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CHỈ THỊ
Về đẩy mạnh 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
___________

Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ
với chủ trương chuyển đổi tư duy sản xuất hàng hóa đa dạng, quy mô lớn,
hiện đại gắn với thị trường tiêu thụ nhằm phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng
sông Cửu Long bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Sau hai năm triển khai
thực hiện, các bộ, ngành và địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực
trong xây dựng chính sách, xác định các chương trình chiến lược, dự án cấp
bách; từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực, tăng cường kết nối
liên vùng về hạ tầng và kinh tế; tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP vẫn còn
chậm do nhiều hạn chế, thách thức như: các cấp, các ngành, các địa phương
trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình còn thiếu chủ động trong
nghiên cứu, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm
khắc phục tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đáp ứng đòi hỏi phát triển
bền vững kinh tế xã hội của địa phương; quy định về điều phối, liên kết hợp
tác nội vùng và liên vùng còn thiếu và chưa hiệu quả; nguồn lực thực hiện các
chương trình, dự án hạ tầng trọng điểm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
còn hạn chế; quy hoạch tổng thể phát triển vùng chưa có; các hoạt động điều
tra cơ bản, tích hợp dữ liệu liên ngành còn chậm và chưa tổng thể, đồng bộ;
thiếu chính sách để giải phóng các nguồn lực và huy động sự tham gia của
doanh nghiệp, khối tư nhân cho đầu tư phát triển.
Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường, tác động nhanh và
mạnh hơn so với các dự báo trước đây; đồng thời, các hoạt động khai thác tài
nguyên nước ở thượng nguồn và nội vùng tiếp tục gia tăng; tình trạng sụt lún
đất, xâm thực biển, xói lở bờ sông, bờ biển, thiếu nước, xâm nhập mặn ngày
càng nghiêm trọng, nguy cơ tác động tiêu cực đến toàn vùng.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp
ở địa phương trong vùng theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán
triệt và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 120/NQ-CP về
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu,
trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung chính sau:
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1. Khẩn trương xây dựng thể chế điều phối vùng, tạo cơ chế phát triển
bền vững đồng bằng sông Cửu Long; đẩy mạnh vai trò liên kết vùng trong
việc hoạch định các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ
tầng, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các
địa phương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất thể chế điều phối vùng (nhằm
tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương phát triển
liên vùng, các dự án hạ tầng, phát triển kết nối nội vùng, liên vùng; tham gia
góp ý về cơ chế chính sách đặc thù và nguồn lực thực hiện), trong đó thành
lập Hội đồng điều phối vùng do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch;
trình cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2019.
- Hoàn thiện các cơ chế liên kết, hợp tác bao gồm liên kết các tiểu vùng,
các địa phương trong vùng thông qua các mô hình liên kết hợp tác xã, hộ gia
đình, doanh nghiệp, người dân...
- Tập trung xây dựng Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy
hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2020.
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa
phương khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích
ứng với biến đổi khí hậu; khẩn trương hoàn thành các chương trình nghiên
cứu, điều tra cơ bản đang triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long (mạng lưới
độ cao quốc gia; điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất...), đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành Trung tâm tích hợp dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long.
c) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập
trung đầu tư nguồn lực để hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án giao
thông trọng điểm kết nối đồng bộ giao thông đồng bằng sông Cửu Long với
Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và nước bạn Campuchia.
d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện 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, trình Thủ tướng Chính phủ trong
quý IV năm 2019; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương vùng đồng bằng sông
Cửu Long tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững.
đ) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc
đẩy phát triển các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp ít phát thải, hỗ trợ
chế biến nông, thủy sản; ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại
điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.
e) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất các
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giải pháp phát triển đô thị, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thích
ứng với biến đổi khí hậu; đề xuất, thực hiện các giải pháp bảo đảm 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 ngoài ngân sách để đầu tư; đề xuất giải pháp sử
dụng tro xỉ nhiệt điện và các vật liệu xây dựng mới thay thế cát, sỏi lòng sông.
g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành,
địa phương xây dựng Chiến lược phát triển du lịch đồng bằng sông
Cửu Long, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2020; ưu tiên phát
triển các mô hình du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch sinh thái gắn
với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.
h) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phát huy vai trò
động lực thúc đẩy liên kết với các địa phương vùng đồng bằng sông
Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt trong kết nối hạ tầng, kinh tế, hỗ
trợ đầu tư, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị
khép kín.
i) Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng
sông Cửu Long khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 120/NQ-CP vào nội dung Văn kiện đại hội
Đảng các cấp, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030),
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của địa phương. Chủ
trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan khẩn trương tổ chức lập quy
hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng
sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Tăng cường nguồn lực và thu hút các nguồn vốn hợp pháp (gồm cả
nguồn vốn xã hội hóa) trong đầu tư, đề xuất cơ chế tài chính phù hợp cho phát
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và
các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng khung và cơ chế tài chính thu
hút nguồn lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; các địa phương ưu tiên bố
trí ngân sách cho các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ
một phần phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương.
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh thu hút, huy
động các nguồn lực đầu tư cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu
Long, tìm kiếm các cơ hội khai thác dòng vốn nước ngoài đầu tư cho đồng
bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu đề xuất bổ sung 2 tỷ USD 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 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết
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số 120/NQ-CP; 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 năm 2050.
- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thẩm
định, phê duyệt và giao vốn đầu tư công cho các công trình, dự án đầu tư trọng
điểm, có quy mô vùng, liên vùng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền
vững toàn vùng; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh
nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai thực hiện các dự án.
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện chính
sách, pháp luật để thúc đẩy tập trung, chuyển đổi đất đai phục vụ sản xuất
nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn; tạo nguồn lực từ đất đai để thu hút, phát
triển các dự án có tính chất động lực, các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu
cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thành, trình Chính
phủ, Quốc hội trong quý I năm 2020.
- Sớm đề xuất hoàn thiện và bổ sung chức năng, tăng vốn điều lệ và
nguồn lực cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo hướng bổ sung thêm
nhiệm vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, trình Thủ tướng
Chính phủ trong năm 2019.
c) Bộ Tài chính bố trí kịp thời kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động
triển khai Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP;
chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế để điều tiết, chia
sẻ lợi ích và phân bổ nguồn thu từ các dự án liên kết vùng, đa mục tiêu.
d) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và
các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện các 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.
đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, trực tiếp chỉ đạo tái
cơ cấu lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường, phối hợp với
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh triển
khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo.
e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long
ưu tiên huy động, bố trí nguồn lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ
động chuẩn bị hạ tầng cho các dự án sản xuất hiện đại, quy mô lớn.
g) Các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, nhà đầu tư tích cực tham gia
vào quá trình chuyển đổi, tăng cường đầu tư nguồn lực tài chính, công nghệ
cao, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm trong vùng, đổi mới hoạt động
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
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Khuyến khích các doanh nghiệp, các hợp tác xã thành viên đầu tư vào các dự
án sản xuất hiện đại, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, quy mô lớn, ứng
phó với những thách thức từ thiên tai và biến đổi khí hậu.
3. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long
a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo
dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đánh giá nhu cầu, xây
dựng đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các xu hướng dịch
chuyển sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.
b) Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư, tăng cường năng lực cho các cơ sở
nghiên cứu và triển khai tại vùng đồng bằng sông Cửu Long để nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất hiện đại, có hàm lượng
khoa học công nghệ cao, quy mô lớn và phát triển bền vững.
4. Về hợp tác quốc tế
a) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy
mạnh công tác điều phối các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, đặc
biệt là với các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công, để thúc đẩy các nội
dung hợp tác về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý
tài nguyên nước
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao,
Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các cơ quan liên quan tăng cường hợp tác
với các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công nhằm bảo
đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan trong quản lý, khai thác và sử dụng
tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công, hỗ trợ phát triển bền vững đồng bằng
sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, sớm hình thành cơ chế chia sẻ
nguồn nước xuyên biên giới.
c) Ủy ban sông Mê Công Việt Nam khẩn trương hoàn thành kiện toàn
tổ chức và cơ chế tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên thuộc
Ủy hội sông Mê Công quốc tế cũng như với các cơ chế hợp tác khác có liên
quan tại khu vực sông Mê Công.
5. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác truyền
thông, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức của
người dân, cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu, hình thành ý thức chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá, phổ biến nhân rộng các mô hình
hiệu quả, sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu.
6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan
trung ương của các đoàn thể huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia,
phản biện và giám sát quá trình hoạch định và thực thi cơ chế, chính sách để phát
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
V

