phủ, kiến tạo phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Các Bộ, ngành, địa phương đã từng bước tháo gỡ 
các rào cản, hóa giải các thách thức, tận dụng tiềm năng, thế mạnh, tạo xung lực mạnh 
mẽ cho đồng bằng sông Cửu Long.

Qua hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết, triết lý phát triển thuận thiên đã 
thấm nhuần trong nhận thức, tư duy và hành động của các cấp, ngành, địa phương vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, được người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng 
ứng, các đối tác quốc tế ủng hộ, hỗ trợ hiệu quả. Những kết quả quan trọng đã đạt được 
góp phần tạo nền tảng vững chắc để đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phát triển thịnh 
vượng trong thời gian tới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai đang ngày càng diễn 
ra nhanh, phức tạp và sẽ tiếp tục khó lường, khó dự báo, đặc biệt là những tác động 
ngắn hạn; tình trạng thiếu nước, thiếu cát, thiếu phù sa được dự báo sẽ còn tiếp diễn 
nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị lần 
thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 
để đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp toàn diện để tiếp tục tháo 
gỡ những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính 
phủ đã nêu quan điểm tiếp cận chiến lược mới để các Bộ, ngành, địa phương nghiên 
cứu, hoàn thiện và bổ sung các nội dung còn thiếu vào Nghị quyết theo hướng tập trung 
thực hiện nhiều giải pháp đột phá hơn nữa đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long phát 
triển thịnh vượng, bền vững.

Tiếp nối Kỷ yếu của các hội nghị trước đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng 
giới thiệu cuốn Kỷ yếu Hội nghị nhằm bổ sung, làm phong phú thêm nguồn tư liệu và 
tài liệu hữu ích về đồng bằng sông Cửu Long cho các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa 
học trong nước và quốc tế./.
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biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà 
nước ta luôn quan tâm ban hành nhiều 
chủ trương, chính sách, giải pháp, chương 
trình và các dự án cụ thể nhằm phát huy 
tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy 
phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Chính phủ 
đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP 
và ba lần tổ chức Hội nghị về phát triển 
bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Việc ban hành 
Nghị quyết số 120/NQ-CP đã đánh dấu 
bước đột phá lớn trong tư duy định hình 
chiến lược phát triển vì tương lai thịnh 
vượng, bền vững của đồng bằng sông 
Cửu Long theo hướng tổng thể, tích hợp 
phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng, với 
tầm nhìn dài hạn, tăng cường kết nối phát 
triển giữa các địa phương trong vùng, bảo 
đảm tính liên tục, liên vùng, liên ngành 
có trọng tâm, trọng điểm thông qua cơ chế 
điều phối thống nhất.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, 
Bộ, ngành, địa phương,

Thưa các vị khách quốc tế, quý vị đại 
biểu và toàn thể các đồng chí,

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chào 
mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, 
địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, 
đại sứ quán, cơ quan ngoại giao các nước, 
đại diện các viện nghiên cứu, trường đại 
học, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, 
các chuyên gia, nhà khoa học trong và 
ngoài nước tham dự Hội nghị lần thứ ba 
của Chính phủ về phát triển bền vững 
đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG HÒA BÌNH

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC
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trợ, giúp đỡ hiệu quả, chia sẻ những kinh 
nghiệm quý báu từ các đối tác phát triển, 
các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết còn nhiều hạn 
chế, khó khăn, chưa đáp ứng được yêu 
cầu đề ra cũng như sự kỳ vọng của chính 
quyền và nhân dân trong vùng. 

Hội nghị lần này được tổ chức trong 
bối cảnh đất nước ta bước vào năm đầu 
thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng 
lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế-
xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, Kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 
2021-2025 với thế và lực mới. Đây là hội 
nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, một 
lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán 
và sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ đến sự phát triển 
bền vững của đồng bằng sông Cửu Long. 

Thưa các vị đại biểu và toàn thể các 
đồng chí,

Sau hơn ba năm triển khai thực hiện, với 
sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ và các Bộ, ngành, địa phương trong 
kiến tạo, thúc đẩy sự tích cực tham gia của 
các doanh nghiệp, cùng với nỗ lực vươn 
lên mạnh mẽ của người dân trong vùng 
đồng bằng sông Cửu Long và sự hỗ trợ hiệu 
quả của các đối tác quốc tế, chúng ta đã 
đạt được những kết quả rất tích cực, thiết 
lập những nền tảng quan trọng cho đồng 
bằng sông Cửu Long tiếp tục phát triển 
thịnh vượng, cất cánh trong thời gian tới. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi 
nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền và nhân dân các địa 
phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và 
trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, hỗ 
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một số Bộ, ngành, địa phương trình 
bày và báo cáo các kết quả thực hiện  
Nghị quyết số 120/NQ-CP trên các lĩnh 
vực. Tiếp sau đó chúng ta sẽ nghe phát 
biểu tham luận của đại diện các tổ chức 
quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, 
cộng đồng doanh nghiệp cùng đóng góp, 
hiến kế cho Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. Đối với báo cáo của các đồng chí 
lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, do 
thời gian có hạn, tôi đề nghị các đồng chí 
tập trung vào các nội dung sau:

Đánh giá những việc đã làm được, đặc 
biệt là những kết quả nổi bật trong nhiệm 
kỳ vừa qua, đặc biệt là sau 3 năm thực hiện  
Nghị quyết số 120/NQ-CP, thẳng thắn 
chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những 
bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải 
pháp nhằm mục tiêu vì một đồng bằng 
sông Cửu Long thịnh vượng, hiện đại, bền 
vững về môi trường, đậm đà bản sắc văn 
hóa truyền thống.

Theo chương trình hội nghị hôm 
nay, sau đây chúng ta sẽ nghe lãnh đạo 
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Nghị quyết số 120/NQ-CP của các đối tác 
phát triển.

Ba là, đề xuất các định hướng, giải pháp 
tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát 
triển kinh tế giữa vùng đồng bằng sông 
Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và 
vùng Đông Nam Bộ.

Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí, 

Chính phủ mong rằng Hội nghị quan 
trọng này sẽ tiếp tục thúc đẩy hành động 
của các cấp, các ngành, các địa phương, 

Một là, đánh giá kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, những 
hạn chế, khó khăn và nguyên nhân.

Hai là, xác định được các nhiệm vụ, 
giải pháp trong thời gian tới để đẩy mạnh 
triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 
bao gồm: (1) chiến lược, quy hoạch, nhiệm 
vụ, dự án, công trình trọng điểm cần triển 
khai đầu tư trong giai đoạn 2021-2025; 
(2) các giải pháp về cơ chế, chính sách, 
khoa học và công nghệ, nguồn lực; (3) sự 
tham gia và định hướng hỗ trợ thực hiện 
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vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Sau đây tôi xin trân 
trọng kính mời đồng chí Thủ tướng Chính 
phủ chủ trì điều hành Hội nghị. 

Xin trân trọng cảm ơn!

cộng đồng doanh nghiệp và người dân 
vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng với sự 
hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế để 
các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị 
quyết và Chương trình hành động tổng thể 
thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP được 
triển khai hiệu quả nhằm phát triển bền 
vững và thịnh vượng cho vùng đồng bằng 
sông Cửu Long trong thời gian tới. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai 
mạc Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền 
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bước phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, tư duy 
và hành động của các cấp, ngành, địa 
phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
được người dân và doanh nghiệp tích cực 
tham gia hưởng ứng, đồng thời huy động 
được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, 
các đối tác phát triển. Dù thời gian triển 
khai thực hiện chưa dài, nhưng đến nay 
đã đạt được một số kết quả ban đầu rất 
quan trọng, cụ thể là:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

1. Kiến tạo thể chế, chính sách thúc đẩy 
phát triển bền vững vùng đồng bằng sông 
Cửu Long theo một tổng thể thống nhất, 
kết nối liên vùng tạo sức mạnh tổng hợp

Nhiều cơ chế, chính sách được nghiên 
cứu, đề xuất hoàn thiện nhằm khuyến 
khích đầu tư phục vụ cho phát triển bền 
vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
trong đó ưu tiên một số lĩnh vực như: năng 

Phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu 
được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, 
với nhiều chủ trương, chính sách phát 
triển để phát huy tiềm năng, lợi thế tạo 
động lực cho phát triển kinh tế - xã hội 
của vùng. 

Năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã thay mặt Chính phủ ký ban hành 
Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển 
bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Đây là Nghị 
quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược với 
chủ trương phát triển “thuận thiên” để 
chủ động hóa giải các thách thức do biến 
đổi khí hậu và các hoạt động khai thác, 
sử dụng nguồn nước sông Mê Công, tận 
dụng tiềm năng, thế mạnh, tạo xung lực 
mạnh mẽ cho phát triển đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Sau hơn ba năm triển khai thực hiện 
Nghị quyết, chủ trương thuận thiên từng 

ĐỒNG CHÍ TRẦN HỒNG HÀ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ BA NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP 
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG

SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
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đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng 
đồng bằng sông Cửu Long làm căn cứ để 
thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho việc xây 
dựng các cơ chế, chính sách cụ thể phục 
vụ phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long.

- Phê duyệt và tổ chức triển khai thực 
hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng 
bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích 
hợp đa ngành, dựa vào lợi thế của các 
vùng tự nhiên, quán triệt quan điểm thuận 
thiên của Nghị quyết; rà soát, điều chỉnh 

lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; hạ 
tầng và kỹ thuật môi trường; nông nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản; chế biến thực 
phẩm và các dịch vụ vận tải liên quan… 
Qua đó góp phần thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư mạnh vào nông nghiệp, 
tăng cường liên kết 4 nhà (nhà quản lý, 
nhà đầu tư, nhà khoa học và nhà nông) 
để nâng cao chuỗi giá trị, tạo chỗ đứng 
cho các sản phẩm nông nghiệp trên thị 
trường thế giới; gỡ các nút thắt về chính 
sách đất đai tạo cơ chế thông thoáng thu 
hút đầu tư1. Ban hành Khung hành động 

(1) Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định 
số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

8
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xây dựng chương trình thí điểm phát triển 
đô thị thông minh vùng đồng bằng sông 
Cửu Long; điều chỉnh quy hoạch cấp nước 
vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển 
vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng các 
công trình biển đảo đến năm 2025 để 
thúc đẩy phát triển, sản xuất và sử dụng 
vật liệu xây dựng cho các công trình ven 
biển, hải đảo; Hiện đại hóa thủy lợi vùng 
đồng bằng sông Cửu Long; Phòng chống 
sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

- Phê duyệt và triển khai Chương trình 
tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững 

các quy hoạch ngành, lĩnh vực phục vụ 
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
của 13 tỉnh, thành phố của vùng; đang 
thực hiện các thủ tục để triển khai lập quy 
hoạch tỉnh. Quy hoạch xây dựng vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 
và tầm nhìn đến năm 20502; Đề án Phát 
triển đô thị thông minh bền vững Việt 
Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng 
đến năm 2030, bao gồm việc nghiên cứu, 

9

(2) Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Các Bộ đã ban hành các cơ chế, chính 
sách phát triển vùng, như chính sách ưu 
đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trở 
thành hạt nhân cho quá trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng 
cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, thích 
ứng với biến đổi khí hậu, cải cách hành 
chính nhằm thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp 
trong nông nghiệp, nông thôn. Trên cơ sở 
đó, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước 
ngoài đã đầu tư triển khai các dự án trong 
các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, phát 
triển năng lượng tái tạo… đã làm thay đổi 
bộ mặt của vùng, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế cả nước.

Các địa phương đều thúc đẩy cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; Chương trình xây 
dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng 
ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai 
đoạn 2018-2020 thực hiện tại các tỉnh: 
Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Tiền 
Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ 
cho 44.811 hộ dân. Đã hoàn thành 863 
cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân 
cư, sẵn, đảm bảo cho 191.000 hộ dân, với 
gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng 
bằng sông Cửu Long được sống an toàn, ổn 
định và từng bước phát triển bền vững. Tỷ 
lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch trung 
bình vùng đạt khoảng 89,6% (tăng 1,5% 
so với năm 2017), tỷ lệ thất thoát, thất thu 
nước sạch trung bình đạt 22,5% (cao hơn 
4% so với mực trung bình cả nước).

10
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lịch sử năm 2015-2016, tuy nhiên nhờ sự 
chủ động trong dự báo và kịp thời hành 
động trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất đã 
góp phần giảm 90% diện tích lúa bị ảnh 
hưởng so với năm 2015-2016.

- Chủ động điều tra, khảo sát thăm dò, 
tìm kiếm và tổ chức khai thác hợp lý nguồn 
nước để cung cấp phục vụ sinh hoạt và 
sản xuất của nhân dân trong mùa khô và 
các đợt xâm nhập mặn. Đã điều tra, tìm 
kiếm nguồn nước dưới đất tại 32 vùng trên 
phạm vi 7 tỉnh của vùng gồm: Bạc Liêu, Cà 
Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, 
Sóc Trăng, Trà Vinh với tổng số 35 công 
trình khai thác có tổng lưu lượng khai thác 
33.000 m3/ngày đêm, có thể cung cấp cho 
trên 333.000 người dân. Đến nay đã bàn 
giao bản đồ nước ngầm cho tất cả các địa 
phương vùng đồng bằng sông Cửu Long 
cùng hàng chục giếng khoan để các địa 
phương đầu tư, xây dựng thành các công 
trình cấp nước tập trung. Bên cạnh đó, các 
địa phương công bố tình huống khẩn cấp 
về hạn mặn đã được hỗ trợ trực tiếp hàng 
trăm triệu đồng thông qua Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam để khắc phục các hậu 
quả. Đặc biệt, trong các đợt hạn mặn năm 
2020 đã triển khai xây dựng nhiều điểm 
nguồn cấp nước khẩn cấp, riêng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đã hỗ trợ 10 điểm 
với tổng công suất xử lý và cung cấp là 
3.700 m3/ngày đêm, cung cấp cho 62.000 
người ở 7 tỉnh. 

Chuyển đổi kinh tế tiếp tục được đẩy 
mạnh theo thế mạnh của vùng và từng 
tiểu vùng; từng bước giải quyết xung đột 

nghiệp, người dân, thúc đẩy chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế theo hướng thích ứng với 
biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện tự 
nhiên và lợi thế tự nhiên của vùng.3  

2. Chuyển từ bị động sang chủ động 
thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua 
nâng cao năng lực quan trắc, giám sát 
khí hậu, dự báo sớm thời tiết, cảnh báo 
kịp thời thiên tai; chuyển đổi sản xuất, 
kinh doanh phù hợp dựa trên các lợi thế 
tự nhiên

Các Bộ, ngành, địa phương đã tăng 
cường điều tra, khảo sát, cảnh báo, dự báo 
trong lĩnh vực môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội theo chủ trương thuận thiên của 
Nghị quyết, thể hiện ở những mặt sau đây:

- Tăng cường mạng lưới quan trắc, giám 
sát các yếu tố khí tượng thủy văn, hải 
văn, biến động bùn cát, đo mưa tự động. 
Toàn vùng có 408 công trình quan trắc tài 
nguyên nước dưới đất. Qua đó đã nâng 
cao công tác dự báo khí tượng thủy văn, 
cảnh báo sớm thiên tai cả về chất lượng 
và thời gian dự báo, cảnh báo, góp phần 
quan trọng trong các giải pháp thích ứng 
như: tích nước, chuyển đổi thời vụ canh 
tác, cơ cấu lại cây trồng - vật nuôi, gia cố 
bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất… Nhờ dự 
báo, cảnh báo sớm, các Bộ, ngành, địa 
phương đã triển khai các giải pháp hiệu 
quả, hạn chế được tối đa tác động xấu ảnh 
hưởng đến sinh hoạt và sản xuất tại vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Riêng trong 
đợt hạn mặn 2019-2020, mặc dù mức độ 
khắc nghiệt và diện rộng hơn đợt hạn mặn 

(3) Chỉ tính riêng năm 2020, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong toàn vùng tăng gấp 2 lần so với năm 2019
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giống với diện tích khoảng 3.500 ha, tập 
trung chủ yếu tại Đồng Tháp, An Giang, 
Tiền Giang, Cần Thơ, số lượng giống sản 
xuất được gần 4 tỷ con. Diện tích nuôi tôm 
nước lợ khoảng 669.000 ha, chiếm 92,9% 
diện tích cả nước; năm 2019, sản xuất 
khoảng 16 tỷ con giống, đáp ứng được 
45% nhu cầu thả nuôi. Hiện có khoảng 
335,4 ngàn ha cây ăn quả, chiếm 36,3% 
diện tích cả nước, gồm các cây trồng chủ 
yếu như: thanh long, xoài, cam, bưởi, 
chôm chôm, nhãn, sầu riêng, dứa…, nhiều 
giống cây ăn quả khẳng định được năng 
suất, chất lượng cao, thích ứng với điều 
kiện vùng đồng bằng sông Cửu Long đã 
được đưa vào sản xuất, nâng cao giá trị và 
kim ngạch xuất khẩu.

Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, 
năm 2020 nhiều tỉnh, thành vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đã đạt được những 
kết quả khả quan trong xuất khẩu, trong 
đó các sản phẩm lúa gạo, nông sản, thủy 
sản đã trở thành một trong những ngành 
hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt mức 
tỷ USD. Riêng tỉnh An Giang, tổng kim 
ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 928,150 
triệu USD, tăng 4,29% so với năm 2019, 
riêng với gạo, thu về 270 triệu USD, tăng 
18,6% so với 2019. Những thành quả nêu 
trên nhờ tận dụng lợi thế của vùng, cùng 
với tăng cường liên kết hợp tác giữa các 
doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu 
Long với các cơ quan đại diện nước ngoài 
tại Việt Nam cũng như tận dụng các cơ 
hội do các hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP) mang lại. 

Ngành công nghiệp đã bước đầu phát 
huy được hiệu quả chuyển đổi theo hướng 

giữa các mô hình kinh tế; tăng cường kết 
nối kinh tế, kết nối hạ tầng nội vùng và 
với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông 
Nam Bộ; hình thành mạng lưới sản xuất 
và tiêu thụ hàng hóa nội địa và tạo nguồn 
xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cho Thành 
phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. 
Theo thống kê sơ bộ, đã có 1.165 dự án 
khoảng 280.000 tỷ đồng (tương đương 
trên 12 tỷ USD) được các doanh nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác 
với các địa phương vùng đồng bằng sông 
Cửu Long để thực hiện liên kết kinh tế 
và kết nối hạ tầng giao thông thực hiện  
Nghị quyết số 120/NQ-CP.

- Sản xuất nông nghiệp bước đầu 
được chuyển đổi theo hướng hình thành 
các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, 
chuyên canh nông sản chủ lực (tôm, cá 
tra, lúa gạo, trái cây) gắn với công nghệ 
chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông 
sản, phù hợp với chủ trương tăng thủy sản, 
trái cây, giảm lúa. Tổng diện tích gieo 
trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long 
là 4,19 triệu ha, chiếm 54,3% diện tích 
cả nước; tạo ra các thương hiệu nổi tiếng 
thế giới (gạo ST25 liên tục đứng vị trí thứ 
nhất, thứ nhì về sản phẩm gạo ngon nhất 
thế giới), đồng thời năm 2020 nông dân 
và doanh nghiệp vùng đồng bằng sông 
Cửu Long rất phấn khởi đã đóng góp quan 
trọng vào thành công của xuất khẩu gạo 
cả nước với sản lượng xuất khẩu 6,2 triệu 
tấn, đạt 3,12 tỷ USD (tăng 11,2% so với 
năm trước). Năm 2019, diện tích nuôi cá 
tra đạt 6.000 ha, sản lượng đạt 1,4 triệu 
tấn, nhu cầu giống thả nuôi khoảng 3-4 
tỷ con; toàn vùng có 230 cơ sở sản xuất 
cá tra giống, khoảng 4.000 hộ ương cá 
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thương hiệu, ngành hàng vùng đồng bằng 
sông Cửu Long tại các thị trường xuất khẩu.

- Nhiều mô hình kinh tế phù hợp với 
tự nhiên, ứng dụng công nghệ cao, thích 
ứng với biến đổi khí hậu được các địa 
phương triển khai, phát triển, điển hình 
như mô hình nuôi tôm bền vững; chọn tạo, 
phát triển các giống cây trồng, vật nuôi và 
giống thủy sản có tiềm năng, lợi thế của 
vùng; nâng cao chất lượng giống; mô hình 
“Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu”, 
“Nước sạch và môi trường” của tỉnh Sóc 
Trăng; mô hình tòa nhà công sở sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đầu tư 
hệ thống điện năng lượng mặt trời tại tỉnh 
Vĩnh Long…

- Các lợi thế về sinh thái, di sản văn 
hóa, lịch sử cách mạng được bảo tồn và 
phát huy qua đó thúc đẩy kinh tế du lịch, 
dịch vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Nhiều khu dự trữ sinh quyển, du lịch sinh 
thái, văn hóa sông nước, làng nghề trong 
vùng đã trở thành các điểm du lịch thu hút 
khách du lịch như: Vườn quốc gia Tràm 
Chim, Chợ nổi Cái Răng, Cù lao Thới Sơn, 
Làng Chăm Châu Giang (An Giang), làng 
nghề bánh tráng bánh phồng (Sơn Đốc, 
Bến Tre), làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng 
Tháp)… Theo thống kê, riêng năm 2019, 
lượng khách du lịch đến đồng bằng sông 
Cửu Long ước đạt 47 triệu lượt, khách lưu 
trú ước đạt 13,5 triệu lượt, thu đạt hàng 
chục nghìn tỷ đồng.

3. Định hình không gian phát triển, 
quy hoạch hạ tầng kết nối vùng với thành 
phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ 

- Kết nối liên vùng về hạ tầng và kinh 
tế đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 

gắn kết với tiềm năng, thế mạnh của vùng, 
nhất là hỗ trợ cho kinh tế nông nghiệp, tập 
trung vào phát triển công nghiệp xanh, ít 
phát thải, nâng cao giá trị của sản phẩm 
nông nghiệp thông qua thúc đẩy công 
nghiệp chế biến. Riêng năm 2020, Bộ 
Công Thương hỗ trợ kinh phí khuyến công 
quốc gia cho 21 đề án với kinh phí 14.058 
triệu đồng để ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên 
liệu, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường; hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm 
đầu tư để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

- Tập trung khai thác tiềm năng phát 
triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo: 
Nhà máy điện gió Bạc Liêu 1 và 2 đã hoàn 
thành, khởi công và triển khai các nhà 
máy điện gió, điện mặt trời tại các tỉnh 
Bạc Liêu, Cà Mau, Long An..., đưa vào 
vận hành nhà máy điện bã mía Sóc Trăng 
12MW và đang xây dựng nhà máy điện 
trấu Sóc Trăng 25MW, Nhà máy điện rơm 
rạ Sóc Trăng 10MW... Phát triển mạng lưới 
điện nông thôn, trong đó Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đầu tư 3.944 km đường dây 
trung thế, 4.488 trạm biến thế, 892 km 
đường dây hạ thế cho vùng với mục tiêu 
cấp điện cho 21.976 hộ dân, 2.727 trạm 
bơm để tưới tiêu 968.900 ha (đến nay đã 
hoàn thành cấp điện cho 2.583 hộ dân).

Hoạt động xúc tiến thương mại trên cả 
nước được đổi mới nhằm ứng phó diễn 
biến của thị trường trong nước và quốc tế 
trong bối cảnh cạnh tranh thương mại của 
các nước lớn, dịch bệnh Covid 19 diễn 
biến phức tạp, từ đó góp phần thúc đẩy 
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mức đầu tư là 40.494 nghìn tỷ đồng, 03 
dự án đang chuẩn bị triển khai với tổng 
mức đầu tư khoảng 6.995 tỷ đồng. Đến 
nay tuyến Quốc lộ 1 đã được đầu tư cơ 
bản phù hợp quy hoạch với quy mô 04 làn 
xe, hoàn thành tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi kết 
nối Cần Thơ với Kiên Giang, hoàn thành 
40 km từ Thành phố Hồ Chí Minh đến 
Trung Lương, thông xe đoạn Trung Lương-
Mỹ Thuận...; nhiều công trình, dự án trọng 
điểm đã được phê duyệt và triển khai như: 
cầu Rạch Miễu 2, cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc 
Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cải tạo, nâng 
cấp Quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang đến huyện Châu Thành, Sóc 
Trăng, tuyến tránh quốc lộ 1A qua thành 
phố Cà Mau…

đẩy mạnh trên cơ sở phát huy lợi thế, sức 
lan toả phát triển vùng thành phố Hồ Chí 
Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam với đồng bằng sông Cửu Long, bao 
gồm xây dựng các tuyến giao thông liên 
vùng, hình thành các khu công nghiệp, đô 
thị lớn quy mô vùng để giải quyết bài toán 
tổng thể để kết nối. 

- Trong giai đoạn 2016-2020, Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 
đạo đầu tư thực hiện 31 dự án, công trình 
giao thông với tổng mức đầu tư khoảng 
88.963 tỷ đồng (đã được giao 29.426 tỷ 
đồng), trong đó: 14 dự án đã hoàn thành 
có tổng mức đầu tư là 41.474 tỷ đồng, 14 
dự án đang triển khai thực hiện có tổng 
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1.435mm kết nối Thành phố Hồ Chí Minh 
với một số tỉnh Tây Nam Bộ dự kiến đầu tư 
trong giai đoạn sau 2020.

- Chính phủ đã quan tâm tăng cường 
đầu tư thực hiện nhiều dự án thủy lợi, dự 
án hạ tầng thủy sản, cảng cá, khu neo đậu 
cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 
điển hình như: (i) Dự án quản lý nước 
tỉnh Bến Tre; (ii) Dự án hệ thống thủy lợi 
Bắc Bến Tre giai đoạn 1; (iii) Dự án hệ 
thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 
1; (iv) Dự án hệ thống thủy lợi tiểu vùng 
II, III, V Cà Mau; (v) Dự án cống âu thuyền 
Ninh Quới; (vi) Dự án Tha La, cống Trà 
Sư. Đến nay, các dự án, công trình này 
bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển 
nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu 
qua việc hình thành hệ thống đê ngăn 
mặn, kiểm soát triều cường, sóng cao và 
đang nâng dần lên khả năng chống chọi 
với nước dâng do bão, lũ, phát huy tốt hiệu 
quả trong kiểm soát mặn.

- Các địa phương trong vùng cũng đẩy 
mạnh triển khai các dự án đầu tư hạ tầng 
như: nâng cấp đê biển kết hợp xây dựng 
hệ thống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 
đến ranh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng (với 
tổng kinh phí 264 tỷ đồng); xây dựng hệ 
thống cống ngăn mặn và kênh trục thủy 
lợi tạo nguồn, trữ ngọt các địa bàn xung 
yếu tỉnh Sóc Trăng (với tổng kinh phí 153 
tỷ đồng). Vĩnh Long đã đầu tư hơn 2.000 
tỷ đồng để xây dựng hơn 1.300 công trình 
kết cấu hạ tầng thủy lợi…

- Tổng công suất các nhà máy nước sinh 
hoạt đô thị khoảng 1,32 triệu m3/ngđ. Tỷ 
lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch trung 
bình vùng đạt khoảng 89,6% (tăng 1,5% 

- Vận tải đường sông được xác định 
là lợi thế của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long với 6 tuyến vận tải thủy chính kết nối 
Thành phố Hồ Chí Minh (Đông Nam Bộ) 
với vùng đồng bằng sông Cửu Long cơ bản 
đã được đầu tư, nâng cấp đạt tiêu chuẩn 
cấp III cho tàu trọng tải 800 - 1.000 tấn 
lợi dụng thủy triều hành thủy, đảm bảo 
kết nối giữa các tỉnh vùng đồng bằng sông 
Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh 
để tăng thị phần vận tải, phát huy lợi thế 
sông nước của vùng. 

- Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 12 
cảng biển, 40 bến cảng, 7,6 km cầu cảng, 
công suất thiết kế của các bến cảng trong 
khu vực khoảng 31 triệu tấn/năm, đóng 
vai trò là các cảng vệ tinh thực hiện vai 
trò gom hàng cho các cảng khu vực Thành 
phố Hồ Chí Minh và Cái Mép - Thị Vải và 
vận tải liên vùng cự ly ngắn. Đến nay tổng 
lượng hàng thông qua thực tế năm 2020 là 
22,9 triệu tấn. Các bến cảng tiếp nhận tàu 
trọng tải 20.000 tấn, các tàu công-ten-nơ 
sức chở 500-1.000 TEU.

- Đồng bằng sông Cửu Long có 04 cảng 
hàng không, trong đó có 2 cảng hàng 
không quốc tế (Phú Quốc, Cần Thơ) và 2 
cảng hàng không nội địa (Rạch Giá, Cà 
Mau), tổng công suất thiết kế 7,6 triệu 
hành khách/năm. Năm 2019 phục vụ 
gần 5,1 triệu lượt hành khách, riêng cảng 
hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ 3,7 
triệu lượt hành khách, đạt 90% công suất 
thiết kế.

- Đường sắt: Theo định hướng được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường 
sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Mỹ Tho-Cần 
Thơ-Cà Mau dài khoảng 320 km, khổ 
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để san nền từng bước được hạn chế thông 
qua việc ban hành 20 tiêu chuẩn và chỉ 
dẫn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao 
làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng 
và sử dụng trong công trình xây dựng. 

- Công tác bảo vệ môi trường nông thôn 
đã được quan tâm đầu tư, đặc biệt là các 
hoạt động xử lý rác thải, nước thải sinh 
hoạt khu dân cư và cải tạo cảnh quan, hỗ 
trợ nguồn lực, thiết bị bảo vệ môi trường. 
Quản lý chất thải rắn được tăng cường 
cùng với việc thực hiện các dự án đầu tư 

so với năm 2017). Trong vùng có 03 tỉnh/
thành phố đã lập và phê duyệt quy hoạch 
cấp nước vùng tỉnh làm cơ sở quản lý và 
triển khai các dự án đầu tư (tỉnh Bến Tre, 
Kiên Giang và thành phố Cần Thơ). 

- Chính phủ tiếp tục cho phép đầu tư 
xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, 
đắp bờ bao khu dân cư có sẵn vùng ngập 
lũ, đảm bảo người dân vùng ngập lũ được 
sống an toàn ổn định4.

- Hoạt động khai thác cát từ lòng sông 

16

(4) Có 4 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng bổ sung 49 cụm tuyến dân cư để di 
dời khoảng 13.000 hộ, với kinh phí 3.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; Tiền Giang triển khai xây dựng bổ sung 10 bờ bao khu dân 
cư có sẵn với tổng chiều dài 56,5 km, kinh phí dự kiến 87,8 tỷ đồng.
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đó là việc hình thành các Tổ điều phối 
cấp Bộ, cấp tỉnh; Tổ chuyên gia tư vấn để 
giúp Hội đồng hoạt động hiệu quả, tham 
mưu cho Thủ tướng Chính phủ những cơ 
chế, chính sách đặc thù, các chiến lược, 
quy hoạch, chương trình, dự án quy mô 
vùng, liên vùng để phát triển bền vững 
đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Đây là nền móng ban 
đầu cho việc hình thành và thực hiện các 
cơ chế chính sách phù hợp hơn với đặc 
điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội 
của đồng bằng sông Cửu Long, tháo gỡ 
được những rào cản và giải phóng hiệu 
quả nguồn lực trong thời gian tới.

xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, đầu tư 
các hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Dự 
án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông 
Cửu Long được quan tâm xây dựng, đảm 
bảo đủ công suất, chất lượng phục vụ mục 
tiêu an ninh về cấp nước, an sinh xã hội.

- Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đã được thành lập kèm 
theo quy chế hoạt động được ban hành 
nhằm tham mưu, đề xuất và giúp Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện liên kết vùng, 
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với 
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ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững 
vùng đồng bằng sông Cửu Long quy mô dự 
kiến 1,05 tỷ USD (tương đương 24.600 tỷ 
đồng) giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 
hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách đi 
kèm với các dự án liên kết vùng để đầu tư 
cơ sở hạ tầng, phòng chống hạn hán xâm 
nhập mặn và thích ứng với biến đổi khí hậu 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại  
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019.

5. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế, 
truyền thông nâng cao nhận thức, đào 
tạo, chuyển đổi ngành nghề phục vụ 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ được quan tâm đầu 
tư nhằm cung cấp những căn cứ khoa học, 
thực tiễn để phát triển bền vững vùng đồng 
bằng sông Cửu Long một cách căn cơ, bài 
bản với tầm nhìn dài hạn như: nghiên cứu 
tạo các giống cây trồng, cải tạo đất; phòng 
chống thiên tai, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ 
biển; nghiên cứu diễn biến nguồn nước, 
chất lượng nước và đề xuất các giải pháp 
khai thác thích hợp nhằm chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất; giám sát tài nguyên nước mặt 
và cảnh báo hạn hán; đánh giá nguyên 
nhân gây ra xói lở bờ sông tại một số vùng 
trọng điểm và đề xuất một số định hướng 
về giải pháp công trình và phi công trình; 
thử nghiệm và đề xuất các giải pháp, công 
nghệ ngăn ngừa, phòng, chống, giảm nhẹ 
tác động khắc phục hậu quả của thiên tai; 
phát triển hệ thống giám sát biến đổi khí 
hậu ở đồng bằng sông Cửu Long... Nhiều 
hoạt động khoa học và công nghệ được 
các địa phương tích cực triển khai, điển 
hình như nghiên cứu sản xuất chế phẩm 

4. Khơi thông, thúc đẩy nguồn lực đầu 
tư công làm hạt giống, dẫn dắt đầu tư của 
khối doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế 
cho phát triển bền vững

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn 
quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt 
động đầu tư công có tính dẫn dắt, thúc 
đẩy, kết nối, giải quyết các vấn đề cấp 
bách về dân sinh. Tổng số vốn ngân sách 
nhà nước đầu tư qua địa phương đã được 
Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm trong 
giai đoạn 2016-2020 khoảng 220 nghìn tỷ 
đồng chiếm khoảng 16% so với cả nước. 
Vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua một 
số Bộ, ngành giai đoạn 2016-2020 cho 
vùng đồng bằng sông Cửu Long trong một 
số lĩnh vực cụ thể: nông nghiệp (28.200 
tỷ đồng); giao thông (32.961 tỷ đồng); y tế 
(947,5 tỷ đồng). Nguồn vốn bổ sung ngoài 
kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020: 
2.500 tỷ đồng để xử lý các điểm sạt lở cấp 
bách nguy hiểm.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 của các Bộ, ngành và 
địa phương dự kiến hỗ trợ vùng đồng bằng 
sông Cửu Long là: i) Tổng số vốn ngân 
sách nhà nước đầu tư qua địa phương là 
266.049 tỷ đồng; ii) Tổng nhu cầu vốn 
ngân sách nhà nước đầu tư qua một số Bộ 
để triển khai các công trình dự án trong 
vùng như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 32.859 tỷ đồng; Bộ Y tế 1.927 
tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải khoảng 
198.823 tỷ đồng (đề nghị Chính phủ cân 
đối tối thiểu khoảng 57.346 tỷ đồng).

- Đối với nguồn lực ưu tiên khác: Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng 
Thế giới nghiên cứu, đề xuất khoản hỗ trợ 
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biến nông sản, thực phẩm...

- Hợp tác quốc tế được thúc đẩy góp 
phần thu hút nguồn lực, tri thức, công 
nghệ cho đồng bằng sông Cửu Long. Việt 
Nam đã chủ động, tích cực tham gia 
nhiều khuôn khổ hợp tác song phương và 
đa phương về phát triển tiểu vùng sông 
Mê Công bao gồm các cơ chế hợp tác 
Mê Công-Nhật Bản, Mê Công-Hàn Quốc, 
GMS (tiểu vùng Mê Công mở rộng), Mê 
Công-Lan Thương, Mê Công-Sông Hằng, 
CLMV, ACMECS, Quan hệ đối tác Mê 
Công-Hoa Kỳ. Đặc biệt, trong năm 2020, 
Việt Nam đã phát huy vai trò nước Chủ 
tịch ASEAN 2020 để chủ động gắn kết Mê 
Công trong ASEAN nhằm tìm được tiếng 
nói chung về tầm quan trọng của phát 
triển tiểu vùng.

 Thúc đẩy các quốc gia trong lưu vực 
hợp tác khai thác và sử dụng bền vững, 
công bằng tài nguyên, trong đó có nguồn 
nước, trên cơ sở hài hòa lợi ích với mục 
tiêu phát triển bền vững. Mở rộng và tăng 
cường các quan hệ đối tác chiến lược ứng 
phó với biến đổi khí hậu, trong đó có các 
cơ chế hợp tác, đối tác quan trọng như Ủy 
ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về 
thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý 
nước, EU, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, 
Ngân hàng Thế giới… Đề xuất việc thiết 
lập, xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới 
với các nước, các tổ chức và các đối tác 
quốc tế; tranh thủ tối đa các nguồn lực 
bên ngoài, bao gồm vốn đầu tư, khoa học 
và công nghệ để hỗ trợ đồng bằng sông 
Cửu Long phát triển bền vững. Qua đó huy 
động được kinh nghiệm về chuyển đổi mô 
hình sinh kế, sản xuất nông nghiệp bền 
vững, điều chỉnh quy hoạch về thủy lợi, 

sinh học, biến đổi gen, đề xuất mô hình 
chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp 
trên nền đất lúa (tỉnh Tiền Giang); triển 
khai nghiên cứu, chuyển giao các mô hình 
sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp 
công nghệ cao (thành phố Cần Thơ)...

