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Thực hiện Hướng dẫn 44-HD/BTGTU, ngày 24-5-2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tuyên truyền sinh hoạt chính trị, tư tưởng Nghị quyết số 13-NQ/TW 

về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi sao gửi Tài liệu tuyên truyền sinh hoạt chính trị, 

tư tưởng Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và yêu cầu: 

1- Nội dung sinh hoạt chính trị: 

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng Nghị quyết số 13-NQ/TW, tập trung vào các 

nội dung chủ yếu sau: 

- Giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được thời gian qua và những hạn chế, yếu 

kém cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

- 5 quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030,    tầm 

nhìn đến năm 2045. Trong đó, chú trọng tập trung các điều kiện để phát triển nhanh 

và bền vững đồng thời phải phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược 

tăng trưởng xanh quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với điều kiện 

thực tế của vùng. 

- Các mục tiêu phát triển đến năm 2030: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 

- 2030 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần 

so với năm 2021. Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng thu nhập vùng (GRDP) 

khoảng 20%; công nghiệp - xây dựng khoảng 32%; dịch vụ khoảng 46%; thuế và 

trợ cấp khoảng 2%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 146 triệu đồng/năm. Tỷ 

lệ đô thị hóa đạt 42 - 48%; có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% 

số xã đạt chuẩn nâng cao... Phấn đấu đến năm 2045, vùng đồng bằng sông Cửu Long 
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là vùng phát triển hiện đại, nhanh và bền vững, toàn diện, sinh thái, văn minh, mang 

đậm bản sắc văn hóa; có trình độ phát triển khá so với cả nước. 

- Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào các vấn đề cốt 

yếu sau: 

+ Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng nhất là 

việc hoàn thiện khung pháp lý cho liên kết vùng về tổ chức, bộ máy, nguồn lực và 

cơ chế, chính sách triển khai, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 

và bền vững. 

+ Phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng. Chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại 

kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng 

khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn dựa trên hệ sinh thái, phù hợp với quy luật tự nhiên, đa dạng sinh học, văn 

hóa, con người vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân. Trong đó, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa - lịch sử, 

văn hóa sông nước, miệt vườn; văn hóa các dân tộc. Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với thị trường xuất khẩu lao động. 

Phát triển mạng lưới trường đại học và mở rộng các trường cao đẳng, dạy nghề, chú 

trọng các ngành khoa học về y tế, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế số. Phát triển thành 

phố Cần Thơ thành trung tâm giáo dục - đào tạo cấp quốc gia và vùng. 

+ Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh chủ động phòng ngừa và đấu tranh, 

kiên quyết làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm 

mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện, tấn công, 

trấn áp các loại tội phạm. Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Tiếp tục 

thực hiện phân giới cắm mốc trên đất liền và tiến hành phân định biên giới trên biển. 

+ Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-

10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 

bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao, năng động, sáng tạo, nhất là đội ngũ lãnh 

dạo, quản lý các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, 

hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh. Đổi mới 

công tác dân vận, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể 

chính trị - xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2- Các hình thức sinh hoạt: 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 
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đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, thông qua sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi 

bộ cơ quan, đơn vị hàng tháng, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và 

bằng các hình thức phù hợp khác tổ chức tuyên truyền Tài liệu rộng rãi đến cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Cổng thông tin diện tử 

huyện, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 13-NQ/TW của 

Bộ Chính trị bằng các hình thức phù hợp như: Mở chuyên trang, chuyên mục, xây 

dựng phóng sự, tin, bài về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

trên địa bàn nhằm phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân trong huyện. 

Thời gian tổ chức sinh hoạt từ tháng 6-2022 đến tháng 10-2022; đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền và báo cáo kết về Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy trước ngày 30-10-2022. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c), 

- Thường trực Huyện ủy (để b/c), 

- Như trên,     

- Lưu VT.  