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh,
thành phố đồng bằng sông Cửu Long, Thủ trưởng các cơ quan liên quan có
trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi việc tổ chức thực hiện của
các bộ, ngành, địa phương theo nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo
Thủ tướng Chính phủ những bất cập, vướng mắc để việc triển khai Nghị
quyết số 120/NQ-CP đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Quốc gia về BĐKH;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND
tỉnh, thành phố: Tp HCM, An Giang, Bạc Liêu, Bến
Tre, ..Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên
Giang, ..Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh,
Vĩnh Long;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, NN (3b).

VI

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các
đồng chí,

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,

ĐBSCL có vị trí chiến lược, đặc biệt
quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội,
bảo đảm quốc phòng an ninh của đất
nước. Đảng và Nhà nước đã ban hành
và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách,
chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể
để thúc đẩy phát triển khu vực này. Trong
bối cảnh ĐBSCL đang phải đối mặt với
những nguy cơ, thách thức rất lớn, ngày
càng tăng do biến đổi khí hậu, nước biển
dâng và các hoạt động khai thác sử dụng
nước, các tài nguyên bất hợp lý, thiếu
bền vững cả trong nước và thượng nguồn
sông Mê Công. Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11
năm 2017 về phát triển bền vững ĐBSCL
thích ứng với biến đổi khí hậu, với nhiều
nhiệm vụ giải pháp tổng thể cả trước mắt
và lâu dài. 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 bền vững ĐBSCL theo hướng tổng
thể, tích hợp phát triển kinh tế xã hội toàn

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 Thủ tướng Chính phủ, tôi
nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh
đạo, các Ban, Bộ, ngành, địa phương, đại
diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán,
cơ quan ngoại giao các nước, các viện
nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng
doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các
chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài
nước đã quan tâm dành thời gian tham
dự Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển
khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQCP của Chính phủ về phát triển bền vững
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích
ứng với biến đổi khí hậu.
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vùng với tầm nhìn dài hạn, tăng cường kết
nối phát triển giữa các địa phương trong
vùng, bảo đảm tính liên vùng, liên ngành,
có trọng tâm, trọng điểm thông qua cơ chế
điều phối thống nhất.