- Tổng số lao động của vùng chiếm 20% 
số lao động của cả nước và được coi là một 
trong các lợi thế của vùng. Trong những 
năm qua, công tác đào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực đã được quan tâm. 
Mạng lưới đào tạo nghề được sắp xếp lại 
phục vụ chuyển đổi ngành nghề, tạo việc 
làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn 
vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng 
chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, rút 
dần lao động nông nghiệp chuyển sang 
ngành công nghiệp dịch vụ. 

- Hoạt động truyền thông, nâng cao 
nhận thức được tăng cường thông qua Đề 
án tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 
120/NQ-CP, các hoạt động tuyên truyền 
về phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Từ năm 2017 đến nay, chủ đề phát triển 
bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long 
thích ứng với biến đổi khí hậu đã được 
các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung 
ương và địa phương đẩy mạnh tuyên 
truyền, đa dạng về nội dung, phong phú 
về hình thức như xây dựng phim và bài 
báo tuyên truyền; xây dựng, phổ biến tài 
liệu nâng cao nhận thức cộng đồng về 
phát triển rừng ngập mặn, bảo vệ bãi tại 
một số tỉnh; tổ chức các chương trình đào 
tạo, tập huấn, hội thảo cung cấp thông tin 
thị trường và nâng cao năng lực doanh 
nghiệp; các hội thảo về xúc tiến đầu tư 
nhằm nâng cao chuỗi giá trị ngành chế 
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kết vùng đã và đang có nhiều tiến triển, 
thay đổi bộ mặt của đồng bằng sông Cửu 
Long. Một số cơ chế chính sách đã được 
rà soát, bổ sung; quy hoạch tổng thể phát 
triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đang được khẩn trương hoàn thành. 
Hiệu quả của việc phân vùng, chuyển đổi 
sản xuất theo phương châm thuận thiên 
đã được chứng minh qua đợt hạn mặn kỷ 
lục 2019-2020 vừa qua, qua đó chuyển 
hóa được thách thức thành cơ hội cho 
phát triển, giảm thiểu thiệt hại cho sản 
xuất, kinh doanh. Ví dụ như, thiệt hại về 
riêng diện tích lúa đợt hạn mặn vừa qua 
chỉ bằng khoảng 10% so với đợt hạn mặn 
năm 2015-2016.

- Tăng trưởng GDP luôn ở mức cao, 
trong hai năm liên tục 2018 và 2019 đều 
đạt mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 

phát triển hạ tầng đô thị đồng bằng sông 
Cửu Long, phát triển hạ tầng giao thông 
vận tải thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Hiện nay đã có 20 đối tác phát triển quan 
tâm hỗ trợ cho đồng bằng sông Cửu Long.5 

6. Đánh giá tổng thể, hạn chế, nguyên 
nhân và thách thức

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện 
Nghị quyết, có thể khẳng định vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đã có những thay đổi, 
chuyển mình mạnh mẽ theo hướng thuận 
thiên, bền vững; sinh kế, đời sống của 
nhân dân được từng bước cải thiện; bức 
tranh phát triển đồng bằng sông Cửu Long 
ngày càng được điểm tô bằng nhiều gam 
màu tươi sáng:

- Định hình không gian phát triển 
thông qua kết nối hạ tầng giao thông, liên 

(5) Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển, tổng số vốn đầu tư hỗ trợ từ các đối tác phát triển cho các 
chương trình, dự án đã và đang hỗ trợ vùng ĐBSCL khoảng 2,5 tỷ USD.

20



21

KỶ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Những kết quả trên đạt được là nhờ sự 
quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự 
vào cuộc tích cực chủ động của các Bộ, 
ngành, địa phương; sự đồng thuận, tích 
cực hưởng ứng của người dân và doanh 
nghiệp trong vùng nói riêng và cả nước 
nói chung, sự quan tâm và tham gia hiệu 
quả của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường 
xuyên chỉ đạo sâu sát, đôn đốc việc thực 
hiện Nghị quyết cùng với những giải pháp 
hiệu quả.

Thực tiễn đó một lần nữa khẳng định 
tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước 
về phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long, phù hợp với bối cảnh và xu thế 
phát triển trong nước và quốc tế, đặc biệt 
là trước những thách thức to lớn của biến 
đổi khí hậu. Việc triển khai Nghị quyết đã 
kế thừa, tích hợp kết quả của các chương 

7,3%. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế đạt được 
một số kết quả tích cực, nhất là trong nông 
nghiệp đã khẳng định chủ trương đúng 
đắn thuận thiên, chúng ta chủ động thích 
ứng với tác động của biến đổi khí hậu, 
sống chung và coi lũ, nước mặn, nước lợ là 
tài nguyên để phát triển kinh tế với phân 
vùng hợp lý trên cơ sở phân bổ tài nguyên 
nước của toàn vùng. 

- Đời sống văn hóa, tinh thần từng bước 
được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền 
thống của vùng từng bước được bảo tồn, 
phát huy khai thác hiệu quả phục vụ người 
dân đồng bằng sông Cửu Long và cả nước 
cũng như các du khách quốc tế. 

- Dịch bệnh được giám sát, khống chế 
và có xu hướng giảm; tỷ lệ hộ gia đình 
nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long 
có nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2019 đạt 
62% (tăng 6,7% so với năm 2017).
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các công trình, dự án có tính liên vùng, 
liên ngành, có quy mô lớn nhằm thay 
đổi cơ bản bức tranh phát triển bền vững 
đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 
biến đổi khí hậu vẫn còn chậm triển khai 
thực hiện. Cơ chế thu hút nguồn lực đầu 
tư từ khối tư nhân và xã hội còn gặp nhiều 
khó khăn, chưa tạo được đột phá, đặc biệt 
do tác động của đại dịch Covid19, để tập 
trung nguồn lực cho các chương trình, dự 
án tạo ra động lực để thực hiện chuyển 
đổi quy mô lớn.

- Thứ ba, Luật quy hoạch được ban 
hành với các yêu cầu và nội dung mới 
dẫn đến một số lúng túng trong quá trình 
rà soát, xây dựng quy hoạch, nhất là việc 
xây dựng Quy hoạch tổng thể vùng đồng 
bằng sông Cửu Long theo phương pháp 
tích hợp và các quy hoạch ngành, địa 
phương để tích hợp vào Quy hoạch vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Tư duy phát 
triển thuận thiên, theo 3 vùng kinh tế 
sinh thái chậm được triển khai, việc đầu 
tư phát triển cơ sở hạ tầng còn lúng túng 
do chưa có quy hoạch tổng thể vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. Các dự án hạ tầng 
còn thiếu kết nối đồng bộ, đa mục tiêu để 
tạo ra động lực phát triển thị trường cho 
các hàng hóa nông sản là thế mạnh của 
vùng như lúa gạo, trái cây, thủy sản.

- Thứ tư, công tác nghiên cứu khoa học, 
điều tra cơ bản, số liệu, dữ liệu mới được 
quan tâm thúc đẩy trong thời gian gần 
đây nên chưa cung cấp đủ cơ sở, luận 
cứ khoa học cho quá trình hoạch định 
chính sách, xây dựng quy hoạch; chưa 
làm rõ được thế mạnh của vùng về nông 
nghiệp, du lịch, biển đảo để đề xuất các 

trình khoa học công nghệ, các dự án đã 
và đang triển khai thực hiện trong những 
năm qua. Đồng thời khẳng định mạnh mẽ 
quyết tâm chính trị của Chính phủ Việt 
Nam trong việc phát triển bền vững đồng 
bằng sông Cửu Long, góp phần ứng phó 
với biến đổi khí hậu toàn cầu trên cơ sở 
kết hợp giữa sáng tạo, tri thức bản địa với 
các thành tựu khoa học và công nghệ thế 
giới; sự vươn lên mạnh mẽ và khát vọng 
phát triển của người dân cả nước và đồng 
bằng sông Cửu Long để chuyển hóa các 
thách thức thành cơ hội phát triển mới.

Hạn chế và nguyên nhân

- Thứ nhất, trong hơn 03 năm vừa qua, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 
đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương 
trong việc ban hành mới, bổ sung, hoàn 
thiện một số cơ chế, chính sách cho 
riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy 
nhiên, các cơ chế, chính sách này cần 
có thời gian để phát huy hiệu quả, đồng 
thời phải phù hợp với tổng thể chung của 
cả nước. Thể chế điều phối vùng vừa mới 
được hình thành và cần có thời gian để 
giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
điều phối thực hiện các nhiệm vụ liên 
ngành, liên vùng, đặc biệt là đề xuất 
những dự án lớn, có sức lan tỏa, tạo xung 
lực cho phát triển kinh tế-xã hội như hạ 
tầng, giao thông...

- Thứ hai, Nghị quyết số 120/NQ-CP 
được ban hành sau Chương trình đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nên 
mặc dù nguồn lực thực hiện Nghị quyết đã 
được quan tâm, thúc đẩy nhưng vẫn chưa 
đáp ứng được nhu cầu thực tế. Phần lớn 
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bảo triển khai khối lượng công việc lớn 
đã được đề ra.

II. KIẾN NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG 
TRỌNG TÂM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 
LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025, 
TẦM NHÌN 2030

Chủ trương phát triển thuận thiên tiếp tục 
được quán triệt trong các quyết sách phát 
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

1. Về thể chế, cơ chế chính sách

Phát huy vai trò Hội đồng Điều phối 
vùng, đặc biệt trong đề xuất các giải pháp 
mang tính tổng thể liên ngành, kết nối 
vùng, các chương trình, dự án trọng điểm 
mang tính động lực thúc đẩy sự phát triển 
bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống 
cơ chế, chính sách được cụ thể trong Nghị 
quyết và Chương trình hành động tổng 
thể, đặc biệt là cơ chế về huy động nguồn 
lực thông qua hình thức đối tác công-tư, 
tập trung đất đai phục vụ chuyển đổi quy 
mô lớn, quy hoạch các khu vực trồng lúa 
chuyển đổi mục đích linh hoạt để chủ 
động trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
phù hợp với điều kiện tự nhiên từng năm.

Sớm ban hành Quy hoạch vùng đồng 
bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn 2050 làm căn cứ để triển 
khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của các địa phương trong vùng; triển khai 
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển các tỉnh, thành phố đồng bằng sông 
Cửu Long theo các Nghị quyết của Đảng, 
Nhà nước6.

giải pháp hiệu quả, các chương trình, dự 
án thúc đẩy ngành kinh tế nông nghiệp, 
kinh tế biển, du lịch, công nghiệp chế 
biến cũng như kinh tế nông nghiệp đồng 
bộ về thị trường, công nghệ cao, nâng 
cao chất lượng, giá trị và tính cạnh tranh 
của hàng hóa. 

Thách thức

- Biến đổi khí hậu, thiên tai đang ngày 
càng diễn ra nhanh, phức tạp và sẽ tiếp 
tục khó lường, khó dự báo do tính thất 
thường, cực đoan, đặc biệt là những tác 
động ngắn hạn. Trong bối cảnh các nỗ lực 
toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, 
đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính 
vẫn chưa đạt được các mục tiêu như kỳ 
vọng theo Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu cũng như Thỏa 
thuận Paris, do đó đồng bằng sông Cửu 
Long sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều 
tác động bất lợi trong tương lai gần.  

- Các hoạt động khai thác, sử dụng 
nước ở phía thượng nguồn, đặc biệt là 
các dự án thuỷ điện trên dòng chính sông 
Mê Công ngày càng phức tạp hơn trong 
khi cơ chế điều phối tiểu vùng đã cho 
thấy những bất cập, khó phát huy tối đa 
hiệu quả, tình trạng thiếu cát, thiếu màu, 
thiếu nước được dự báo sẽ còn tiếp diễn 
nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến phát 
triển đồng bằng sông Cửu Long.

- Nghị quyết số 120/NQ-CP mới được 
triển khai thực hiện hơn 03 năm và mới 
chỉ ở bước đầu, trong khi các mục tiêu, 
tầm nhìn, nhiệm vụ trong Nghị quyết 
mang tính chiến lược, dài hạn. Do đó cần 
phải có thời gian và nguồn lực để đảm 
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kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Bổ sung 
nguồn vốn đầu tư cho phát triển bền vững 
đồng bằng sông Cửu Long thông qua định 
chế tài chính, tổ chức tín dụng bao gồm 
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Đầu tư triển khai thực hiện các dự án 
hạ tầng đa mục tiêu, kết nối vùng, liên 
vùng về thủy lợi, giao thông, kinh tế, thúc 
đẩy tái cơ cấu kinh tế, phát triển thương 
mại, tạo chuỗi giá trị cho các sản phẩm 
vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức triển khai thực hiện các 
chương trình, đề án, dự án được Thủ 

2. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện 
các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, 
thủy lợi, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ 
biển phục vụ sản xuất, ổn định đời sống 
của nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, nhất là các dự án đa mục tiêu, kết 
nối vùng

Khẩn trương bổ sung nguồn vốn thực 
hiện Chương trình hỗ trợ chính sách 
phát triển vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (DPO) thuộc khoản phân bổ cho 
các nhiệm vụ, dự án cụ thể, bao gồm dự 
án kết nối, có tác động liên vùng, dự án 
mang ý nghĩa động lực cho phát triển 
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(6) Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; Nghị quyết số 109/NQ-UBTVQH14 thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang...
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thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ 
phục vụ kết nối kinh tế theo trục dọc Bắc 
Nam và trục ngang Đông Tây. Xây dựng 
nâng cấp các tuyến quốc lộ trọng yếu trong 
vùng: tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ 
Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2, nâng 
cấp thông tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, 
nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long 
Toàn, QL57 đoạn Mỏ Cày đến Vĩnh Long, 
QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, nâng 
cấp mặt đường tuyến Quản lộ - Phụng 
Hiệp, tuyến tránh QL1 qua thành phố 
Cà Mau, mở rộng QL1 đoạn Hậu Giang,  
Sóc Trăng…

Tập trung phát triển có trọng điểm hệ 
thống giao thông thủy nội địa, logistics, 

tướng Chính phủ phê duyệt: Chương trình 
tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững 
thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, Đề án hiện đại hóa 
thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp 
bền vững tại các tiểu vùng sinh thái, vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, Đề án phòng 
chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 
2030, Đề án cấp nước an toàn vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, Kế hoạch cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-
2025...

- Về giao thông: tập trung nguồn lực 
triển khai nâng cấp hệ thống giao thông 
đường bộ trong vùng cũng như kết nối với 
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hạ thế cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

3. Tăng cường điều tra cơ bản, năng lực 
quan trắc, dự báo, hoàn thiện hệ thống cơ 
sở dữ liệu

Tăng cường điều tra, đánh giá tài 
nguyên đất; điều tra, đánh giá, xây dựng 
các giải pháp trữ nước dựa vào xu thế 
tự nhiên của từng tiểu vùng. Triển khai 
đánh giá tổng thể tác động của việc phát 
triển thủy điện trên dòng chính sông Mê 
Công. Hoàn thành Trung tâm tích hợp dữ 
liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long, xây 
dựng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu, kết 
nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê 
Công quốc tế và các nước trong lưu vực 
sông Mê Công.

Đầu tư bổ sung tăng dày các trạm quan 
trắc khí tượng thủy văn, môi trường, tài 
nguyên nước, sạt lở, sụt lún, xâm nhập 
mặn, cung cấp thông tin, dữ liệu, phân 
tích dự báo cho Trung tâm tích hợp dữ liệu 
vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ 
xây dựng chiến lược, quy hoạch, hoạch 
định chính sách phát triển và các hoạt 
động kinh tế - xã hội khác của vùng. Tăng 
cường năng lực dự báo khí tượng thủy văn, 
cảnh báo sớm thiên tai, thời tiết cực đoan. 
Xây dựng hệ thống giám sát, dự báo cảnh 
báo sớm diễn biến tài nguyên nước, bao 
gồm cả phần thượng nguồn, toàn lưu vực 
và sụt lún, sạt lở bờ sông bờ biển. 

Tiếp tục điều tra, tìm kiếm nguồn nước 
dưới đất, nhất là các tầng chứa nước nằm 
sâu để phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các 
vùng thường xuyên bị xâm nhập mặn; xây 
dựng các công trình khai thác nước ngầm 
để kết hợp dự phòng sẵn sàng ứng phó với 

nâng cao năng lực vận tải các tuyến vận 
tải thuỷ chính, đường bộ tại tiểu vùng ngập 
sâu và tiểu vùng ven biển, các trục kết nối 
chính và các dự án cụ thể tại Quyết định 
số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

- Về thủy lợi: tập trung đầu tư các dự án 
kiểm soát mặn, cấp ngọt phục vụ sản xuất 
nông nghiệp (công trình chuyển nước hợp 
lý giữa các vùng; các hệ thống thủy lợi 
chủ động kiểm soát mặn, phục vụ chuyển 
đối nông nghiệp bền vững theo 3 vùng sản 
xuất); hệ thống trữ ngọt, cung cấp nước 
sinh hoạt, trữ nước hộ gia đình cho người 
dân khu vực thường xảy ra xâm nhập 
mặn; đầu tư xử lý sạt lở bờ sông và củng cố 
đê biển. Trước mắt, trong năm 2021 tập 
trung hoàn thành các dự án hệ thống thủy 
lợi: Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Bắc và 
Nam Bến Tre, tiểu vùng II, III, V Cà Mau, 
Dự án Tha La, cống Trà Sư.

- Về phát triển đô thị và xây dựng: đầu 
tư xây dựng hạ tầng đô thị xanh thông 
minh thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm 
phát thải khí nhà kính; triển khai các dự 
án cấp thoát nước: dự án cấp nước an 
toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, dự 
án cấp nước Cái Bè và hệ thống tuyến ống 
truyền tải...  

- Về hạ tầng điện: tiếp tục đầu tư, nâng 
cấp mạng lưới điện nông thôn theo Quyết 
định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 
để đảm bảo thực hiện theo đúng mục tiêu 
đầu tư 3.944 km đường dây trung thế, 
4.488 trạm biến thế, 892 km đường dây 
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Thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai hình 
thành các hộ nông dân quy mô lớn, tổ 
chức nông hộ thành các hợp tác xã kiểu 
mới, liên kết với doanh nghiệp. Phát triển 
các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho vùng 
chuyên canh, các khu, cụm công nghiệp 
chế biến, các trung tâm dịch vụ hậu cần, 
chuỗi lạnh.

b) Về công nghiệp và thương mại

Tận dụng ưu thế, sức lan tỏa, sự chuyển 
dịch phát triển của vùng thành phố Hồ Chí 
Minh để phát triển mạnh công nghiệp tạo 
động lực thúc đẩy phát triển vùng; hình 
thành các khu, cụm công nghiệp chuyên 
môn hóa theo các khu vực trọng điểm và 
lợi thế của các địa bàn trong vùng; chú 
trọng phát triển các ngành công nghiệp 
chế biến, công nghiệp phụ trợ để nâng 
cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; thúc 
đẩy phát triển năng lượng sạch, tái tạo. 
Tận dụng ưu thế kết nối thành phố Hồ Chí 
Minh và Campuchia để đẩy mạnh phát 
triển thương mại dịch vụ. 

c) Về du lịch

Phát triển hệ sinh thái nông nghiệp làm 
nền tảng cho phát triển du lịch, gắn với 
bảo vệ và phát triển rùng ngập mặn ven 
biển, bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển 
du lịch miệt vườn... Thu hút đầu tư để 
phát triển các dịch vụ hỗ trợ. Tăng cường 
đào tạo nghề dịch vụ du lịch, góp phần 
chuyển đổi nghề bền vững cho lao động 
nông thôn.

5. Về thúc đẩy khoa học, công nghệ và 
hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát 
triển, chuyển giao và ứng dụng công 

xâm nhập mặn khi cần thiết. Chủ động 
theo dõi chặt chẽ các hoạt động khai thác 
và sử dụng nước trong lưu vực, thu thập 
thông tin số liệu về tình hình lưu vực từ 
nhiều nguồn khác (từ các dự án, sử dụng 
công nghệ viễn thám...).

4. Thúc đẩy chuyển đổi quy mô lớn, 
đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu 
hợp lý

a) Về nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp theo 3 tiểu vùng 
có xem xét đến các hệ sinh thái nông 
nghiệp trong từng tiểu vùng:

- Vùng thượng đồng bằng: phát triển 
nền nông nghiệp đa dạng, có tính đến 
thích ứng với lũ cực đoan; là vùng trọng 
điểm về sản xuất lúa và cá tra theo hướng 
hiện đại, bền vững; là vùng đóng vai trò 
điều tiết và hấp thu lũ cho đồng bằng sông 
Cửu Long.

- Vùng giữa: phát triển nông nghiệp 
miệt vườn điển hình, là trung tâm chuyên 
canh trái cây lớn nhất của vùng và cả 
nước; phát triển một số vùng lúa gạo tập 
trung, thủy sản nước ngọt, rau màu, cây 
công nghiệp và thủy sản nước lợ.

- Vùng ven biển: phát triển nền nông 
nghiệp dựa chính vào nước mặn và lợ, 
phát huy lợi thế thủy sản; luân canh mặn - 
ngọt phù hợp điều kiện đặc thù theo mùa; 
tập trung phát triển hệ thống nông - lâm 
kết hợp theo hướng sinh thái, hữu cơ, kết 
hợp du lịch sinh thái. 

Xoay trục chiến lược sang thủy sản - trái 
cây - lúa gạo; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất 
thủy sản và trái cây, giảm tỷ trọng lúa gạo. 
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6. Về đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực

Tăng cường triển khai các chương trình 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đón đầu các xu thế chuyển dịch đầu tư 
khu vực và quốc tế. 

Đẩy mạnh chuyển đổi ngành nghề và 
tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, 
chuyên nghiệp hóa, giúp nông dân thực sự 
trở thành công nhân nông nghiệp, rút dần 
lao động nông nghiệp, chuyển sang công 
nghiệp dịch vụ để người dân tham gia tích 
cực, chủ động, với vai trò là trung tâm của 
quá trình chuyển đổi sản xuất và sinh kế, 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế vùng.

Trên cơ sở những định hướng nêu trên, 
kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương rà 
soát, xác định và đề xuất danh mục những 
công trình, dự án đa mục tiêu, liên vùng 
để ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư trong 
giai đoạn 2021-2025./.

nghệ, đặc biệt là các thành tựu của cách 
mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hướng đến 
phát triển kinh tế số, chuyển đổi số dựa 
vào tiềm năng, thế mạnh của vùng. Sớm 
phê duyệt và triển khai Chương trình khoa 
học và công nghệ ứng phó với biến đổi 
khí hậu phục vụ phát triển bền vững đồng 
bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025.

Chủ động đề xuất, thiết lập, dẫn dắt các 
khuôn khổ hợp tác mới trong huy động 
hiệu quả sự hỗ trợ về đầu tư, công nghệ 
và tri thức của các đối tác phát triển; khai 
thác sử dụng bền vững tài nguyên nước, 
đặc biệt trong tiểu vùng sông Mê Công 
đảm bảo lợi ích của Việt Nam. Ưu tiên 
thúc đẩy các hoạt động hợp tác về nguồn 
nước trong khuôn khổ hợp tác Mê Công - 
Lan Thương về chia sẻ thông tin số liệu, 
đặc biệt là thông tin về quy trình vận hành 
các đập thủy điện, xả nước xuống hạ du, 
bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên 
sông ở mức phù hợp.
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quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa 
phương đã được phê duyệt theo quy định 
của pháp luật về quy hoạch.

- Về việc lập Quy hoạch vùng đồng 
bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050: ngày 31/7/2020, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành  
Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt 
nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng 
sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở nhiệm 
vụ lập quy hoạch được phê duyệt, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã phối hợp với tư vấn lập 
quy hoạch (Liên danh tư vấn Haskoning 
DHV & GIZ), các Bộ, ngành, địa phương 
liên quan xây dựng dự thảo báo cáo quy 
hoạch, báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược của quy hoạch và các tài liệu 
liên quan khác; tổ chức lấy ý kiến về quy 
hoạch theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trên 
cơ sở các ý kiến góp ý. 

Về tình hình thực hiện  
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 
11 năm 2017 của Chính phủ về phát  
triển bền vững đồng bằng sông Cửu  
Long thích ứng với biến đổi khí hậu,  
Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 
4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện  
Nghị quyết số 120/NQ-CP và  
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9  
năm 2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về đẩy mạnh thực hiện  
Nghị quyết số 120/NQ-CP, căn cứ các 
nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư báo cáo cụ thể như sau:

I. XÂY DỰNG QUY HOẠCH, TỔ 
CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy 
hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng 
đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 
biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 trên cơ sở tích hợp các 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ DŨNG

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUY HOẠCH VÙNG, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 
ĐIỀU PHỐI VÙNG VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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thẩm định quy hoạch theo quy định của 
pháp luật.

-  Về việc lập quy hoạch tỉnh của các 
tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng 
sông Cửu Long:

Thực hiện Luật Quy hoạch,  
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 
của Chính phủ về triển khai thi hành Luật 
Quy hoạch, 13/13 tỉnh, thành phố vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đã trình phê 
duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
và đang thực hiện các thủ tục để triển 
khai lập quy hoạch tỉnh. Theo kế hoạch 

Ngày 28/01/2021, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã tổ chức phiên họp thẩm 
định Báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược của Quy hoạch vùng đồng bằng sông 
Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; Hội đồng thẩm định đã 
nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược với điều kiện phải chỉnh 
sửa, bổ sung, hoàn thiện. 

Ngày 05/02/2021, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã có Tờ trình số 663/TTr-BKHĐT 
gửi Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng 
ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Hiện nay, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đang thực hiện các thủ tục để 
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ưu điểm và hạn chế của Quy chế thí điểm 
liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-
2020 ban hành kèm theo Quyết định số 
593/QĐ-TTg, đồng thời đề xuất một số 
định hướng sửa đổi Quyết định số 593/
QĐ-TTg nhằm phát huy tiềm năng, lợi 
thế và phát triển bền vững vùng, trong đó 
có đề xuất thành lập Hội đồng điều phối 
vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Về việc thành lập Hội đồng điều 
phối vùng

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 
của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg 

đã được phê duyệt, dự kiến đến hết năm 
2022, 13/13 tỉnh, thành phố trong vùng 
đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành việc 
lập quy hoạch tỉnh, thành phố.

II. RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN VÀ BỔ 
SUNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

1. Về việc triển khai nhiệm vụ rà soát, 
đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng 
theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 
06/4/2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 
số 3975/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11/6/2019 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đánh giá 
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phẩm và các dịch vụ vận tải (logistics) 
liên quan. 

Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ này bao 
gồm: (i) Xác định cách tiếp cận tối ưu để 
thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu về 
đầu tư tư nhân hiện tại và trong kế hoạch 
ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; (ii) Rà 
soát đầu tư tư nhân ở đồng bằng sông Cửu 
Long giai đoạn 2016-2020; (iii) Xác định 
đầu tư tư nhân trong kế hoạch theo địa 
phương và theo ngành, kỳ vọng chính 
sách cho giai đoạn 2021-2025; (iv) Xây 
dựng chính sách khuyến khích đầu tư tư 
nhân ở đồng bằng sông Cửu Long; (v) Xây 
dựng danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi 
đầu tư tư nhân ở đồng bằng sông Cửu Long 
cho giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 
nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu cơ chế, 
chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư 

ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây 
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 
12/6/2020 về thành lập và ban hành Quy 
chế hoạt động của Hội đồng điều phối 
vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 
2020-2025.

3. Về huy động nguồn lực, khuyến khích 
sự tham gia của các thành phần kinh tế 
và xây dựng các chính sách khuyến khích 
tư nhân đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành 
thực hiện nghiên cứu “Cơ chế, chính sách 
ưu tiên khuyến khích và huy động đầu tư 
tư nhân cho đồng bằng sông Cửu Long” 
trong 4 lĩnh vực chính: (i) Năng lượng tái 
tạo và hiệu quả năng lượng; (ii) Hạ tầng và 
kỹ thuật môi trường; (iii) Nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản; và (iv) Chế biến thực 
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định chi tiết thi hành một số điều của 
Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội quy định về các nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 
công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025, các địa phương vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đã có cơ chế tính 
điểm một số tiêu chí về vùng cao hơn các 
địa phương khác.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
phối hợp với Ngân hàng Thế giới nghiên 
cứu, dự kiến đề xuất khoản vay “Hỗ trợ 
chính sách phát triển (DPO) cho vùng 
đồng bằng sông Cửu Long” quy mô 1,05 
tỷ USD giai đoạn 2021-2025 nhằm huy 
động nguồn lực cho vùng đồng bằng sông 
Cửu Long tập trung hoàn thiện, đổi mới cơ 
chế chính sách đi kèm với đầu tư cơ sở hạ 
tầng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019.  

Việc đề xuất và phân bổ nguồn vốn 2 tỷ 
USD nêu trên cần tuân thủ các quy định 
tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, 
Luật Ngân sách nhà nước và đáp ứng theo 
các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 
bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2021-2025.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến 
nghị đề xuất và bổ sung nguồn vốn thực 
hiện Dự án DPO thuộc khoản phân bổ cho 
các nhiệm vụ, chương trình dự án cụ thể, 
bao gồm dự án kết nối, có tác động liên 
vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh, bền vững (không 
nằm trong khoản bổ sung có mục tiêu cho 
địa phương và phân bổ theo ngành, lĩnh 
vực), như vậy mới đảm bảo tính “ưu tiên” 

cho vùng đồng bằng sông Cửu Long bao 
gồm: i) Báo cáo cơ chế và chính sách ưu 
tiên để khuyến khích đầu tư tư nhân ở 
đồng bằng sông Cửu Long, ii) Danh mục 
các dự án đầu tư đề xuất để tư nhân tham 
gia thực hiện.

Các nội dung này đã được sử dụng làm 
các thông tin đầu vào quan trọng trong 
quá trình xây dựng Quy hoạch đồng bằng 
sông Cửu Long.

III. HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ 
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH, PHÁT 
TRIỂN VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện 
các chương trình, dự án tại vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, đẩy nhanh tiến độ 
triển khai, phát huy hiệu quả đầu tư và 
nghiên cứu đề xuất bổ sung 2 tỷ đô la Mỹ 
tăng thêm cho giai đoạn 2021-2025 để 
hoàn thiện các chương trình, dự án đầu tư 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
thẩm định, phê duyệt theo các nhiệm 
vụ tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 
13/4/2019; phần còn lại ưu tiên dành cho 
đầu tư mới các dự án nội vùng, liên vùng 
trong lĩnh vực giao thông vận tải, nông 
nghiệp, cấp nước, thủy lợi, thích ứng với 
biến đổi khí hậu… theo danh mục dự án 
cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng 
sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến 2050.

1. Về xây dựng cơ chế ưu tiên phân bổ 
ngân sách nhà nước cho vùng đồng bằng 
sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025

Tại Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 
14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 



34

KỶ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định số 1832/QĐ-TTg 
ngày 18/11/2020 ban hành Khung hành 
động đổi mới cơ chế, chính sách đối với 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục 
trao đổi, làm việc với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan và Ngân hàng Thế giới để 
thống nhất các nội dung và hoàn thiện tài 
liệu của Chương trình, từ đó thực hiện các 
thủ tục phê duyệt Chương trình và tiếp 
nhận khoản vay từ Ngân hàng Thế giới 
theo quy định.

 b) Về việc vận động các nguồn tài trợ 
khác ngoài Ngân hàng Thế giới

- Theo ý kiến của Bộ Tài chính, vốn 
IBRD của Ngân hàng Thế giới không đủ 
ưu đãi để vay hòa ngân sách. Để tăng 
mức độ ưu đãi chung của vốn nước ngoài 

cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025, tuân thủ các quy định 
tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, 
Luật Ngân sách nhà nước. Trong quá trình 
thực hiện, phân bổ nguồn vốn cần đáp 
ứng theo các nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-2025.

a) Về tiến độ chuẩn bị thủ tục cho 
Chương trình

- Đây là chương trình kèm theo khung 
chính sách sử dụng vốn IBRD của Ngân 
hàng Thế giới (và vốn của một số nhà 
tài trợ khác nếu vận động thành công) 
dự kiến thực hiện theo hình thức vay hỗ 
trợ ngân sách và giải ngân theo cơ chế 
tài chính trong nước. Căn cứ Tờ trình số 
6880/TTr-BKHĐT ngày 16/10/2020 của 
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đoạn 2021-2025 để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC

1. Về tập trung xử lý vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm sử dụng 
hiệu quả số vốn đầu tư công trung hạn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát việc 
giao kế hoạch và giải ngân các dự án đầu 
tư công trong vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
công trung hạn nguồn trong nước và ODA 
giai đoạn 2016-2020.

Đối với cơ chế chính sách đẩy mạnh 
giải ngân các dự án đầu tư công, Chính 
phủ đã có Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 
29/5/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2020, 
trong đó đã bao gồm đầy đủ các nhóm 
giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ, 
ngành liên quan, đồng thời trong quá trình 
điều hành kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã rà soát để phát hiện và tháo gỡ khó 
khăn trong quá trình triển khai kế hoạch 
đối với các địa phương, trong đó có các 
địa phương trong vùng đồng bằng sông 
Cửu Long.

2. Về nhiệm vụ tổng kết Kế hoạch 
triển khai Kết luận số 28-KL/TW ngày 
14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh, quốc 
phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 
năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2270/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 

cho Chương trình, thời gian qua, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã và đang làm việc, trao 
đổi, vận động một số đối tác phát triển 
cung cấp vốn vay ODA và viện trợ không 
hoàn lại. Tính đến nay, hiện có Cơ quan 
Phát triển Pháp (AFD) và Cục Kinh tế liên 
bang Thụy Sỹ (SECO) cho biết sẽ xem xét, 
nghiên cứu tham gia tài trợ cho Chương 
trình cùng với Ngân hàng Thế giới.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trao đổi, làm 
việc với Ngân hàng Thế giới để chuẩn bị 
thủ tục cho Chương trình và vận động các 
nhà tài trợ tiềm năng có cam kết cung cấp 
vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại 
cho Chương trình.

2. Về xây dựng danh mục các dự án ưu 
tiên đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước 
cho vùng đồng bằng sông Cửu Long giai 
đoạn 2016-2020 và 2021-2025 

Đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu 
theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 
7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, 
các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu 
Long dự kiến được hỗ trợ 175.946 tỷ đồng.

Đối với hỗ trợ đầu tư các dự án quan trọng 
liên kết vùng theo điểm b khoản 2 Điều 5  
Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, 
mỗi địa phương vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đã đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung 
ương giai đoạn 2021-2025 cho 01 dự án 
liên kết vùng với tổng số vốn là 16.750 tỷ 
đồng. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đang phối hợp các địa phương tổng hợp 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
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- Đã xây dựng mô hình phát triển đặc 
thù cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 
27/12/2013. 

- Rà soát điều chỉnh các các quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 
vùng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng 
đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2015-
2020: nhiệm vụ này các địa phương và 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai 
thực hiện./.

về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 
số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ 
Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải 
pháp phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm 
an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2020, trong đó Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư được giao các nhiệm vụ 
với kết quả như sau: 

- Đã xây dựng cơ chế điều phối 
liên kết vùng đồng bằng sông Cửu 
Long giai đoạn 2013-2020: Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành  
Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 
06/4/2016.
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tầng; (6) Nghiên cứu, chọn tạo các giống 
nông nghiệp có chất lượng cao, thích ứng 
với biến đổi khí hậu; (7) Phát triển và huy 
động nguồn lực.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ưu tiên tập trung tổ chức 
triển khai 4 lĩnh vực then chốt: (1) Xây 
dựng Chương trình tổng thể phát triển 
nông nghiệp bền vững thích ứng với biến 
đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn 
mới vùng đồng bằng sông Cửu Long; (2) 
Phát triển thủy lợi vùng đồng bằng sông 
Cửu Long; (3) Phòng, chống xói lở bờ 
sông, bờ biển, phòng chống thiên tai; (4) 
Nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, vật 
nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí 
hậu của vùng.

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các 
nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ 
đã cơ bản hoàn thành; một số hoạt động 
mang tính chất thường xuyên thì các đơn 
vị đang tiếp tục triển khai. Kết quả chủ 
yếu đạt được như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
ban hành Nghị quyết số 418/NQ-BCSĐ 
ngày 22/12/2017 chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết số 120/NQ-CP; Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ban hành Kế hoạch hành động 
số 816/QĐ-BNN-KH ngày 07/3/2018, 
Quyết định số 1864/QĐ-BNN-KH  
ngày 22/5/2019 thay thế Quyết định 
số 816/QĐ-BNN-KH phê duyệt 
kế hoạch hành động thực hiện  
Nghị quyết số 120/NQ-CP. Kế hoạch hành 
động của Bộ xác định 7 nhóm nhiệm vụ 
và giải pháp chính, phân công cụ thể cho 
các đơn vị chủ trì, bao gồm: (1) Rà soát, 
hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, 
chính sách; (2) Cập nhật và hệ thống hóa 
số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều 
tra cơ bản; (3) Xây dựng quy hoạch và tổ 
chức không gian lãnh thổ; (4) Xây dựng 
cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến 
đổi khí hậu; (5) Đầu tư và phát triển hạ 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP 
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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2. Phát triển thủy lợi vùng đồng bằng 
sông Cửu Long

Phát triển thủy lợi vùng đồng bằng sông 
Cửu Long bao gồm xây dựng quy hoạch 
thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long 
và Đề án Hiện đại hóa thủy lợi vùng đồng 
bằng sông Cửu Long.