 K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW 

 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

       

  Ngày 02-4-2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do văn bản 

có chế độ mật, để phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy biên soạn với các nội dung chính sau: 

1- Khái quát tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long  

Kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đạt được 

kết quả khá toàn diện; trở thành vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước với 

nhiều sản phẩm chủ lực, nhất là lúa, tôm, cá tra, trái cây. Kinh tế tăng trưởng 

khá với chất lượng được cải thiện; quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2020 đạt 

khoảng 970 nghìn tỉ đồng, chiếm 11,95% tổng GDP cả nước; GRDP bình quân 

đầu người đạt mức 56,02 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích 

cực; nhiều dự án công nghiệp trọng điểm về năng lượng đi vào hoạt động. 

Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, 

năm 2020 có 60,8% số xã đạt chuẩn quốc gia. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã nội 

được đầu tư bằng nhiều nguồn lực, góp phần thay đổi diện mạo của vùng. Nhiều 

hình thức liên kết, hợp tác vùng được hình thành. Quản lý và khai thác tài 

nguyên, nhất là tài nguyên nước, bảo vệ môi trường được chú trọng; chủ động 

hơn trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất 

lượng giáo dục - đào tạo và các chỉ tiêu y tế cơ bản được cải thiện. Cơ cấu lao 

động chuyển dịch tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,8%. Công tác giảm 

nghèo, thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả. Đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân trong vùng không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng 

Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

được nâng cao. Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được 

giữ vững. 

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của vùng phát triển chưa tương xứng với tiềm 

năng, lợi thế. Tăng trưởng kinh tế vùng đang chậm lại. Công nghiệp, nhất là 

công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm. Tỷ trọng xuất khẩu có xu hướng 

giảm, chủ yếu là xuất khẩu các sản phẩm nông - thuỷ sản giá trị gia tăng thấp. 

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hạn chế. Khoa học - công nghệ và đổi 

mới sáng tạo chưa trở thành động lực tăng năng suất và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của vùng. Suy giảm hệ sinh thái, đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường 

gia tăng; tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng đang bị suy thoái. Hạ tầng giao 

thông vận tải chậm phát triển, thiếu đồng bộ; quy mô và năng lực vận tải thuỷ 

thấp nhiều so với tiềm năng, lợi thế; quy hoạch cảng biển còn nhiều bất cập, 

chưa có cảng đầu mối; các trung tâm logistics lớn chưa được hình thành. Hệ 

thống đô thị manh mún, thiếu liên kết. Hoạt động liên kết vùng, tiểu vùng chưa 

thực sự hiệu quả. Văn hóa - xã hội còn những bất cập, có nơi vẫn là “vùng trũng” 
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về y tế, giáo dục của cả nước. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch thấp; 

đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; giảm nghèo 

chưa bền vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở một số nơi chưa 

đáp ứng được yêu cầu. 

Hạn chế và yếu kém trên chủ yếu là do: Thiên tai, biến đổi khí hậu, xâm 

nhập mặn, thay đổi dòng chảy sông Mê Công, chặt phá rừng tác động, ảnh hưởng 

ngày càng nặng nề. Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng chưa 

cao; tư duy về liên kết vùng chậm được đổi mới; cơ chế điều phối, kết nối vùng 

còn nhiều bất cập. Chưa có chính sách đủ mạnh để tạo được bước đột phá cần 

thiết cho khu vực và một số địa phương trọng điểm. Chất lượng quy hoạch vùng 

và quy hoạch các địa phương trong vùng còn thấp, thiếu sự liên thông và kết nối 

giữa chiến lược - quy hoạch - kế hoạch - đầu tư. Phân cấp, phân quyền cho các 

địa phương chưa triệt để, thiếu sự phối hợp và kiểm tra, giám sát. Đầu tư cho 

vùng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. 

2- Quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long 

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt 

quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại của cả nước. Phát triển nhanh và bền vững phù hợp với vai trò, vị trí chiến 

lược của vùng; trở thành vùng phát triển hiện đại, sinh thái, văn minh và bền 

vững. 

- Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long phải phù hợp với Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc 

gia; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh 

quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu; lấy con người là trung tâm, tài nguyên 

nước là yếu tố cốt lõi; tôn trọng quy luật tự nhiên; phù hợp với điều kiện thực tế 

của vùng; chú trọng bảo vệ, tôn tạo và phát triển văn hoá - xã hội và hệ sinh thái 

tự nhiên. Tăng cường và đổi mới liên kết vùng, hoàn thiện thể chế, chính sách 

điều phối phát triển vùng hiệu quả. 

- Từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học - công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng theo 

hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái là trọng tâm, công 

nghiệp năng lượng là đột phá, dịch vụ là bệ đỡ. Phát triển nông nghiệp hàng hóa 

chất lượng cao, gắn với từng vùng sinh thái, thương mại, dịch vụ logistics, du 

lịch sinh thái, công nghiệp chế biến và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. 

Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. Phát triển nhanh, hài hòa kinh tế 

các tiểu vùng, các khu vực kinh tế và loại hình doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên 

đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao 

thông, năng lượng, nước sạch, thủy lợi, giáo dục, y tế, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Hình thành một số vùng động lực, các hành lang kinh tế, các chuỗi đô thị. 

- Phát triển nhanh và bền vững vùng trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu 
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quả tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên đất và nước; chủ động thích ứng 

với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn, bảo đảm an ninh nguồn nước; nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực; xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc; giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

- Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường khối đại 

đoàn kết các dân tộc trong vùng; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách 

mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân các địa 

phương. 

3. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 

Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, 

phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; là trung 

tâm kinh tế nông nghiệp xanh, sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia 

tăng cao của quốc gia, khu vực và thế giới. Phát triển hệ thống các trung  tâm 

đâu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực, tập trung 

các dịch vụ và công nghiệp đa dạng, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng 

với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh kinh tế biển, kinh tế du lịch; tăng cường 

kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế; chú trọng phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo 

dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân gắn với bảo 

tồn các tài nguyên, hệ sinh thái; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo, 

đa dạng của các dân tộc; củng cố quốc phòng và an ninh; bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội; xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng 

cường khối đại đoàn kết các dân tộc; đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. 

4. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. 

Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2021. Tỷ trọng 

nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng thu nhập vùng (GRDP) khoảng 20%; công 

nghiệp - xây dựng khoảng 32%; dịch vụ khoảng 46%; thuế và trợ cấp khoảng 

2%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 146 triệu đồng/năm. Tỷ lệ đô thị 

hóa đạt 42 - 48%; có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% số 

xã đạt chuẩn nâng cao. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ trọng lao động khu vực phi nông 

nghiệp đạt 75 - 80%. Tỷ lệ nghèo giảm 1,5 - 2%/năm. Cơ sở giáo dục đạt chuẩn: 

75% mầm non, 70% tiểu học, 80% trung học cơ sở, 90% trung học phổ thông. 

Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 

10.000 dân. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 7,5%. Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ 
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sinh của dân cư đô thị đạt 98 - 100%, ở nông thôn đạt 70%. Tỷ lệ thu gom, xử 

lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại từ đô thị và công nghiệp đạt 

100%. 

5. Tầm nhìn đến năm 2045 

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng phát triển hiện đại, nhanh và 

bền vững, toàn diện, sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa; có trình 

độ phát triển khá so với cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện 

đại, phân bổ hợp lý và thích ứng với biến đổi khí hậu; kinh tế phát triển năng 

động, hiệu quả, cơ cấu phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn 

hóa và con người Nam bộ; chất lượng cuộc sống của người dân bản sắc văn hóa 

độc đáo, đa dạng của các dân tộc được gìn giữ và quốc phòng và an ninh được 

tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức đảng và hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. 

6- Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: 

6.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng 

- Liên kết vùng phải trở thành quan điểm chỉ đạo, chiến lược dẫn dắt sự 

phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Hoàn thiện khung pháp lý 

cho liên kết vùng về tổ chức, bộ máy, nguồn lực và cơ chế, chính sách triển khai; 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng điều phối vùng giai đoạn 2020 – 

2025. 

- Xây dựng quy hoạch phát triển của từng địa phương trong vùng trên cơ 

sở Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bền vững. 

- Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và nâng cao 

chất lượng đô thị; phát triển chuỗi đô thị động lực của vùng bảo đảm hiện đại, 

thông minh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển các khu kinh 

tế gắn với các đô thị trọng điểm và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở khu 

vực đô thị động lực. Xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển 

vùng có dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn 

hóa, du lịch, công nghiệp chế biến hiện đại; các thành phố Mỹ Tho, Tân An, 

Long Xuyên, Rạch Giá, Cà Mau và Sóc Trăng thành các trung tâm tổng hợp, 

chuyên ngành. Tập trung xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch 

sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối 

với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. 

- Phát triển các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với vùng chuyên 

canh, kết nối với các đô thị gồm: Trung tâm đầu mối tổng hợp ở thành phố cần 

Thơ gắn với phát triển dịch vụ logistics ở Hậu Giang; trung tâm đầu mối ở An 

Giang, Đồng Tháp gắn với vùng nguyên liệu về thuỷ sản nước ngọt, trái cây, lúa 

gạo vùng sinh thái nước ngọt; trung tâm đầu mối ở Kiên Giang, Cà Mau, Sóc 
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Trăng gắn với vùng nguyên liệu về thuỷ sản khu vực ven biển; trung tâm đầu 

mối ở Tiền Giang, Bến Tre gắn với vùng nguyên liệu chính về trái cây, rau màu. 

Tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu An Giang bằng nguồn vốn 

ngân sách; ban hành chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Tháp thành khu kinh tế tổng hợp. 

- Đầu tư xây dựng mới và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển 

đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái; các công trình 

thủy lợi tích hợp, hạ tầng cơ bản tại các vùng cần di dân; thực hiện Đề án phòng, 

chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030. Phát triển nguồn điện, lưới điện 

phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch tổng thể về năng lượng 

quốc gia. Xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng để cấp nước cho các khu 

vực khó khăn về nguồn nước. Phát triển hạ tầng bưu chính - viễn thông theo quy 

hoạch với công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại. Thực hiện Chương trình kiên cố 

hóa trường, lớp học. Xây dựng Trung tâm huyết học - truyền máu vùng; nâng 

cấp Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ và đầu tư các trạm y tế xã, 

các bệnh viện tư nhân. 

- Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết 

cấu hạ tầng giao thông, hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải; phát triển nhanh 

kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, đột phá trong phát triển hạ tầng 

công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, thông minh, thúc đẩy liên kết và hội nhập 

hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp từ Cần Thơ đến Long An, hành lang kinh 

tế dọc Sông Tiền - Sông Hậu, hành lang kinh tế ven biển từ Long An, Cà Mau 

đến Kiên Giang, hành lang kinh tế biên giới từ Long An đến Kiên Giang; khơi 

thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ 

tầng, nhất là dưới hình thức đối tác công - tư (PPP). 

- Đến năm 2030, hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối vùng với 

vùng Đông Nam bộ, hệ thống cảng biển và các cửa khẩu quốc tế gồm các tuyến 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây, Thành phố Hồ Chí Minh - 

Sóc Trăng, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, 

Hồng Ngự - Trà Vinh; nâng cấp hệ thống quốc lộ chính yếu, các cầu; đầu tư hệ 

thống đường ven biển qua các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa; phát triển các cụm cảng hàng hóa, cụm cảng hành khách và hệ thống 

cảng chuyên dùng đường thủy nội địa. Hoàn thành hệ thống cảng biển theo quy 

hoạch, trong đó cảng Trần Đề phát triển thành cảng biển đặc biệt và cửa ngõ 

vùng; phát triển cảng Hòn Khoai thành bến cảng tổng hợp; nâng cấp luồng hàng 

hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu, luồng hàng hải Trần Đề. Nâng cấp 

cảng hàng không Phú Quốc; điều chỉnh quy hoạch và đầu tư cảng hàng không 

Rạch Giá, Cà Mau. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Thành 

phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. 

6.2. Phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng 



9 
 

- Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên hệ sinh thái, 

phù hợp với quy luật tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. 

+ Phát triển công nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gắn 

với bảo vệ rừng và bờ biển; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công 

nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông tin. 

+ Phát triển nông nghiệp hàng hóa, sinh thái, bền vững với các sản phẩm 

trọng tâm là thủy sản, trái cây và lúa gạo gắn với các cụm ngành nông, lâm, thủy 

sản, các trung tâm đầu mối; tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông 

nghiệp sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. 

+ Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, chú trọng dịch vụ hỗ trợ phát 

triển công nghiệp và nông nghiệp, trong đó phát triển thành phố Cần Thơ thành 

trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng. Phát triển du lịch đặc trưng vùng sông 

nước trở thành ngành mũi nhọn. Phát triển mạnh, đồng bộ hệ thống logistics của 

vùng, hoàn thiện quy hoạch và đầu tư phát triển Trung tâm Logistics tại Cái Cui 

(Cần Thơ) và mở rộng dịch vụ logistics hàng không. 

+ Phát triển mạnh kinh tế biển, trong đó chú trọng phát triển du lịch, dịch 

vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và năng lượng tái tạo, nuôi trồng và 

khai thác hải sản xa bờ, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, tái tạo nguồn 

lợi thủy sản và bảo vệ nguồn đa dạng sinh học biển, trong đó phát triển Kiên 

Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. 

+ Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là 

đất đai và tài nguyên nước; bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và chủ động 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác, sử dụng nguồn nước phù hợp với phân 

vùng và bảo vệ chức năng nguồn nước; kiểm soát và hạn chế sử dụng nguồn 

nước ngầm và thí điểm công trình điều tiết dòng chảy; ban hành chính sách, cơ 

chế tài chính đặc thù ngành nước của vùng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc 

bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước sông Mê Công. Chủ động kiểm 

soát lũ, phòng, chống sạt lở bờ sông; đầu tư hệ thống thủy lợi kiểm soát nguồn 

nước; tăng khả năng chủ động lấy nước, trữ nước, tiêu thoát và điều tiết lũ; thành 

lập hành lang đa dạng sinh học kết nối Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - sân chim 

Đầm Dơi - Thạnh Phú - Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; hình thành trung tâm 

nghiên cứu đa dạng sinh học tại Phú Quốc. 

+ Phát triển khoa học - công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế vùng. Phát triển và 

ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ môi trường để phát triển các mô hình 

kinh tế tuần hoàn. Chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng số để xây dựng chính 

quyền số, kinh tế số. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghệ cao, 
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khu công nghệ thông tin; phát triển Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

vùng tại thành phố Cần Thơ; Khu công nghệ cao Cần Thơ thành khu công nghệ 

cao quốc gia. 

- Hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách cho vùng; ưu tiên 

nguồn lực và phân kỳ phù hợp để đầu tư các công trình trọng điểm. Cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, vốn 

tư nhân thông qua các hình thức đối tác công - tư (PPP). 

6.3. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân 

- Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa - lịch sử, 

văn hóa sông nước, miệt vườn; văn hóa các dân tộc. Phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với thị trường xuất khẩu 

lao động. Phát triển mạng lưới trường đại học và mở rộng các trường cao đẳng, 

dạy nghề, chú trọng các ngành khoa học về y tế, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế 

số. Phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm giáo dục - đào tạo cấp quốc 

gia và vùng. 

- Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền 

vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường chăm sóc sức khỏe 

nhân dân. Quan tâm đầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đầu tư phát triển 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thành trung tâm y tế chuyên sâu của 

vùng; hoàn chỉnh các bệnh viện đa khoa vùng tại Kiên Giang, Đồng Tháp và 

Tiền Giang. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; phát huy giá trị di 

sản văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số 

thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

6.4. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh 

- Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội theo các quy hoạch, đề án, kế hoạch, gắn với bảo đảm an ninh kinh tế 

trong tình hình mới. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa 

và đấu tranh, kiên quyết làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”; phòng ngừa, 

vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động 

phát hiện, tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Xây dựng tuyến biên giới hòa 

bình, hữu nghị. Tiếp tục thực hiện phân giới cắm mốc trên đất liền và tiến hành 

phân định biên giới trên biển. 

6.5. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

- Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị. Nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
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thế hệ trẻ. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý 

của các cấp chính quyền. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, 

tính chuyên nghiệp cao, năng động, sáng tạo, nhất là đội ngũ lãnh dạo, quản lý 

các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng 

đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh. Đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đổi 

mới công tác dân vận, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

                                                          BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

 