Bốn, công tác quy hoạch, cơ chế điều phối
vùng và thu hút vốn đầu tư cho vùng ĐBSCL.
Qua báo cáo của các đồng chí Bộ trưởng,
tôi được biết quý vị đại biểu đã có nhiều ý
kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, đề
xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trong
các lĩnh vực nêu trên để thúc đẩy thực hiện
mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số
120/NQ-CP trong thời gian tới.

Sau hai năm triển khai thực hiện,
chúng ta đã đạt được nhiều kết quả như
trong phóng sự mà chúng ta vừa xem.
Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ
lực của các cấp ủy, Đảng, chính quyền
và nhân dân các địa phương vùng ĐBSCL
và trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ,
hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả, chia sẻ những
kinh nghiệm quý báu từ cộng động quốc
tế, các đối tác phát triển, Chính phủ và
nhân dân các nước. Tuy nhiên, vẫn còn
nhiều hạn chế, khó khăn trong việc triển
khai thực hiện Nghị quyết, chưa đáp ứng
được yêu cầu, kế hoạch đề ra cũng như
sự kỳ vọng của chính quyền và người dân
trong vùng. Để đẩy mạnh triển khai thực
hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất hơn, đưa
Nghị quyết số 120/NQ-CP vào thực tiễn
cuộc sống, Chính phủ tổ chức Hội nghị
quan trọng này nhằm kiểm điểm, đánh
giá cụ thể những kết quả đạt được, đặc
biệt là những tồn tại, hạn chế, và nguyên
nhân khách quan, chủ quan, phân tích chỉ
rõ những khó khăn, thách thức. Trên cơ
sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đối
sách cụ thể để tập trung thực hiện trong
thời gian tới. Sáng nay, Hội nghị chúng ta
đã có 04 phiên chuyên đề về:

Phiên toàn thể Hội nghị chỉ diễn ra
trong buổi chiều hôm nay. Thời gian rất
hạn hẹp, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội
nghị yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng trình
bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện
Nghị quyết số 120/NQ-CP theo các lĩnh
vực thật ngắn gọn, tập trung vào những tồn
tại hạn chế và tổng hợp các ý kiến thảo
luận tại phiên sáng nay. Chúng ta sẽ dành
nhiều thời gian để nghe đại diện tổ chức
quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học,
đại diện cộng đồng doanh nghiệp, hiệp
hội ngành nghề tiếp tục phát biểu ý kiến,
đóng góp, hiến kế cho Chính phủ, nhất là
về những nhận định, đánh giá sâu sắc thực
trạng tình hình và các nhiệm vụ, giải pháp
cụ thể, khả thi mang tính đột phá, thúc
đẩy phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng
với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Sau đây, xin trân trọng kính mời Thủ
tướng Chính phủ chủ trì, điều hành Hội nghị.
Xin trân trọng cảm ơn!

Một, quản lý tài nguyên nước, xâm
nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở
vùng ĐBSCL;
Hai, ĐBSCL tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu
vùng ĐBSCL;
Ba, giải pháp phát triển hệ thống giao
thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát
triển bền vững ĐBSCL;
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ĐỒNG CHÍ TRẦN HỒNG HÀ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
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nhận thức của các cấp, các ngành về tư
duy xây dựng chính sách, trong xác định
các chương trình, dự án cấp bách đã có sự
chuyển biến mạnh mẽ. Đảng, Quốc hội,
Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ
các điểm nghẽn về thể chế, chính sách,
nguồn lực, quy hoạch kết nối liên vùng. Sự
đồng tình ủng hộ của người dân, sự khẩn
trương vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền
các địa phương vùng ĐBSCL, sự tham gia
hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các đối tác
phát triển đến nay đã đạt được một số kết
quả ban đầu quan trọng.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
chiếm 19% dân số của cả nước, đóng góp
tới 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng
nuôi trồng thuỷ sản và 70% các loại trái
cây của cả nước; 95% lượng gạo xuất khẩu
và 60% sản lượng cá xuất khẩu; có vị trí
thuận tiện trong giao thương với các nước
ASEAN và tiểu vùng sông Mê Công nhưng
đang chịu sự tác động kép của biến đổi
khí hậu (BĐKH), hoạt động thượng nguồn
và phát triển nội tại thiếu hợp lý. Năm
2017, sau chuyến thị sát và chủ trì Hội
nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích
ứng với BĐKH, huy động trí tuệ của các
Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia,
nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, kế thừa
thành quả của những chủ trương chính
sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ,
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.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU
1. Hệ thống cơ chế, chính sách bước
đầu được hoàn thiện, tập trung thúc đẩy
phát triển nông nghiệp hiện đại, bền
vững; phát triển hạ tầng giao thông, đô
thị, ổn định dân cư; gắn kết các quy
hoạch phát triển
- Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông

Sau khi Nghị quyết được ban hành,
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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; 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.

chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp
hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp, công
nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản,
nhất là chế biến sâu, chế biến tinh; cơ
chế chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến
thương mại; (iv) Lồng ghép ứng phó với
BĐKH trong xây dựng các văn bản quy
phạm pháp luật như quy định về chỉ tiêu
xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, lồng
ghép các yếu tố BĐKH và nước biển dâng
vào Quy hoạch giao thông vận tải đường
thủy nội địa; cập nhật yếu tố BĐKH vào
Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông vận tải; (v) Hỗ trợ ứng dụng, chuyển
giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao
trong sản xuất nông nghiệp, đã thành lập
các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao tại Hậu Giang, Phú Yên, Bạc Liêu
(phát triển ngành tôm).

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
nhiều đề án, quy hoạch phục vụ phát triển
bền vững ĐBSCL, thích ứng với BĐKH
như: 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 ĐBSCL giai đoạn 2018-2020 để
đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân
cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn cho 8 tỉnh:
Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An,
Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành
phố Cần Thơ. Phê duyệt Đề án phát triển vật
liệu xây dựng phục vụ xây dựng các công
trình biển đảo đến năm 2025 tại 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.

- Hiện đang nghiên cứu xây dựng và
sẽ tiếp tục ban hành một số cơ chế, chính
sách như: (i) Chương trình tổng thể phát
triển nông nghiệp bền vững thích ứng với
BĐKH, gắn với xây dựng nông thôn mới
vùng ĐBSCL; (ii) Cơ chế chính sách tập
trung, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất quy
mô lớn; chính sách quản lý tài nguyên
nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi
trường; (iii) Nghị định của Chính phủ về
chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh
tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số
nghèo vùng ĐBSCL.

- Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm
vụ và thẩm quyền đã rà soát, xây dựng,
ban hành các cơ chế phát triển bền vững
ĐBSCL như: (i) Đánh giá, xây dựng cơ chế
chính sách ưu tiên khuyến khích đầu tư
tư nhân cho các hoạt động thích ứng với
BĐKH vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020
và giai đoạn 2021-2025; (ii) Cơ chế thí
điểm điều phối vùng theo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải pháp
hoàn thiện cơ chế điều phối, phát triển
vùng ĐBSCL theo hướng thành lập tổ chức
điều phối vùng ĐBSCL, tạo sức mạnh tổng
hợp, liên kết chuỗi chặt chẽ nâng cao giá
trị và sức cạnh tranh của vùng; (iii) Cơ chế,

2. Công tác điều tra cơ bản, quan trắc
được tăng cường; số liệu, dữ liệu liên ngành
được thiết lập, cập nhật và hệ thống hóa
- Hiện đã rà soát số liệu điều tra cơ bản
về tài nguyên và môi trường, cập nhật dữ
liệu khí tượng, thủy văn, hải văn và bùn cát
vùng ĐBSCL, dữ liệu về tài nguyên nước;
đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm
vùng quan trắc môi trường Tây Nam Bộ;
đang khẩn trương xây dựng Trung tâm tích
hợp dữ liệu vùng ĐBSCL làm cơ sở cho
5

việc tích hợp dữ liệu của các Bộ, ngành,
địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai. Hoàn thành điều tra, cập nhật dữ liệu
tài nguyên môi trường, đa dạng sinh học
khu vực bán đảo Cà Mau năm 2018, hiện
đang tiến hành đối với khu vực Tứ giác
Long Xuyên năm 2019. Hoàn thành Dự án
điều tra, đánh giá hiện trạng dự báo tai
biến xói, sạt lở phục vụ công tác quản lý
tổng hợp tài nguyên và môi trường dải ven
biển từ Tiền Giang đến Kiên Giang.

chất ven sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh
có nguy cơ sạt lở, xây dựng cơ sở dữ liệu và mô
hình cảnh báo sạt lở giai đoạn 2018-2025;
tỉnh Long An đã thực hiện khảo sát, đánh giá
hiện trạng các nguồn khí thải ngoài khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, hiện trạng môi
trường khu vực cụm, tuyến dân cư nông thôn
và xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên
nước dưới đất,...); chuyển giao 13/13 tỉnh,
thành phố cơ sở dữ liệu cung cầu lao động.
3. Công tác quy hoạch được tập trung
triển khai

- Triển khai điều tra, đánh giá địa động
lực hiện đại để hoàn thiện kịch bản BĐKH
và đề xuất giải pháp thích ứng ở ĐBSCL;
khảo sát, đánh giá về sụt lún đất ở ĐBSCL,
đo kiểm tra các mốc cao độ hạng nhà
nước khu vực Nam Bộ, nghiên cứu sụt lún
đất ở bán đảo Cà Mau; nghiên cứu khảo
sát, đánh giá một số nguyên nhân sạt lở
bờ sông, bờ biển ĐBSCL, đề xuất các giải
pháp phòng chống sạt lở ở ĐBSCL, đặc
biệt đối với các điểm sạt lở cấp bách, nguy
hiểm. Xây dựng bản đồ ngập lũ năm 2018
vùng ĐBSCL.

- Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh
Quy hoạch sử dụng đất cho các tỉnh, thành
phố ĐBSCL đến năm 2020 và kế hoạch sử
dụng đất 5 năm 2016-2020.
- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050(1);
Đề án phát triển đô thị thông minh bền
vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và
định hướng đến năm 2030(2), bao gồm
việc nghiên cứu, xây dựng chương trình
thí điểm phát triển đô thị thông minh vùng
ĐBSCL.

- Tăng cường mạng lưới quan trắc,
giám sát các yếu tố khí tượng thủy văn,
hải văn, biến động bùn cát; tiến hành xây
dựng và tích hợp thông tin mạng lưới đo
mưa tự động phục vụ công tác dự báo,
cảnh báo thiên tai. Ngoài mạng lưới trạm
khí tượng thủy văn cơ bản gồm 98 trạm khí
tượng, 145 điểm đo mưa, 139 trạm thủy văn,
6 trạm hải văn, khu vực Nam Bộ hiện nay đã
được đầu tư 154 điểm đo mưa, mực nước tự
động, đo mặn.

- Đang khẩn trương xây dựng Quy
hoạch tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
thích ứng với BĐKH; rà soát, điều chỉnh
các quy hoạch ngành, lĩnh vực phục vụ
phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng
với BĐKH: tài nguyên nước, thủy lợi, xây
dựng, giao thông, bảo tồn đa dạng sinh
học,...; đề án kết nối mạng giao thông các
tỉnh ĐBSCL.

- Các địa phương đã thực hiện các nhiệm
vụ điều tra, khảo sát, cảnh báo, dự báo trong
lĩnh vực môi trường, ứng phó với BĐKH phục
vụ phát triển kinh tế-xã hội (tỉnh Hậu Giang
xây dựng bản đồ số xâm nhập mặn; khảo sát,
đánh giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa

- Các địa phương vùng ĐBSCL đang
chủ động rà soát các quy hoạch phát triển
kinh tế-xã hội địa phương giai đoạn 20212030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉnh sửa,
bổ sung quy hoạch phát triển giao thông

(1)

Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

(2)

Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
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nông thôn, giao thông đường thủy nội
địa,… phù hợp với Quy hoạch tổng thể(1).

Kim ngạch xuất khẩu các nông sản chủ
lực (gạo, cá tra, tôm, trái cây) đạt 8,43 tỷ USD,
chiếm 73,34% kim ngạch xuất khẩu các
nông sản chủ lực này của cả nước. Một số
sản phẩm nông sản xuất khẩu có giá trị cao
như thanh long, sản phẩm xuất khẩu chủ
lực với kim ngạch 1,1 tỷ USD năm 2018; trái
xoài (Hòa Lộc, Cát Chu) xuất khẩu vào thị
trường Nhật Bản, Hàn Quốc; thanh long,
nhãn, vú sữa, chôm chôm đã xuất khẩu
vào thị trường Mỹ với sản lượng tăng hàng
năm. Đã hình thành nhiều vùng sản xuất
rau quả tập trung theo các tiêu chuẩn thực
hành nông nghiệp tốt, đạt năng suất 17 tấn/
ha và sản lượng 4.400 tấn/năm. Diện mạo
nông thôn được khởi sắc, có nhiều đổi mới.
Tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn vùng
có 528 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt
41,06%), bình quân đạt 15,43 tiêu chí/xã
(mức bình quân chung của cả nước là 15,26
tiêu chí/xã).

4. Cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch
tích cực theo hướng hiện đại, nhiều ngành
hàng, mặt hàng đã tìm được chỗ đứng trên
thị trường thế giới
- Với nỗ lực của Chính phủ, các Bộ,
ngành và chính quyền các địa phương
trong cải thiện môi trường đầu tư, vùng
ĐBSCL đã thu hút nhiều nguồn vốn đầu
tư và đạt mức tăng trưởng GDP ấn tượng.
Chính phủ đã triển khai nhiều cơ chế, giải
pháp xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường,
ngành hàng. Triển khai nhiều chính sách
tín dụng đối với ngành lúa gạo, khuyến
khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình
liên kết ứng dụng công nghệ cao.