- Kết quả đã thực hiện Quy hoạch thủy 
lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ 
được tích hợp vào Quy hoạch Thủy lợi 
và Phòng chống thiên tai đang được triển 
khai thực hiện.

- Đề án Hiện đại hóa thủy lợi vùng 
đồng bằng sông Cửu Long: Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết 
định số 633/QĐ-TTg ngày 12/5/2020. Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 
Quyết định số 2314/QĐ-BNN-TL ngày 
22/6/2020 giao nhiệm vụ thực hiện Đề 
án. Hiện nay, Bộ giao Tổng cục Thủy lợi 

1. Xây dựng Chương trình tổng thể 
phát triển nông nghiệp bền vững thích 
ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây 
dựng nông thôn mới vùng đồng bằng 
sông Cửu Long

Bộ đã tổ chức xây dựng và trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020 về 
Chương trình tổng thể phát triển nông 
nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi 
khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Để triển khai thực hiện Chương trình, Bộ 
ban hành Kế hoạch hành động kèm theo 
Quyết định số 2025/QĐ-BNN-KH ngày 
4/6/2020. Bộ đã tổ chức giới thiệu Chương 
trình tổng thể và Kế hoạch hành động 
thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg tại 
Hội nghị tổng kết công tác hạn mặn năm 
2019-2020 vào ngày 20/6/2020 ở Long 
An. Hiện nay, các đơn vị được giao đang 
tích cực tổ chức thực hiện. 

38



39

KỶ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 và 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  
Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 
06/7/2020. Ngày 28/7/2020, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã có  
Văn bản số 4986/BNN-PCTT hướng dẫn 
và đôn đốc các địa phương thực hiện  
Đề án, trong đó có các tỉnh, thành phố 
vùng đồng bằng sông Cửu Long.

b) Nhiệm vụ đầu tư các dự án cấp bách 
nhằm khắc phục sạt lở; xử lý các khu vực 
sạt lở có ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm 
trọng đến khu dân cư tập trung, công trình 
hạ tầng thiết yếu

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã phối hợp với 
các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Quốc hội hỗ trợ các tỉnh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long 6.622 tỷ đồng 
từ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, 

triển khai một số nội dung trong Đề án 
như : (i) Tổ chức thực hiện hằng năm các 
nhiệm vụ về quan trắc, dự báo nguồn 
nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước 
tại các tiểu vùng sinh thái; giám sát, dự 
báo chất lượng nước trong các hệ thống 
công trình thủy lợi; (ii) Chuẩn bị thực 
hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng các 
hệ thống công trình thủy lợi; (iii) Hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu, xây dựng bản đồ trực 
tuyến; (iv) Rà soát, điều chỉnh quy trình 
vận hành các hệ thống công trình thủy lợi 
Nam Măng Thít, Quản Lộ - Phụng Hiệp 
và Cái Lớn - Cái Bé.

3. Phòng chống xói lở bờ sông, bờ biển; 
phòng chống thiên tai

a) Nhiệm vụ xây dựng Đề án phòng 
chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã trình Đề án phòng chống sạt 
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trợ 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn IDA hủy 
của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các tỉnh 
vùng đồng bằng sông Cửu Long xử lý cấp 
bách các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển.

Theo báo cáo từ các địa phương, hiện 
nay cần tiếp tục xử lý 76 điểm sạt lở bờ 
sông, bờ biển với chiều dài 140 km, tổng 
mức đầu tư khoảng 8.143 tỷ đồng.

c) Cập nhật và hệ thống hóa số liệu về sạt 
lở bờ sông, bờ biển; phòng chống thiên tai

- Đang tổ chức thực hiện việc điều tra 
đánh giá hiện trạng và khắc phục sạt lở 
bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông 
Cửu Long; hiện trạng dân cư tại những 
khu vực có nguy cơ sạt lở trên các tuyến 
sông chính thuộc hệ thống sông Tiền, sông 
Hậu; điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu hiện 
trạng hệ thống đê bao, bờ bao vùng đồng 
bằng sông Cửu Long.

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để xử 
lý sạt lở bờ sông, bờ biển, góp phần ổn 
định dân sinh, vùng ven sông, ven biển, 
cụ thể:

- Từ nguồn dự phòng ngân sách trung 
ương năm 2018 và 2019: 3.040 tỷ đồng 
để xử lý 60,1 km.

- Từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
(10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm 
nguồn vốn dự kiến bố trí  cho các dự án 
quan trọng quốc gia): 1.628 tỷ đồng để xử 
lý 34,3 km.

- Từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA): 1.954 tỷ đồng để xử lý 62,5 km.

Ngoài ra, hiện nay Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đang phối hợp với 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan 
liên quan trình Thủ tướng Chính phủ hỗ 
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sú, tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, cá tra 
với tổng kinh phí khoảng 200 tỷ đồng, cụ 
thể như sau: 

- Lúa gạo: tổng diện tích gieo trồng lúa 
vùng đồng bằng sông Cửu Long là 4,19 
triệu ha, chiếm 54,3% diện tích cả nước. 
Hiện nay, diện tích sử dụng giống lúa xác 
nhận mới chiếm 65%; dự kiến đến năm 
2020 tỷ lệ này tăng trên 75%; năm 2025 
đạt 90% và năm 2030 đạt 100%. Từ năm 
2000 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã công nhận tỷ lệ sử dụng 
giống lúa cấp xác nhận và tương đương 
xấp xỉ 70% (trong đó giống cấp xác nhận 
do các công ty, trung tâm giống cung cấp 
khoảng 75%, hệ thống nhân giống nông 
hộ, trao đổi khoảng 25%).

- Cây ăn quả: đồng bằng sông Cửu Long 
hiện có khoảng 335,4 nghìn ha cây ăn 
quả, chiếm 36,3% diện tích cả nước, gồm 
các cây trồng chủ yếu như: thanh long, 
xoài, cam, bưởi, chôm chôm, nhãn, sầu 
riêng, dứa…, nhiều giống cây ăn quả khẳng 
định được năng suất, chất lượng cao, thích 
ứng với điều kiện vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đã được đưa vào sản xuất, nâng 
cao giá trị và kim ngạch xuất khẩu. Tuy 
nhiên, số lượng cây đầu dòng, vườn cây 
đầu dòng còn rất ít, chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu sản xuất giống đại trà. Cả nước hiện 
nay mới công nhận 30 giống cây ăn quả 
chính thức (cam DT2001, nhãn muộn 
HTM-2, cam chín sớm CS1, thanh long 
ruột đỏ TL4, bơ TA1, dứa MD2..) và 38 
giống cho sản xuất thử (dứa H180, ổi 
Thanh Hà-1, dứa lai LĐ13, táo 05...). Các 
giống thanh long LĐ1, LĐ5 do Việt Nam 
chọn tạo chiếm 16.500 ha, khoảng trên 

- Tiếp tục tổ chức xây dựng, cập nhật 
Bản đồ WEBGIS sạt lở bờ sông, bờ biển 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện đã 
được tích hợp vào hệ thống thông tin báo 
cáo quốc gia phục vụ điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d) Tuyên truyền việc triển khai Nghị 
quyết số 120/NQ-CP lĩnh vực phòng 
chống thiên tai

- Phổ biến phim “Tình hình sạt lở khu 
vực ven biển và vai trò rừng ngập mặn, 
bảo vệ bãi ngập trong công tác phòng 
chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí 
hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long”. 

- Xây dựng tài liệu “Nâng cao nhận thức 
cộng đồng về phát triển rừng ngập mặn, 
bảo vệ bãi tại một số tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long”; 05 radio spot, 1.500 quyển 
vở ô ly tuyên truyền về phòng chống hạn 
hán, xâm nhập mặn cho đối tượng trẻ em 
và nhiều bài báo nâng cao nhận thức cộng 
đồng về trồng và bảo vệ rừng ngập mặn, 
bãi ngập, chia sẻ các giải pháp, mô hình 
quản lý, bảo vệ rừng, bãi ngập mặn có 
hiệu quả để nhân rộng.

4. Nghiên cứu, chọn tạo giống cây 
trồng, vật nuôi thủy sản chủ lực thích ứng 
với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông 
Cửu Long

-  Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo 
các viện nghiên cứu và chọn tạo nhiều 
giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản có 
giá trị kinh tế, chất lượng cao, thích ứng 
với biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất 
nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu 
Long như: Măng cụt, bưởi, cam, xoài, tôm 



42

KỶ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

chưa sản xuất, chọn tạo được tôm giống bố 
mẹ. Năm 2019, đồng bằng sông Cửu Long 
sản xuất ước khoảng 16 tỷ con giống, đáp 
ứng được 45% nhu cầu thả nuôi, số giống 
còn lại được nhập từ các vùng khác để 
thả nuôi.

- Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 
28/5/2020 phê duyệt Chương trình phát 
triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 
2021-2030, trên cơ sở đó Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tiếp tục nâng cao 
năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây 
nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống 
thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại 
nhằm cung cấp cho sản xuất đủ giống có 
năng suất, chất lượng, thích ứng với biến 
đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành 
công định hướng cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững, trong đó có 3 
ngành hàng chính là lúa gạo, cây ăn trái 
và thủy sản (cá tra, tôm nước lợ). Đối với 
ba đối tượng giống chính của vùng phấn 
đấu đến năm 2025, xác định được bộ 
giống tốt nhất cho 3 ngành hàng chủ lực 
này; đến năm 2030, làm chủ nguồn giống 
trong nước có chất lượng, năng suất, hiệu 
quả thích ứng với biến đổi khí hậu.

5. Về xây dựng các chương trình, đề 
án, kế hoạch phát triển thủy sản đồng 
bằng sông Cửu Long theo hướng trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương 
liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
hiệu quả các chính sách hiện hành, đồng 
thời ban hành các chương trình, đề án, kế 

40% diện tích trồng thanh long cả nước. 
Giống nhãn xuồng cơm vàng là giống chủ 
lực kháng chổi rồng, chiếm 12% diện tích 
gieo trồng nhãn. 

Năm 2019, Viện cây ăn quả miền Nam 
công nhận 2 giống thanh long ruột trắng 
LĐ17, LĐ18 (chống chịu đốm nâu và ra 
hoa sớm); 1 giống nhãn lai LĐ19 (thịt dày, 
chống chịu bệnh chổi rồng). Viện cũng 
đưa ra sản xuất gốc ghép bưởi da xanh 
chịu mặn 6-8o/oo và gốc ghép xoài chịu 
mặn tới 10o/oo.

- Giống thủy sản: 

+ Cá tra: hiện nay, diện tích nuôi cá 
tra đạt 6.000 ha, sản lượng đạt 1,4 triệu 
tấn (năm 2019), nhu cầu giống thả nuôi 
khoảng 3-4 tỷ con. Giống cá tra chủ yếu 
là sản xuất trong nước đủ số lượng nhưng 
giống có chất lượng chỉ đạt khoảng 40-
45%, còn lại khoảng 55-60% giống cá tra 
nuôi chưa kiểm chứng được chất lượng 
do không kiểm soát được đàn cá tra bố 
mẹ. Năm 2019, toàn vùng có 230 cơ sở 
sản xuất cá tra giống, khoảng 4.000 hộ 
ương cá giống với diện tích khoảng 3.500 
ha, tập trung chủ yếu tại Đồng Tháp, An 
Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, số lượng 
giống sản xuất được gần 4 tỷ con, trong đó 
3 tỷ giống đạt chất lượng, đáp ứng 75% 
nhu cầu thả nuôi. 

+ Tôm nước lợ: diện tích nuôi tôm nước 
lợ vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có 
khoảng 669 ngàn ha, chiếm 92,9% diện 
tích cả nước. Toàn vùng có 1.278 cơ sở 
sản xuất tôm giống, đáp ứng được 48,3% 
nhu cầu thả nuôi, số giống còn thiếu được 
cung cấp từ các tỉnh Nam Trung Bộ; vùng 
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- Bộ đã phê duyệt, tổ chức thực hiện Đề 
án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất 
lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long 
tại Quyết định số 987/QĐ-BNN-TCTS ngày 
20/3/2018, tập trung tại tỉnh An Giang, 
Đồng Tháp. Kết quả thực hiện như sau:

+ Tỉnh An Giang đã khuyến khích, kết 
nối các bên có liên quan và xây dựng 
chuỗi liên kết cá tra 3 cấp trên tinh thần 
tự nguyện, chuỗi liên kết gồm:

Cấp 1: Đơn vị cung cấp cá Tra bố mẹ 
là Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II 
(Viện NCNTTS II).

Cấp 2: Đơn vị sản xuất cá Tra bột là 
Trung tâm giống thủy sản An Giang và 
04 cơ sở sản xuất cá tra bột liên kết với 
Trung tâm. 

Cấp 3 gồm: Chi hội sản xuất cá giống 
AFA (30 hội viên ở vùng nuôi ương giống 

hoạch cụ thể làm định hướng phát triển 
hiệu quả ngành thủy sản, cụ thể:

- Triển khai Kế hoạch hành động quốc 
gia phát triển ngành tôm ban hành kèm 
theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 
18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 
trong đó đẩy mạnh phát triển nuôi tôm 
càng xanh với năng suất và chất lượng ổn 
định, hiệu quả và bền vững, nuôi tôm thẻ 
chân trắng công nghiệp theo hướng công 
nghệ cao, tôm sú sinh thái, hữu cơ quy mô 
lớn (tôm - lúa - rừng) tập trung các khu vực 
lợi thế là Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, 
Sóc Trăng, Bến Tre và Trà Vinh. Đồng 
thời, Bộ hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu để đầu tư dự 
án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao phát triển tôm Bạc Liêu từ nguồn vốn 
dự phòng 10% giai đoạn 2016-2020 của 
Bộ, đến nay dự án đã được Bộ phê duyệt 
và dự kiến khởi công năm 2021. 

4343
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đoạn chuẩn bị đầu tư. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An 
Giang đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 
xây dựng vùng sản xuất giống cá tra trên 
địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Vùng 01 tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân 
Châu: Công ty cổ phần cá Tra Việt Úc đã 
xây dựng vùng ương giống tập trung 100 
ha. Công ty đã tuyển chọn khoảng 3.500 
con cá tra bố mẹ để phục vụ sản xuất giống, 
xây dựng 18 nhà màng (200m2/nhà) để sản 
xuất giống thủy sản công nghệ cao. 

+ Vùng 02 tại huyện Bình Phú: Công ty 
TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú đã 
xây dựng 450 ha (trên tổng diện tích 600 
ha) khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao nuôi trồng thủy sản. Công ty dự kiến 
áp dụng công nghệ sản xuất giống của 
Israel, công nghệ nhà màng, công nghệ 
xử lý nước, bùn thải, Vaccine, công nghệ 
4.0,… vào sản xuất giống cá tra.

huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, 
tổng diện tích 200 ha, năng lực sản xuất: 
300 triệu con giống/năm); Chi hội sản xuất 
cá giống Châu Phú (16 hội viên ở vùng 
ương giống huyện Châu Phú, tổng diện 
tích 36 ha, năng lực sản xuất: 50 triệu con 
giống/năm); Chi hội sản xuất cá giống Phú 
Thuận (8 hội viên ở vùng ương giống tại 
xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tổng diện 
tích 15 ha, năng lực sản xuất: 20 triệu con 
giống/năm).

Con giống trong chuỗi được các doanh 
nghiệp như Công ty IDI, Nam Việt, Cửu 
Long, Lộc Kim Chi, Vĩnh Hoàn, Biển 
Đông... tiêu thụ trên nguyên tắc thỏa 
thuận giá mua bán.

- Bộ hỗ trợ tỉnh An Giang triển khai dự 
án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản 
xuất giống cá tra tỉnh An Giang từ nguồn 
vốn dự phòng 10% giai đoạn 2016-2020 
của Bộ, đến nay dự án đang thực hiện giai 
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trong khu vực.

- Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản, 
Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị thu thập 
thông tin, đánh giá và xây dựng báo cáo 
thường kỳ (tháng/quý) về ảnh hưởng xâm 
nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long 
để có cơ sở chỉ đạo sản xuất, trong đó có 
nuôi trồng thủy sản.

6. Quản lý rừng bền vững

Để quản lý chặt chẽ diện tích rừng 
tự nhiên hiện có, đồng thời đầu tư phục 
hồi, trồng mới rừng ngập mặn, phòng hộ 
ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
Bộ đang tập trung chỉ đạo triển khai các 
nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Đề án quản lý và phát triển 
rừng ngập mặn phục vụ phòng hộ ven 
biển, ven sông cùng với phát triển sinh kế, 
sinh thái gắn với rừng: Bộ giao Tổng cục 
Lâm nghiệp xây dựng “Đề án bảo vệ và 
phát triển rừng ven biển ứng phó với biến 

+ Vùng 03 tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân 
Châu: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã thi 
công hệ thống ao ương cá, nuôi vỗ bố mẹ, 
kênh cấp thoát nước, nhà sản xuất, nhà 
kho,… trên diện tích 48,3 ha để sản xuất 
cá hương, cá giống.

+ Vùng 04 tại xã Mỹ Phú, huyện Châu 
Phú: Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim 
Chi đang khảo sát địa chất, địa hình phục 
vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây 
dựng khu liên hợp sản xuất giống và nuôi 
cá tra thương phẩm công nghệ cao, quy 
mô 350 ha.

- Bộ đã chỉ đạo triển khai dự án Tái 
tạo, thả bổ sung giống thủy sản tại một số 
lưu vực sông và hồ chính giai đoạn 2017-
2020, trong đó, dự kiến thả vào thủy vực 
sông Vàm Nao nối liền giữa sông Tiền và 
sông Hậu các giống cá lăng nha, thát lát 
cườm, cá hô, cá bông lau để tái tạo nguồn 
lợi, tăng giá trị nghề cá, là loài bản địa 
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cách, chính sách và cơ chế vay tại khoản 
vay 1,05 tỷ USD để đầu tư hạ tầng cho 
đồng bằng sông Cửu Long.

8. Tình hình đầu tư công giai đoạn 
2016-2020

a) Tình hình đầu tư công giai đoạn 2016-
2020, phần vốn của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quyết định đầu tư tại 
vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 
khoảng 28.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 
29% tổng vốn của Bộ quản lý, trong đó:

Vốn NSNN: 861 tỷ đồng; vốn ODA: 
17.766 tỷ đồng; vốn TPCP: 5.877 tỷ đồng; 
vốn xử lý cấp bách sạt lở bờ sông: 2.500 
tỷ đồng; vốn dự phòng đầu tư công 2016-
2020 của Bộ: 400 tỷ đồng.

b) Một số công trình, dự án lớn, điển 
hình của Bộ trong giai đoạn 2016-2020

- Vốn ODA: Dự án chống chịu khí hậu 
tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL - 
WB9 (tổng mức đầu tư 8.577 tỷ đồng  vốn 
vay  WB); Dự án Quản lý nước Bến Tre 
JICA3 (tổng mức đầu tư 6.191 tỷ đồng); 
Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững 
VnSat (tổng mức đầu tư 6.472 tỷ đồng).

- Vốn TPCP: Dự án Hệ thống thủy lợi 
Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 (tổng mức 
đầu tư là 3.309,5 tỷ); hệ thống thủy lợi 
Bắc Bến Tre giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư 
là 2.123 tỷ đồng); hệ thống thủy lợi Nam 
Bến Tre (tổng mức đầu tư 215,4 tỷ đồng); 
hệ thống thủy lợi tiểu vùng II, III, V Cà 
Mau (tổng mức đầu tư là 500 tỷ đồng); Dự 
án cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh Bạc 
Liêu (tổng mức đầu tư là 400 tỷ đồng); Dự 

đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030”, trong đó có đồng 
bằng sông Cửu Long và đã trình Thủ tướng 
Chính phủ trong Quý IV/2020.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ 
việc chuyển mục đích sử dụng 
rừng tự nhiên theo đúng tinh thần  
Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng và  
Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 
của Chính phủ về Chương trình hành 
động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và 
quy định của pháp luật về lâm nghiệp. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp xác 
định tại Chương trình mục tiêu phát triển 
lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-
2020 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 
06/6/2017; Chương trình mục tiêu ứng 
phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2016-2020, trong đó tập 
trung khôi phục phát triển hệ sinh thái 
rừng ven biển.

7. Rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách 

- Thời gian qua, Bộ đã tập trung xây 
dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành 
đồng bộ các chính sách, văn bản pháp 
luật gồm 5 Luật, 6 Nghị định, 3 Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ và nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư thực hiện nhiệm vụ được giao tại  
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực 
hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP để hoàn 
thiện khung chương trình hành động cải 
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(2) Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng 
thủy sản Tầm Vụ Lộ, huyện Cầu Ngang, 
tỉnh Trà Vinh (tổng mức đầu tư 140 tỷ 
đồng).

(3) Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng 
thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu Thành, 
tỉnh Đồng Tháp (tổng mức đầu tư 94,9 tỷ 
đồng).

(4) Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng 
thủy sản khu vực Tây đường tránh Long 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang (tổng mức đầu tư 100,6 tỷ đồng).

(5) Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng 
thủy sản Tân Duyệt, tỉnh Cà Mau (tổng 
mức đầu tư 202 tỷ đồng). 

(6) Nâng cấp, mở rộng cảng cá Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre (tổng mức đầu tư 120 
tỷ đồng).

(7) Nâng cấp, mở rộng cảng cá Trần 
Đề, tỉnh Sóc Trăng (tổng mức đầu tư 120 
tỷ đồng).

(8) Nâng cấp cảng cá Tắc Cậu, tỉnh 
Kiên Giang (tổng mức đầu tư 98 tỷ đồng).

(9) Nâng cấp, mở rộng cảng cá Gành Hào, 
tỉnh Bạc Liêu (tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng).

Nguồn ODA:

(1) Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền 
vững VnSat (tổng mức đầu tư 6.472 tỷ 
đồng), thời gian thực hiện: 2016-2020.

d) Những dự án dự kiến hoàn thành 
trong năm 2021

Nguồn TPCP:

(1) Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái 
Bé giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư là 
3.309,5 tỷ).

án Tha La, cống Trà Sư (tổng mức đầu tư 
là 232 tỷ đồng); Dự án nạo vét kênh Mây 
Phốp - Ngã Hậu, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh 
(tổng mức đầu tư là 458 tỷ đồng); hệ thống 
thủy lợi trạm bơm cống Xuân Hòa, tỉnh 
Tiền Giang, Long An (tổng mức đầu tư là 
250 tỷ đồng).

- Vốn NSNN: Hệ thống thủy lợi tiểu 
vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn 
Thời, Cái Nước (tổng mức đầu tư 198,88 
tỷ đồng); hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi 
trồng thủy sản Tầm Vụ Lộ, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh (tổng mức đầu tư 
140 tỷ đồng); hệ thống thủy lợi phục vụ 
nuôi trồng thủy sản khu vực Tây đường 
tránh Long Xuyên, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang (tổng mức đầu tư 100,6 
tỷ đồng); hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi 
trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu 
Thành, tỉnh Đồng Tháp (tổng mức đầu tư 
94,9 tỷ đồng).

c) Những dự án đã hoàn thành

Nguồn TPCP:

(1) Dự án nạo vét kênh Mây Phốp - Ngã 
Hậu tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh (tổng mức 
đầu tư là 458 tỷ đồng).

(2) Dự án hệ thống thủy lợi trạm bơm 
cống Xuân Hòa tỉnh Tiền Giang, Long An 
(tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng).

(3) Dự án cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh 
Bạc Liêu (tổng mức đầu tư là 400 tỷ đồng).

Nguồn NSNN:

(1) Hệ thống thủy lợi tiểu vùng III - Nam 
Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước 
(tổng mức đầu tư 198,88 tỷ đồng).
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hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP đảm bảo 
chất lượng và tiến độ đề ra.

(2) Tổ chức triển khai thực hiện 
Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 
02/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình tổng thể phát triển 
nông nghiệp bền vững thích ứng với 
biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Đề án Hiện đại hóa thủy 
lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông 
nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh 
thái vùng đồng bằng sông Cửu Long tại  
Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 
12/5/2020; Đề án phòng chống sạt lở 
bờ sông, bờ biển đến năm 2030 tại  
Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 
06/7/2020.

(3) Ưu tiên bố trí các nguồn lực, nhất 
là kinh phí cho các dự án đầu tư cơ sở 
hạ tầng, thủy lợi, phòng, chống sạt lở bờ 
sông, bờ biển... phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, ổn định đời sống của nhân dân 
vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai 

(2) Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai 
đoạn 1 (tổng mức đầu tư là 2.123 tỷ đồng).

(3) Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II, III, V 
Cà Mau (tổng mức đầu tư là 500 tỷ đồng).

(4) Dự án Tha La, cống Trà Sư (tổng mức 
đầu tư là 232 tỷ đồng).

(5) Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre (tổng 
mức đầu tư 215,4 tỷ đồng).

đ) Những dự án hoàn thành sau năm 2021

Nguồn ODA:

(1) Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp 
và sinh kế bền vững ĐBSCL - WB9 (tổng 
mức đầu tư 8.577 tỷ đồng  vốn vay  WB), 
thời gian thực hiện: 2016-2022.

(2) Dự án Quản lý nước Bến Tre JICA 3 
(tổng mức đầu tư 6.191 tỷ đồng), thời gian 
thực hiện: 2019-2024.

9. Nhiệm vụ thời gian tới

(1) Tiếp tục triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ được giao tại  
Quyết định số 417/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình hành động tổng thể thực 
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phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, 
trong đó có đồng bằng sông Cửu Long.

(5) Triển khai thực các quy hoạch 
ngành quốc gia: Quy hoạch Lâm nghiệp, 
Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi 
thủy sản, Quy hoạch phòng chống thiên 
tai và thủy lợi, Quy hoạch hệ thống cảng 
cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, 
trong đó có đồng bằng sông Cửu Long.  

(6) Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, 
phát triển các giống cây trồng, vật nuôi 
và giống thủy sản có tiềm năng, lợi thế 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đáp 
ứng nhu cầu thị trường và thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Đồng thời, tổ chức triển 
khai Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 
28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt Chương trình giống giai đoạn 
2021-2030, trong đó chú trọng đầu tư 
nghiên cứu, chọn tạo giống chủ lực (thủy 
sản, trái cây, lúa,..) cho vùng đồng bằng 
sông Cửu Long./

đoạn 2021-2025. Theo đó, sẽ chia làm 3 
nhóm dự án để tính toán đầu tư như sau:

- Nhóm 1: đầu tư các dự án kiểm soát 
mặn, cấp ngọt phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Nhóm này có hai đối tượng gồm: 
(1) đầu tư các công trình chuyển nước hợp 
lý giữa các vùng; (2) đầu tư hoàn chỉnh, 
liên thông các hệ thống thủy lợi chủ động 
kiểm soát mặn, phục vụ chuyển đổi nông 
nghiệp bền vững theo ba vùng sản xuất.

- Nhóm 2: đầu tư hệ thống trữ ngọt, 
cung cấp nước sinh hoạt, trữ nước hộ gia 
đình cho người dân khu vực thường xảy ra 
xâm nhập mặn.

- Nhóm 3: đầu tư xử lý sạt lở bờ sông và 
củng cố đê biển. 

Nhu cầu đầu tư cho vùng khoảng 41.257 
tỷ đồng, trong đó rà soát những nội dung 
ưu tiên thì đề xuất đầu tư trong nguồn vốn 
của Bộ khoảng 30.000 tỷ đồng trong giai 
đoạn 2021-2025.

(4) Triển khai Quyết định số 255/QĐ-TTg 
ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính 
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ngành cơ bản phù hợp đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo 
an ninh quốc phòng và thích ứng với biến 
đổi khí hậu, đặc biệt là vùng có khả năng 
ảnh hưởng cao như vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. Bên cạnh đó, một số tồn tại 
của các quy hoạch cũng đã được nhận 
diện như việc kết nối các phương thức 
vận tải chưa được chú trọng, tiến độ đầu 
tư các dự án chậm hơn so với mục tiêu 
đặt ra trong quy hoạch.

Thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ Giao 
thông vận tải đã triển khai xây dựng quy 
hoạch ngành quốc gia giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho cả 
5 lĩnh vực. Đến nay, cơ bản 5 lĩnh vực 
đều đã hoàn thành báo cáo cuối kỳ, đã 
lấy ý kiến tất cả các địa phương, tổ chức 
và các Bộ, ngành. Đối với vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, Bộ Giao thông 
vận tải đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến 
các tỉnh, thành phố trong vùng. Hiện 
này đang hoàn thiện để trình Hội đồng 

Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính 
phủ về phát triển bền vững đồng bằng 
sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 
hậu vừa là định hướng, mục tiêu phát triển 
vùng nói chung vừa là định hướng, mục 
tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
nói riêng. Nghị quyết cũng đã xác định cụ 
thể nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải 
là xây dựng quy hoạch hệ thống kết cấu 
hạ tầng giao thông vùng và đầu tư phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 
phù hợp với các quan điểm định hướng. 
Bộ Giao thông vận tải xin báo cáo tình 
hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ 
như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH

Ngay khi Nghị quyết ban hành, Bộ 
Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ 
quan thuộc Bộ rà soát, đánh giá để điều 
chỉnh quy hoạch ngành giao thông vận 
tải. Theo đánh giá, các quy hoạch chuyên 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THỂ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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 1. Tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng 
giao thông vùng

Trong giai đoạn từ 2016-2021, Bộ Giao 
thông vận tải đã triển khai đầu tư xây 
dựng 31 dự án, công trình giao thông với 
tổng mức đầu tư khoảng 88.963 tỷ đồng, 
trong đó 14 dự án đã hoàn thành nâng cấp 
và xây dựng mới 281 km đường quốc lộ, 
một số cầu lớn như Cổ Chiên, Cao Lãnh, 
Vàm Cống, Hòa Trung, Mỹ Lợi...; hoàn 
thành 46,5 km luồng tàu biển tải trọng lớn 
vào sông Hậu giai đoạn 1, nạo vét 28 km 
tuyến Kênh Chợ Gạo giai đoạn 1 với tổng 
mức đầu tư là 41.474 tỷ đồng; 14 dự án 
đang triển khai thực hiện bao gồm 720 
km đường quốc lộ và cao tốc; xây dựng 
cầu Mỹ Thuận 2, cầu Rạch Miễu 2, cầu 
Đại Ngãi... 

Về đường bộ, đã cơ bản nâng cấp mở 
rộng Quốc lộ 1, đưa vào khai thác toàn 
tuyến N2 với quy mô 4 làn xe từ Cao Lãnh 
đến Rạch Sỏi trong đó có 2 cầu đặc biệt 
lớn; nâng cấp một số đoạn tuyến và cầu 
lớn trên tuyến hành lang ven biển phía 
Đông như QL50, QL60, cầu Mỹ Lợi, cầu 
Cổ Chiên; cơ bản thông tuyến đường cao 
tốc đoạn Trung Lương đi Mỹ Thuận, đang 
đầu tư cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn Mỹ Thuận 
- Cần Thơ, nâng cấp một số tuyến quốc lộ 
trọng yếu (QL53, 57, 30…).

Về đường thủy nội địa, đã đầu tư nâng 
cấp 6 tuyến vận tải thủy chính kết nối 
Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam 
Bộ với vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 

thẩm định nhà nước trong Quý II/2021. 
Quy hoạch lần này đã cơ bản khắc phục 
được các tồn tại, hạn chế và đặc biệt 
thể hiện đầy đủ, rõ nét các quan điểm 
đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, đa mục 
tiêu, thích ứng với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng, đặc biệt là phát triển 
vận tải thủy để tận dụng địa hình sông 
nước, kết nối các phương thức vận tải 
và liên kết vùng, đặc biệt là đồng bằng 
sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

II. VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO 
THÔNG CỦA VÙNG

Trong những năm qua, được sự quan 
tâm của Quốc hội, Chính phủ, nhiều công 
trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao 
thông quan trọng của vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đã hoàn thành, tạo động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
góp phần củng cố an ninh - quốc phòng 
của khu vực. Mặc dù đã được quan tâm 
bố trí vốn (tổng kinh phí bố trí cho đầu tư 
kết cấu hạ tầng giao thông vùng trong giai 
đoạn 2011-2015 chiếm khoảng 14,51%, 
giai đoạn 2016-2020 chiếm khoảng 
16,15% so với cả nước), tuy nhiên do 
xuất phát điểm thấp và suất đầu tư cao 
(địa hình bị chia cắt, địa chất yếu) nên 
kết cấu hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp 
ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội cũng như thích ứng với biến đổi khí 
hậu của vùng.

(1) Cửa Tiểu - Campuchia, cửa Định An qua Tây Châu, Sài Gòn - Cà Mau qua kênh Xà No, Sài Gòn - Kiên Lương qua kênh Lấp Vò, Sài 
Gòn - Cà Mau - tuyến ven biển, Sài Gòn - Kiên Lương - qua đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên;
(2 Đến nay tổng lượng hàng thông qua cảng thực tế năm 2020 là 22,9 triệu tấn.
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Về hàng không, đã hoàn thành đầu 
tư 04 cảng hàng không, trong đó có 02 
cảng hàng không quốc tế và 02 cảng hàng 
không nội địa với tổng công suất thiết kế 
7,6 triệu hk/năm.3 

2. Đánh giá

Các dự án được đầu tư và đưa vào khai 
thác đã thực sự phát huy hiệu quả, đều 
là những dự án động lực, quan trọng góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, 
đảm bảo an ninh quốc phòng; các giải 
pháp đầu tư đã chú trọng đến thích ứng 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm 
bảo ổn định bền vững.

Bên cạnh các kết quả đạt được, kết cấu 
hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông 

chuẩn tắc luồng1; đã nâng cấp giai đoạn 
1 kênh Chợ Gạo đảm bảo cho tàu trọng 
tải 800 - 1.000 tấn lợi dụng thủy triều 
hành thủy. 

Về hàng hải, đã hoàn thành đầu tư 12 
cảng biển, 40 bến cảng, 7,6 km cầu cảng, 
công suất thiết kế của các bến cảng trong 
khu vực khoảng 31 triệu tấn/năm2. Trong 
đó việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 
Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông 
Hậu đã nâng cao hiệu quả khai thác các 
bến cảng tiếp nhận tàu trọng tải 20.000 
tấn hiện có và phát triển những khu bến 
tiếp theo theo quy hoạch; đã bắt đầu hình 
thành những tuyến vận tải công ten nơ 
mới trên các tuyến biển gần cho các tàu 
công ten nơ sức chở 500 - 1.000 Teu. 

(3)  Cảng HKQT Cần Thơ công suất 3,0 triệu hk/năm, năm 2019 đạt 1.34 triệu hk; Cảng HKQT Phú Quốc công suất 4,0 triệu hk/năm, 
năm 2019 đạt 3.7 triệu hk; Cảng HK Rạch Giá công suất 0,3 triệu hk/năm, thực tế năm 2019 đã phục vụ 0.033 triệu hk; Cảng HK Cà 
Mau công suất 0,3 triệu hk/năm, năm 2019 đã phục vụ 0.037 triệu hk.
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Cà Mau và Rạch Giá chưa được nâng cấp. 
Đường sắt kết nối với Thành phố Hồ Chí 
Minh đã được quy hoạch nhưng do nguồn 
lực quá lớn nên chưa thể đầu tư được.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH 
PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG 
GIAO THÔNG 

1. Quan điểm định hướng 

- Kết cấu hạ tầng giao thông được 
xác định là khâu đột phá cần ưu tiên 
nguồn lực để thực hiện nhằm thay đổi 
căn bản năng lực cạnh tranh của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và 
cả nước nói chung.

- Xây dựng quy hoạch 5 chuyên ngành 
đảm bảo tính kết nối đồng bộ; đầu tư hệ 
thống kết cấu hạ tầng giao thông tính 
đến khả năng thích ứng với biến đổi khí 

Cửu Long vẫn chưa thực sự đột phá để 
đáp ứng nhu cầu phát triển, liên kết nội 
vùng và liên vùng, đặc biệt liên kết vùng 
đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam 
Bộ còn yếu. Hệ thống đường bộ cao tốc 
chưa hình thành, chất lượng mặt đường 
và quy mô một số tuyến còn hạn chế. Hệ 
thống đường thủy cơ bản đã được đầu 
tư phân luồng tuy nhiên còn hạn chế tại 
các vị trí tĩnh không cầu nên chưa khai 
thác được hết công suất của tuyến luồng; 
logistics chưa phát triển. Về đường biển, 
đã đầu tư các cảng trong khu vực, tuy 
nhiên luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào 
sông Hậu chưa được đầu tư hoàn thiện; 
chưa có cảng biển lớn cho cả vùng. Hàng 
không đã được quy hoạch và đầu tư xây 
dựng 04 cảng hàng không, tuy nhiên chưa 
khai thác hết công suất thiết kế do mật độ 
đường bay chưa cao, các cảng hàng không 
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Cà Mau, Mỹ An - Cao Lãnh, An Hữu - Cao 
Lãnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; 
đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh một số hạng 
mục trên tuyến N2 từ Cao Lãnh - Rạch 
Sỏi để đảm bảo khai thác theo tiêu chuẩn 
đường cao tốc, phấn đấu đến năm 2025 
hoàn thành khoảng 300 km đường bộ cao 
tốc trong vùng.

- Ưu tiên đầu tư các cầu đặc biệt lớn 
như Rạch Miễu 2, Đại Ngãi và nâng 
cấp một số tuyến quốc lộ là điểm nghẽn 
trong vùng.

- Nghiên cứu để đến 2030 đầu tư hoàn 
thành toàn bộ mạng cao tốc trong vùng, 
nâng cấp cơ bản hệ thống quốc lộ.

b) Về hàng hải

- Triển khai Dự án Luồng tàu biển có 
tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn hoàn 
chỉnh để đảm bảo cho tàu 10.000 tấn đầy 
tải, 20.000 tấn giảm tải vào các bến cảng 
khu vực Cần Thơ (khu bến Cái Cui, Hoàng 
Diệu); phối hợp với EVN để nạo vét đoạn 
luồng dùng chung vào bể cảng Nhà máy 
nhiệt điện trung tâm duyên Hải (Trà Vinh) 
cho tàu 30.000 tấn; tổ chức khai thác hiệu 
quả, hình thành các tuyến vận tải công 
ten nơ kết nối khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long với các cảng biển khu vực Đông 
Nam Bộ (Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải).

- Nạo vét duy tu đảm bảo chuẩn tắc 
luồng vào các cảng biển Nhóm 6.

- Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch 
cảng đầu mối của vùng đồng bằng sông 
Cửu Long (Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), phối 
hợp với các địa phương kêu gọi đầu tư, 
sớm xây dựng để có thể xuất khẩu hàng 
hóa trực tiếp, giảm chi phí trung chuyển.

hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và ứng 
dụng các thành tựu của khoa học công 
nghệ; chú trọng phát huy và khai thác 
hiệu quả lợi thế vùng đối với phương 
thức vận tải thủy.

- Huy động tối đa mọi nguồn lực và tập 
trung phân bổ để đầu tư các công trình 
quan trọng có tính động lực, lan tỏa kết 
nối vùng và liên vùng như các tuyến 
đường bộ cao tốc Bắc Nam kết nối đồng 
bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ, 
tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, An 
Hữu - Cao Lãnh, Mỹ An - Cao Lãnh, luồng 
cho tàu biển lớn vào Sông Hậu giai đoạn 
2, các tuyến đường thủy chính…, triển 
khai nghiên cứu để kêu gọi đầu tư tuyến 
đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh đi 
Cần Thơ. 

2. Kế hoạch cụ thể đối với từng  
lĩnh vực

a) Về đường bộ

- Tập trung hoàn thành các dự án trọng 
điểm đang triển khai trong vùng như: 
tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - 
Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2, nâng cấp QL53 
đoạn Trà Vinh - Long Toàn, QL57 đoạn 
Mỏ Cày đến Vĩnh Long, QL30 đoạn Cao 
Lãnh - Hồng Ngự, nâng cấp mặt đường 
tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, tuyến tránh 
QL1 qua thành phố Cà Mau, mở rộng QL1 
đoạn Hậu Giang, Sóc Trăng…

- Ưu tiên nguồn lực trong kế hoạch trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư các 
tuyến cao tốc trục dọc kết nối đồng bằng 
sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng như 
các tuyến kết nối nội vùng, như Cần Thơ - 
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luồng và tĩnh không cầu.

d) Về hàng không

- Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ: 
Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp 
với thành phố Cần Thơ làm việc với các 
hãng hàng không nghiên cứu, đề xuất 
cơ chế chính sách để khuyến khích các 
hãng hàng không mở thêm đường bay 
mới kết nối Cảng hàng không quốc tế 
Cần Thơ với các thành phố trong nước 
và quốc tế, phát huy vai trò là thành phố 
trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, đồng thời giảm tải cho Cảng hàng 
không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện đang 
quá tải nghiêm trọng.

- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc: 
Trong giai đoạn 2021-2025, mở rộng sân 
đỗ và xây dựng nhà ga hành khách mới 
với công suất 6 triệu hk/năm, nâng tổng 
công suất cảng hàng không lên 10 triệu 
hk/năm; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch 
để bổ sung thêm đường cất hạ cánh số 2.

c) Về đường thủy nội địa

- Nạo vét đảm bảo chuẩn tắc các luồng 
đường thủy có lưu lượng lớn; đầu tư luồng 
kênh chợ Gạo giai đoạn 2 để tháo điểm 
nghẽn trên tuyến đường thủy kết nối vùng 
đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố 
Hồ Chí Minh.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu 
tư Dự án phát triển các hành lang đường 
thủy và logistics khu vực phía Nam bằng 
nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

- Đầu tư nâng tĩnh không các cầu trên 
các tuyến đường thủy quan trọng nhằm 
khai thác tối đa các tuyến luồng đã đảm 
bảo chuẩn tắc luồng.

- Rà soát đầu tư các hạng mục đảm 
bảo kết nối phương thức vận tải thủy với 
hàng hải và đường bộ nhằm giảm chi phí 
logistics.

- Phấn đấu đến 2030 đảm bảo các tuyến 
đường thủy được nâng cấp đúng chuẩn tắc 
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bằng sông Cửu Long.   

4. Nhu cầu vốn để triển khai giai đoạn 
2021-2025

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã 
xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 với tổng nhu cầu 
vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông của 
cả nước khoảng 573.466 tỷ đồng. Riêng 
đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
Bộ Giao thông vận tải đã cho chuẩn bị 
đầu tư mới 37 dự án đối với 4 lĩnh vực 
(đường bộ, hàng hải, đường thủy nội 
địa và hàng không) với tổng mức đầu tư 
khoảng 182.713 tỷ đồng; nhu cầu vốn để 
hoàn thành 14 dự án chuyển tiếp với kinh 
phí khoảng 16.110 tỷ đồng (tổng mức đầu 
tư là 58.254 tỷ đồng). Như vậy, tổng nhu 
cầu vốn NSNN để đầu tư kết cấu hạ tầng 
vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 
2021-2025 khoảng 198.823 tỷ đồng. Tuy 
nhiên, nhu cầu này gần như vượt quá khả 
năng cân đối. Trong điều kiện nguồn lực 
khó khăn như hiện này, Bộ Giao thông 

- Cảng hàng không Rạch Giá, Cà Mau: 
Hiện nay, Bamboo Airways đã mở tuyến 
bay thẳng từ Hà Nội đến Rạch Giá, đang 
xây dựng kế hoạch mở tuyến bay Hà Nội 
đến Cà Mau. Bộ Giao thông vận tải sẽ 
phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Cà 
Mau, Kiên Giang nghiên cứu điều chỉnh 
quy hoạch Cảng hàng không Cà Mau và 
Cảng hàng không Rạch Giá làm cơ sở đầu 
tư phát triển. 

- Đến năm 2030 cơ bản nâng cấp tất cả 
các cảng hàng không trong vùng đáp ứng 
nhu cầu vận tải và quy hoạch được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.

đ) Về đường sắt

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo 
lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến 
đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần 
Thơ và sẽ phối hợp với các địa phương để 
kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân 
sách nhằm tăng cường kết nối Thành phố 
Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố đồng 
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2025, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp 
với các Bộ, ngành và địa phương có liên 
quan rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên để lựa 
chọn các dự án quan trọng, cấp bách làm 
cơ sở tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của 
vùng theo quy hoạch được duyệt, trong đó 
sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư công trình 
có tính liên kết vùng (cao tốc trục dọc và 
trục ngang), các công trình tích hợp các 
giải pháp nâng cao khả năng chống chịu 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng để 
trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, chấp 
thuận để triển khai thực hiện.

IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện các 
chiến lược, quy hoạch ngành giao thông 
vận tải

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy 
hoạch phát triển 5 chuyên ngành giao 

vận tải đề nghị Chính phủ cân đối tối 
thiểu khoảng 57.346 tỷ (tương đương 
22,9% của ngành giao thông vận tải với 
phương án tối thiểu khoảng 250.000 tỷ 
đồng) để đầu tư cho các dự án động lực 
vùng gồm:

- Về đường bộ: Đầu tư tuyến cao tốc 
Cần Thơ - Cà Mau, Mỹ An - Cao Lãnh, 
An Hữu - Cao Lãnh, Châu Đốc - Cần Thơ 
- Sóc Trăng, các cầu Rạch Miễu 2, Đại 
Ngãi và nâng cấp một số tuyến quốc lộ 
quan trọng...

- Về hàng hải: Đầu tư hoàn chỉnh Dự án 
Luồng tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu.

- Về đường thủy: Đầu tư giai đoạn 2 của 
tuyến kênh chợ Gạo, Dự án phát triển các 
hành lang đường thủy và logistics khu vực 
phía Nam và Dự án nâng cao tĩnh không 
các cầu trên tuyến đường thủy vùng đồng 
bằng sông Cửu Long.

Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao 
tổng nguồn vốn NSNN giai đoạn 2021-
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- Đổi mới thể chế chính sách tạo khung 
pháp lý minh bạch, thông thoáng, cải 
cách thủ tục hành chính theo hướng tạo 
điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, 
tạo động lực khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, 
quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao 
thông. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu 
công nghệ, hiện đại hóa trong quản lý kết 
cấu hạ tầng giao thông, vận tải. 

c) Hoàn thiện cơ chế chính sách huy 
động, khuyến khích đầu tư, phân bổ hợp 
lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
và sử dụng vốn đầu tư công:

+ Tái cơ cấu đầu tư công kết hợp huy 

thông vận tải đảm bảo tính khả thi, phù 
hợp với điều kiện thực tế và thích ứng với 
biến đổi khí hậu. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về quy hoạch phát triển giao thông 
vận tải, coi trọng công tác giám sát, kiểm 
tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử 
lý nghiêm các vi phạm quy hoạch. 

b) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, chính sách phát triển

- Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung 
các Bộ luật, Luật liên quan, ban hành kịp 
thời các văn bản quy phạm pháp luật; 
xoá bỏ các nội dung còn chồng chéo giữa 
các luật liên quan đến quản lý, huy động 
nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng giao thông, đất đai, vận tải. 
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địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công 
các dự án, công tác giải phóng mặt bằng; 
làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý 
các vấn đề liên quan đến tiến độ và chất 
lượng công trình. 

- Khuyến khích, thu hút đầu tư mọi 
nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông, bao gồm cả nguồn lực trong 
và ngoài nước; đặc biệt chú trọng việc các 
địa phương tham gia mạnh mẽ hơn vào 
việc huy động các nguồn lực phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông.

d) Giải pháp kết nối vận tải

- Nghiên cứu, triển khai các cơ chế, 
chính sách để khuyến khích đầu tư cải 
thiện hạ tầng, thúc đẩy kết nối giữa các 
phương thức vận tải đường bộ, đường thủy 

động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột 
phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng giao thông, tập trung ưu tiên đầu tư 
các công trình trọng điểm có tính đột 
phá, các công trình đầu mối giao thông 
có sức lan tỏa lớn, tạo sự kết nối giữa các 
phương thức vận tải tại các vùng kinh tế 
trọng điểm, các cửa ngõ quốc tế.

+ Phân bổ nguồn vốn đầu tư một cách hợp 
lý vào các chuyên ngành giao thông tương 
ứng với thị phần vận tải nhằm thực hiện 
thành công nhiệm vụ tái cơ cấu thị trường 
vận tải, phát huy ưu thế của từng phương 
thức vận tải, tăng thị phần vận tải đường 
sắt, đường biển và đường thủy nội địa, đặc 
biệt trên các hành lang vận tải chính; hạ giá 
thành vận tải và phát triển bền vững.

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
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tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác kết 
cấu hạ tầng giao thông. 

2. Kiến nghị

Để tập trung triển khai thực hiện các 
quy hoạch, chương trình và dự án đầu tư 
trong vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo kết nối 
đồng bộ với Thành phố Hồ Chí Minh, các 
tỉnh Đông Nam bộ, Bộ Giao thông vận tải 
kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và các Bộ, ngành:

- Ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn đầu 
tư công giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao 
thông vận tải để tập trung triển khai thực 
hiện các dự án trọng điểm của vùng như 
hệ thống đường bộ cao tốc, các cầu vượt 
sông lớn, các điểm nghẽn về đường bộ, 
hàng hải và đường thủy nội địa.

- Các Bộ, ngành phối hợp, hỗ trợ Bộ 
Giao thông vận tải trong việc góp ý, thẩm 
định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 
Nhóm A, các dự án quan trọng quốc gia 
để Bộ triển khai đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đề nghị các địa phương: 

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải 
trong việc rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch 
05 chuyên ngành quốc gia giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trong điều kiện nguồn lực còn rất khó 
khăn, đề nghị các địa phương chia sẻ và 
phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong 
việc rà soát, lựa chọn các dự án quan 
trọng, cấp bách, phù hợp với các tiêu chí 
và nguồn vốn được giao./.

kết nối với cảng đường thủy nội địa, cảng 
biển và cảng hàng không.

- Tập trung cải cách thủ tục hành 
chính; nâng cao chất lượng dịch vụ trên 
các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt 
là vận tải liên vùng. Tạo lập môi trường 
kinh doanh bình đẳng, khuyến khích mọi 
thành phần kinh tế tham gia kinh doanh 
vận tải, dịch vụ vận tải; đổi mới phương 
tiện, công nghệ, trang thiết bị dịch vụ 
vận tải theo hướng hiện đại, thân thiện 
môi trường.

- Ưu tiên phát triển vận tải công ten nơ, 
đa phương thức và dịch vụ logistics để 
điều tiết hợp lý giữa các phương thức vận 
tải. Đổi mới công nghệ xếp dỡ tại các đầu 
mối vận tải, xây dựng và phát triển trung 
tâm dịch vụ logistics trong vùng.

đ) Các giải pháp khác

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế để thu hút thêm nhiều nguồn vốn 
từ bên ngoài, trong đó đặc biệt chú trọng 
đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để 
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thu 
hút các đối tác nước ngoài tham gia đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hỗ 
trợ phát triển nguồn nhân lực, khoa học 
công nghệ, xây dựng chính sách, mở rộng 
thị trường. 

 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ 
máy trong quyết định đầu tư, tổ chức quản 
lý và thực hiện chức năng chủ đầu tư, chủ 
sở hữu nhà nước đối với các dự án kết cấu 
hạ tầng giao thông; ứng dụng công nghệ 
thông tin và phương pháp quản lý hiện đại 
nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả trong 



61

KỶ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Quyết định số 417/QĐ-TTg và Chỉ thị số 
23/CT-TTg. Ngày 25/12/2019, Bộ Xây 
dựng đã báo cáo tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 120/NQ-CP tại văn bản  
số 3006/BXD-QHKT. Đến nay, một số 
nhiệm vụ được Bộ Xây dựng tiếp tục triển 
khai, kết quả cụ thể như sau:  

- Bộ Xây dựng đã ban hành  
Quyết định số 1337/QĐ-BXD ngày 
16/10/2020 về việc thành lập Ban điều 
phối Chương trình xây dựng cụm tuyến 
dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng 
sông Cửu Long.

- Ngày 10/12/2020, Bộ Xây dựng đã 
phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế 
Đức tại Việt Nam (GIZ) tổ chức Hội thảo 
“Định hướng phát triển hệ thống đô thị, 
nông thôn tại vùng đồng bằng sông Cửu 
Long” tại thành phố Cần Thơ nhằm tham 
vấn các ý kiến chuyên gia trong việc phát 
triển bền vững các đô thị, nông thôn đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 
120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển 
bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Xây dựng báo 
cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC 
HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP 

Triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP 
ngày 17/11/2017 của Chính phủ về 
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu,  
Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 
12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập và ban hành quy chế hoạt 
động của Hội đồng điều phối vùng đồng 
bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025, 
Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 
1122/QĐ-BXD ngày 24/8/2020 về việc 
thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng 
sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 của Bộ 
xây dựng để tham mưu cho Bộ tổ chức thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP,  

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH NGHỊ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP 
CỦA BỘ XÂY DỰNG
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II. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 417/QĐ-TTg VÀ  
CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg

1. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách phát triển vùng đô thị và điểm dân 
cư nông thôn phù hợp với đặc điểm tự 
nhiên cụ thể của từng vùng và tiểu vùng 
sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng

Về cơ bản, nhóm nhiệm vụ này đã được 
tổ chức thực hiện đúng hạn, cụ thể có các 
nhiệm vụ sau: 

- Hoàn thành đồ án Điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông 
Cửu Long trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 
15/01/2018. Trong đó đã tổ chức thực 
hiện lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu 
trong nội dung của đồ án.

- Ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD 
ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy 

khí hậu; phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu 
kinh tế Mộc Bài - Lựa chọn mô hình và 
định hướng phát triển” tại tỉnh Tây Ninh 
ngày 11/12/2020. 

- Ngoài ra, Bộ Xây dựng triển khai một 
số công tác khác có liên quan đến phát 
triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu như 
sau: tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ 
về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy 
hoạch chung thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang (Văn bản số 3545/BXD-QHKT ngày 
23/7/2020); chủ trương lập quy hoạch 
chung đô thị mới Tân Mỹ và đô thị mới 
tại khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An (Văn bản số 912/BXD-QHKT 
ngày 04/3/2020); tổ chức thẩm định Đồ 
án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 
đảo Phú Quốc đến năm 2030; Hướng 
dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ  
rà soát điều chỉnh quy hoạch chung  
thành phố Cần Thơ đến năm 2030,  
tầm nhìn đến năm 2050 (Văn bản số 
2882/BXD-QHKT ngày 11/8/2020).
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số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 
xây dựng nhằm đảm bảo đồng bộ với Luật 
Quy hoạch.

2. Về đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp 
thoát nước

a) Về cấp nước

Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 do Bộ Xây dựng chủ trì tổ 
chức lập, thẩm định đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016.

Trước yêu cầu cấp bách về nguồn nước 
và chất lượng nguồn nước phục vụ cấp 
nước sạch, Bộ Xây dựng đã căn cứ đề nghị 
của các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến 
Tre, chủ trì nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 tại Quyết định số 287/QĐ-TTg 
ngày 02/3/2021.

định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng 
trưởng xanh; nghiên cứu xây dựng Đề án 
phát triển đô thị tăng trưởng xanh, điều 
chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát 
triển hệ thống đô thị Việt Nam, Chương 
trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 
2020-2030.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành các quy hoạch 
hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: quy hoạch cấp 
nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy 
hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 
vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đến năm 2020; Quy hoạch 
thoát nước vùng kinh tế trọng điểm vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

Tham mưu để Chính phủ ban hành 
Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 
30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt 
và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 
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tính toán làm rõ tính khả thi về tài chính, 
kỹ thuật, cơ chế quản lý, cơ chế đầu tư và 
thu hút được sự tham gia của khu vực tư 
nhân. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với 
kiến nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 
6511/VPCP-QHQT ngày 07/8/2020. 

- Dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và 
hệ thống tuyến ống truyền tải” do Ủy ban 
nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Long An, 
Bến Tre đề xuất.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Hội Cấp thoát nước Việt 
Nam, Đại học Thủy lợi nghiên cứu sơ bộ 
về đề xuất dự án “Trạm bơm nước thô Cái 
Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”. Bộ 
Xây dựng đã tổng hợp các ý kiến và báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 
4946/BXD-HTKT ngày 12/10/2020. 

Ngày 01/12/2020, Văn phòng Chính 
phủ có Văn bản số 389/TB-VPCP thông 
báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với 
các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến 
Tre khẩn trương tổ chức thẩm định điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 đối với các nội 
dung liên quan đến đề xuất dự án Trạm 
bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến 
ống truyền tải. 

b) Về thoát nước xử lý nước thải

- Trong giai đoạn năm 2016-2020, Bộ 
Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Tổ chức 
Hợp tác phát triển Đức (GIZ) thực hiện 
Chương trình Thoát nước và Chống ngập 

Việc thực hiện quy hoạch đã đạt được 
các kết quả như sau:

Tổng công suất các nhà máy nước sinh 
hoạt đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long 
khoảng 1,32 triệu m3/ngđ. Tỷ lệ dân cư đô 
thị được cấp nước sạch trung bình vùng 
đạt khoảng 89,6% (tăng 1,5% so với năm 
2017); tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
trung bình vùng đạt 22,5% (cao hơn 4% 
so với mức trung bình cả nước). Trong 
vùng đồng bằng sông Cửu Long có 03 
tỉnh/thành phố đã lập và phê duyệt quy 
hoạch cấp nước làm cơ sở quản lý và triển 
khai các dự án đầu tư (tỉnh Bến Tre, Kiên 
Giang và thành phố Cần Thơ). 

- Triển khai chuẩn bị dự án cấp nước 
an toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
phương án cấp nước cho khu vực Tây 
Nam sông Hậu.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân 
hàng thế giới tổ chức nghiên cứu phương 
án cấp nước cho 07 tỉnh, thành phố 
thuộc khu vực Tây Nam sông Hậu (Cần 
Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Cà Mau, Kiên Giang, An Giang); ngày 
12/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số  
60/BC-BXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
cho phép trước mắt đầu tư cải tạo, nâng 
cấp công suất nhà máy nước, hệ thống 
mạng đường ống, chất lượng dịch vụ với 
quy mô phù hợp đối với từng địa phương, 
trong đó chú trọng cho các địa phương đặc 
biệt khan hiếm nguồn nước, chịu tác động 
mạnh của biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng, tình trạng xâm nhập mặn (Cà Mau, 
Kiên Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu). Giai 
đoạn sau đầu tư xây dựng tuyến ống truyền 
tải nước sạch mang tính vùng sau khi đã 
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2025 (Quyết định số 1699/QĐ-UBND 
ngày 17/7/2020).

Các đồ án quy hoạch thoát nước đô thị 
nêu trên cơ bản đã tính đến yếu tố biến 
đổi khí hậu, xác định được các lưu vực 
thoát nước mưa cũng như các giải pháp 
quy hoạch hệ thống công trình thoát nước 
nhằm tiêu thoát nước mưa và giảm thiểu 
ngập úng đô thị.

3. Về nghiên cứu vật liệu mới thay thế 
cát nước ngọt sử dụng trong xây dựng 
nhằm tăng cường khả năng thoát nước 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Bộ Xây dựng đã trình và được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển vật 
liệu xây dựng phục vụ xây dựng các công 
trình biển đảo đến năm 2025” (Quyết 
định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019), 
trong đó đã nghiên cứu, đề xuất tổng thể 
cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển, 
sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng cho 
các công trình ven biển, hải đảo.

Bộ Xây dựng đã triển khai nghiên cứu 
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp, hạn 
chế việc khai thác cát từ lòng sông để san 
nền, bảo đảm tiết kiệm tài nguyên và bảo 
vệ môi trường. Đến nay, đã ban hành trên 
20 tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật về sử 
dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu 
sản xuất vật liệu xây dựng (phụ gia xi 
măng; phụ gia bê tông và vữa; gạch bê 
tông) và sử dụng trong công trình xây dựng 
(vật liệu gia cố đất làm đường giao thông, 
san lấp, hoàn nguyên mỏ), cơ bản đáp ứng 
yêu cầu thúc đẩy sử dụng tro, xỉ làm vật 
liệu xây dựng. 

úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu 
(FPP) chủ yếu tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật 
cho các tỉnh và các Bộ, ngành liên quan, 
hỗ trợ lập quy hoạch thoát nước, thực 
hiện và xây dựng hệ thống kỹ thuật liên 
quan đến quản lý ngập úng tại ba đô thị 
là thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Rạch 
Giá (tỉnh Kiên Giang) và Long Xuyên (tỉnh 
An Giang). Điểm mới trong quy hoạch 
này là có tính đến các yếu tố biến đổi 
khí hậu, mô hình ngập lụt, sụt lún đất, 
mô hình thoát nước bền vững, xử lý nước 
thải phi tập trung… và xây dựng được 03 
mô hình thí điểm hệ thống thoát nước 
bền vững (SUDS) tại 03 thành phố này; 
tính toán chi phí vận hành, bảo dưỡng hạ 
tầng thoát nước chống ngập và xây dựng 
lộ trình giá dịch vụ thoát nước cho các địa 
phương và đã đạt mục tiêu đề ra, mang lại 
kết quả thiết thực và bền vững.

- Đến nay, vùng đồng bằng sông Cửu 
Long có 05 đồ án quy hoạch chuyên ngành 
thoát nước đô thị đã được phê duyệt bao 
gồm: Quy hoạch thoát nước thành phố Cần 
Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 (Quyết định số 3672/QĐ-UBND 
ngày 29/11/2016); Quy hoạch cao độ 
nền và thoát nước mặt thành phố Cần 
Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 (Quyết định số 3182/QĐ-UBND 
ngày 05/12/2018); Quy hoạch thoát nước 
thành phố Long Xuyên đến năm 2035, 
tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 
số 3134/QĐ-UBND ngày 26/12/2019); 
Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 
(Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 
24/3/2020); Quy hoạch thoát nước thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 
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- Chương trình 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu 
và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị 
(Atlas đô thị và khí hậu): đến nay có 01/13 
tỉnh, thành phố (Long An) xây dựng bản 
đồ ngập lụt, lũ quét và sạt lở; 02/13 tỉnh, 
thành phố (Cà Mau, Kiên Giang) xây dựng 
Atlas phân vùng khí hậu, lập bản đồ tỉnh; 
01 đô thị (thành phố Cà Mau) xây dựng 
Atlas đô thị - khí hậu. Một số đô thị khác 
cũng đang xây dựng mô hình số độ cao, 
mô hình thủy văn thủy lực…

Đối với Chương trình này, Bộ Xây dựng 
phê duyệt 02 dự án sự nghiệp kinh tế: (1) 
Xây dựng khung hướng dẫn lập Atlas đô 
thị - khí hậu cho các đô thị Việt Nam. Thí 
điểm áp dụng cho thành phố Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau; (2) Nghiên cứu xây dựng khung 
hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi 
khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng 
kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi 

4. Đề xuất các giải pháp phát triển đô 
thị, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu; đề 
xuất các giải pháp cung cấp nước sạch 
sinh hoạt cho toàn vùng, trong đó cần có 
giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa, thu 
hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để 
đầu tư; đề xuất giải pháp sử dụng tro xỉ 
nhiệt điện và các vật liệu xây dựng thay 
thế cát, sỏi lòng sông

Về các giải pháp phát triển đô thị, nông 
thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Xây dựng đã 
tổ chức nghiên cứu qua Đề án phát triển 
các đô thị Việt Nam ứng phó với biến 
đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020 (Đề án 
2623). Nội dung liên quan đến vùng đồng 
bằng sông Cửu Long có 04 chương trình 
(Chương trình 1, 3, 4 và 5), cụ thể như sau:
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soát quy hoạch chung các đô thị thuộc 
vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất 
nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng trong điều chỉnh quy 
hoạch chung các đô thị” (phạm vi nghiên 
cứu gồm 13 đô thị: Vĩnh Long, Trà Vinh, 
Hậu Giang, An Giang, Long An, Tiền 
Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, 
Kiên Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau). 
Nhiệm vụ đã hoàn thành, được nghiệm 
thu cấp Bộ. Kết quả nghiên cứu của nhiệm 
vụ đã có 01 đô thị lồng ghép nội dung 
biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị là 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Chương trình 4: Xây dựng kế hoạch 
hành động và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 
ứng phó với biến đổi khí hậu: đến nay tất 
cả 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đã ban hành Kế 
hoạch hành động ứng phó với biến đổi 

khí hậu cho đô thị, được nghiên cứu thí 
điểm tại 09 đô thị, trong đó có thành phố 
Cà Mau.

- Chương trình 3: Bổ sung lồng ghép nội 
dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch xây 
dựng tỉnh và quy hoạch đô thị

Qua rà soát, về quy hoạch xây dựng 
vùng tỉnh: 05/13 tỉnh, thành phố (thành 
phố Cần Thơ, các tỉnh Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau, Long An) đã chủ động, rà 
soát hệ thống quy hoạch lồng ghép các 
vấn đề liên quan đến ứng phó biến đổi khí 
hậu, lồng ghép ứng phó với biến đối khí 
hậu trong công tác lập, thẩm định, phê 
duyệt quy hoạch, chương trình phát triển 
đô thị.

Về quy hoạch xây dựng đô thị: Bộ Xây 
dựng đã trực tiếp triển khai 02 dự án sự 
nghiệp kinh tế, trong đó có dự án “Rà 
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khí hậu, nước biển dâng; đề xuất các giải 
pháp để ứng phó thuộc các lĩnh vực quản 
lý có liên quan thông qua các cơ chế chính 
sách, các dự án, nhiệm vụ, giải pháp cụ 
thể. Một số địa phương đang cập nhật Kế 
hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng.

- Chương trình 5: Phối hợp với các tổ 
chức quốc tế thực hiện nghiên cứu khoa 
học về phát triển đô thị ứng phó với biến 
đổi khí hậu, triển khai thí điểm các dự án 
phát triển đô thị sinh thái, đô thị xanh: 
qua rà soát, tất cả 13 tỉnh, thành phố trong 
vùng đã và đang chủ động huy động sự hỗ 
trợ của các tổ chức quốc tế để triển khai 
các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu 
trên địa bàn. Bộ Xây dựng đã thực hiện 02 
dự án đáp ứng 02 chương trình được giao 
cụ thể, trong đó có dự án nâng cấp đô thị 
vùng đồng bằng sông Cửu Long (các tỉnh, 
thành phố: Tiền Giang, Cà Mau, Trà Vinh, 
Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ). 

Đồng thời, Bộ Xây dựng đang tổ chức 
nghiên cứu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây 
dựng nhiệm vụ trọng tâm chương trình 
thí điểm phát triển đô thị vùng đồng bằng 
sông Cửu Long thông minh”.

5. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế, chính 
sách tín dụng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 
và đồng bào dân tộc thiểu số; Chương 
trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà 
ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện Chương trình xây dựng 
cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng 
ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long  
(Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 
06/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng 

sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005 và 
Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều 
chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách 
thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến 
dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng 
sông Cửu Long giai đoạn 2018 - 2020), trong 
giai đoạn 2018-2020 đã thực hiện tại các 
tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền 
Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ 
cho 44.811 hộ dân với tổng số vốn đầu tư dự 
kiến là 3.457,19 tỷ đồng (trong đó: An Giang 
7.066 hộ với số tiền 1.186,08 tỷ đồng; Đồng 
Tháp 6.120 hộ với số tiền 1.075,58 tỷ đồng; 
Hậu Giang 4.900 hộ với số tiền 284,79 
tỷ đồng; Tiền Giang 16.027 hộ với số tiền 
252,80 tỷ đồng; Vĩnh Long 10.236 hộ với 
số tiền 261,03 tỷ đồng; thành phố Cần Thơ 
462 hộ với số tiền 53,33 tỷ đồng).

Chương trình đã hoàn thành xây dựng 
được 863 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ 
bao khu dân cư có sẵn, đảm bảo cho 
khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người 
dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu 
Long được sống an toàn, ổn định và từng 
bước phát triển bền vững trong các cụm 
tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có 
sẵn với đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm tránh được 
nguy cơ lũ lụt, sạt lở và tạo nên các khu 
dân cư khang trang, văn minh, phù hợp 
với xu hướng phát triển của xã hội./
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Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
đã triển khai một cách toàn diện, trong 
đó có xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển 
công nghệ dự báo, giám sát hạn hán và 
xâm nhập mặn, đồng thời đề xuất các giải 
pháp cụ thể trong ứng phó xâm nhập mặn 
như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
quy trình và thời gian canh tác... Đồng 
thời, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cũng từng bước cung cấp luận cứ khoa 
học cho các giải pháp tổng thể về phát 
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long 
thích ứng với biến đổi khí hậu và rà soát 
hệ thống chính sách hỗ trợ ứng dụng và 
chuyển giao các thành tựu khoa học và 
công nghệ vào thực tiễn. 

2. Về giải pháp triển khai thực hiện 
trong năm 2021 và những năm tiếp theo

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của 
mình đối với sự nghiệp phát triển bền 
vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng 
với biến đổi khí hậu, trong thời gian tới, Bộ 
Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Trước hết, Bộ Khoa học và Công nghệ 
bày tỏ sự nhất trí cao đối với nội dung các 
báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, 
các tổ chức quốc tế về tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ. 
Tại Hội nghị này, Bộ Khoa học và Công 
nghệ xin đóng góp một số ý kiến sau:

1. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ 
được giao

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao 
thực hiện 3 nhiệm vụ chính tại Nghị quyết 
số 120/NQ-CP. Trong hơn ba năm qua, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã huy động đông 
đảo lực lượng các nhà khoa học trong và 
ngoài nước tổ chức thực hiện nhiều nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ từ đặt hàng của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa 
phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

ĐỒNG CHÍ HUỲNH THÀNH ĐẠT

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
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mới sáng tạo vào thực tiễn phát triển bền 
vững đồng bằng sông Cửu Long, như sau:

Thứ nhất: đầu tư lắp đặt hệ thống giám 
sát độ mặn hiện đại, thông minh để nhanh 
chóng có thông tin chính xác phục vụ đắc 
lực công tác dự báo, kịp thời triển khai các 
biện pháp ứng phó phù hợp với từng thời 
điểm, từng giai đoạn, nhất là ứng phó với 
tác động của thời tiết cực đoan trong vùng.

Thứ hai: đẩy mạnh đầu tư ứng dụng và 
nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, đặc biệt vùng không thể chủ 
động được nguồn nước, thường xuyên xảy 
ra hạn hán, thiếu nước, bị xâm nhập mặn 

hợp với các bộ, ngành và địa phương triển 
khai có hiệu quả Chương trình khoa học 
và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu 
phục vụ phát triển bền vững vùng đồng 
bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
theo đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
thiết thực phục vụ phát triển kinh tế-xã 
hội vùng trong bối cảnh tác động của biến 
đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. 

Trên tinh thần đó, Bộ Khoa học và Công 
nghệ xin kiến nghị một số giải pháp cụ thể 
nhằm tăng cường việc nghiên cứu, phát 
triển ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi 
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Long…) để phát huy hiệu quả thế mạnh 
và đồng hành cùng với các doanh nghiệp 
là trung tâm của các hoạt động ứng dụng 
khoa học và công nghệ và đổi mới sáng 
tạo. Liên kết này sẽ tạo ra sức mạnh cộng 
hưởng lớn, tác động tích cực đến sự phát 
triển kinh tế-xã hội của vùng.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp 
chặt chẽ với thành phố Cần Thơ và các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong quá trình xây 
dựng và vận hành Trung tâm này.

Trên đây là một số nội dung Bộ Khoa 
học và Công nghệ xin được kiến nghị với 
Hội nghị. 

Xin kính chúc sức khỏe đồng chí Thủ 
tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng 
Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo và toàn 
thể quý vị đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

sang phát triển nông nghiệp đa dạng (thủy 
sản - cây ăn quả - cây lúa), đáp ứng nhu 
cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thứ ba: tập trung nghiên cứu đề xuất 
giải pháp khoa học và công nghệ đảm 
bảo nguồn nước lâu dài, cấp nước ngọt 
chủ động và hợp lý cho các vùng khan 
hiếm nước nhất là các vùng ven biển như 
nghiên cứu lắp đặt hệ thống khử nước 
mặn hiện đại hiệu suất cao; xây dựng hệ 
thống trữ nước mặt, nước mưa với quy mô 
khác nhau...

Thứ tư: sớm đưa vào ứng dụng thực tiễn 
các kết quả thành công của các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ về các giải 
pháp chống sạt lở bờ biển, bờ sông thuộc 
Chương trình khoa học và công nghệ phục 
vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. 
Chương trình tiếp tục nghiên cứu các giải 
pháp khoa học và công nghệ có tính liên 
vùng, trong đó chú trọng đảm bảo an toàn 
hạ tầng thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu 
Long trong điều kiện hạn mặn kéo dài.

Thứ năm: đề nghị Thành phố Cần Thơ 
nghiên cứu việc thành lập Trung tâm 
nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao 
công nghệ nhằm đẩy mạnh việc tiếp 
nhận, nghiên cứu phát triển, ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ và đổi mới 
sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội 
của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
trong đó, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn. 

Thứ sáu: nhà nước cần đầu tư mạnh 
cho các trường đại học, viện nghiên cứu 
trong vùng (Đại học Cần Thơ, Đại học 
An Giang, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu 
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vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất. 

Nghị quyết số 120/NQ-CP ra đời là 
một bước đột phá lớn, là kim chỉ nam 
định hình sự phát triển của vùng đồng 
bằng sông Cửu Long với tầm nhìn dài 
hạn. Quá trình cụ thể hóa Nghị quyết 
số 120/NQ-CP đưa vào cuộc sống đã có 
nhiều kết quả tích cực, song rất cần sơ 
kết đánh giá để có những giải pháp cụ 
thể hơn, hiệu quả hơn. Thành phố Cần 
Thơ bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo 
của các Bộ trưởng vừa trình bày; từ góc 
độ thực tiễn địa phương, thay mặt Thành 
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
thành phố Cần Thơ, tôi xin báo cáo về 
tình hình thực hiện Nghị quyết trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ và đề xuất một 
số kiến nghị để đồng bằng sông Cửu Long 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong 
thời gian tới.

Kính thưa Hội nghị!

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Nghị 
quyết số 120/NQ-CP, thành phố Cần Thơ 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ban, 
Bộ, ngành Trung ương và địa phương,

Kính thưa các vị khách quốc tế, quý đại 
biểu và toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, thành phố Cần Thơ rất vui 
mừng được Chính phủ chọn làm địa 
điểm tổ chức Hội nghị lần thứ ba về phát 
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội nghị 
là sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
người đã đề xướng và chỉ đạo quyết liệt 
các giải pháp thúc đẩy cho sự phát triển 
của đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết, 
thay mặt Thành ủy, chính quyền thành 
phố Cần Thơ, xin trân trọng cảm ơn Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng 
Chính phủ và xin gửi đến toàn thể quý 

ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG MẠNH

Bí thư Thành ủy Cần Thơ

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ
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sách, kế hoạch chiến lược phát triển và 
các dự án đầu tư. Qua đó, tăng cường liên 
kết, hợp tác một cách thực chất với địa 
phương khác để phát huy hiệu quả, sức 
mạnh tổng hợp của vùng.