- Kế hoạch tái cơ cấu ngành công
nghiệp bước đầu triển khai đúng hướng
và hiệu quả, 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. Thông qua đó,
chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của vùng
liên tục tăng cao so với mức tăng trung

Cơ cấu sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp
của ĐBSCL so với cả nước

- Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển
dịch theo hướng tăng thủy sản, trái cây, giảm
lúa; từng bước 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. Nhờ đó, trong năm 2018, sản
lượng tôm đạt 0,623 triệu tấn, chiếm 70%
sản lượng cả nước; sản lượng cá tra 1,41 triệu
tấn, chiếm 95%; sản lượng trái cây 4,3 triệu
tấn, chiếm 60%, sản lượng lúa 24,5 triệu tấn,
chiếm 56% sản lượng cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu các nông sản chủ lực
(gạo, cá tra, tôm, trái cây) của ĐBSCL so với
các vùng khác

(1)

Trong năm 2018, tỉnh Đồng Tháp đã lập, điều chỉnh 11 quy hoạch; tỉnh An Giang rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy hoạch không gian
phát triển đô thị, dân cư nông thôn; tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch vốn, lập Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030
theo Luật Quy hoạch, rà soát các quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản,…. Các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên
Giang hoàn thành xây dựng nội dung “Tầm nhìn chiến lược phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên” để thực hiện liên kết theo
Nghị quyết số 120/NQ-CP.
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lượng giống; Mô hình sinh kế thích ứng
với BĐKH, 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,…
- Nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát
triển bản sắc văn hóa, các công trình văn
hóa, di tích lịch sử cách mạng được chú
trọng, giữ gìn và phát huy các di sản văn
hóa như “đờn ca tài tử”, văn hóa Khơ Me
và 7 di tích được công nhận là di tích quốc
gia. Năm 2018, vùng ĐBSCL đã đón hơn
40 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,5
triệu lượt khách quốc tế. Một số làng nghề
trong vùng dự kiến trở thành các điểm du
lịch thu hút khách du lịch như làng Chăm
Châu Giang (An Giang), làng nghề bánh
tráng bánh phồng (Sơn Đốc, Bến Tre), làng
hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp),…

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của vùng
ĐBSCL so với trung bình của cả nước

bình cả nước (lần lượt trong các năm 2016,
2017, 2018 là 8,41%, 11,12% và 11,3%
so với cả nước là 7,4%, 9,5% và 10,2%).
Công nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục
chiếm tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng cao
nhất với các sản phẩm chủ yếu là cá tra
phi-lê, tôm đông lạnh, mực đông lạnh(1).
Chế biến lúa gạo đóng góp hơn 50% sản
lượng lúa và 90% sản lượng gạo xuất khẩu
của cả nước, đạt kim ngạch xuất khẩu năm
2018 là 3,06 tỷ USD với 6,1 triệu tấn.

5. Công tác phòng chống, khắc phục sụt
lún, sạt lở bờ sông, bờ biển được quan tâm

- Tập trung khai thác tiềm năng phát
triển năng lượng tái tạo, trước hết là năng
lượng gió và năng lượng mặt trời như nhà
máy điện gió Bạc Liêu 1 và 2 đã hoàn
thành, khởi công các nhà máy điện gió:
Bạc Liêu 3, Khai Long-Cà Mau, Hàn QuốcTrà Vinh, Bình Đại-Bến Tre,… Các dự án
điện gió và năng lượng tái tạo ở đồng bằng
đang đứng trước cơ hội phát triển khi công
nghiệp phát triển nhanh, chi phí đầu tư
giảm mạnh.

- Theo thống kê, vùng ĐBSCL hiện
có 564 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên
834km, trong đó 57 điểm sạt lở đặc biệt
nguy hiểm (sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp
đến khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng
quan trọng), tổng chiều dài 170km (riêng
bờ sông có 39 điểm với tổng chiều dài
85km, bờ biển có 18 điểm với tổng chiều
dài 85km).
- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với BĐKH và Chương trình hỗ trợ
ứng phó với BĐKH hỗ trợ 28 dự án (8 dự
án liên quan đến xây dựng đê biển, đê
sông ở những khu vực xung yếu, 20 dự án
liên quan đến trồng, phục hồi rừng ngập
mặn ven biển). Chương trình mục tiêu
ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh

- Nhiều địa phương đã chủ động triển
khai một số mô hình kinh tế phù hợp với
tự nhiên, ứng dụng công nghệ cao, thích
ứng với BĐKH 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
(1)

Toàn vùng hiện có 300 cơ sở chế biến thủy sản, chiếm gần 50% số cơ sở của cả nước với tổng công suất chế biến khoảng 1,4 triệu
tấn sản phẩm/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu hơn 5 tỷ USD/năm, chiếm hơn 50% công suất và 60% giá trị kim ngạch xuất khẩu của
cả nước.
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hỗ trợ 20 dự án với số kinh phí 3.700 tỷ
đồng đã được Thủ tướng Chính phủ giao
vốn trung hạn.

Sóc Trăng, mở rộng cửa ngõ Bạc Liêu, mở
rộng Quốc lộ 60 từ cầu Rạch Miễu đến cầu
Cổ Chiên,...