Thứ ba, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thành phố đã đẩy mạnh chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền 
kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và 
phát triển bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - 
nông nghiệp công nghệ cao. Cuối năm 
2020, tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp 
và thủy sản chiếm khoảng 10%; khu vực 
công nghiệp - xây dựng khoảng 33%; khu 
vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 57% 
trong cơ cấu GRDP.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng 
nông thôn mới đã tạo được sự đoàn kết, 
đồng thuận trong nhân dân, trở thành 
phong trào sôi nổi ở nông thôn, gắn kết với 
đô thị, nhiều hoạt động đi vào thực chất, 
có chiều sâu, hiệu quả tốt, thu hẹp dần 
chênh lệch mức sống giữa đô thị và nông 
thôn. Đến cuối năm 2019, thành phố đã 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới với 100% các xã huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới, hoàn thành sớm một năm 
so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ thành phố đề ra.

Thứ tư, về chủ động thích ứng biến đổi 
khí hậu

Tại khu vực đô thị, với đặc thù điều 
kiện địa hình tại trung tâm đô thị thành 
phố tương đối thấp, thời gian qua dưới 
tác động của biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng, cùng với các công trình đê bao 

đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành 
động số 84/KH-UBND ngày 09 tháng 5 
năm 2018, xác định rõ mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các 
ngành. Đến nay, kết quả đạt được là tích 
cực, toàn diện, tôi xin nhấn mạnh một số 
điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, về công tác quán triệt, thông 
tin, tuyên truyền

Ngay khi Nghị quyết số 120/NQ-CP 
ban hành, công tác chỉ đạo, triển khai 
quán triệt học tập Nghị quyết được tiến 
hành chặt chẽ, nghiêm túc trên toàn địa 
bàn thành phố. Thông tin, tuyên truyền 
được đẩy mạnh trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức 
cho các cấp chính quyền và người dân 
hiểu rõ, chính xác các thách thức, các nội 
dung về phát triển bền vững và thích ứng 
với biến đổi khí hậu đối với đồng bằng 
sông Cửu Long.

Thứ hai, về công tác quy hoạch và liên 
kết phát triển vùng

Để có một khuôn khổ, một căn cứ định 
hướng chung cho hợp tác, liên kết giữa 
các địa phương trong vùng, Cần Thơ đã 
phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư và các bộ, ngành trung ương, các tỉnh 
trong vùng thực hiện việc lập Quy hoạch 
tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 theo phương pháp tích hợp. Trên cơ 
sở tiềm năng, lợi thế của vùng, bản quy 
hoạch với tầm nhìn tổng thể sẽ giúp từng 
tỉnh, thành phố xác định được định hướng 
của mình trong mối gắn kết hữu cơ với các 
địa phương khác; từ đó, có cơ sở để xây 
dựng quy hoạch tỉnh, thiết kế các chính 
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Tại các vùng nông thôn, mạng lưới 
thủy lợi từng bước được quan tâm đầu 
tư xây dựng, nâng cấp, gồm các công 
trình điều tiết nước, chủ động tưới tiêu 
phục vụ cho trồng lúa, nuôi trồng thủy 
sản, các vùng trồng cây ăn trái; nâng 
cấp hệ thống kè sông, kênh, góp phần 
quan trọng trong thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp, nông thôn.

Thứ năm, về lồng ghép biện pháp thích 
ứng biến đổi khí hậu

Thành phố đã triển khai lồng ghép các 
nguyên tắc, nội dung phát triển bền vững 
thích ứng với biến đổi khí hậu theo tinh 
thần Nghị quyết số 120/NQ-CP trong các 
chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế 
hoạch. Theo đó, kế hoạch nâng cao khả 
năng chống chịu của thành phố hướng tới 
các giải pháp hạ tầng đa chức năng, vừa 

khép kín phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
đã ảnh hưởng trực tiếp, nâng mức tác hại 
của triều cường, trước đây chỉ ngập trên 
một số tuyến đường trung tâm thành phố, 
đến nay đã ảnh hưởng và ngập sâu trên 
phần lớn diện tích nội ô quận Ninh Kiều 
và một số quận lân cận. Việc này đã ảnh 
hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt người 
dân, gây hư hại đến tài sản và có nguy 
cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân. 
Với mục tiêu phát triển đô thị bền vững, 
giảm tổn thương do ngập lụt tại trung tâm 
thành phố, Cần Thơ đã tập trung nguồn 
lực, kể cả vốn vay ODA để đầu tư các 
công trình, dự án nâng cấp đô thị nhằm 
bảo vệ khu vực trung tâm thành phố, kết 
hợp với chỉnh trang đô thị, xây dựng các 
hồ chứa nước và các tuyến kè chống sạt lở 
quan trọng.
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Thứ hai, việc tìm đường ra các thị trường 
lớn cho các sản phẩm nông thủy sản chủ 
lực của vùng như chỉ đạo tại Nghị quyết số 
120/NQ-CP chưa thực hiện được nhiều, 
nguyên nhân chính là do đồng bằng sông 
Cửu Long chưa có tuyến vận tải hàng hóa 
kết nối trực tiếp với thị trường quốc tế.

- Về đường hàng không, sân bay Cần 
Thơ đến nay vẫn không được đầu tư nhà ga 
hàng hóa và khu logistics hàng không, theo 
quy định tại Nghị định số 05/2021/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, 
sân bay thì thẩm quyền thuộc ACV - Tổng 
Công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn 
vị này chưa có kế hoạch đầu tư. Trong khi 
đó, các doanh nghiệp hàng không tư nhân 
khác rất mong muốn được bỏ vốn đầu tư 
vì nhu cầu vận chuyển trực tiếp hàng hóa 

có thể phục vụ mục tiêu hạ tầng như: giao 
thông, kè ngăn lũ, hồ nước, vừa có mục 
tiêu giảm thiểu ngập lụt hay giảm thiểu 
tác động môi trường.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu 
quả Nghị quyết số 120/NQ-CP trong 
thời gian tới, cùng với phương hướng, 
giải pháp của các Bộ đã nêu, thành phố 
Cần Thơ xin nhấn mạnh một số hạn chế, 
nguyên nhân và kiến nghị 4 nội dung cụ 
thể như sau:

Thứ nhất, để có căn cứ xây dựng, triển 
khai các chương trình, kế hoạch, dự án, 
hoạt động liên kết vùng, đề nghị Chính 
phủ sớm xem xét phê duyệt Quy hoạch 
vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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bằng sông Cửu Long. Trước mắt, tập trung 
cải tạo luồng sông Hậu để duy trì luồng 
cho tàu vào Cảng Cần Thơ đáp ứng công 
suất 20.000 tấn. 

Thứ ba, về khoản vay hỗ trợ ngân sách 
có mục tiêu phát triển bền vững ĐBSCL

Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu bổ sung 
2 tỷ USD tăng thêm cho giai đoạn 2021-
2025 để hoàn thiện các chương trình, dự 
án đầu tư của vùng. Do vậy, thành phố 
Cần Thơ ủng hộ đề xuất của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về Chương trình hỗ trợ ngân 
sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng 
đồng bằng sông Cửu Long với cơ chế tài 
chính cấp phát 100% vốn vay nước ngoài.

Theo thiết kế của Chương trình, các dự 
án được Hội đồng Vùng lựa chọn là các 
công trình liên kết vùng phục vụ cho phát 

từ sân bay Cần Thơ xuất khẩu sang các 
nước rất lớn.

- Về đường biển, Cảng quốc tế Cái Cui 
Cần Thơ hiện nay có công suất tiếp nhận 
tàu trọng tải 20.000 tấn nhưng không có 
hàng hóa thông quan vì tàu trên 7.000 
tấn không ra vào được luồng sông Hậu do 
phương án đầu tư luồng sông Hậu đến nay 
chưa hoàn chỉnh. Do vậy, toàn bộ 90% 
gạo xuất khẩu của cả nước, 70% trái cây, 
65% thủy sản nuôi trồng của cả nước, 
đồng bằng sông Cửu Long đang xuất khẩu 
phải đi đường bộ hàng trăm km để ra các 
cảng quốc tế ở miền Đông, tăng chi phí và 
giảm sức cạnh tranh nhiều.

Do vậy, thành phố Cần Thơ kiến nghị 
Trung ương sớm có nghiên cứu và giải 
pháp căn cơ, nhất quán về việc xây dựng 
một cảng hàng hải quốc tế cho vùng đồng 
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Nhu cầu điện đối với các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long đang tăng nhanh, dự 
báo ở mức 8-10% mỗi năm trong thập kỷ 
tới, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP dự 
kiến trong tương lai (khoảng 6%). Một số 
nghiên cứu và cơ sở dữ liệu khẳng định 
rằng bức xạ mặt trời ở đồng bằng sông 
Cửu Long là tốt; tốc độ gió là thuận lợi, 
đặc biệt là vùng ngoài khơi phía Đông; 
và một lượng lớn sinh khối có sẵn vì đồng 
bằng sông Cửu Long nằm trong một vùng 
tập trung về nông nghiệp. Do vậy, thành 
phố Cần Thơ kiến nghị xem xét, bổ sung 
vào Quy hoạch Điện VIII phần quy hoạch 
điện gió, điện mặt trời, để sản xuất khí 
hydro phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu vì thực tế thời gian qua đã có nhiều 
nhà đầu tư quan tâm thực hiện nhưng vì 
vượt công suất theo quy hoạch, nên chưa 
có cơ sở để xem xét, chấp thuận.

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu,

Trên đây là báo cáo của thành phố 
Cần Thơ đánh giá ba năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của  
Chính phủ.

Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ và nhân 
dân thành phố Cần Thơ, tôi xin kính chúc 
Thủ tướng Chính phủ và các quý vị đại 
biểu tham dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh 
phúc và thành công. Chúc Hội nghị thành 
công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và 
quý vị đại biểu./.

triển của nhiều địa phương trong vùng nên 
không thể xác định là nhiệm vụ chi của 
ngân sách địa phương để áp dụng cơ chế 
vay lại theo Luật Quản lý nợ công và Nghị 
định số 56/2020/NĐ-CP. Hơn nữa, trong 
điều kiện khả năng thu ngân sách của các 
địa phương trong vùng không đảm bảo bù 
đắp đủ chi, trần nợ vay hết hoặc gần hết, 
nếu để địa phương tự thực hiện, sẽ phải 
hết sức cân nhắc và lo ngại để lại gánh 
nặng nợ vay cho tương lai, nhiều khả năng 
sẽ không thực hiện được. 

Do vậy nên xác định những công trình, 
dự án liên kết vùng đưa vào Chương trình 
thuộc trách nhiệm chi của ngân sách 
trung ương, kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ chấp thuận thực hiện theo phương 
thức cấp phát.

Thứ tư, phát triển lĩnh vực năng lượng sạch

Tại thành phố Cần Thơ, theo Quy hoạch 
Trung tâm năng lượng Ô Môn gồm 04 nhà 
máy nhiệt điện khí. Hiện nay, đã có 03 
Nhà máy được phê duyệt chủ trương đầu 
tư, cụ thể: Nhà máy 1 đã đi vào hoạt động, 
Nhà máy Ô Môn 4 đang chuẩn bị thủ tục 
đấu thầu quốc tế và Nhà máy Ô Môn 2 sẽ 
tiếp tục triển khai sau 2 năm. Tuy nhiên, 
nhà đầu tư đường ống dẫn khí từ Lô B về 
Ô Môn (Liên doanh PVN và MITSIU OIL), 
chưa tích cực triển khai dự án vì đợi hợp 
đồng bao tiêu hạ nguồn. Điều này, ngược 
lại làm cho các chủ đầu tư các nhà máy 
ở hạ nguồn không dám tổ chức mời thầu, 
kéo dài thời gian chuẩn bị dự án. Do đó, 
thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, 
Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Điện lực, 
sớm thống nhất kế hoạch triển khai.
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thúc đẩy phát triển bền vững và nâng 
cao khả năng thích ứng với biến đổi khí 
hậu của đồng bằng sông Cửu Long. Việc 
ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP 
của Chính phủ vào tháng 11 năm 2017 
là một dấu mốc thực sự mang tính đột 
phá, đánh dấu sự thay đổi từ cách tiếp 
cận mang tính phòng vệ thụ động đối với 
biến đổi khí hậu chuyển sang hướng tới 
mô hình “chủ động thích ứng với thiên 
nhiên”. Nghị quyết đã chỉ ra rằng biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng, sự thay 
đổi cực đoan về thời tiết và xâm nhập 
mặn đã trở thành tình trạng bình thường 
mới của đồng bằng sông Cửu Long. Nghị 
quyết cũng tạo cơ sở để chuyển đổi phát 
triển của khu vực - từ quan điểm phát 
triển cấp hộ canh tác quy mô nhỏ và cấp 
tỉnh sang quan điểm phát triển mang tính 
liên tỉnh, toàn đồng bằng và xuyên biên 
giới; từ quan điểm phát triển ngắn hạn 
theo từng ngành sang cách tiếp cận dài 
hạn, đa ngành và tích hợp.

Kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ 
tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa Ngài Trương Hòa Bình,  
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa Ngài Trịnh Đình Dũng,  
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các Bộ trưởng, Lãnh đạo các 
Bộ, cơ quan Trung ương,

Kính thưa các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh, Thành phố Cần Thơ và các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long,

Kính thưa các Đại sứ, Đối tác phát triển, 
đại diện đoàn ngoại giao,

Kính thưa các Quý vị đại biểu dự 
Hội nghị, 

Trước hết, thay mặt các Đối tác Phát 
triển, tôi xin chân thành cảm ơn Ngài 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính 
phủ về sự lãnh đạo và cam kết mạnh mẽ 

BÀ CAROLYN TURK

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Thay mặt Nhóm các đối tác phát triển về
đồng bằng sông Cửu Long

BÁO CÁO VỀ SỰ THAM GIA HỖ TRỢ CỦA CÁC ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN 
ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP
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hệ thống quan trắc, giám sát, dữ liệu và 
hỗ trợ ra quyết định cho toàn vùng và cập 
nhật các chiến lược phát triển dựa trên 
không gian lãnh thổ cho đồng bằng sông 
Cửu Long trong các lĩnh vực chính như tài 
nguyên nước và nông nghiệp, giao thông 
và kết nối, đô thị và xây dựng, và phát 
triển năng lượng bền vững.

Trong tương lai, chúng tôi sẵn sàng huy 
động thêm kiến thức và nguồn tài chính 
để thực hiện các tầm nhìn và mục tiêu của 
Nghị quyết số 120/NQ-CP. Những nguồn 
lực này sẽ hỗ trợ các cơ quan trung ương, 
địa phương và các bên liên quan khác để 
giảm thiểu rủi ro và nắm bắt cơ hội do 
biến đổi khí hậu, thay đổi về nhân khẩu 
học, thị trường mới trong và ngoài nước, 
tiến bộ về công nghệ và địa chính trị của 
lưu vực sông Mê Công. Chúng tôi muốn 
nhân cơ hội này truyền đạt một số điểm 
mà chúng tôi (các Đối tác phát triển) cho 
là quan trọng để Chính phủ cân nhắc khi 
tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự 
cực kỳ quan trọng này trong tương lai.

Trước tiên, cần đảm bảo sự phối hợp và 
điều phối theo chiều dọc và chiều ngang 
một cách hiệu quả. Việc thực hiện thành 
công Nghị quyết số 120/NQ-CP và các 
chính sách, chương trình liên quan đòi hỏi 
phải tập hợp các bên liên quan nhằm xác 
định các mục đích và mục tiêu phát triển 
chung cho vùng, xác định các ưu tiên đầu 
tư, phân cấp trách nhiệm và chia sẻ rủi ro 
và lợi ích. Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa 
các tỉnh và thành phố trong vùng, giữa các 
Bộ, ngành, giữa chính quyền trung ương 
và địa phương, và mối liên hệ giữa quy 
hoạch - tài chính - quản trị sẽ tăng cường 

Nhìn lại hơn ba năm thực hiện, chúng 
tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam 
về những kết quả đạt được cho đến nay. 
Các bài phát biểu và báo cáo của Phó Thủ 
tướng Trương Hòa Bình, các Bộ trưởng 
và lãnh đạo các địa phương tại Hội nghị 
hôm nay đã minh chứng rõ ràng về những 
chuyển biến tích cực trên nhiều mặt quan 
trọng, bao gồm các cải cách về chính sách 
và thể chế, các hành động mang tính tích 
hợp trong một số các lĩnh vực ưu tiên.

Với tư cách là Đối tác phát triển của 
Việt Nam, chúng tôi cam kết hỗ trợ mạnh 
mẽ đối với đồng bằng sông Cửu Long và 
việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP. 
Trong giai đoạn 2015-2020, chúng tôi đã 
huy động khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ cho các 
hoạt động trong khu vực, hầu hết trong số đó 
đều phù hợp với Nghị quyết số 120/NQ-CP. 
Các đối tác phát triển đã phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan nhà nước từ trung 
ương đến địa phương để thực hiện các mô 
hình mang tính sáng tạo và đầu tư cơ sở hạ 
tầng quy mô lớn để tăng cường khả năng 
thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý 
tài nguyên thiên nhiên và tính bền vững 
đồng thời thúc đẩy tăng trưởng cho người 
dân, khu vực nông thôn, thành phố, các 
tỉnh và toàn đồng bằng. Các quan điểm 
mới, bằng chứng mới, kiến thức mới và 
các kinh nghiệm và chuyên môn quốc 
tế phù hợp đã được mang đến cho đồng 
bằng sông Cửu Long. Một số thành tựu nổi 
bật trong quan hệ đối tác giữa các bên 
bao gồm việc xây dựng quy hoạch vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, thành lập Hội 
đồng điều phối vùng, khởi động Chương 
trình chuyển đổi nông nghiệp, nâng cấp 
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Hơn 60.000 ha diện tích có thể chuyển 
đổi từ thâm canh lúa ba vụ thành nông 
nghiệp dựa vào lũ với việc cho phép đầu 
tư theo chuỗi giá trị, mang lại lợi nhuận 
gấp 4 lần cho người nông dân, phá vỡ chu 
kỳ dịch hại, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, và 
tạo điều kiện cho 96.000 ha lúa mùa khô 
chuyển sang sản xuất sạch hơn.

Thứ hai, chúng tôi chúc mừng Chính 
phủ đã triển khai thực hiện một nhiệm vụ 
lớn và phức tạp, đó là xây dựng quy hoạch 
tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long 
giai đoạn 2021-2030, đây là “quy hoạch 
vùng đầu tiên” của cả nước. Theo quan 
điểm của chúng tôi, việc đưa quy hoạch 
vùng vào thực tiễn triển khai sẽ là thách 
thức khó khăn hơn nữa, đòi hỏi nỗ lực “của 
toàn bộ chính quyền và nhà nước” với một 
kế hoạch thực hiện hiệu quả. Kế hoạch 
cần bao gồm các hướng dẫn rõ ràng, có sự 
đồng thuận về vai trò và trách nhiệm của 

hiệu quả cho công tác quy hoạch và kế 
hoạch tổng hợp, tăng hiệu quả trong thực 
thi ngân sách, huy động tài chính, thay 
đổi chính sách và khả năng cạnh tranh. 
Một điều quan trọng nữa là Chính phủ cần 
tiếp tục hợp tác chủ động và mang tính 
xây dựng với các nước tiểu vùng sông Mê 
Công để tăng cường hợp tác. Chúng tôi 
đánh giá cao bước đi đột phá của Chính 
phủ trong việc thành lập Hội đồng điều 
phối vùng đồng bằng sông Cửu Long - cơ 
quan điều phối cấp vùng đầu tiên ở Việt 
Nam và chúng tôi mong chờ sự hoạt động 
hiệu quả của Hội đồng. Chúng tôi hình 
dung rằng, như một minh họa, sẽ có một 
tiểu ban của Hội đồng về quản lý lũ lụt ở 
vùng Thượng đồng bằng nhằm phối hợp 
các nỗ lực khôi phục hơn 9 tỷ m3 nước lũ 
có thể trữ lại trong mùa mưa và môi trường 
sống mùa nước nổi ở vùng hấp thu lũ Tứ 
giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười. 
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Long cần tiếp tục thúc đẩy sử dụng hiệu 
quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
bao gồm vùng trữ lũ thượng nguồn, nước 
lợ và nước mặn, năng lượng mặt trời và 
gió; quản lý bền vững môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên như phù sa, cát, rừng 
ngập mặn, thủy sản và đa dạng sinh học; 
giải quyết một cách có hệ thống các vấn 
đề cấp bách về xói lở bờ biển, bờ sông và 
sụt lún đất; hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xanh 
và bao trùm, đồng thời thúc đẩy phát triển 
con người. Sự thay đổi trong cách tiếp 
cận phát triển này có thể được thực hiện 
thông qua việc xem xét và áp dụng các 
giải pháp thông minh dựa vào thiên nhiên 
và khí hậu; áp dụng chuyển đổi kỹ thuật 
số cho phép chuẩn bị và ứng phó với thảm 
họa tốt hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình đưa 
ra quyết định dựa trên bằng chứng; cũng 
như đầu tư không hối tiếc vào quản lý tổng 
hợp tài nguyên nước, giao thông và cơ sở 

tất cả các bên liên quan chính, có các ưu 
tiên đầu tư mang tính chiến lược và thực 
tế, phân bổ tài chính kịp thời và đầy đủ, 
có cân nhắc về chia sẻ gánh nặng chi phí 
giữa các nhóm liên quan, và có cơ chế 
phản hồi để liên tục phản ánh, đánh giá, 
cập nhật và sửa đổi. Chúng tôi xin khởi 
động hỗ trợ quá trình thực hiện quy hoạch 
vùng và tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện 
 Nghị quyết số 120/NQ-CP bằng cách đề 
xuất và kêu gọi sự hợp tác của Chính phủ 
trong việc tổ chức Diễn đàn đồng bằng 
sông Cửu Long 2021 sau khi quy hoạch 
vùng được phê duyệt.

Thứ ba, tính bền vững phải là trọng 
tâm của chiến lược tăng trưởng đồng bằng 
sông Cửu Long. Là một trong những khu 
vực màu mỡ nhất trên thế giới và đóng vai 
trò quan trọng trong việc đảm bảo thành 
công bền vững về phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu 
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bổ ngân sách được đơn giản hóa và hiệu 
quả với các biện pháp khuyến khích tài 
khóa mạnh mẽ để thúc đẩy đầu tư mang 
tính vùng và liên tỉnh.

Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
và các quý vị đại biểu,

Đồng bằng sông Cửu Long là minh 
chứng thể hiện tư duy và cách tiếp cận 
chuyển đổi của Chính phủ Việt Nam 
đối với phát triển. Đi kèm với kỳ vọng 
cao là trách nhiệm to lớn để biến tư duy 
và cách tiếp cận đó thành hiện thực và 
thành công, không chỉ đối với gần 20 
triệu người dân trong vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, mà đối với cả nước như 
một nguồn cảm hứng và một hình mẫu 
cho phát triển vùng. Chúng tôi nhìn nhận 
và chia sẻ với Chính phủ về những thách 
thức to lớn cần đối mặt trong quá trình 
thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 
trong thời gian tới. Với tư cách là các Đối 
tác phát triển, chúng tôi cam kết tiếp tục 
hợp tác với Chính phủ, thông qua quan 
hệ đối tác bền chặt, vì một đồng bằng 
sông Cửu Long bền vững, thịnh vượng và 
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xin trân trọng cảm ơn!

hạ tầng đô thị, nông thôn nhằm nâng 
cao khả năng chống chịu với khí hậu của 
người dân và sinh kế của họ, cải thiện hệ 
thống sản xuất nông nghiệp, chuỗi giá trị 
và kết nối khu vực. 

Chúng tôi kì vọng rằng, đến năm 2025, 
hơn 60% các dự án đầu tư công sẽ được 
lồng ghép các yếu tố của biến đổi khí hậu 
và rủi ro môi trường trong thiết kế dự án. 
Một ví dụ về giải pháp tổng thể dựa vào 
thiên nhiên là tích hợp rừng ngập mặn 
vào khu vực nuôi trồng thủy sản dọc dải 
đê biển hiện hữu bằng cách sử dụng các 
công nghệ tiên tiến đã được thử nghiệm 
và có thể nhân rộng. Với việc quản lý sử 
dụng đất với tầm nhìn thích ứng, diện tích 
rừng ngập mặn dọc theo các bờ biển dễ bị 
xói lở có thể được mở rộng lên đến 50.000 
ha trong vòng 10 đến 20 năm tới, giúp 
bảo tồn đa dạng sinh học và thủy sản ven 
biển, đồng thời giảm thiểu rủi ro thiên tai, 
giảm khai thác nước ngầm và sụt lún trong 
khi vẫn duy trì và thậm chí tăng sản lượng 
tôm hiện tại và có thể được chứng nhận là 
sản phẩm sạch hữu cơ của vùng.

Thứ tư, huy động tài chính cho đầu tư 
cho đồng bằng sông Cửu Long là thiết yếu 
và phải dựa trên các nguyên tắc về lập kế 
hoạch dài hạn, hiệu quả, minh bạch và có 
trách nhiệm giải trình. Cần phải thiết lập 
một nền tảng huy động tài chính tổng hợp 
để tập hợp các nguồn lực công và tư, đồng 
thời phân bổ các nguồn lực cho các khoản 
đầu tư thông minh với khí hậu; cung cấp 
khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho quan hệ 
đối tác tài chính giữa các tỉnh và cơ chế 
huy động tài chính tư nhân trên diện rộng; 
và thiết lập một hệ thống thực thi và phân 
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biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, 
chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa quý vị!

Năm 2005, trong quyển sách “Tây 
Nam Bộ tiến vào thế kỷ 21”, cố Thủ tướng 
Chính phủ Võ Văn Kiệt lúc đó đã có bài 
viết “Đạo lý cho sự phát triển của đồng 
bằng sông Cửu Long” để nhìn lại chặng 
đường 30 năm thực hiện định hướng phát 
triển cho vùng đất này. Ông nhấn mạnh 
“Phải tập trung đầu tư, bù lại cho cả giai 
đoạn đầu tư nhỏ giọt trước đây, đầu tư 
kịp thời cho ba mũi đột phá về hạ tầng 
giao thông, về thủy lợi và về dân trí. Ráo 
riết, quyết liệt lắm để tối thiểu là sau năm 
2015, đồng bằng sông Cửu Long có đủ 
điều kiện cất cánh tới phồn vinh, thịnh 
vượng”. Với ông, đây còn là nhiệm vụ 
nhưng cũng đồng thời là định hướng để 
đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền 
vững. Thực tế trong hơn một thập kỷ qua, 
sự phát triển của vùng luôn gắn kết chặt 
chẽ với “ba mũi đột phá” đó. Song, trước 
những tác động bất thường của biến đổi 

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Thủ tướng Chính phủ,

- Thưa các đồng chí Bộ trưởng, lãnh 
đạo các Bộ, ban, ngành trung ương; các 
chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức trong 
nước và quốc tế,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, 
thành phố,

- Thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị 
khách quý tham dự Hội nghị,

Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự 
Hội nghị của Chính phủ “Sơ kết ba năm 
thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về 
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu”, đây 
là dịp để các địa phương vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đánh giá kết quả thực hiện 
8 nhiệm vụ “cốt lõi, then chốt” được Chính 
phủ giao, có tính quyết định đến phát 
triển bền vững và “an toàn, thịnh vượng” 
cho vùng đất Tây Nam của Tổ quốc. Thay 
mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, tôi xin gửi 
đến Thủ tướng Chính phủ và quý vị đại 

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THANH BÌNH

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY KIÊN GIANG
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các quyết sách hết sức kịp thời, đánh dấu 
bước đột phá lịch sử về tư duy, định hướng 
chiến lược và khát vọng về một vùng đồng 
bằng sông Cửu Long phát triển “bền vững, 
an toàn, thịnh vượng” vào năm 2100. 

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị 
khách quý!

Với Kiên Giang, là tỉnh ở hạ lưu sông 
Hậu và tiếp giáp với biển, chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của chế độ thủy triều biển Tây 
khiến cho Kiên Giang là một trong những 
tỉnh dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. 
Từ năm 2015 đến nay, biến đổi khí hậu 
đối với Kiên Giang không còn là dự báo, 
kịch bản nữa, mà đã được biểu hiện rõ 
nét bởi sự xâm nhập mặn, sự khan hiếm 
nước ngọt trong mùa khô và thời tiết khắc 
nghiệt ở vùng ven biển cũng như hải đảo 
vào mùa mưa. Tình trạng sạt lở bờ biển 

khí hậu và nước biển dâng, hệ quả tiêu 
cực từ những tác động quá mức của con 
người vào thiên nhiên, đã và đang là mối 
đe dọa trực tiếp đến mục tiêu “phồn vinh, 
thịnh vượng” của vùng đất “chín rồng”. 

Từ năm 2010 trở lại đây, đồng bằng 
sông Cửu Long đã và đang phải đối mặt 
với nguy cơ tác động ngày càng gia tăng 
do biến đổi khí hậu cực đoan, khó lường; 
tình trạng sụt lún đất, xói lở bờ sông, bờ 
biển, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ngày 
càng nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến 
toàn vùng,… đỉnh điểm nhất là tình trạng 
hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2015-
2016, mặn đã xâm nhập sâu đến 90 km 
vào các tỉnh/thành ven biển trong vùng, 
ảnh hưởng trực tiếp khoảng 300.000 ha. 
Trước thực trạng đó, Nghị quyết số 120/
NQ-CP của Chính phủ ra đời với tập hợp 
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hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng 
vùng” đã được Kiên Giang quán triệt, thực 
hiện và đạt được những kết quả bước đầu. 
Triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp tỉnh phù hợp với chủ trương Nghị 
quyết số 120/NQ-CP mang lại hiệu quả 
thiết thực: (1) trong giai đoạn 2017-2020, 
tỉnh đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích 
ứng với biến đổi khí hậu cho khoảng 24.866 
ha, trong đó đã chuyển dịch 19.154 ha lúa 
hai vụ ven biển sang mô hình tôm - lúa, giá 
trị tăng thêm 35%; (2) giảm diện tích sản 
xuất lúa nhưng nhờ nâng cao chất lượng 
giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát 
huy cơ sở hạ tầng đã giúp tỉnh giữ vững 
sản lượng lúa 4,5 triệu tấn (năm 2020), 
vượt so với kế hoạch 4,9%, góp phần đảm 
bảo an ninh lương thực, trong đó lúa chất 
lượng cao chiếm trên 80%; (3) sản lượng 

diễn ra nghiêm trọng, nhiều đai rừng 
phòng hộ ven biển bị sóng đánh trôi...

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 
của Chính phủ, tỉnh Kiên Giang đã xây 
dựng kế hoạch thực hiện với 23 nhiệm vụ, 
giải pháp cụ thể, mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2050 trở thành tỉnh có trình độ phát 
triển mạnh trong khu vực. Qua ba năm 
thực hiện, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
không những về tư duy mà còn là hành 
động cụ thể của các cấp, các ngành, các 
địa phương trên địa bàn tỉnh; thực sự đã 
tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng doanh 
nghiệp và người dân phát huy tính sáng tạo 
trong lao động sản xuất, sự chủ động thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Quan điểm nhất 
quán về “tôn trọng quy luật tự nhiên, lấy 
người dân làm trung tâm, chuyển đổi mô 
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quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao của Chính 
phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn trong việc đẩy nhanh tiến độ công 
trình, thì đến nay dù mới chỉ đưa vào vận 
hành cống Cái Bé đã góp phần bảo vệ sản 
xuất, sinh hoạt khoảng 20.000 ha của tỉnh 
Kiên Giang mà không cần phải đắp 134 
đập tạm ngay trong mùa khô này; kiểm 
soát được mặn, ngọt không chỉ cho tỉnh 
Kiên Giang mà còn cho một phần tỉnh 
Hậu Giang. Cùng với hệ thống cống đã 
và đang được triển khai, xây dựng mới 
02 hồ chứa nước, Kiên Giang đã dần cơ 
bản chủ động được nguồn nước phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt. Cuối tháng 12 năm 
2020, Dự án đường giao thông tuyến Lộ Tẻ 
- Rạch Sỏi chiều dài 51 km đã hoàn thành 
đưa vào khai thác, giúp rút ngắn thời gian 
kết nối giữa các địa phương trong vùng từ 
30-60 phút…

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị 
khách quý!

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực, tác động lan tỏa. Song qua ba năm 
thực hiện Nghị quyết, Kiên Giang nhận 
thấy vẫn còn một số khó khăn, thách thức, 
đó là: 

1. Cơ chế liên kết vùng vẫn còn bất 
cập, trong đó Hội đồng vùng đã được 
thành lập với cơ chế Phó Thủ tướng Chính 
phủ là Chủ tịch Hội đồng vùng. Tuy nhiên, 
thể chế Hội đồng vùng chưa được đề cập 
trong văn bản quy phạm pháp luật, nên sẽ 
rất khó thực hiện các chủ trương của Hội 
đồng vùng. 

2. Việc huy động các nguồn lực đầu 
tư cho các công trình hạ tầng thích ứng 
với biến đổi khí hậu còn hạn chế, chưa 

thủy sản đạt 836.000 tấn, vượt 110% kế 
hoạch; (4) nhiều mô hình, sáng kiến mới 
ra đời, từng bước tạo sinh kế bền vững cho 
người dân trong bối cảnh mới, điển hình là 
các mô hình như: trồng lúa mùa chất lượng 
cao kết hợp nuôi tôm càng xanh; chuyển 
đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả hoặc 
không đảm bảo nguồn nước sang mô hình 
Tôm - Lúa tăng 28,4% về diện tích và tăng 
50,6% về sản lượng; phát triển mô hình 
nuôi tôm 2 giai đoạn, mang lại giá trị rất 
cao, lợi nhuận trung bình trên 34 triệu 
đồng/mô hình tương đương 280 triệu đồng/
ha… Đặc biệt, trong điều kiện hết sức khó 
khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
và hạn mặn, nhưng năm 2020, giá trị thu 
được trên 01 ha đất trồng trọt đạt 100 triệu 
đồng/năm (tăng 22 triệu đồng/ha so với 
năm 2015), giá trị nuôi trồng thủy sản trên 
01 ha đất mặt nước đạt 130 triệu đồng/
năm, tăng 35% so với năm 2017... Thu 
nhập người dân từ 50 triệu đồng/ha, tăng 
lên 100-130 triệu đồng/ha. Nhờ đó bình 
quân tốc độ tăng giá trị sản xuất nông-lâm-
thủy sản giai đoạn 2017-2020 của tỉnh đạt 
3,33%/năm. 

Bên cạnh các giải pháp phi công trình, 
thì các giải pháp công trình có tính chất 
liên vùng, đa mục tiêu, hạn chế tác động 
bất lợi của biến đổi khí hậu là một trong 
những định hướng chiến lược theo Nghị 
quyết số 120/NQ-CP. Tiêu biểu là Dự án 
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, đây 
được xem là công trình thủy lợi có quy mô 
lớn nhất từ trước đến nay không chỉ trong 
nước mà cả khu vực Đông Nam Á. Mặc dù 
còn một số quan điểm khác nhau, nhưng 
việc khởi công giai đoạn 01 của Dự án 
vào ngày 09 tháng 11 năm 2019, cùng 
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cùng sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, 
ngành, địa phương; tinh thần nhiệt huyết 
của các chuyên gia, các nhà khoa học; 
là sự ủng hộ, đồng lòng của người dân, 
doanh nghiệp. 

Trong giai đoạn tới (2021-2025), Kiên 
Giang quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả hơn nữa Nghị quyết số 120/NQ-CP của 
Chính phủ, tập trung trọng tâm vào đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất 
là kinh tế biển và kinh tế nông nghiệp, 
dịch vụ. 

Từ thực tiễn địa phương, trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn 
biến phức tạp. Tôi xin đề xuất, kiến nghị 
các giải pháp sau:

Một là, cần phải tiếp tục hoàn thiện 
thể chế về phát triển bền vững vùng đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi 
khí hậu, nhất là cụ thể hóa quy định pháp 
luật có liên quan về các vấn đề như: Hội 
đồng vùng; cơ chế, chính sách đặc thù 
cho vùng về huy động nguồn lực, khuyến 
khích phát triển kinh tế nông nghiệp hàng 
hóa lớn,… 

Hai là, chúng ta cần tiếp tục đồng 
hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển 
khai có hiệu quả các quyết sách theo  
Nghị quyết số 120/NQ-CP; trong đó tôi 
xin nhấn mạnh vai trò trung tâm của các 
Bộ, ngành trung ương trong việc hoàn thiện 
các quy hoạch, đề án, chương trình, dự án 
đã được nêu tại Nghị quyết số 120/NQ-CP; 
sự tham gia phản biện, góp ý của các nhà 
khoa học và các tổ chức quốc tế cho sự 
phát triển bền vững của vùng. 

Ba là, từng địa phương cần xác định 

đáp ứng yêu cầu cấp bách trong giai đoạn 
hiện nay và thời gian tới. Chưa có cơ chế, 
chính sách thật sự mang tính đột phá để 
thu hút nguồn lực ngoài ngân sách. Chúng 
ta bước đầu đã giải quyết có hiệu quả bài 
toán “thích ứng” nhưng bài toán “chủ 
động” vẫn còn nhiều khó khăn phía trước; 
sạt lở bờ sông, bờ biển là vấn đề cấp bách 
nhưng mới chỉ xử lý cục bộ, chưa có giải 
pháp tổng thể gắn với sắp xếp lại dân cư 
ven sông, ven biển. 

3. Hạ tầng giao thông vẫn là “điểm 
nghẽn” trong phát triển của vùng. Dịch vụ 
logistics để phục vụ xuất khẩu nông - thủy 
sản cho vùng còn rất hạn chế, toàn vùng 
vẫn chưa có trung tâm logistics được công 
nhận. 

4. Đồng bằng sông Cửu Long vẫn cần 
nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để thúc 
đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa quy mô lớn; đặc biệt là về đất đai, vốn, 
khoa học công nghệ, … Vì sản xuất nông 
nghiệp của vùng có tính đặc trưng riêng so 
với các vùng kinh tế khác trong nước. 

5. Mức độ ứng dụng công nghệ thông 
tin trong tiếp cận các kịch bản biến đổi 
khí hậu, phòng chống thiên tai, cập nhật 
thông tin về môi trường, nguồn nước… 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thủy 
sản còn rất thấp, nhất là đối với người dân 
trong vùng. 

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, thưa 
toàn thể quí vị đại biểu! 

Những thành quả bước đầu trong thực 
hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP là kết quả 
của sự chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
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Lớn; nạo vét hệ thống kênh trục dẫn nước 
về vùng Tây Sông Hậu và vùng bán đảo Cà 
Mau, giúp đảm bảo kiểm soát tốt nguồn 
nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho 
một phần tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Bạc 
Liêu và vùng phụ cận. Cùng với đó, kiến 
nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong 
vùng Dự án sớm nghiên cứu, thống nhất 
phương án vận hành hệ thống cống; xây 
dựng và triển khai các kế hoạch chuyển 
đổi mô hình sản xuất phù hợp - đây là yếu 
tố then chốt quyết định thành công nhất 
của Dự án thủy lợi “lịch sử” này. 

Kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông 
vận tải quan tâm, sớm triển khai các 
tuyến cao tốc dọc, ngang của vùng theo 
quy hoạch, đảm bảo năng lực tăng thêm 
khoảng 200 km đường cao tốc đến năm 

rõ hơn những ngành, lĩnh vực trọng tâm 
trong liên kết vùng, đặc biệt là nông, 
lâm nghiệp, thủy sản; tài nguyên và môi 
trường; giao thông vận tải… nhằm tối ưu 
hóa thế mạnh, phát huy hết tiềm lực của 
các tỉnh, thành phố trong vùng, đảm bảo 
hiệu quả sản xuất về số lượng, chất lượng 
và đầu ra các sản phẩm; quan tâm kết hợp 
chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh 
tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ 
môi trường.  

Bốn là, tăng cường đầu tư phát triển hạ 
tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi 
và dịch vụ logistics, đáp ứng yêu cầu phát 
triển cho vùng. 

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hệ thống 
thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, kiến nghị Chính 
phủ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, bao gồm: 
Nâng cấp đê bao ven sông Cái Bé - Cái 
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Thưa toàn thể quí vị đại biểu! 

Ba năm chưa phải là khoảng thời gian 
dài, nhưng cũng đủ để đánh giá hiệu quả 
đối với chính sách được ban hành. Với 
những kết quả đạt được từ nhận thức, tư 
duy và hành động, Kiên Giang tin tưởng 
rằng Nghị quyết số 120/NQ-CP sẽ tiếp 
tục là cẩm nang cho vùng đồng bằng sông 
Cửu Long trong giai đoạn phát triển tiếp 
theo “thuận thiên - chủ động - thích ứng”. 

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Thủ 
tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo 
Bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các 
tỉnh, thành phố và toàn thể quý vị đại 
biểu, quý vị khách quý. 

Chúc quý vị mạnh khỏe. Chúc Hội nghị 
thành công tốt đẹp! 

2025, trong đó kiến nghị ưu tiên các tuyến 
cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - 
Rạch Giá - Bạc Liêu,… 

Hiện nay, việc khắc phục sạt lở ven biển 
Tây đang được Kiên Giang, Cà Mau triển 
khai thực hiện; cùng với đó là hệ thống 
cống kiểm soát mặn - ngọt trên tuyến đê 
ven biển. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ 
xem xét, đầu tư đường ven biển kết hợp với 
đê để phát huy mục tiêu kép “vừa phòng 
chống sạt lở và làm đường giao thông ven 
biển, phục vụ quốc phòng - an ninh khu 
vực ven biển Tây”. 

Để huy động nguồn lực ứng phó với 
biến đổi khí hậu, kiến nghị Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, 
bổ sung thêm nguồn vốn để hỗ trợ các địa 
phương trong vùng hoặc thông qua cơ chế 
điều phối vùng. 
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động ngày càng mạnh mẽ của thiên tai và 
biến đổi khí hậu, biểu hiện rõ nét nhất là 
nhiệt độ tăng cao, hạn hán, triều cường 
kỷ lục và sạt lở bờ sông diễn biến hết sức 
phức tạp. Biến đổi khí hậu đã tác động 
đến tất cả các ngành và lĩnh vực của tỉnh, 
đặc biệt là nông nghiệp, tài nguyên nước, 
xây dựng, đô thị, du lịch và đời sống của 
nhân dân.

Trước khi Nghị quyết số 120/NQ-CP 
ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính 
phủ được ban hành, các hoạt động ứng 
phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An 
Giang nói riêng và các tỉnh, thành phố 
vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung 
còn mang tính cục bộ, giới hạn bởi địa 
giới hành chính, thiếu liên kết và đồng bộ. 
Nguồn lực đầu tư cho công tác ứng phó 
biến đổi khí hậu chủ yếu là các giải pháp 
công trình như xây dựng các kè chống sạt 
lở, các đập, hồ chứa.

Sau khi Chính phủ ban hành  
Nghị quyết số 120/NQ-CP đến nay, việc 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các 
Bộ, ban, ngành Trung ương,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các 
tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long,

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,

An Giang là một tỉnh có truyền thống 
về sản xuất nông nghiệp, trên con đường 
phát triển kinh tế, An Giang vẫn dựa vào 
phát triển nông nghiệp - luôn xem đây 
là bệ đỡ của nền kinh tế, có hơn 80% 
diện tích đất sản xuất nông nghiệp (tương 
đương 297.000 ha) và hơn 65% dân số là 
lao động nông thôn. Trong sản xuất nông 
nghiệp, cây lúa, thủy sản nước ngọt (nhất 
là cá tra) luôn giữ vị trí quan trọng, đóng 
góp trên 95% giá trị kim ngạch xuất khẩu 
của tỉnh.

Tuy nhiên, cũng như các tỉnh, thành 
khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
An Giang đã và đang phải đối mặt với tác 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH BÌNH

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
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trong năm 2021, góp phần thông thương 
đường thủy giữa An Giang và Kiên Giang; 
(4) Dự án đường tỉnh 945 nối liền tỉnh An 
Giang và tỉnh Kiên Giang; (5) Chuẩn bị 
triển khai dự án xây dựng tuyến đường 
liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến 
thành phố Châu Đốc kết nối với tỉnh Kiên 
Giang và Đồng Tháp (N1), v.v…

Thứ hai, lồng ghép, tích hợp biến đổi 
khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ của 
Chính phủ giao, tỉnh đã khẩn trương 
tổ chức quán triệt, cụ thể hóa quan 
điểm, mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong  
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ 
vào các công việc quan trọng mà tỉnh đã 
và đang xây dựng như: Quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050; Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ 11; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021-2025… 

Thứ ba, chuyển đổi, tái cơ cấu, tăng 
cường thích ứng với biến đổi khí hậu trong 
sản xuất nông nghiệp

Giai đoạn 2017-2020, tỉnh An Giang 
đã thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang 
cây rau, màu và cây ăn quả với tổng diện 
tích trên 25.000 ha, trong đó rau dưa các 
loại 9.265 ha, cây màu 9.262 ha và cây 
ăn quả trên 7.000 ha. Chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất 
nuôi trồng thủy sản được quy hoạch đến 
năm 2020 là 4.917 ha, tăng 902 ha so với 
hiện trạng. Việc chuyển mục đích này chủ 
yếu từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng 
thủy sản để phục vụ dự án nuôi thủy sản 

ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn 
tỉnh An Giang đã được thực hiện đồng bộ, 
tập trung hơn, mang lại nhiều kết quả tích 
cực. Các giải pháp tổng thể về quy hoạch, 
tổ chức không gian, cơ cấu kinh tế, liên 
kết vùng và huy động nguồn lực phát triển 
cho toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu 
Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng 
đã được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, 
mang tính chiến lược. Kết quả nổi bật sau 
ba năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 
trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

Thứ nhất, về thực hiện liên kết vùng 

An Giang và các tỉnh, thành phố vùng 
đồng bằng sông Cửu Long bước đầu hình 
thành cơ sở dữ liệu thông tin phát triển 
kinh tế - xã hội chung cho toàn vùng. 
Ngoài ra, tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác 
với tỉnh Kiên Giang về hợp tác trong vấn 
đề quản lý nguồn nước. Hiện nay, tỉnh 
An Giang cũng như các địa phương khác 
đang tích cực triển khai kế hoạch hành 
động để thực hiện các nhiệm vụ được giao 
trong liên kết phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều dự án liên kết vùng giữa An 
Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng 
Tháp đã và đang thực hiện như: (1) Dự án 
đường tỉnh 955A hoàn thành năm 2020 
kết nối cơ sở hạ tầng giao thông bộ của 
tỉnh An Giang và Kiên Giang góp phần 
phát triển hạ tầng du lịch và an ninh biên 
giới; (2) Dự án đầu tư hoàn chỉnh hệ thống 
thủy lợi cho vùng Tứ Giác Long Xuyên và 
dự án tăng cường khả năng chống chịu sạt 
lở vùng giữa sông Tiền và sông Hậu; (3) 
Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh 
Tế dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng 
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tu bổ 153km tuyến đê, kênh kiểm soát 
lũ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó 
biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và 
các dự án có mục tiêu ứng phó với biến 
đổi khí hậu.

Đồ án quy hoạch chung thành phố Long 
Xuyên đến năm 2035 có lồng ghép ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu đã được Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019. 
Tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ 
quyết định công nhận thành phố Long 
Xuyên là đô thị loại một. 

Các kết quả đạt được như trên đã góp 

quy mô tập trung áp dụng công nghệ cao. 

Thứ tư, về quy hoạch, sắp xếp dân cư, 
tích hợp đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

Các đề án, chương trình, đồ án quy 
hoạch trên địa bàn tỉnh đều được lồng 
ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí 
hậu trong định hướng phát triển của từng 
loại đô thị. Tỉnh đã thực hiện rà soát, 
chỉnh sửa, bổ sung Quy hoạch không gian 
phát triển đô thị, dân cư nông thôn, sắp 
xếp lại dân cư, từng bước di dời nhà ở ven 
sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao. 

Xây dựng, cải tạo 6 tuyến kè bảo vệ 
bờ sông với chiều dài 6.430m. Nâng cấp, 
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lớn hơn do hạn mức nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất.

+ Nhu cầu vốn cho nhiệm vụ ứng phó 
biến đổi khí hậu là rất lớn, nhưng nguồn 
ngân sách đầu tư công của tỉnh còn khó 
khăn, khó thu hút các nguồn đầu tư từ tư 
nhân trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Để phát huy các kết quả đạt được trong 
thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính 
phủ về phát triển bền vững đồng bằng 
sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 
hậu, tỉnh An Giang có một số đề xuất và 
kiến nghị như sau:

phần ổn định và nâng cao đời sống người 
dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, thu hút được các nhà đầu tư 
lớn trong và ngoài nước đến đầu tư trên 
địa bàn tỉnh An Giang.

- Bên cạnh các kết quả đạt được, trong 
quá trình thực hiện, Tỉnh An Giang nhận 
thấy có một số hạn chế như sau:

+ Chưa có hệ thống cơ chế, chính sách 
đầy đủ, cụ thể để các tỉnh, thành phố 
vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng thực 
hiện liên kết.

+ Doanh nghiệp và người dân gặp khó 
khăn để chuyển đổi sang quy mô sản xuất 
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Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long 
Xuyên; góp phần giảm tải xe qua trung 
tâm thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang 
đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt 
bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 
dự án).

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
các Bộ, ngành xem xét, hỗ trợ vốn thực 
hiện Dự án “Xây dựng hệ thống hồ trữ 
ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ 
liên kết sản xuất tiểu vùng tứ giác Long 
Xuyên”. Đây là dự án liên kết vùng, phục 
vụ đa mục tiêu phòng tránh thiên tai gắn 
với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới cho hai tỉnh An Giang và 
Kiên Giang.

Trên đây là báo cáo tham luận của tỉnh 
An Giang đối với việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ 
về phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Một là, về cơ chế, chính sách 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách pháp luật về ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

- Sớm ban hành Quy hoạch vùng đồng 
bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 
tầm nhìn đến năm 2050 để các tỉnh có cơ 
sở triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh và 
là cơ sở để triển khai các hoạt động liên 
kết vùng.

- Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù 
cho phát triển vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, tăng cường và nâng cao hiệu quả 
liên kết vùng.

Hai là, giải pháp công trình

- Hiện trạng tuyến Quốc lộ 91 đoạn 
qua tỉnh An Giang là đường cấp IV đồng 
bằng, có chiều dài 91km (từ thành phố 
Long Xuyên đến cửa quốc tế Tịnh Biên, 
An Giang). Qua 20 năm sử dụng đến nay 
đã xuống cấp rất nghiêm trọng, thường 
xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc 
giao thông. Đây là tuyến đường độc đạo 
vận chuyển trang thiết bị quân sự cho các 
huyện, thị, thành phố tuyến biên giới giáp 
Campuchia. Do đó, tỉnh An Giang kiến 
nghị Chính phủ xem xét, sớm triển khai 
dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ 
- Sóc Trăng để kết nối các tỉnh trong vùng, 
trong đó ưu tiên cho thực hiện dự án đầu 
tư đoạn tuyến từ cửa khẩu Tịnh Biên đến 
thành phố Long Xuyên trong giai đoạn 1, 
thời gian thực hiện 2021-2025, tổng chiều 
dài khoảng 72km.

- Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ 
đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai 
thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối 
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Nghị quyết số 120/NQ-CP với các quan 
điểm chỉ đạo và các giải pháp mang tính 
đột phá, thể hiện một tầm nhìn, khát vọng 
phát triển nhanh, bền vững, “thuận thiên” 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Ba vấn đề được Nghị quyết số 120/NQ-CP 
nhấn mạnh, cũng là ba thách thức rất lớn 
đối với tỉnh Cà Mau trong quá trình phát 
triển “giữ đất, giữ nước, giữ người”. Đây là 
ba vấn đề rất lớn và quan trọng cả nghĩa 
đen và nghĩa bóng. Với tỉnh Cà Mau, hiểu 
đơn giản, giữ đất, là phòng chống sạt lở, 
không để mất đất ven sông, ven biển; giữ 
nước, là quản lý có hiệu quả nguồn nước 
phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của người 
dân; giữ người, là bảo vệ tính mạng, sự 
sống và phát triển của con người, hạn chế 
tình trạng di dân, dịch chuyển lao động đi 
nơi khác. Với nhận thức như trên, từ thực 
tiễn của tỉnh Cà Mau, tôi xin báo cáo, trao 
đổi, đề xuất vấn đề “giữ đất, giữ nước, giữ 
người” như sau:

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí Bộ trưởng, lãnh 
đạo các Bộ, ngành trung ương,

Kính thưa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh 
và lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố vùng đồng 
bằng sông Cửu Long,

Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu,

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tôi xin 
tham gia phát biểu thảo luận với hội nghị. 
Trước tiên tôi thống nhất với nội dung 
Báo cáo do Bộ Tài nguyên và Môi trường 
trình bày đánh giá về tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ 
và các báo cáo của các Bộ, ngành Trung 
ương, cũng như ý kiến phát biểu của lãnh 
đạo các địa phương. Tôi đồng tình rất cao 
với quan điểm, chủ trương nghiên cứu 
đề xuất cơ chế, chính sách mang tính 
đột phá, với tinh thần “giữ đất, giữ nước, 
giữ người” của Thủ tướng Chính phủ.  

ĐỒNG CHÍ LÊ QUÂN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CÀ MAU
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Với sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành 
trung ương, sự cố gắng nỗ lực của tỉnh Cà 
Mau, trong hơn 10 năm qua tỉnh đã xây 
dựng được hơn 50km kè bảo vệ bờ biển. 
Kết quả đạt được khá tốt, nhưng so với yêu 
cầu thì còn thiếu hụt rất xa, chỉ mới kè 
được khoảng 30% các đoạn bờ biển sạt lở 
nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, chỉ mới 
bảo vệ được 20% chiều dài bờ; với nguồn 
lực và tiến độ như hiện nay thì 40 năm 
nữa tỉnh Cà Mau mới hoàn thành việc bảo 
vệ bờ biển. Điều khó khăn nhất trong bảo 
vệ bờ biển hiện nay là thiếu nguồn lực 
đầu tư; trong khi đó, các quy định pháp 
luật hiện hành quản lý rất nghiêm ngặt 
vùng ven biển, chúng ta chưa có cơ chế, 
chính sách để huy động, thu hút nguồn 
lực đầu tư. 

Một là, về vấn đề giữ đất

Cà Mau có bờ biển dài 254km, thời gian 
qua trên toàn tuyến bờ biển có khoảng 
150 km bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng, 
mỗi năm sạt lở từ 20-50 m, bình quân mỗi 
năm bờ biển của Cà Mau bị sạt lở mất 
khoảng 450 ha. Bên cạnh đó, sạt lở bờ 
sông cũng là vấn đề lớn đặt ra với tỉnh 
Cà Mau giống như nhiều tỉnh, thành phố 
vùng đồng băng sông Cửu Long. Giữ đất 
của Cà Mau đồng nghĩa với giữ rừng. Với 
nước biển dâng và biến đổi khí hậu, do 
lượng phù sa giảm mạnh, rừng ven biển 
của Cà Mau bị giảm nhanh chóng. Trên 
nhiều tuyến đê biển Tây đã không còn 
rừng ven biển. Hình ảnh “đất biết sinh, 
rừng biết đi” được biết đến trước đây giờ 
không còn phù hợp nữa.
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Tây của tỉnh Cà Mau. Qua đó, tỉnh Cà 
Mau sẽ giảm được áp lực đầu tư công vào 
các công trình đê kè ven biển.

Tuy nhiên, điểm vướng mắc hiện nay là 
thủ tục cấp phép đầu tư gặp khó khăn do 
vướng mốc giới rừng. Thực tế rừng không 
còn do đã bị sóng đánh tan; nhưng trên hồ 
sơ, mốc giới vẫn là rừng. Do đó, tỉnh Cà 
Mau đang kiến nghị Chính phủ và các Bộ, 
ngành đánh giá đúng thực trạng rừng hiện 
nay, và tăng thẩm quyền, sự chủ động của 
địa phương hơn.

Hai là, về vấn đề giữ nước

Cà Mau là tỉnh ven biển, nguồn nước 
ngọt phục vụ sản xuất chủ yếu từ nước 
mưa; lượng mưa bình quân hàng năm 
khoảng 2.350 mm, năm cao nhất lên đến 

Để giữ đất, tỉnh Cà Mau đang thay đổi 
cách tiếp cận nhằm thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Thay vì bị động hoặc trông chờ 
vào các giải pháp đê cứng, tỉnh Cà Mau 
tiếp cận thu hút phát triển kinh tế biển 
ven bờ gắn với hệ thống “đê, kè mềm”, 
phát triển các dự án điện năng lượng tái 
tạo, nuôi trồng thủy sản ven bờ gắn với tạo 
các lớp chắn sóng, tạo vùng bồi lắng và 
tái tạo rừng ngập mặn. Ví dụ, dự án điện 
gió góp phần chắn sóng và gió; dự án điện 
mặt trời ven biển với hệ thống kè mềm 
chắn sóng góp phần tạo vùng bồi lắng và 
vùng nước nuôi biển. Thay vì phá bỏ rừng 
để phát triển kinh tế, các dự án sẽ giúp giữ 
đất, tái trồng rừng ngập mặn. Hiện hướng 
tiếp cận này được nhiều doanh nghiệp 
quan tâm lập dự án, nhất là dọc bờ biển 
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động nông nghiệp. Trong khi nuôi trồng 
thủy sản, nhất là thủy sản sinh thái có 
tính thời vụ và sử dụng không nhiều lao 
động. Nhiều vùng nông thôn của Cà Mau 
đối diện với thực tế không còn nhiều lao 
động trẻ tại chỗ. 

Cà Mau nhìn nhận bài toán giữ dân 
phải được triển khai đồng bộ với bài toán 
phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu 
tư, nâng cao chất lượng việc làm, an sinh 
xã hội. Có hai hướng được ưu tiên:

Thứ nhất, khi tại chỗ chưa có nhiều việc 
làm tốt, cần chủ động thích ứng với hiện 
tượng di dân. Nâng cao chất lượng giáo 
dục phổ thông, tăng cường phân luồng và 
đào tạo nghề cần được ưu tiên hơn nữa. 
Giải pháp này giúp con em Cà Mau có 
được việc làm và thu nhập tốt hơn khi đi 
làm việc ngoài tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục cải thiện môi trường 
kinh doanh, thu hút đầu tư, đẩy mạnh khởi 
nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc khu vực 
nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ 
thông tin… Giúp doanh nghiệp phát triển 
nhằm tạo việc làm tại chỗ và giữ dân. 

Từ thực trạng nêu trên, tôi kiến nghị, 
bên cạnh sự nỗ lực của các địa phương 
vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, 
ngành trung ương cần tiếp tục quan tâm 
hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các địa phương 
giải quyết tốt các vấn đề quan trọng nói 
trên. Đối với tỉnh Cà Mau tôi có một số đề 
xuất, kiến nghị như sau:

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu 

2.800 mm; nếu có giải pháp quản lý tốt 
nguồn nước mưa, có biện pháp sử dụng 
nước tiết kiệm thì nguồn nước mưa đủ đảm 
bảo cho sản xuất, sinh hoạt. Tuy nhiên, do 
chưa có giải pháp hợp lý nên tình trạng 
thừa nước ngọt, gây ngập úng trong mùa 
mưa và tình trạng thiếu nước ngọt, gây sụp 
lún trong mùa khô diễn ra ngày càng phức 
tạp; bên cạnh đó, do thiếu giải pháp công 
trình nên tình trạng triều cường gây ngập 
úng các khu đô thị, khu dân cư, gây thiệt 
hại đến sản xuất ngày càng nghiêm trọng. 
Do đó, nếu không sớm nghiên cứu, đánh 
giá một cách toàn diện, khoa học để có 
định hướng chiến lược tổng thể, xác định 
giải pháp cấp bách trước mắt, giải pháp 
đồng bộ lâu dài, cùng với những cơ chế, 
chính sách mới mang tính đột phá để giải 
quyết các vấn đề nêu trên, thì các vùng 
sản xuất và khu đô thị, dân cư của tỉnh Cà 
Mau tiếp tục gặp khó khăn với tần suất cao 
hơn, khốc liệt hơn.

Ba là, vấn đề giữ dân

Cà Mau có khoảng 1,2 triệu người, trong 
đó lực lượng lao động gần 700.000 người. 
Tuy nhiên, hiện khoảng 200.000 người 
(chiếm gần 1/3 lao động của tỉnh) đang 
làm việc ở tỉnh ngoài, tập trung chủ yếu 
ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai.

Nguyên nhân lớn nhất là Cà Mau chưa 
có nhiều việc làm chất lượng và có thu 
nhập tốt; điều kiện cơ sở hạ tầng còn 
nhiều yếu kém, nhất là hạ tầng logistics; 
chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, bài 
toán thu hút đầu tư của Cà Mau trong 
những năm qua gặp nhiều khó khăn. 
Hiện hơn 50% lực lượng lao động là lao 
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cấp phát để hoàn thiện hệ thống đê, kè bảo 
vệ bờ biển toàn vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (tỉnh không phải vay lại, vì khoản 
vay này không trực tiếp đầu tư mang lợi 
nhuận cho địa phương và hạn mức vay 
của địa phương theo quy mô ngân sách 
không đảm bảo thực hiện).

 - Đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn hỗ trợ cho tỉnh thực hiện Dự án 
thí điểm mô hình tái cơ cấu, bố trí lại sản 
xuất nông nghiệp ở vùng ngọt hóa huyện 
Trần Văn Thời thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Mục tiêu của dự án là thí điểm quy 
hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống công 
trình hồ chứa nước ngọt qui mô lớn, cải 
tạo, nâng cấp hệ thống sông rạch hiện có 
để nâng cao khả năng trữ nước cho cộng 
đồng; chuyển đổi một phần đất lúa sang 
đào ao nuôi cá để tăng khả năng trữ nước 
theo qui mô hộ; chuyển đổi cây trồng, 

hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong thực 
hiện Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, cụ thể 
như diện tích rừng phòng hộ đã bị sạt lở, 
không còn rừng nhưng vẫn phải thực hiện 
các quy định quản lý đất, quản lý rừng 
phòng hộ, khó triển khai các dự án đầu tư; 
đồng thời đề xuất các chính sách đặc thù 
như cho phép doanh nghiệp sử dụng một 
phần diện tích đất đã bị sạt lở sau khi đầu 
tư xây dựng kè phá sóng phía ngoài, thu 
hút doanh nghiệp đầu tư các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội như dự án năng lượng 
tái tạo, dự án cảng cá, bến cá, dịch vụ hạ 
tầng nghề cá, dự án sắp xếp dân cư ven 
biển... gắn với công trình kè chống sạt lở 
bảo vệ bờ biển. 

Đối với những đoạn bờ biển không có 
điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư 
thì đề nghị sử dụng nguồn vốn ngân sách 
Trung ương hoặc vốn ODA do Chính phủ 
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vật nuôi, đổi mới quy trình canh tác theo 
hướng tiết kiệm nước... 

- Đồng thời để điều tiết nước mặn - lợ 
phục vụ cho sản xuất và phòng chống 
triều cường, nước biển dâng, đề nghị Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm 
đánh giá hiệu quả của dự án hệ thống thủy 
lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1; qua đó 
nghiên cứu đầu tư xây dựng cống điều tiết 
nước kết hợp với cầu giao thông ở các cửa 
biển lớn như Gành Hào, Sông Đốc.

- Kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành 
trung ương quan tâm, sớm hỗ trợ đầu tư hệ 
thống giao thông đồng bộ (đường cao tốc, 

đường ven biển, sân bay, cảng biển...) để 
thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm, phát triển 
kinh tế - xã hội, hạn chế tình trạng người 
lao động Cà Mau đi làm việc ngoài tỉnh.

- Kiến nghị Chính phủ sớm cho chủ 
trương tách một phần diện tích Vườn quốc 
gia Mũi Cà Mau để đầu tư phát triển du 
lịch và ổn định dân cư. Vì khu vực này từ 
lâu không có rừng và dân cư cũng đã ở đây 
trong hàng chục năm.

Xin trân trọng cảm ơn, chúc sức khỏe 
Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí./.
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hình thức khác nhau.

Hai là, tốc độ tăng trưởng GRDP bình 
quân 5,26%/năm, mục tiêu chuyển đổi 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa được 
đẩy mạnh; đã ban hành các chính sách 
ưu đãi, thu hút đầu tư đặc thù trên các lĩnh 
vực như: phát triển du lịch, nông nghiệp, 
nông thôn; phát triển nông nghiệp bền 
vững thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ; khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo... Đến nay, các chủ trương 
trên đã lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Ba là, lĩnh vực nông nghiệp và phát 
triển nông thôn được tỉnh đặc biệt quan 
tâm trong chỉ đạo, điều hành với phương 
châm tăng hàm lượng khoa học, kỹ thuật, 
cơ giới hóa và xây dựng chuỗi giá trị nông 
sản (chủ lực là lúa gạo, mía đường, thủy 
sản, cây ăn quả), đã hình thành các vùng 
sản xuất tập trung quy mô lớn, chuyên 
canh nông sản chủ lực (cá thác lác, lúa 
gạo, khóm, xoài, mãng cầu...). Công 
nghiệp đi vào tập trung phát triển công 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, 
Thủ tướng Chính phủ, 

Kính thưa các đồng chí Phó Thủ tướng 
Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành trung 
ương và Lãnh đạo các tỉnh, thành phố 
vùng đồng bằng sông Cửu Long,

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 
được Đảng, Quốc hội, Chính phủ hết sức 
quan tâm đầu tư cùng với hỗ trợ của cộng 
đồng quốc tế. Nhờ đó, vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đã đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - 
xã hội trong 5 năm trở lại đây, cùng với 
kết quả đạt được của vùng, Hậu Giang đạt 
được một số kết quả quan trọng trong tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 
120/NQ-CP như sau:

Một là, đã tổ chức triển khai thực hiện 
đồng bộ đến các cấp, các ngành, các tổ 
chức đoàn thể chính trị trong tỉnh, phổ 
biến trong cộng đồng dân cư với nhiều 

ĐỒNG CHÍ LÊ TIẾN CHÂU

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY HẬU GIANG
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yếu lồng ghép với nhiệm vụ ngành, các 
đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh và các dự án, nhiệm vụ từ các 
Chương trình mục tiêu quốc gia do ngân 
sách Trung ương hỗ trợ.

- Việc liên kết giữa các địa phương 
trong vùng để phát triển kinh tế - xã hội 
và giải quyết các vấn đề mang tính liên 
vùng chưa đi vào chiều sâu. Việc liên kết 
trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn hạn 
chế (cập nhật, theo dõi thông tin, diễn 
biến tình hình sản xuất, sản lượng, chính 
sách và nhu cầu thị trường tiêu thụ các 
mặt hàng nông sản của các tỉnh trong 
vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa được 
thường xuyên, kịp thời để chia sẻ, phối 
hợp thực hiện các giải pháp, biện pháp 
thúc đẩy phát triển sản xuất, đồng thời 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc về 
chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật, 
cân đối cung cầu…).

- Vấn đề sụt lún, sạt lở mặc dù đã được 
quan tâm đầu tư khắc phục, nhưng chưa 
đủ, vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. 
Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, xâm 
nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu 
Long diễn biến nhanh hơn dự báo, khó 
lường; khả năng ứng phó với biến đổi khí 
hậu nhìn chung còn bị động. Vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với 
thách thức từ các hoạt động khai thác, sử 
dụng nước ở phía thượng nguồn, đặc biệt 
là các dự án thủy điện trên dòng chính 
sông Mê Công.

- Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có 
của vùng và yêu cầu phát triển; thiếu nền 
tảng thu hút đầu tư tư nhân; chậm đổi 

nghiệp xanh, công nghiệp chế biến; đang 
phát triển năng lượng tái tạo, trước hết là 
năng lượng mặt trời… 

Bốn là, nhiều chủ trương, giải pháp về 
tái cơ cấu nông nghiệp như chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng kỹ 
thuật canh tác mới để giảm giá thành và 
tăng hiệu quả kinh tế, phát triển kinh tế 
hợp tác, hợp tác xã,... đã được triển khai 
thực hiện. Tỉnh đã xây dựng và công nhận 
được nhiều sản phẩm OCOP. Nổi bật của 
tỉnh là hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng 
nông thôn mới. Tổng số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh là 32/51 xã, 
vượt chỉ tiêu Nghị quyết, chiếm 62,7% 
tổng số xã, từ đó diện mạo nông thôn có 
nhiều đổi mới.

Năm là, các công trình, dự án tạo động 
lực, liên kết đã và đang triển khai, đầu tư 
hạ tầng như nâng cấp đê bao ngăn mặn 
gắn với giao thông nông thôn và điều tiết 
nguồn nước mùa lũ; đảm bảo an ninh về 
nguồn nước; tăng cường quản lý chất thải 
rắn và đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất 
thải rắn, đầu tư các hệ thống thu gom, xử 
lý nước thải… An sinh xã hội được quan 
tâm, việc làm được cải thiện, sinh kế của 
người dân từng bước được chuyển đổi theo 
hướng bền vững. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính 
phủ, Hậu Giang nhận thấy còn một số khó 
khăn, hạn chế, cụ thể:

- Phần lớn các nhiệm vụ, dự án thực hiện 
Nghị quyết số 120/NQ-CP cần nguồn lực 
đầu tư lớn, ngân sách địa phương không 
đảm bảo cân đối để thực hiện. Việc tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ 
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nhằm tạo điều kiện nâng cao quy mô sản 
xuất nông hộ vùng đồng bằng sông Cửu 
Long; đồng thời, nghiên cứu, phát triển và 
chuyển giao công nghệ xanh trong lĩnh 
vực nông nghiệp.

(2) Sớm phê duyệt quy hoạch vùng 
đồng bằng sông Cửu Long để làm cơ sở 
cho các địa phương xây dựng quy hoạch 
tỉnh; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 
các dự án: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao 
tốc Châu Đốc - Cần Thơ, cao tốc Hà Tiên 
- Rạch Giá - Bạc Liêu…

(3) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
gây ra sạt lở nhiều nơi, chi phí khắc phục 
sạt lở rất lớn, vì vậy cần phải tiếp tục 
nghiên cứu xác định chính xác nguyên 
nhân, cơ chế gây sạt lở bờ sông, bờ biển... 
để từ đó xác định các giải pháp công 
trình, phi công trình cho phù hợp với 
nguồn lực đầu tư. Đề nghị bổ sung xây 
dựng hệ thống quan trắc khí tượng, thủy 
văn chuyên dùng vùng đồng bằng sông 
Cửu Long phục vụ công tác dự báo, cảnh 

mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất...

- Nghị quyết số 120/NQ-CP là bước đột 
phá về đổi mới tư duy tiếp cận trong khi 
các Bộ, ngành trung ương chưa có hướng 
dẫn cụ thể để các địa phương tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách 
nhiệm địa phương nhằm thực hiện Nghị 
quyết đồng bộ. Vì vậy các cấp, các ngành 
của tỉnh còn lúng túng trong triển khai 
thực hiện, chưa đủ năng lực đề xuất, tham 
mưu xây dựng kế hoạch dài hạn, xây dựng 
nhiệm vụ, dự án với giải pháp căn cơ, ứng 
dụng công nghệ phù hợp, thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết trong 
ba năm qua, tỉnh Hậu Giang kiến nghị 
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung 
ương một số nội dung như sau: 

- Kiến nghị chung cho vùng đồng bằng 
sông Cửu Long:

(1) Đề nghị Trung ương nghiên cứu 
ban hành chính sách về tích tụ ruộng đất 
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Vị Thanh với thành phố Cần Thơ có chiều 
dài 45 km; đồng thời nối liền các tuyến 
Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B với Quốc lộ 
1. Đây là tuyến đi qua các vùng kinh tế 
nông, lâm, ngư nghiệp rộng lớn của vùng 
Tây Sông Hậu. Việc đầu tư xây dựng tuyến 
đường tạo bước đột phá thuận lợi về cơ sở 
hạ tầng để tạo điều kiện phát triển kinh tế 
trong vùng. 

Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến 
Quốc lộ 61C, quy mô đường cấp III đồng 
bằng 4 làn xe, chiều dài tuyến 47,5km. 
Tổng mức đầu tư 4.528 tỷ đồng (trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ là 978 tỷ đồng, 
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 3.550 tỷ 
đồng). 

+ Dự án đường tỉnh 925B

Đường tỉnh 925B là một trong những 
tuyến đường giao thông quan trọng của 
địa phương có kết nối với huyện Kế Sách 
tỉnh Sóc Trăng đi qua các huyện Vị Thủy, 
Phụng Hiệp, Châu Thành và thành phố Vị 
Thanh, có chiều dài khoảng 57 km, tiêu 
chuẩn đường cấp 4 đồng bằng. Tỉnh Hậu 

báo sớm thiên tai.

(4) Cần tổ chức lại sản xuất theo hướng 
thiết lập mạng lưới liên kết sản xuất giống 
thủy sản theo hướng chuyên môn hóa cho 
từng công đoạn (cung cấp cá bố mẹ - cá 
bột - cá giống) để tạo ra con giống đảm 
bảo chất lượng, cân đối được sản lượng và 
nhu cầu con giống, kịp thời phục vụ cho 
phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đồng 
bằng sông Cửu Long.

(5) Tăng cường đầu tư cho giáo dục 
đồng bằng sông Cửu Long nhằm đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp 
hiện đại.

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các 
Bộ, ngành trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh 
Hậu Giang một số nội dung như sau:

(1) Đề nghị hỗ trợ đầu tư các dự án hạ 
tầng giao thông kết nối

+ Dự án Đường nối thành phố Vị Thanh 
- Cần Thơ giai đoạn 2 (QL61C).

Đây là trục đường nối liền thành phố 

104



105

KỶ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai 
đoạn 2, với tổng kinh phí dự kiến 1.041,8  
tỷ đồng, cụ thể: (1) Nạo vét kênh trục Ba 
Liên - Nước Đục - Cả Đĩa - Trà Ban, điểm 
đầu Sông Xà No, điểm cuối Kênh Quản Lộ 
Phụng Hiệp, chiều dài 36.4 km. Dự kiến 
tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng; (2) Nạo vét 
kênh trục Hậu Giang 3, điểm đầu Sông 
Nước Trong, điểm cuối kênh Lái Hiếu, 
chiều dài 43 km. Dự kiến tổng mức đầu 
tư 129,8 tỷ đồng; (3) Nạo vét kênh trục 
KH9, điểm đầu Sông Ba Voi, điểm cuối Xã 
Trường Long A, chiều dài 32 km. Dự kiến 
tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng; (4) Nạo vét 
kênh Nước Đục - Lái Hiếu, điểm đầu Ngã 
3 Nước Trong, điểm cuối Ngã Bảy, chiều 
dài 84.7 km. Dự kiến tổng mức đầu tư 
537 tỷ đồng; (5) Nạo vét kênh trục Xà No, 
điểm đầu Sông Cái Tư (giáp Kiên Giang), 
điểm cuối Xã Nhơn Nghĩa A, chiều dài 38 
km. Dự kiến tổng mức đầu tư 132 tỷ đồng.