- Triển khai các hoạt động xử lý sạt lở
cấp bách bờ sông, bờ biển, hướng dẫn thực
hiện các giải pháp kỹ thuật, xử lý khẩn
cấp những đoạn sụt lún, sạt lở trọng điểm;
chỉ đạo cắm biển cảnh báo, xây dựng bản
đồ sạt lở vùng ĐBSCL, bố trí ngân sách
xây dựng công trình phòng chống sạt lở,
ưu tiên 36 dự án xử lý cấp bách với tổng
kinh phí là 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, riêng từ khi Nghị quyết số
120/NQ-CP được ban hành đến nay, Quốc
hội, Chính phủ đã đồng ý bố trí 10.607
tỷ đồng để triển khai các dự án: Cầu Mỹ
Thuận 2 trên tuyến cao tốc Bắc-Nam
phía Đông, tuyến tránh thành phố Long
Xuyên, Quốc lộ 57 Bến Tre và Vĩnh Long,
Quốc lộ 53 Trà Vinh-Long Toàn, Quốc lộ
30 Cao Lãnh-Hồng Ngự, nâng cấp mặt
đường tuyến Quản Lộ-Phụng Hiệp; hỗ trợ
vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư dự án
xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ
Thuận và Mỹ Thuận-Cần Thơ theo hình
thức BOT,…

6. Hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư,
xây dựng, tăng cường kết nối liên vùng,
phát huy lợi thế giao thông đường thủy
- Đối với các dự án, công trình giao
thông trọng điểm: Giai đoạn 2016-2020,
tổng số vốn Trung ương đầu tư cho kết cấu
hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL là 65.056
tỷ đồng, chiếm 15,15% tổng vốn đầu tư
thực hiện của cả nước. Các công trình, dự
án trọng điểm gồm: đường Hồ Chí Minh
đoạn Năm Căn-Đất Mũi, cầu Long Bình,
luồng tàu biển lớn vào sông Hậu, Dự án
kết nối vùng đồng bằng sông Mê Công,
tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, mở rộng tuyến tránh
Tân An, Quốc lộ 91 đoạn Cần Thơ-An
Giang, tuyến tránh Cai Lậy, tuyến tránh

- Đối với các công trình, dự án thủy lợi,
thủy sản, Chính phủ đã đầu tư xây dựng
nhiều dự án 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; (vii) Các dự án hạ tầng thủy sản, cảng
cá, khu neo đậu cho khu vực ĐBSCL,…,
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bước đầu đáp ứng nền nông nghiệp thích
ứng BĐKH 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 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 Bạc
Liêu, tỉnh Sóc Trăng (với tổng kinh phí
263.564 triệu 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 152.865 triệu
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,…
- Việc xây dựng bổ sung các cụm,
tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có
sẵn vùng ngập lũ được Chính phủ tiếp tục
cho phép đầu tư để đảm bảo người dân
vùng ngập lũ được sống an toàn ổn định(1).
- Có 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 đã được ban
hành, góp phần hạn chế việc khai thác
cát từ lòng sông để san nền, bảo đảm tiết
kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Công tác bảo vệ môi trường nông
thôn vùng ĐBSCL đã có bước đột phá lớn,
tạo ra những dấu ấn có tác dụng lan tỏa
rộng khắp, đặc biệt là xử lý rác thải khu
dân cư và cải tạo cảnh quan. Triển khai
Dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL để
xây dựng một hệ thống cấp nước đủ công
suất, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu
nước sinh hoạt và sản xuất cho các tỉnh

thành phía Tây Nam sông Hậu đến năm
2025 và 2030, đảm bảo an ninh về cấp
nước, an sinh xã hội. Tăng cường quản lý
chất thải rắn và triển khai thực hiện các
dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải
rắn, đầu tư các hệ thống thu gom, xử lý
nước thải. 13 địa phương trong vùng đều
đã được đầu tư bệnh viện đa khoa tỉnh với
trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.
7. Quan tâm đầu tư nguồn lực nhà
nước, triển khai cơ chế khuyến khích thu
hút nguồn vốn tư nhân tạo xung lực cho
phát triển bền vững vùng ĐBSCL
- Tổng số vốn đầu tư qua địa phương
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 (chưa bao gồm 10% dự
phòng) là 193.967,151 tỷ đồng chiếm
16,53%(2) so với cả nước, trong đó:
+ Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục
tiêu là 79.905,9 tỷ đồng gồm: i) Nguồn
vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu là 42.321,62
tỷ đồng; ii) Nguồn vốn trái phiếu Chính
phủ là 20.673,097 tỷ đồng; iii) Nguồn vốn
nước ngoài là 16.911,182 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương là 114.061,251 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư trung hạn qua các Bộ,
ngành: vốn đầu tư trong kế hoạch trung
hạn giai đoạn 2016-2020 vùng ĐBSCL
trong một số lĩnh vực cụ thể như sau:
+ Trong lĩnh vực nông nghiệp: tổng
mức đầu tư là 28.200 tỷ đồng.
+ Trong lĩnh vực giao thông: tổng mức
đầu tư là 32.961 tỷ đồng.
+ Trong lĩnh vực y tế: tổng mức đầu tư
là 947,5 tỷ đồng.
- Nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch
trung hạn giai đoạn 2016-2020: đã xử lý