Trên đây là tham luận của tỉnh Hậu 
Giang, chúc Thủ tướng Chính phủ và quý 
vị đại biểu mạnh khỏe.

Trân trọng cảm ơn!

Giang đề nghị đưa vào dự án liên kết vùng, 
với tổng số vốn khoảng 1.300 tỷ đồng. 

(2) Bổ sung dự án Đầu tư và Phát triển 
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Hậu Giang 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao của tỉnh Hậu Giang được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 
chung vào năm 2013, với quy mô 5.200 
ha, có các loại hình sản xuất chủ lực là 
lúa chất lượng cao, thủy sản nước ngọt, 
chăn nuôi, nấm và chế phẩm vi sinh, cây 
ăn quả, hiện nay đang triển khai thực hiện 
các quy hoạch chi tiết và lập các dự án 
đầu tư. Do lĩnh vực công nghệ cao là lĩnh 
vực mới, nên việc triển khai gặp nhiều 
khó khăn, nhất là vốn đầu tư để triển khai 
kết cấu hạ tầng. Do vậy để tạo điều kiện 
thuận lợi thu hút đầu tư, đề nghị trung 
ương đưa vào dự án liên kết vùng.

(3) Để kiểm soát nguồn nước mặn xâm 
nhập vào địa bàn, tạo điều kiện sản xuất 
ổn định cho các mô hình sản xuất, đề nghị 
bổ sung các danh mục công trình vào Dự 
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nhà khoa học. Tuy vậy, tôi đề nghị nên 
tập hợp đầy đủ và giải trình tất cả những ý 
đồng thuận và không đồng thuận để chúng 
ta có cơ hội nhìn nhận đa chiều hơn trước 
khi quyết định một vấn đề rất quan trọng. 

Về cơ bản tôi đồng tình với đánh giá 
của báo cáo về những thách thức với 
đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện 
biến đổi khí hậu và phát triển. Tuy vậy, 
cần bổ sung đầy đủ hơn để thấy rõ bức 
tranh toàn cảnh của đồng bằng sông Cửu 
Long, những thách thức lớn đã bộc lộ và 
còn tiềm ẩn từ phía biển, từ thượng lưu và 
nội tại trong vùng, cần phải quan tâm giải 
quyết các vấn đề được tóm tắt lại như sau: 

(1) Nước biển dâng và thiên tai từ biển, 
như bão lớn, nước dâng do bão; (2) vấn 
đề ngập lụt ở các đô thị do lũ, do triều 
và do mưa lớn; (3) vấn đề ngập lụt ở các 
cụm tuyến dân cư: 2.078 km trên tổng số 
13.347 km tuyến dân cư đã bị ngập và 
còn tiếp tục gia tăng; (4) nguồn cấp nước 

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu 
Long có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 
định hướng phát triển, tăng cường kết nối 
giữa các Bộ, ngành, giữa các địa phương 
trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng tài 
nguyên và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn 
lực. Đây là một vấn đề rất rộng lớn, lần 
đầu tiên được thực hiện ở đồng bằng sông 
Cửu Long, vì vậy việc tham gia của nhiều 
chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau là rất 
cần thiết. Tôi xin cảm ơn sự cầu thị của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư.  

Do vấn đề rất rộng, tôi xin phép chỉ 
nêu ý kiến và quan điểm của mình về 
những vấn đề liên quan đến thích ứng với 
biến đổi khí hậu, quản lý nước và thiên 
tai trong quy hoạch vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Tôi cảm ơn về việc chuẩn bị tài liệu khá 
đầy đủ và công phu trong một thời gian 
rất ngắn, đặc biệt đã tập hợp và giải trình 
những ý kiến của các Bộ, ngành và các 

GS. TS. ĐÀO XUÂN HỌC

Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam

PHÁT BIỂU THAM LUẬN VỀ  
QUY HOẠCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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giải pháp phòng tránh cho dân cư khi 
có bão cấp 12-13 ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Tuy nhiên trong báo cáo chưa đề 
xuất giải pháp, đặc biệt là giải pháp quy 
hoạch vùng khu dân cư ven biển hoặc 
chí ít là những khuyến cáo trong việc quy 
hoạch bố trí dân cư trong thời gian tới. 
Theo tính toán của chúng tôi, nếu bão 
cấp 12-13 vào đồng bằng sông Cửu Long 
thì kể cả rừng và đê biển hiện tại đều 
không trụ được, mực nước dâng 50 cm 
vào sâu đất liền tới 10-13 km. Tất yếu sẽ 
ảnh hưởng lớn đến tính mạng và tài sản 
của người dân ven biển. 

2. Báo cáo đề xuất giải pháp chống 
ngập lụt cho các đô thị bằng đê bao nhỏ 
và hệ thống trạm bơm, ngập ở đâu thì bao 
đê, bơm tiêu ở đó. Đây là giải pháp bao 
đê nhỏ (sẽ hình thành những polder) mà 
người Hà Lan đã làm cách đây vài trăm 
năm đến 1.000 năm, cha ông chúng ta 
cũng đã thực hiện ở đồng bằng sông Hồng 
vào đời nhà Lý và nhà Trần. Nhưng đến 
nay ở Hà Lan chỉ còn lại dấu vết, dùng để 
thăm quan và du lịch, ở đồng bằng sông 
Hồng chỉ còn ghi lại trong sử sách. 

Đồng bằng sông Cửu Long đang trong 
bối cảnh mỗi năm đất lún do khai thác 
nước ngầm bình quân là 2,5 cm (10 năm 
sau là 25 cm), chưa kể đất lún do xây dựng 
đô thị, hạ tầng, đất phù sa mới, mà trong 
10 năm tới chúng ta chưa thể giải quyết 
được, thậm chí theo báo cáo quy hoạch 
này thì tình hình sẽ không được cải thiện 
trong vài thập kỷ sau (được cụ thể ở phần 
cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản). Đến 
năm 2030 nước biển sẽ dâng thêm 7,5 cm 
so với năm 2021, như vậy tổ hợp do lún 

không đảm bảo cả về số lượng và chất 
lượng, ranh giới mặn, ngọt không ổn định 
nên sản xuất rất bấp bênh; (5) hệ thống đê 
bao chống lũ triệt để quá nhiều (20.000 
km), độ bền vững thấp, không khai thác 
được những lợi thế của lũ và tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ rủi ro; (6) vấn đề lún sụt đất (gấp 
khoảng 5-7 lần tốc độ nước biển dâng) do 
khai thác nước ngầm quá mức ở đô thị và 
vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển; (7) vấn 
đề sạt lở ven sông, kênh và ven biển do 
thiếu hụt phù sa từ thượng nguồn về và 
nhu cầu khai thác cát gia tăng; (8) ngoài ra 
những nguy cơ, trạng thái cực đoan khác 
từ thượng nguồn cũng cần phải quan tâm 
nghiên cứu và đưa ra các khuyến cáo khi 
nó xảy ra.

Tất cả những vấn đề nêu trên, cần được 
nghiên cứu giải quyết trong bài toán tổng 
thể của cả đồng bằng sông Cửu Long, 
không thể làm riêng rẽ cho từng đô thị, 
từng vùng và trong điều kiện đất tiếp tục 
lún, mà chúng ta chưa thể khắc phục 
ngay; lũ lớn cực đoan tiếp tục gia tăng; 
hàm lượng phù sa giảm, dòng chảy kiệt 
cực đoan tiếp tục nhỏ hơn và phụ thuộc 
nhiều vào chế độ điều hành của các nước 
thượng lưu; mưa lớn gia tăng; triều biển 
sẽ dâng cao thêm, thiên tai từ biển và cả 
những nguy cơ tiềm ẩn khác từ thượng 
nguồn và phải được đặt trong tầm nhìn 
đến năm 2050.

Các nội dung và giải pháp mà báo cáo 
quy hoạch đưa ra, theo tôi chưa đầy đủ 
và có một số nội dung cần được bàn thảo, 
trao đổi rộng rãi với các nhà khoa học của 
các ngành, đặc biệt là ngành thuỷ lợi:

1. Chính phủ đã có yêu cầu phải có 
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bố trí các trạm bơm tiêu nước mưa. Thực 
tế: năm 2013, quy hoạch thủy lợi chống 
ngập cho thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long 
và Cà Mau cũng đã được Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phê duyệt, với 
tổng diện tích cần được bảo vệ là 66.800 
ha, chia thành 39 ô bao, được bảo vệ bởi 
500 km đê và 47 trạm bơm tiêu. Việc quy 
hoạch chống ngập lụt cục bộ cho các đô 
thị Long Xuyên và Cà Mau cũng đã được 
Bộ Xây dựng thực hiện. Các thành phố 
như Tiền Giang, Châu Đốc, Sa Đéc, Long 
An sẽ được thực hiện trong thời gian tới 
(năm 2011 Tiền Giang đã bị ngập rất 
nhiều và đã đề nghị thực hiện quy hoạch 
chống ngập lụt).

Nhưng chúng ta đặt trong tổng thể của 
đồng bằng sông Cửu Long thì cách bao đê 
này sai và không thể chấp nhận trong thời 
đại ngày nay. Các vùng được bao đê sẽ 
ngăn chặn dòng chảy, chiếm không gian 

đất và nước biển dâng trong 10 năm tới 
sẽ là 32,5 cm (chưa kể đến do lưu lượng 
bình quân mùa lũ giảm sẽ làm dòng triều 
mạnh lên, tốc độ truyền triều gia tăng, cao 
trình đỉnh triều trong đất liền tiếp tục gia 
tăng). Lũ lớn và mưa lớn cực đoan còn tiếp 
tục gia tăng… (ví dụ cao trình mặt đất của 
khu vực Cần Thơ là 0,5-1,0 m, mực nước 
ở Cần Thơ năm 2020 (năm không có lũ 
lớn) là 2,13 m, năm 2011 (năm có lũ lớn) 
là 2,15 m, 10 năm tới cả đất lún và nước 
biển dâng thêm 32,5 cm).

Nếu chúng ta quy hoạch và tìm giải 
pháp chống ngập lụt riêng rẽ cho từng đô 
thị, thì giải pháp tất yếu để chống ngập lụt 
là phải xây dựng đê cho từng quận hoặc 
từng phường, có đê thì phải có cống (diện 
tích được bao đê càng nhỏ thì tổng chiều 
dài đê cho một thành phố càng tăng, số 
lượng cống sẽ nhiều hơn nhưng quy mô 
của cống sẽ nhỏ hơn và ngược lại), phải 
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ha. Như vậy nếu tính tổ hợp các tác động 
do lún đất, nước biển dâng, thì để chống 
lũ tương tự như năm 2000 vào năm 2030 
thì tổng chiều dài đê bao sẽ phải xây dựng 
thêm 67.000 km đê bao, với vốn đầu tư 
tăng thêm khoảng 500.000 tỷ đồng, diện 
tích chiếm đất khoảng gần 90.000 ha. 

Đặc biệt, hơn 2.000 km trên tổng số 
13.000 km cụm tuyến dân cư đã bị ngập 
lũ, nước lũ chảy xiết là mối hiểm hoạ cho 
người dân, mà chúng ta lại không có giải 
pháp khắc phục, nếu chúng ta áp dụng 
cách chống úng ngập như báo cáo (đến 
nay do lún nền và lún ở ngay thân của 
cụm tuyến dân cư, nên chiều dài của các 
cụm tuyến dân cư bị ngập lũ có thể đã 
tăng lên rất nhiều so với năm 2011). Về 
nội dung bảo vệ các cụm tuyến dân cư đã 
và sẽ bị ngập, báo cáo chưa hề đề cập đến 
thực trạng cũng như giải pháp. 

chứa lũ và triều, sẽ làm mực nước xung 
quanh khu vực bao đê cao hơn, cộng với 
nước mưa được bơm ra, làm mực nước 
ngoài đê càng dâng cao thêm. Hiện tại 
tất cả thành phố đã bị ngập, sau khi 13 
thành phố được bao đê, thì 161 đô thị (thị 
trấn) khác đã bị ngập và sẽ ngập sâu hơn, 
chúng ta có bảo vệ không? Chắc chắn là 
chúng ta phải bảo vệ, phải tiếp tục xây 
dựng và nâng cấp đê bao, xây dựng cống 
và dùng máy bơm. Rồi tiếp đến là các 
làng, ấp và rất nhiều khu vực trồng cây 
ăn trái cũng cần được bảo vệ, hiện tượng 
domino về xây dựng đê và nâng cấp đê 
sẽ xảy ra. 

Theo tính toán của chúng tôi, để chống 
lũ tương tự lũ năm 2000, và cao trình đất, cơ 
sở hạ tầng như năm 2011, thì chiều dài đê 
bao chống lũ triệt để sẽ tăng thêm khoảng 
20.000 km, với vốn đầu tư 170.000 tỷ 
đồng, diện tích chiếm đất khoảng 31.000 
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3. Báo cáo quy hoạch đã đề xuất giải 
pháp cấp nước sinh hoạt, công nghiệp 
cho một số vùng. Tuy vậy nguồn khai 
thác nước ngầm lớn nhất là dùng cho 
nuôi trồng thuỷ sản, nếu chúng ta không 
có giải pháp cấp nước ngọt cho vùng thuỷ 
sản thì dường như không thể dừng khai 
thác nước ngầm ở những cánh đồng nuôi 
trồng thuỷ sản. Vì vậy, để hạn chế việc 
khai thác nước ngầm, chúng ta cần quan 
tâm giải pháp cấp nước ngọt chủ động 
cho các vùng sản xuất ven biển (hoặc 
ít nhất là đảm bảo đủ nước ngọt để pha 
loãng trong những năm khô hạn) và phải 
coi đó là nhiệm vụ cấp thiết. 

Đề án hiện đại hóa thủy lợi vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, đã được phê duyệt 
tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 12 
tháng 5 năm 2020, trong đó có một số 
nội dung rất cụ thể và phù hợp với yêu 
cầu phát triển của đồng bằng sông Cửu 
Long như “tách riêng kênh cấp nước, 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và được 
thể hiện trong Nghị quyết số 120/NQ-CP 
là phải chủ động sống chung với lũ và với 
mặn. Sống chung với lũ để khai thác lợi ích 
từ lũ, nhưng phải ở thế chủ động. Chúng ta 
chủ động cho lũ vào đồng ruộng, chủ động 
khống chế chiều cao của lũ, để lũ không 
phá hoại cơ sở hạ tầng, của cải của nhân 
dân, không gây ngập các cụm tuyến dân 
cư và đe dọa tính mạng người dân. Về giá 
thành đầu tư lại rẻ hơn rất nhiều so với 
việc xây dựng đê bao cục bộ. Ví dụ: Dự án 
chống ngập và chỉnh trang đô thị của Cần 
Thơ do Ngân hàng Thế giới tài trợ là 250 
triệu USD, trong đó, kinh phí cho chống 
ngập là trên 100 triệu USD (chủ yếu mới 
chống ngập lụt cho 2 quận Ninh Kiều và 
Bình Thuỷ). Theo phương án sống chung 
với lũ một cách chủ động thì toàn bộ các 
thành phố, thị trấn, làng ấp và các cụm 
tuyến dân cư ở bờ hữu sông Hậu sẽ không 
bị ngập mà chỉ cần đầu tư khoảng 100-
150 triệu USD.
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Thủ tướng đã nêu trong Hội nghị đồng 
bằng sông Cửu Long năm 2019 “Tôi nói 
thuận thiên, không có nghĩa là chúng ta 
phụ thuộc vào thiên nhiên”. Chúng ta cần 
nghiên cứu quy luật của thiên nhiên để 
chủ động thích ứng và không đi ngược lại 
quy luật, mà cần điều chỉnh và hướng nó, 
chủ động khắc phục những hạn chế của 
nó nhằm phục vụ cho con người. 

Tuy vậy, chưa giải quyết được nội dung 
này, sẽ gây tổn hại đến người dân nuôi 
trồng thuỷ sản ở những vùng giáp ranh, 
nhưng cũng không gây lãng phí trong đầu 
tư. Vì vậy, trong tình trạng chưa có kinh 
phí thì ta chưa đầu tư, hiện trạng nuôi 
trồng vẫn chưa ổn định và phụ thuộc thiên 
nhiên như hiện nay. 

5. Vấn đề sạt lở bờ sông, ven biển và 
hạ thấp đáy sông. Diễn biến sạt lở ở đồng 
bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm 
trọng chủ yếu do: (1) thiếu hụt phù sa từ 
thượng nguồn về, do bùn cát bị giữ lại ở 
các hồ chứa ở thượng nguồn; (2) thiếu hụt 
bùn cát do nhu cầu khai thác cát ở trung 
và hạ du ngày càng gia tăng; (3) chế độ 
dòng chảy trên sông thay đổi, mất đi quy 
luật tự nhiên vốn có từ lâu đời, nay lại 
phụ thuộc vào chế độ vận hành các hồ 
thuỷ điện; (4) đất ở đồng bằng trẻ, kết cấu 
không vững chắc. 

Thiếu hụt bùn cát ở hạ lưu các con sông 
trên thế giới trong giai đoạn đang phát 
triển dường như là một quy luật tất yếu. 
Trong giai đoạn đang phát triển, nhu cầu 
điện tăng cao cần phải xây dựng hồ chứa 
nước để phát điện, hồ chứa nước sẽ giữ 
lại bùn cát, nhưng nhu cầu cát cho san 
lấp nền, cho xây dựng cũng gia tăng, dẫn 

kênh tiêu nước bảo đảm phục vụ nuôi 
trồng thủy sản”.

Những năm qua, người dân nuôi trồng 
thuỷ sản vùng nước lợ ở đồng bằng sông 
Cửu Long đều gặp tình trạng những năm 
mưa thuận gió hoà, người dân được mùa, 
thậm chí được mùa 2-3 năm liên tục, 
nhưng chỉ một năm mưa nhiều quá tôm 
nước lợ sẽ chết hoặc hạn gay gắt, nước 
mặn quá tôm không lớn được và chết thì 
bị phá sản. Nguồn nước ngọt lấy trực tiếp 
từ kênh tưới tiêu cho lúa, đường thoát nước 
thải và đường cấp nước chung nhau, gây 
ô nhiễm, dịch bệnh lan truyền gây tôm 
chết hàng loạt. Để khắc phục tình trạng 
lấy nước từ kênh tưới tiêu, người dân khai 
thác nước ngầm cho vùng nuôi thuỷ sản, 
do khai thác nước ngầm quá mức, là 
nguyên nhân chính gây lún sụt đất và hệ 
lụy của nó là khôn lường. Nếu chúng ta có 
đường cấp và thoát nước riêng rẽ, đường 
cấp không phải từ sau ruộng lúa thì việc 
nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành bán công 
nghiệp và rất bền vững. 

4. Việc phân vùng ngọt, lợ, nhưng lại 
không có giải pháp công trình là điều 
bất khả thi. Quy luật tự nhiên về phân 
bố ngọt, lợ thay đổi theo cả không gian 
và thời gian, và không khi nào phù hợp 
với nhu cầu canh tác, cây trồng và vật 
nuôi. Vùng ngọt nếu thu nhỏ lại thì có 
thể luôn luôn ngọt, nhưng vùng lợ thì lại 
hoàn toàn khác, ranh giới vùng nước lợ 
sẽ thay đổi theo năm, theo mùa và các 
tháng trong năm. Trong điều kiện như 
vậy không dễ để có thể cấm người dân 
khai thác nước ngầm dùng pha loãng 
cho vùng nuôi thuỷ sản.
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sông Mê Công yêu cầu các nước thượng 
lưu có quy trình vận hành, xả cát hợp lý. 

6. Những nguy cơ và trạng thái cực 
đoan khác cần lưu tâm như: trong báo cáo 
cũng đã nêu Campuchia từng nghiên cứu 
công trình trên sông Tonleshap để quản 
lý mực nước ở Biển Hồ. Vì vậy cũng cần 
đề xuất kịch bản dự phòng khi điều này 
xảy ra.

Tôi có một số ý kiến như sau:

Một là, tôi không đồng tình với việc 
chống ngập lụt các đô thị bằng việc đắp 
đê ngăn lũ, ngăn triều theo các khu vực 
nhỏ trong từng thành phố rồi bơm nước 
mưa ra khu vực xung quanh. Điều này sẽ 
làm mực nước ở ngoài đê bao dâng cao và 
hiện tượng domino về đê bao ở đồng bằng 
sông Cửu Long sẽ xảy ra không ngừng theo 
thời gian. Đồng thời, những cụm tuyến 
dân cư đã xây dựng nay bị ngập, nước 

đến sự thiếu hụt bùn cát nghiêm trọng ở 
hạ lưu các con sông và vùng ven biển. Ở 
Việt Nam nói chung, đồng bằng sông Cửu 
Long nói riêng cũng nằm trong quy luật 
chung đó.

Chúng ta ở thời kỳ đang phát triển, chưa 
bao giờ nhu cầu cát xây dựng, cát cho san 
lấp mặt bằng cho những khu đô thị, khu 
công nghiệp và nhà dân lại lớn như bây 
giờ. Nhưng đó lại là một nhu cầu chính 
đáng cho sự phát triển và có cầu tất sẽ có 
cung cho dù giá cát có nâng lên cao hơn 
nữa. Do vậy, chúng ta cần nghĩ tới giải 
pháp và cơ chế chính sách để chủ động 
thích ứng nhằm giảm nhu cầu khai thác cát 
ở sông Mê Công như việc xây dựng những 
đô thị sinh thái và những làng sinh thái. 

Sự thiếu hụt bùn cát do lượng phù sa từ 
thượng nguồn về và thay đổi chế dộ dòng 
chảy, chúng ta hiểu rằng rất khó khắc 
phục. Tuy vậy, vẫn cần thông qua Ủy hội 
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Ba là, vấn đề thiên tai, cần có những 
khuyến cáo, đặc biệt liên quan đến quy 
hoạch bố trí dân cư dải ven biển. 

Bốn là, rất cần có giải pháp cấp ngọt 
(ít nhất là đủ để pha loãng) và đường tiêu 
thoát riêng rẽ cho những khu vực nuôi 
trồng vùng nước lợ. Chỉ cần có đường cấp 
và thoát riêng rẽ, vùng nuôi trồng sẽ phát 
triển bền vững. Ngượi lại, nguồn nước cấp 
và thoát chung nhau, nước sẽ bị ô nhiễm, 
lây lan dịch bệnh, tạo ra một nền sản xuất 
không bền vững, cuộc sống của người dân 
sẽ rất khó khăn. Hoặc người dân tất yếu 
sẽ tiếp tục khai thác nước ngầm và Chính 
phủ cũng không dễ để ngăn cấm được. 

Năm là, cần có giải pháp chủ động 
nhằm giảm thiểu tác động do thiếu hụt 
phù sa từ thượng nguồn về và nhu cầu gia 
tăng khai thác cát ở hạ lưu bằng việc quy 
định xây dựng những hồ sinh thái đa mục 
tiêu, đô thị sinh thái và làng sinh thái./. 

lũ chảy xiết là mối hiểm họa cho người 
dân mà chúng ta lại không có giải pháp 
khắc phục. Những năm lũ lớn, đường giao 
thông và hạ tầng kỹ thuật bị phá huỷ, việc 
tôn cao đường lại được thực hiện nhiều 
năm sau như là một quy luật tất yếu. Thực 
hiện giải pháp xây dựng đê bao cục bộ 
chắc chắn sẽ gây lãng phí lớn trong đầu 
tư, mất nhiều diện tích chiếm đất, đồng 
thời lại không bền vững. 

Hai là, việc phân vùng ngọt, lợ nhưng 
không có dải quản lý, ranh giới mặn ngọt 
luôn biến động theo không gian và thời 
gian, tất yếu sẽ làm cho nền sản xuất 
không bền vững ở vùng nước lợ, đời sống 
người dân sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, 
trong điều kiện vốn đầu tư có hạn chúng ta 
có thể chưa tiến hành xây dựng hệ thống 
công trình điều tiết và kiểm soát, nhưng 
không gây lãng phí trong đầu tư, nên tôi 
không có ý kiến thêm về điều này. 
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Thứ nhất, tại những vùng mặn ven biển 
diện tích lúa tôm tăng rất nhiều. Trước 
đây, khi mà chúng ta tập trung làm lúa để 
đảm bảo an ninh lương thực thì hoạt động 
nuôi tôm chủ yếu mang tính tự phát. Bây 
giờ thì rõ ràng nhiều tỉnh đã sử dụng kinh 
phí của mình để giúp cho bà con nông 
dân phát triển thêm hệ thống lúa tôm, tức 
là trong mùa mưa thì trồng lúa rất tốt và 
khi dứt mưa, nước mặn lên thì tập trung 
nuôi tôm đã mang lại lợi tức gấp bốn, năm 
lần cây lúa (số liệu của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tổng kết chương trình 
lúa tôm tại Bạc Liêu năm 2020 cho thấy 
đã có khoảng 219.900 ha lúa tôm).

Tuy nhiên trong phát triển mô hình này 
chúng ta thấy tính tự phát vẫn còn nhiều, chưa 
có sự liên kết giữa các bên liên quan trong áp 
dụng kỹ thuật trồng lúa tôm, đặc biệt trong 
phòng chống dịch bệnh đã làm cho lợi tức 
của người nông dân nuôi tôm giảm đi. Hiện 
nay chúng tôi đang giúp cho dự án của Hà Lan 
hợp tác với một số tỉnh ven biển hướng dẫn 

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ  
Nguyễn Xuân Phúc,

Kính thưa ban lãnh đạo Hội nghị,

Kính thưa Hội nghị,

Tôi rất đồng tình với những báo cáo 
của các Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ đã trình 
bày. Do thời gian không có nhiều, tôi xin 
trình bày vắn tắt với Hội nghị những gì 
mà tôi thấy được trong vòng 3 năm nay, 
sau khi có Nghị quyết số 120/NQ-CP của 
Chính phủ về phát triển bền vững đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Trong thời gian qua, tôi gặp 
rất nhiều nông dân, ở chỗ nào cũng vậy, 
bà con nông dân nói Chính phủ mình tài 
tình quá, đã gỡ cái kim cô, gỡ cái nghèo 
của người nông dân. Vì suốt thời gian dài, 
tuy là chúng ta trồng lúa nhiều nhưng mà 
cái lợi tức bà con cầm được chẳng là bao 
nhiêu. Kể từ khi có Nghị quyết số 120/
NQ-CP thì những chuyển đổi, dù đã có 
từ trước nhưng trong ba năm qua đã phát 
triển mạnh hơn. 

GS. TS. VÕ TÒNG XUÂN

Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ

PHÁT BIỂU THAM LUẬN VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP
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hoặc nhiều hợp tác xã để liên kết với các 
doanh nghiệp có nhà máy chế biến, tham 
gia vào chuỗi sản xuất để đảm bảo đầu ra 
ổn định cho người nông dân.  

Theo tôi, Chính phủ của Đại hội Đảng 
nhiệm kỳ XIII sẽ có những giải pháp, 
hướng dẫn cụ thể để chúng ta gắn kết 
nông dân với doanh nghiệp, với thị trường. 
Đẩy mạnh liên kết với Thành phố Hồ Chí 
Minh, nơi có rất nhiều doanh nghiệp năng 
nổ đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm của 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sửa đổi 
chính sách đất đai để thúc đẩy tích tụ 
đất đai phục vụ sản xuất lớn, thu hút nhà 
doanh nghiệp tới đầu tư gia tăng giá trị đất 
đai, tạo năng suất cao hơn, giá thành ổn 
hơn, sản phẩm chất lượng hơn, bán được 
tốt hơn sẽ cải thiện sinh kế, nâng cao đời 
sống cho người nông dân vùng đồng bằng 
sông Cửu Long.

Trên đây là một số ý kiến đóng góp 
cho Hội nghị.

Trân trọng cám ơn!

áp dụng kỹ thuật lúa tôm tốt nhất để chúng 
ta đẩy mạnh mô hình này, đây là kết quả của  
Nghị quyết số 120/NQ-CP trong việc sử 
dụng đất bền vững trong điều kiện biến đổi 
khí hậu. 

Thứ hai, phong trào chuyển lúa để trồng 
cây ăn trái thì cũng khá nhiều nhưng mà 
làm rất lẻ tẻ.

Thứ ba, luân canh lúa với màu, trồng 
cây mè, cây bắp, đặc biệt là đã có nơi 
trồng cây bo bo để làm nguyên liệu, nhiên 
liệu cho điện sinh khối. Tôi đề nghị Chính 
phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ 
để định hướng cho người dân chuyển đổi 
cây trồng hợp lý, tránh tình trạng được 
mùa mất giá, người dân gặp khó khăn về 
đầu ra, bị ép giá hoặc phải giải cứu khi 
không bán được. Tới đây trong quy hoạch 
vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta 
sẽ định hướng từng vùng trồng cây trái gì 
để liên kết người nông dân lại với nhau 
theo đúng tinh thần của Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc, phải thành một hợp tác xã 
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biểu, và đặc biệt người dân chúng ta theo 
dõi trực tuyến hôm nay đã dành cho vùng 
đất “Chín Rồng”, hay đồng bằng sông Cửu 
Long, hay miền Tây của chúng ta, trong 
nỗi trăn trở của sự phát triển cũng như 
những tác động cực đoan của biến đổi khí 
hậu hiện nay. Đến đây cũng có nhiều đại 
biểu mới, nhất là các vị đại biểu quốc tế, 
gọi vùng đồng bằng sông Cửu Long với tên 
khác nhau, từ vùng đất “Chín Rồng”, đồng 
bằng sông Cửu Long hay miền Tây hết sức 
thân thương, tình cảm. Thấy không khí hội 
nghị kéo dài, tôi xin trích hai câu thơ rất 
nổi tiếng: Sông Cửu Long đứng giữa hai 
dòng/Người thương anh vô số nhưng chỉ 
một lòng với em.

Thưa quý vị đại biểu, miền Tây là một 
phần máu thịt của tổ quốc Việt Nam yêu 
thương, như các hội nghị trước đây mà 
chúng ta khẳng định, miền Tây có vai trò, 
vị trí mang tính chiến lược, đã được nhấn 
mạnh từ lâu trong nhiều hội nghị, hội 
thảo, báo cáo, không ai có thể phủ nhận 
hay xem nhẹ, phát biểu của tất cả đại biểu 

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các vị Đại sứ, các vị khách quốc tế,

Thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu, 
các nhà khoa học, doanh nghiệp và các 
thành phần khác tham dự Hội nghị này,

Trước hết tôi xin thay mặt Chính phủ, 
tôi chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự 
tham dự của quý vị, đặc biệt có nhiều ý 
kiến của các báo cáo, tham luận hết sức 
sâu sát, tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, 
đầy trăn trở, nhưng rất tiếc do thời gian có 
hạn cho nên nhiều giáo sư như GS. Nguyễn 
Ngọc Trân, TS. Tô Văn Trường, các nhà 
doanh nghiệp lớn như Lộc Trời, Sovico..., 
thậm chí các đồng chí lãnh đạo trong Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư như đồng chí Nguyễn 
Văn Nên, đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng 
chí Lê Minh Khái cũng như nhiều đồng 
chí khác không có thời gian để có ý kiến 
tại hội nghị quan trọng này. Nhiều ý kiến 
khác cũng được để lại. Điều đó cho thấy 
những tình cảm yêu mến mà các vị đại 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Thủ tướng Chính phủ
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
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chính sách, nguồn lực, triển khai nhiều 
giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, 
tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của 
đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong 
bối cảnh khu vực này đang và dự báo tiếp 
tục chịu tác động nặng nề nhất của biến 
đổi khí hậu so với nhiều nơi khác trên thế 
giới và các vùng khác của Việt Nam. 

Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính 
phủ năm 2017 cũng trên tinh thần đó, 
những chính sách, giải pháp, hành động 
của Đảng và Chính phủ trong thời gian 
qua không đơn thuần đứng dưới góc độ là 
chính sách phát triển kinh tế, nó còn thể 
hiện tinh thần, trách nhiệm và sự sẻ chia 
của đồng bào, nhân dân cả nước với người 
dân miền Tây. Những hạt gạo, trái cây, 
con cá hàng ngày chúng ta ăn phần nhiều 
trong số đó được lắng đọng từ những giọt 
phù sa, con nước, qua bàn tay lao động 
cần mẫn của người dân đồng bằng sông 
Cửu Long. Tôi muốn nhắc lại hai câu ca 
dao nói về người lao động sản xuất nông 

có mặt hôm nay nhấn mạnh lại điều đó và 
tất cả chúng ta đều đồng ý về vị trí, vai trò 
quan trọng của miền Tây đối với tổ quốc 
thân yêu của chúng ta. Tôi xin nêu khái 
lược vài con số thống kê sau để nhắc lại:

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có 13 
tỉnh, thành phố chiếm 12% diện tích và 
19% dân số của cả nước, đây là trung tâm 
sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt 
Nam với việc đóng góp 50% sản lượng lúa, 
95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng 
nuôi trồng thủy sản, 60% sản lượng cá xuất 
khẩu và 70% các loại trái cây của cả nước. 
Đối với thế giới, đánh giá của Ngân hàng 
Thế giới cho thấy, đồng bằng sông Cửu 
Long là vựa lúa chiếm khoảng 20% trong 
lượng gạo thương mại toàn cầu, và chính 
miền Tây đã góp phần đảm bảo lương thực 
ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ la tinh. 
Nhận thức được tầm quan trọng của đồng 
bằng sông Cửu Long, trong hàng thập niên 
qua, Đảng, Nhà nước ta, nhất là những 
nhiệm kỳ gần đây đã có nhiều chủ trương, 
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lên, không chỉ sánh vai cùng cả nước mà 
còn đóng góp quan trọng trên con đường 
phát triển thịnh vượng như chủ đề hội 
nghị hôm nay. 

Tại Hội nghị đồng bằng sông Cửu Long 
lần trước tôi đã đưa ra 3 vấn đề muốn giữ 
được đồng bằng sông Cửu Long trước hết 
là giữ người, giữ đất và giữ nước. Hôm nay 
tôi muốn nói lại, đồng bằng sông Cửu Long 
là vùng đất nhân kiệt, nơi đã sinh ra và có 
đủ yếu tố hội tụ nhiều nhân tài nơi khác 
đến. Chúng ta cần xem đây là nguồn lực 
quan trọng, thậm chí là quyết định. Trong 
chiến lược ứng phó với thách thức của 
biến đổi khí hậu, tài lực, vật lực là quan 
trọng nhưng quyết định nhất vẫn là nhân 
lực, con người, là chất xám, là trí tuệ, cả 
cảm xúc và lòng dũng cảm.

Nhân đây, tôi khởi xướng tới đây đồng 
bằng sông Cửu Long sẽ tổ chức một diễn 

nghiệp ở miền Tây: Ăn quả nhớ kẻ trồng 
cây/Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng. 
Hôm nay qua truyền hình trực tuyến, tôi 
chuyển lời cảm ơn đến những người nông 
dân cần cù, chịu khó, ngày đêm cùng với 
cả nước sản xuất, đóng góp an ninh lương 
thực cho khu vực và toàn cầu cũng như 
các sản vật khác mà chúng ta làm ra. 

Thưa quý vị, cách đây một tuần, Chính 
phủ tổ chức Diễn đàn “Đối thoại 2045” 
nhằm tìm kiếm giải pháp và chính sách 
đột phá để hiện thực hóa khát vọng Việt 
Nam trở thành một nước phát triển vào 
năm 2045, thực hiện di nguyện sánh vai 
cùng các nước, các cường quốc 5 châu 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo chương 
trình nghị sự sẽ có ít nhất một cuộc “Đối 
thoại 2045” như vậy được tổ chức ở vùng 
đất “Chín Rồng” để tìm kiếm những giải 
pháp đột phá hơn nữa đưa khu vực này đi 
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Bến Hải trở vào, đặc biệt là vùng Nam Bộ 
của chúng ta. Với lẽ đó, Hội nghị hôm nay 
đóng vai trò hết sức quan trọng, nhưng sự 
thành công chỉ được quyết định bởi những 
hành động cụ thể của các Bộ, ngành, 
chính quyền các địa phương sau Hội nghị 
này. Chúng ra đang nói bằng lý thuyết, 
chiến lược nhưng hành động cụ thể của 
các Bộ, ngành, các địa phương là vô cùng 
quan trọng. 

Từ báo cáo của các địa phương, đặc 
biệt là phát biểu của các Bộ trưởng, các 
nhà khoa học, ý kiến phát biểu của các 
đại biểu tại hội nghị cũng như từ các vấn 
đề lớn khác mà tôi nêu từ các hội nghị 
khác, tôi xin phát biểu khái lược quan 
điểm chiến lược tiếp cận mới “8G” để dễ 
vận dụng trong thực tiễn. Một số vấn đề 
nêu trong nội hàm 8G sau đây chưa có 
trong Nghị quyết số 120/NQ-CP. Tôi đề 

đàn trong khuôn khổ sáng kiến “Đối thoại 
2045” nhằm gặp gỡ đội ngũ trí thức, 
nhà khoa học, các doanh nghiệp, doanh 
nhân, những người có quá trình gắn bó và 
đã, đang đầu tư ở vùng đất “Chín Rồng” 
để tìm giải pháp cho người dân đồng 
bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, 
bền vững hơn. Giao Đại học Cần Thơ chủ 
trì, chuẩn bị diễn đàn này của đồng bằng 
sông Cửu Long.

Đến 2045, nếu thu nhập bình quân cả 
nước đạt mức cao mà Nghị quyết trung 
ương Đại hội XIII đã nêu nhưng thu nhập 
của người dân đồng bằng sông Cửu Long 
vẫn ở mức trung bình và hàng ngày phải 
chống chịu với biến đổi khí hậu  thì mục 
tiêu của chúng ta chưa đạt được, ước 
nguyện của Bác vẫn chưa thành. Sinh thời 
Bác Hồ có nói miền Nam luôn ở trong trái 
tim tôi, miền Nam hiện nay tức là từ sông 
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Chữ G đầu tiên là chữ “Giao”. Đó là 
phải dành nguồn lực, tập trung ưu tiên 
phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi 
và cơ sở hạ tầng gắn với tầm nhìn chung 
của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
nhất là hệ thống đường cao tốc tạo sự liên 
kết, kết nối thuận tiện, chi phí thấp, thúc 
đẩy giao thương, mở mang kinh tế cho 
người dân làm cơ sở ứng phó hiệu quả với 
thách thức của biến đổi khí hậu. Đồng 
chí Nguyễn Chí Dũng, đồng chí Trần 
Hồng Hà, đồng chí Nguyễn Văn Thể, 
đồng chí Nguyễn Xuân Cường và đồng 
chí Nguyễn Thanh Nghị đã nêu. Chúng 
ta đưa ra Nghị quyết số 120/NQ-CP với 
tinh thần thuận thiên, là thích ứng nhưng 
không phải chúng ta giao cho trời đất tác 
động thế nào cũng được mà chính là từ 
những công trình giao thông, thủy lợi cần 
phải được quan tâm. Những nơi sạt lở, đối 
diện với mất mát của đồng bào cần được 
quan tâm. Từ Hội nghị lần trước tôi đã nói, 
những công trình như Cái Lớn - Cái Bé, 

nghị cơ quan thường trực - Bộ Tài nguyên 
và Môi trường tiếp thu để bổ sung vào 
Nghị quyết số 120/NQ-CP. 

Thành quả ba năm vừa qua, nhất là về 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân, 
về cơ cấu sản xuất, hạ tầng, những bất 
cập, tồn tại, thách thức, những biện pháp 
cơ bản, lâu dài và trước mắt đã được các 
đồng chí Bộ trưởng báo cáo rất đầy đủ và 
tôi không muốn nêu lại. Nhưng tôi muốn 
nói đó là kết quả chỉ đạo của chúng ta kể 
cả tập trung đầu tư phát triển cho đồng 
bằng sông Cửu Long thời gian gần đây 
không được kể công, mà kết quả này là 
trách nhiệm của Chính phủ, của cán bộ, 
công chức, của thành ủy, tỉnh ủy, ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố. Kết quả 
đó chỉ là bước đầu quan trọng, còn nhiều 
việc phải làm. Trách nhiệm đó, các Bộ, 
địa phương cần tiếp tục phải làm. Trách 
nhiệm đó còn rất nặng nề do đây là vùng 
nhạy cảm với thời tiết, biến đổi khí hậu . 
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cảng Hòn Khoai, đặc biệt các cảng sông 
Tiền, sông Hậu để phát triển các dịch vụ 
logistics rất quan trọng đối với sản xuất ở 
đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đang 
nói cạnh tranh, giảm chi phí, không có 
những hệ thống này khó có thể cạnh tranh 
với toàn cầu. Từ đường tránh Long Xuyên 
ở An Giang đến các công trình cao tốc mà 
đồng chí Nguyễn Văn Thể nêu hôm nay 
cần được nghiên cứu triển khai trong kế 
hoạch 2021-2025 và dài hạn hơn nữa. 

G thứ hai là “Giáo”. Đó là giáo dục và 
phát triển nguồn nhân lực. Có thể nói giáo 
dục là chìa khóa vàng của phát triển bền 
vững. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, 
giáo dục vừa là đáp án cho bài toán phát 
triển ngắn hạn và dài hạn. Hệ thống giáo 
dục của đồng bằng sông Cửu Long cần 
chú trọng nội hàm của mô thức “giáo dục, 
giáo dục và giáo dục”. Cụ thể, giáo dục 
thứ nhất là giáo dục cơ bản, đảm bảo cho 
tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em phải 
được học hết phổ thông, không được để 

Trà Sư, hệ thống ở Măng Thít, ngọt hóa ở 
Bến Tre, ở Bạc Liêu, những sân bay, bến 
cảng, những việc tạo thuận lợi cho người 
dân sản xuất, một số công trình thủy lợi 
mà ngành nông nghiệp, ngành giao thông 
đã làm cần phải được nghiên cứu, được 
đầu tư phát triển để hỗ trợ cho thuận thiên 
ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Sắp tới đây, các tuyến nối như đường 
ven biển Đông, ven biển Tây đã được 
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 
kết luận là các công trình quan trọng, đã 
được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đưa 
vào trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
2021-2025. Một trong những nguyên tắc 
đầu tư rất quan trọng là số người hưởng lợi 
đông thì số người hưởng lợi ở biển Đông 
và biển Tây ở khu vực này rất lớn. Cũng 
như tuyến Cần Thơ - Cà Mau, các sân 
bay, tuyến đường sắt Tp. Hồ Chí Minh - 
Cần Thơ, các bến cảng biển, cảng sông, 
bao gồm cảng Long An, cảng Trần Đề, 
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đây gắn liền với các con sông như Tiền 
Giang, Hậu Giang và nhiều con sông 
khác. Chiến lược phát triển cần tận dụng 
được lợi thế, phát huy vai trò của các con 
sông để phát triển kinh tế nông nghiệp, 
lúa gạo, trái cây, thủy sản. Giao thông, đặc 
biệt là hệ thống logistics đường sông phát 
triển thì mới thành công, mới có văn hóa 
đồng bằng sông Cửu Long. Không có dòng 
sông, những con rạch thì không phải văn 
hóa của miền Tây, cho nên “Nhất cận thị, 
nhị cận giang, tam cận lộ”. Vai trò của 
các con sông là yếu tố không thể không 
nhắc đến khi nói về đồng bằng sông Cửu 
Long. Vấn đề này vẫn còn mờ nhạt trong  
Nghị quyết số 120/NQ-CP, tôi đề nghị 
nghiên cứu khái niệm kinh tế sông. Giao 
thông thủy nội địa ở đồng bằng sông Cửu 
Long là vấn đề lớn cần nghiên cứu cụ thể 
hơn để phát triển. Chính vì thế, kinh tế 
sông hay là cần phải bổ sung một tinh thần 
mới của Nghị quyết số 120/NQ-CP trong 
thời gian tới. Sông ngòi, kênh rạch chằng 
chịt cùng hệ sinh thái của đồng bằng sông 
Cửu Long là một thứ tài nguyên chiến lược, 
là lợi thế tự nhiên khác biệt của đồng bằng 
sông Cửu Long so với nhiều vùng đồng 
bằng khác trong khu vực và trên thế giới. 
Tôi đã tới đồng bằng của Hà Lan, mình có 
lợi thế hơn là hệ thống sông ngòi.

G thứ tư là “Gắn”, rất nhiều đại biểu có 
nói, đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Hậu 
Giang nói gắn rất nhiều. Tức là gắn kết 
giữa trung ương và địa phương, nhà nước 
và thị trường, người dân và doanh nghiệp, 
giữa trong nước và các tổ chức, nhà đầu tư 
quốc tế. Đặc biệt là liên kết vùng để phát 
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. 
Tôi cũng nhắc lại một lần nữa câu mà tôi 

trẻ em không được đến trường vì không 
có điều kiện tài chính. Cũng như lần trước 
tôi đã nói, đồng bằng sông Cửu Long là 
“vùng trũng” của giáo dục nên giáo dục 
phổ thông là nhân tố quan trọng, đưa vùng 
này sánh vai cùng với các vùng khác. Giáo 
dục thứ hai là giáo dục nghề đảm bảo cho 
người dân tiếp cận việc làm cơ bản. Giáo 
dục thứ ba là giáo dục trình độ cao, là cơ 
sở để chuyển đổi lên bậc cao hơn về năng 
suất, thu nhập, bắt kịp nhóm thu nhập cao 
của cả nước. Ở đây bao gồm cả quản lý cao 
cấp. Như tập đoàn Lộc Trời tìm mấy nghìn 
kỹ sư cao cấp như vậy không phải dễ... 
Vấn đề giáo dục, đào tạo mặc dù đã được 
đề cập nhưng vẫn còn chưa nổi bật và sắc 
nét trong Nghị quyết số 120/NQ-CP. Giáo 
dục, đào tạo trước hết phải đáp ứng nhu 
cầu phát triển của vùng, phải tạo ra sự sẵn 
sàng về lao động với kỹ năng nghề nghiệp 
gắn với thích ứng với đồng bằng sông Cửu 
Long. Có cơ chế, chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nguồn nhân lực 
của đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh 
đó, giáo dục, đào tạo sẽ tạo ra các tài năng 
từ kỹ thuật đến lãnh đạo để quản trị sự thay 
đổi của vùng trước thiên nhiên. Tôi đề nghị 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và 
Công nghệ cùng với Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tích hợp nội hàm giáo dục, đào tạo với 
trọng tâm nêu trên để bổ sung vào Nghị 
quyết. Trong Nghị quyết số 120/NQ-CP 
nội dung giáo dục, đào tạo còn sơ sài, lần 
này nếu sửa phải nhấn mạnh nội dung giáo 
dục, đào tạo và khoa học, công nghệ. 

G thứ ba là “Giang”, theo tiếng xưa 
cũ của người Việt là sông, các sông lớn. 
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sông 
nước, kinh tế và sinh kế của người dân nơi 
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xuất tôm với doanh thu 1 tỷ USD thì chỉ 
có ở biến đổi khí hậu , đó là doanh nghiệp 
Minh Phú. Cách đây hai năm, tôi đã chủ 
trì hội nghị về tôm, tôi đã nói rằng, chúng 
ta phấn đấu xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD 
vào năm 2045, nhưng ông Chủ tịch tập 
đoàn Minh Phú nói tại sao không phải là 
20 tỷ. Ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và ở 
một số tỉnh khác, nhiều vùng khác ở Việt 
Nam có thể làm được con số đó. Không 
chỉ có vậy, giờ đây Phú Quốc là khu du 
lịch nổi tiếng ở khu vực và trên thế giới. 
Tại sao lại không?

Thứ sáu là “Giỏi”, cần thu hút tài năng 
đến đóng góp chất xám, trí tuệ cho vùng. 
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất địa 
linh nhân kiệt, sinh ra nhiều nhà khoa học 
nổi tiếng, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, 
bên cạnh đó có nhiều trí thức, chuyên gia 
trong nhiều lĩnh vực khác sẵn sàng đến 
làm việc hay cộng tác với các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long. Do đó, cần phải có 
chính sách thu hút giới tài năng trở về, 
đến đóng góp vì sự phát triển của vùng 

đã trích dẫn “Muốn đi nhanh thì đi một 
mình, muốn đi xa thì hãy cùng đi”. Chiến 
lược phát triển thích ứng với biến đổi khí 
hậu là chiến lược dài hạn, nhiều thách 
thức đối với bất kỳ địa phương, tổ chức 
nào. Đó là chiến lược gắn kết, hợp tác để 
cùng chia sẻ cơ hội, đóng góp nguồn lực 
để cùng vượt qua thách thức, không phải 
mạnh ai nấy làm. Không có vùng nào có 
điều kiện gắn kết như đồng bằng sông 
Cửu Long.

G thứ năm là “Giàu”, là tích cực thu 
hút người giàu, doanh nghiệp có tiềm lực 
đến đầu tư phát triển kinh tế địa phương. 
Để có nguồn lực phát triển cần phải “xây 
tổ đón đại bàng”, muốn vậy cần phải cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải 
cách thủ tục hành chính, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế và mỗi địa 
phương. Thực tế, ở miền Tây xuất hiện 
nhiều doanh nghiệp lớn, đã xuất hiện 
tầng lớp trung lưu, có doanh nghiệp lớn 
nhất thế giới. Trên thế giới có rất nhiều 
doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp sản 
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phó hiệu quả với thách thức của biến đổi 
khí hậu. Chính vì vậy nên có Diễn đàn trí 
thức đồng bằng sông Cửu Long, coi đây 
là thành phần của “Đối thoại 2045” để 
quy tụ những chuyên gia, nhà khoa học, 
trí thức, doanh nghiệp hàng đầu, những 
người có tấm lòng và quyết tâm cống hiến 
vì sự phát triển của vùng đồng bằng sông 
Cửu Long phì nhiêu này. Cần Thơ nên 
đảm nhận vai trò quan trọng này.

G thứ bảy là “Già”, là già hóa dân số 
và chính sách an sinh xã hội. Đồng bằng 
sông Cửu Long có mức độ dân số già hóa 
cao hơn bình quân cả nước. Đây là nhóm 
đối tượng dễ bị tổn thương về mặt kinh tế, 

đất “Chín Rồng” này. Nhà bác học nổi 
tiếng Lương Định Của là người Sóc Trăng, 
ông Philipp Rosler - Phó Thủ tướng Đức 
là người Sóc Trăng và nhiều người khác. 
Việc thu hút người giỏi, nhà khoa học, các 
tài năng đến với vùng vẫn chưa được đề 
cập trong Nghị quyết số 120/NQ-CP, đây 
là thiếu sót của Nghị quyết này. Hội nghị 
hôm nay chúng ta có nhiều nhà khoa học, 
chuyên gia trong ngành, không chỉ là giáo 
sư Võ Tòng Xuân, giáo sư Nguyễn Ngọc 
Trân, còn nhiều nhà khoa học nữa chúng 
ta chưa thống kê hết. Tôi đề nghị phát huy 
vai trò hơn nữa, thu hút tốt hơn nữa những 
tài năng đến đồng bằng sông Cửu Long để 
có thêm nhiều chất xám, cùng nhau ứng 
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G thứ tám là “Giới”, là thúc đẩy bình 
đẳng giới, tiếp cận cơ hội việc làm và 
phát huy vai trò, vị trí của người phụ nữ. 
Sự phát triển của khoa học và công nghệ ở 
một phương diện nào đó, chẳng hạn như 
tự động hóa đang đe dọa trực tiếp đến cơ 
hội việc làm cho phụ nữ. Do đó, cần có 
chiến lược đảm bảo cơ hội cho lao động 
nữ được giáo dục và tiếp cận việc làm, 
nhất là trong những ngành nghề bị thay 
thế bởi 4.0. Sinh thời cố Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt rất nhiều lần nhắc tới việc con gái 
đồng bằng sông Cửu Long xinh đẹp nhưng 
lấy chồng nước ngoài nhiều và làm một 
số nghề nhạy cảm. Bác Sáu Dân không 
đồng tình với tình hình như vậy, trách 

xã hội và môi trường. Do đó đồng bằng 
sông Cửu Long cần phải có chính sách 
chủ động đối với vấn đề dân số già hóa 
và hình thành mạng lưới an sinh xã hội 
tốt hơn để nâng cao phúc lợi cho người 
già, những người yếu thế. Tôi không tiện 
nói tên một tỉnh trong vùng có hình ảnh 
người già sống một mình với vài cháu nhỏ 
rất khó khăn ở một số địa phương. Đó 
là cảnh đau lòng. Sau ba năm triển khai  
Nghị quyết số 120/NQ-CP chúng ta 
thấy vấn đề già hóa dân số đang nổi 
lên, nhưng nội hàm này còn thiếu trong  
Nghị quyết số 120/NQ-CP và cần được bổ 
sung, hoàn thiện.
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các đề xuất, giải pháp mà Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và các Bộ, ngành, các đại 
biểu đóng góp tại hội nghị, tôi xin nhấn 
mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tạo lập môi trường kinh 
doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, thúc 
đẩy sự linh hoạt của chính sách, các yếu 
tố kinh tế. Chỉ khi các dự án của doanh 
nghiệp, của hợp tác xã được triển khai thì 
mới là chất xúc tác để trung hòa các tác 
động của biến đổi khí hậu, mực nước biển 
dâng. Vì sao người ta quan tâm đến doanh 
nghiệp, vì doanh nghiệp giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế và 

nhiệm của chúng ta là phải giải quyết vấn 
đề bình đẳng giới, vấn đề việc làm cho 
phụ nữ vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Cho nên cùng với già hóa dân số, vấn 
đề bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của 
người phụ nữ trong kinh tế, trong chiến 
lược thích ứng với biến đổi khí hậu  vô 
cùng quan trọng, xong chưa được đề cập 
trong Nghị quyết số 120/NQ-CP. Tôi đề 
nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư nghiên cứu bổ sung nội 
hàm này vào Nghị quyết. 

Đối với chiến lược thích ứng với biến 
đổi khí hậu để phát triển bền vững như 
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để chuẩn bị sớm các kỹ năng cần thiết 
cho người lao động thích ứng với nhu cầu 
của thị trường. Tôi đề nghị Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng 
triển khai đề án này.

Đối với thị trường đất đai, thúc đẩy 
chuyển đổi đất đai để đáp ứng nhu cầu 
và mục đích sử dụng đất trước sự biến 
đổi nhanh và khó lường của thiên nhiên. 
Nghiên cứu để có cơ sở linh hoạt trong 
quy hoạch diện tích đất trồng lúa để 
chuyển đổi mục đích sử dụng sang các 
cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, có 
khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu  

thu ngân sách. Như Mỹ hay nhiều quốc 
gia khác quan tâm rất lớn đến sự phát 
triển của doanh nghiệp, chúng ta cũng 
phải chú ý đến doanh nghiệp để thu hút 
phát triển. Còn chúng ta cứ mỗi người một 
mảnh, không có sự liên kết sản xuất, nhất 
là những chế biến sâu có giá trị gia tăng 
thì chúng ta khó thành công.

Thứ hai, thúc đẩy sự phát triển đồng 
bộ và hoàn chỉnh các loại thị trường chủ 
chốt. Đối với thị trường lao động, các địa 
phương cần chú trọng đào tạo và đào tạo 
lại nguồn nhân lực một cách hiệu quả, 
đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất 



128

KỶ YẾU HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

triển của ngành sẵn có ở đồng bằng sông 
Cửu Long như nghiên cứu gần đây của 
Đại học Fulbright. Sản xuất phải gắn với 
tiêu dùng, gắn với lưu thông, không thể 
sản xuất thứ mà người ta không cần. Giao 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chuẩn bị nhiệm vụ này.

Về thị trường khoa học và công nghệ: 
các địa phương cần tăng cường đầu tư 
cho khoa học và công nghệ, xác định các 
công nghệ ưu tiên đầu tư cho vùng đồng 
bằng sông Cửu Long như công nghệ sinh 
học, đặc biệt là các cơ chế chính sách 

đảm bảo thu nhập và sinh kế bền vững 
của người dân. Bộ Chính trị đã quyết định 
sửa đổi Luật Đất đai vào cuối năm 2021 
này, do đó các địa phương, đặc biệt là Bộ 
Tài nguyên và Môi trường tích cực lắng 
nghe để chuẩn bị Bộ Luật tốt nhất. Phải có 
những chính sách đất đai phù hợp với đặc 
điểm sản xuất lớn ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Đối với thị trường các yếu tố sản xuất, 
chúng ta cần xây dựng hệ sinh thái cho 
các ngành sản xuất, giảm chi phí giao 
dịch, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, thúc 
đẩy các liên kết chuỗi, các mô hình phát 
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cho vùng. Khoa học và công nghệ là một 
thị trường mà trong chính sách, chỉ đạo 
của chúng ta chưa thành thị trường. Trong 
nhiệm kỳ này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ phải làm được vấn đề này.

Về thị trường vốn cho phát triển đồng 
bằng sông Cửu Long chưa phát triển tương 
xứng, thậm chí nhiều địa phương chưa có 
thị trường vốn. Đầu tư tài chính và khả 
năng tiếp cận tín dụng của người dân, 
doanh nghiệp còn hạn chế. Tôi đề nghị 
đẩy nhanh hình thành các quỹ đầu tư, các 
cơ chế huy động vốn, khuyến khích cho 
vay các lĩnh vực giúp chuyển đổi cơ cấu 

thúc đẩy nhanh việc nghiên cứu các sáng 
kiến, giải pháp cho sản xuất bền vững, 
nhất là giải pháp công nghệ thích ứng với 
biến đổi khí hậu . Do trí thức cần lan tỏa 
hiệu quả, đề xuất các địa phương cần cấp 
kinh phí cho các cơ quan có liên quan 
để chia sẻ các kết quả nghiên cứu. Anh 
Huỳnh Thành Đạt có một số ý kiến đổi 
mới nghiên cứu khoa học, tôi đề nghị 
ngoài Chương trình khoa học công nghệ  
ứng phó biến đổi khí hậu, Bộ Khoa học 
và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các 
địa phương để thực hiện nhiệm vụ phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ 
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Thứ ba, cần ưu tiên nguồn lực của nhà 
nước để đầu tư nhiều hơn nữa cho cơ sở 
hạ tầng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Phân bổ cụ thể ngân sách 5 năm sắp tới 
sẽ trình Quốc hội, trong đó có việc đẩy 
nhanh triển khai và sớm hoàn thành các 
dự án được quy hoạch trong giai đoạn 5 - 
10 năm tới để cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, 
giảm chi phí, nâng cao năng lực ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Người ta nói “Trung 
lộ trung phú, đại lộ đại phú”, giờ chúng 
ta nói “lộ thông thì tài thông”. Lộ thông là 
nếu giao thông tốt thì mang lại tài lộc phát 
triển cho vùng này. Kể cả hàng không, 
đường thủy, đường bộ, đường sắt. Nếu lộ 
thông tài thông thì kinh tế vùng đất “Chín 
Rồng” tạo được động lực lớn từ hệ thống 
kết cấu hạ tầng đang và sẽ được đầu tư 

nhanh chóng, tăng cường năng lực về thị 
trường tài chính ở khu vực này. Giao Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Tài chính nghiên cứu 
cơ chế huy động vốn, thúc đẩy sự phát triển 
thị trường tài chính, tạo lập nguồn vốn đầu 
tư, các dự án phát triển sản xuất thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Gần 20 đối tác phát 
triển, các định chế tài chính tham dự Hội 
nghị đều rất quan tâm, ủng hộ đồng bằng 
sông Cửu Long và cam kết những khoản 
cần thiết để hỗ trợ cho khu vực này. Các 
Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam nên có đề án để 
thu hút vốn cho khu vực này tốt nhất, nhất 
là nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới, ADB, 
JICA, Ngân hàng tái thiết Đức hay từ Nhật 
Bản, New Zealand, Úc... cùng với ngân 
sách nhà nước để phát triển.
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động. Tôi đề nghị các địa phương nghiên 
cứu dành khoản ngân sách cần thiết cho 
ứng phó biến đổi khí hậu từ nay đến năm 
2025 để chi cho các chương trình ứng phó 
với biến đổi khí hậu, ngân sách trung hạn 
để hỗ trợ theo phương thức đối ứng phù 
hợp với từng địa phương. Tôi đề nghị Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên 
cứu cơ chế đối ứng cụ thể. Hiện nay các 
đồng chí có nói với tôi về khoản vay mấy 
tỷ USD, đó là đầu tư liên vùng. Giám đốc 
quốc gia Ngân hàng Thế giới có nói với tôi 
là không được chia lẻ phức tạp mà đầu tư 
liên vùng, do đó vấn đề đối ứng, vay lại 
là vấn đề cần thảo luận về cơ chế. Đồng 
chí Lê Quang Mạnh, Bí thư thành ủy Cần 
Thơ cũng đề nghị vấn đề này với tôi. Tôi 
giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
nghiên cứu cơ chế liên vùng, nhất là vay 

trong những năm tới, kể cả các công trình 
thủy lợi. Giáo sư Đào Xuân Học đã phát 
biểu là giữa quy hoạch và kế hoạch hành 
động phải ăn khớp với nhau, lời nói phải 
đi đôi với việc làm. Chúng tôi muốn đề 
nghị các đồng chí Bộ trưởng và Chính phủ 
mới của chúng ta sẽ làm hết sức mình để 
đưa những định hướng trong quy hoạch 
mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp 
trình thẩm định để phê duyệt triển khai 
trong kế hoạch trung hạn và dài hạn.

Thứ tư, đưa ngân sách chi cho ứng phó 
với biến đổi khí hậu thành một nhiệm vụ 
chi chính trong ngân sách địa phương. 
Yêu cầu không chỉ là lập dự toán để dự 
phòng cho thiên tai như cách làm hiện 
nay, tức là kiểu ứng phó bị động, mà phải 
có các chương trình, nguồn lực để ứng 
phó với biến đổi khí hậu một cách chủ 
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kết mạnh hơn nữa. Tôi đã nói rất nhiều 
lần, không phải Thành phố Hồ Chí Minh 
giúp đồng bằng sông Cửu Long ở khía 
cạnh tiêu thụ sản phẩm, mà chính đồng 
bằng sông Cửu Long nơi cung cấp nhân 
tài, vật lực để Thành phố Hồ Chí Minh 
phát triển bền vững. Vậy vấn đề liên kết 
Thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng 
sông Cửu Long thành yếu tố bền vững, 
hữu cơ, cùng phát triển. Chứ không phải ở 
một khía cạnh. Tôi đề nghị cần phải phát 
huy vai trò của Hội đồng điều phối vùng. 
Xây dựng thí điểm thể chế về chức năng, 
quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng 
trong huy động, phân bổ nguồn lực, ngân 

ODA thì cơ chế vay lại, đối ứng như nào 
để thuận lợi nhất cho các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long. Chúng ta tăng cường trách 
nhiệm thu hồi vốn, nhưng với đặc điểm 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng 
ta nên có cơ chế phù hợp, đồng bộ hơn.

Thứ năm, là thúc đẩy liên kết ngang, 
liên kết dọc, hợp tác sáng tạo. Trước hết, 
phải tăng cường hợp tác và kết nối liên 
tục giữa các Bộ, ngành với chính quyền 
địa phương với cam kết mạnh mẽ gắn với 
trách nhiệm, hành động từng cơ quan, tổ 
chức các cấp. Chữ G “Gắn” phải được 
thực thi. Các địa phương trong vùng, giữa 
vùng với Thành phố Hồ Chí Minh cần liên 
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không an toàn mà chỉ số thương mại dịch 
vụ lại rất thấp.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế, hợp tác với 
các quốc gia có kinh nghiệm trong ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tranh thủ nguồn tài 
trợ quốc tế, Việt Nam hoan nghênh, ghi 
nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ 
chức quốc tế đối với Việt Nam trong xây 
dựng chính sách, thực hiện các chương 
trình, dự án giúp Việt Nam nói chung và 
đồng bằng sông Cửu Long nói riêng thích 
ứng và tăng khả năng chống chịu với tác 
động của biến đổi khí hậu trong thời gian 
qua. Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, 
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

sách, các quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng 
liên vùng trong khuôn khổ hợp tác khác. 
Tôi đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, các 
địa phương trong vùng xây dựng cơ chế 
liên kết trình Chính phủ xem xét. Nhân 
đây tôi xin nói vai trò của các đô thị lớn 
trong vùng. Kinh tế đô thị là xu hướng phát 
triển mà đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã 
nêu, chúng ta phải phát triển mạnh mẽ đô 
thị theo tinh thần Nghị quyết với sự kiểm 
soát tốt quy hoạch, các thành phố phải 
được nâng cấp, các thị xã, thị tứ phải được 
phát triển, quy hoạch lại dân cư, không để 
tình trạng như hiện nay, vừa tốn kém vừa 
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đồng, người dân, đó là thay đổi nhận thức 
về tác động của biến đổi khí hậu, vai trò và 
trách nhiệm tham gia của cộng đồng. Học 
sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long cần 
được giáo dục kiến thức, kỹ năng để có ý 
thức trách nhiệm để cùng chung tay bảo 
vệ môi trường sống của chúng ta. Đồng 
thời với đó nâng cao năng lực cảnh báo 
thiên tai, xây dựng các kịch bản ứng phó 
với biến đổi khí hậu  trong các thời điểm 
hàng năm rất quan trọng. Tôi nói về việc 
quản trị thay đổi. Đối với cộng đồng người 
dân, nhận thức về vai trò, trách nhiệm, đó 
là cuộc vận động rất lớn, không có dân thì 
ứng phó với biến đổi khí hậu không thành 
công. Vai trò vận động của cả hệ thống 
chính trị đối với công cuộc chống biến đổi 
khí hậu phải từ dân, từ các tổ chức khác 
nhau, không chỉ từ Nhà nước.

Thứ hai, đề nghị cộng đồng doanh 
nghiệp, người dân chung tay với Chính 

nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên 
quan đề xuất thúc đẩy các thiết chế hợp tác 
mới. Tôi cũng lưu ý trong sử dụng nguồn lực 
không chỉ có giải pháp công trình mà phải 
có giải pháp phi công trình như trồng rừng, 
phát triển điện gió ngoài khơi…

Thứ sáu, cần có chương trình, kế hoạch 
trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương nhất, 
đặc biệt là thúc đẩy chương trình giúp phụ 
nữ, trẻ em, người già và nhiều đối tượng 
dễ bị tổn thương khác ứng phó với biến 
đổi khí hậu.

Thưa các quý vị đại biểu, cùng với các 
giải pháp ứng phó, chúng ta cần có các 
giải pháp phòng ngừa:

Thứ nhất, tăng cường nhận thức, sự 
hiểu biết của chính quyền, doanh nghiệp, 
người dân, các tổ chức xã hội, đó là chìa 
khóa then chốt. Đối với chính quyền, đó 
là thay đổi năng lực quản trị. Đối với cộng 
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cơ chế tập thể với tổ chức sản xuất ở đồng 
bằng sông Cửu Long là rất quan trọng. Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu vấn 
đề này phù hợp với đặc điểm sông nước 
của đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nói một 
ví dụ thế này, khi đồng chí Lê Minh Khái là 
Bí thư Bạc Liêu đề nghị tôi nên dừng phát 
triển điện than tại Bạc Liêu vì đây là vùng 
nuôi tôm trọng điểm của quốc gia. Tôi thấy 
đề nghị này hợp lý, đến nay điện khí Bạc 
Liêu là nhà máy đầu tiên. Tới đây Long 
An thay điện than bằng điện khí là những 
hành động rất kịp thời trong ứng phó. Hay 
Bến Tre, tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông 
Cửu Long phát động chương trình trồng 
1 tỷ cây xanh nhân dịp tết trồng cây của 
Bác Hồ. Đây là những hành động rất cần 
thiết ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của 
chúng ta.

phủ trong cắt giảm lượng phát thải khí 
nhà kính, góp phần hoàn thành các cam 
kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. 
Nghiên cứu cơ chế đánh thuế phát thải 
các-bon để khuyến khích cắt giảm phát 
thải khí nhà kính, qua đó chia sẻ trở lại 
nguồn thu để hỗ trợ các địa phương bị tác 
động nặng bởi biến đổi khí hậu. Các vấn 
đề tài chính, nhất là chính sách thuế, đề 
nghị Bộ Tài chính nên tính toán, tiếp thu 
thực hiện.

Như vậy, trước hết là quy hoạch, thể 
chế, cơ chế điều phối vùng, chính sách đột 
phá về hạ tầng, ứng dụng mạnh mẽ cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển 
kinh tế số, xã hội số… là vấn đề cấp bách, 
trước mắt  đối với đồng bằng sông Cửu 
Long. Trong các báo cáo ít được nhắc đến, 
đó là cùng với phát triển lực lượng sản xuất 
ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề xây 
dựng quan hệ sản xuất, trong đó vai trò của 
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nguồn văn hóa, tinh thần dân tộc, những 
yếu tố mang sức mạnh nội sinh, chúng 
ta sẽ phát triển giàu mạnh trên vùng đất 
thiêng liêng, kế thừa từ cha ông chúng ta. 

Chúng ta thúc đẩy triết lý phát triển 
thuận thiên như đôi chữ khắc trên thanh 
kiếm của Vua Lê Lợi, tức là nương theo 
các quy luật tự nhiên để phát triển, không 
can thiệp thô bạo, phá vỡ tính cố kết sẵn 
có của tự nhiên, nhưng nội hàm của nó 
không có nghĩa là cam chịu, chấp nhận 
số phận hay sự sắp đặt của tạo hóa. Biến 
đổi khí hậu không phải là do tự nhiên tạo 
ra, mà chủ yếu là hệ quả các hoạt động 
của con người trên hành tinh này. Do đó 
chúng ta phải nhận thức đúng để có giải 

Thưa các quý vị, đồng bằng sông Cửu 
Long là vùng đất được cha ông chúng ta 
khai phá muộn nhất với chỉ hơn 300 năm 
gần đây của lịch sử hàng nghìn năm của 
dân tộc ta. Những thách thức của biến đổi 
khí hậu  ngày nay không thể sánh bằng 
những khó khăn, hiểm nguy của rừng 
thiêng nước độc mà cha ông chúng ta đã 
trải qua với bao hy sinh, xương máu trong 
tiến trình khai phá, mở mang bờ cõi, bảo 
vệ tổ quốc để lại cho con cháu chúng ta 
vùng đất trù phú hiện nay. Tổ tiên ta đã 
mở cõi, chúng ta phải có trách nhiệm làm 
cho quốc phú dân cường. Biến đổi khí hậu 
suy cho cùng cũng chỉ là những biến đổi 
ngoại sinh, khi chúng ta vẫn giữ được cội 
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về nông nghiệp. Chúng ta có khả năng tự 
cứu mình và thành công hơn những nước 
bị sa mạc hóa như thế. Chúng ta phải có 
niềm tin như thế.

Chúng ta cũng biết rằng, chống biến đổi 
khí hậu và thiên tai là cả một chiến trường 
nhiều năm, hết sức khó khăn và phức tạp, 
được tiếp tục qua nhiều thế hệ. Do đó Nghị 
quyết số 120/NQ-CP đặt tầm nhìn cả gần 
trăm năm sau (2100), chúng ta phải biết 
huy động sức mạnh tổng hợp của người 
dân, cả hệ thống chính trị ở trung ương và 
địa phương, liên kết phát triển giữa các 
địa phương, kể cả ở trong và nước ngoài 
mới thành công. Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các 

pháp, hành động phù hợp như một phần 
của quy luật tự nhiên hiện nay. Những giải 
pháp nhận thức, giải pháp công trình, phi 
công trình, liên kết phát triển, chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất là hết sức cần thiết. Nhờ 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ chúng 
ta đã giảm thiệt hại rất lớn. Năm 2016, 
thiệt hại bởi biến đổi khí hậu vô cùng 
lớn nhưng những năm tiếp theo chúng ta 
chuyển mùa vụ lên sớm, chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, biến đổi khí hậu nặng hơn 
nhưng thiệt hại chỉ bằng 7,12% so với 
2016. Một Israel sa mạc, Dubai sáng nay 
đưa tin làm lương thực, những nước này từ 
những vùng bị đe dọa nặng nề bởi thiên 
nhiên nhưng đã trở thành nước xuất khẩu 
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vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập 
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp này, một lần nữa tôi xin thay 
mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam trân 
trọng cảm ơn các nhà khoa học, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng quốc tế, 
các đối tác phát triển, bạn bè và nhân 
dân các nước đã hưởng ứng tinh thần của  
Nghị quyết số 120/NQ-CP, có những 
đóng góp, hỗ trợ, tài trợ, hợp tác vô cùng 
quý báu với Chính phủ, chính quyền địa 
phương và nhân dân Việt Nam trong việc 
thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở  
Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng  

địa phương và toàn bộ hệ thống chính 
trị quyết tâm hành động mạnh mẽ, quyết 
liệt với tinh thần trách nhiệm, danh dự 
để thúc đẩy nhanh những định hướng 
chiến lược và giải pháp đã đặt ra tại 
Nghị quyết số 120/NQ-CP cũng như các 
Nghị quyết khác của Bộ Chính trị, Quốc 
hội, Chính phủ để đưa vùng đất “Chín 
Rồng” này khơi dậy tiềm năng lợi thế, 
đón lấy cơ hội, vượt qua thách thức để 
phát triển bền vững, không chỉ vì sinh kế 
của 20 triệu người dân miền Tây mà còn 
góp phần cùng cả nước hiện thực hóa 
ước vọng độc lập, tự cường, thịnh vượng 
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được bản kiến nghị của lãnh đạo các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long, của Thành 
phố Hồ Chí Minh với 10 Bộ và sẽ có văn 
bản giao các Bộ trưởng nghiên cứu trả lời 
những vấn đề mà các địa phương đã đề 
nghị. Tôi xin chúc quý vị đại biểu, đặc 
biệt các vị khách quốc tế sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn./

sông Cửu Long nói riêng. Chính phủ hy 
vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều 
hơn nữa của các Chính phủ, các tổ chức, 
nhà tài trợ, nhà khoa học, doanh nghiệp 
và người dân cả về tài lực, vật lực, chất 
xám và mọi khả năng khác trong thời 
gian tới.

Trên tinh thần ấy, tôi xin cảm ơn quý vị 
nhiều lần hơn nữa. Một lần nữa tôi đánh 
giá cao các vị Bộ trưởng, nhất là Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, thành phố Cần Thơ 
đã dày công chuẩn bị các nội dung cho 
Hội nghị này. Thủ tướng cũng đã nhận 
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