(1)
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.
(2)
Nếu so sánh với giai đoạn 2011-2015, chi đầu tư phát triển cho vùng ĐBSCL có sự thay đổi rõ rệt, giai đoạn 2011-2015 chi đầu tư cho
toàn vùng chỉ chiếm 12,2% so với cả nước.
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HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HAI NĂM 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

sạt lở cấp bách nguy hiểm từ nguồn dự
phòng Ngân sách Trung ương năm 2018
là 1.500 tỷ đồng, tiếp tục bố trí từ nguồn
dự phòng chung kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2016-2020 là 1.000 tỷ đồng.
- Trong khuôn khổ Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và tăng
trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Thủ
tướng Chính phủ đã giao 3.700 tỷ đồng từ
nguồn ngân sách Trung ương cho 20 dự án
BĐKH tại ĐBSCL.
- Ưu đãi về thuế, phí: hệ thống thuế, phí
và lệ phí đã quy định những chính sách ưu
đãi ở mức cao nhất đảm bảo khuyến khích
đầu tư, phát triển lĩnh vực nông nghiệp
như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối
với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi
trồng, chế biến nông sản của hợp tác xã;
miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá
nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp, làm muối,...; miễn thuế sử dụng
đất nông nghiệp; miễn lệ phí trước bạ đối
với đất Nhà nước giao sử dụng vào mục
đích sản xuất nông nghiệp; miễn thu thủy
lợi phí,...
- Nguồn vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước:
đã có nhiều chính sách tín dụng ưu đãi như
chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp
tàu, cấp bù lãi suất; tín dụng cho các dự
án phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội tại địa
phương từ quỹ đầu tư phát triển địa phương
(tính đến hết 31/12/2018, dư nợ cho vay
của 10 Quỹ đầu tư phát triển địa phương
vùng ĐBSCL đạt trên 1.800 tỷ đồng).
8. Nghiên cứu khoa học và công nghệ
được đẩy mạnh, cung cấp luận cứ, sáng
kiến, giải pháp, công nghệ phục vụ phát
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
- Đã tiến hành tổng hợp, rà soát,
đánh giá các kết quả nghiên cứu nổi bật

thuộc các chương trình khoa học và công
nghệ (KH&CN) cấp quốc gia (1) qua các
giai đoạn để: (i) Chuyển giao các kết quả
nghiên cứu và cơ sở dữ liệu liên ngành để
kịp thời ứng phó với BĐKH; (ii) Cung cấp
luận cứ khoa học cho việc triển khai thực
hiện các giải pháp phát triển bền vững
ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Các kết quả
nổi bật chủ yếu bao gồm: cập nhật kịch
bản BĐKH, nước biển dâng; đánh giá
mức độ tổn thương do BĐKH gây ra cho
các ngành, lĩnh vực nhất là tài nguyên
nước, đất, thủy sản, nông nghiệp phục
vụ quy hoạch ngành, địa phương; tạo các
giống cây trồng, cải tạo đất thích nghi với
BĐKH, nước biển dâng, xâm nhập mặn;
các mô hình sử dụng năng lượng tái tạo
phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng
khan hiếm nước; 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,...
- Lồng ghép các nhiệm vụ KH&CN
theo Nghị quyết số 120/NQ-CP vào các
đề tài nghiên cứu trong giai đoạn tới của
Chương trình KH&CN cấp quốc gia, bao
gồm: (i) Giám sát tài nguyên nước mặt và
cảnh báo hạn hán ở ĐBSCL; (ii) Đánh giá
các 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 trong phòng chống xói lở bờ
sông vùng ĐBSCL; (iii) 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 (hạn hán, xâm
nhập mặn, ngập lụt, trượt lở, sụt lún, xói lở
bờ sông); (iv) Nhận dạng các tác động của
BĐKH và sự thay đổi của các hiện tượng

(1)

Bao gồm Chương trình KH&CN phòng tránh thiên tai và bảo vệ môi trường và Chương trình KH&CN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát
triển kinh tế biển; Chương trình KH&CN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (12 đề tài cấp quốc gia nghiên cứu
giải pháp phát triển bền vững cho ĐBSCL); Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội vùng Tây Nam Bộ (60 đề
tài nghiên cứu về ĐBSCL).
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khí hậu thông thường phục vụ công tác
đánh giá thực trạng BĐKH ở Việt Nam;
(v) Xây dựng hệ thống giám sát BĐKH và
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp
với Việt Nam,...
- Các địa phương trong vùng tích cực
thực hiện các hoạt động về KH&CN như:
tỉnh Tiền Giang nghiên cứu sản xuất chế
phẩm sinh học, biến đổi gen, đề xuất mô
hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông
nghiệp trên nền đất lúa; thành phố Cần
Thơ triển khai nghiên cứu, chuyển giao
các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị,
nông nghiệp công nghệ cao,...
9. Công tác đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực đã được quan tâm;
hoạt động truyền thông, nâng cao nhận
thức được đẩy mạnh
- Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới giáo
dục nghề nghiệp; chuyển đổi ngành nghề,
tạo việc làm cho lao động nông nghiệp,
nông thôn vùng ĐBSCL theo hướng chuyên
môn hóa, chuyên nghiệp hóa, rút dần lao
động nông nghiệp chuyển sang ngành
công nghiệp dịch vụ.
- Đã xây dựng và triển khai Đề án
tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 120/
NQ-CP; chủ động triển khai các hoạt
động tuyên truyền về phát triển bền vững
ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Từ năm 2017
đến nay, các cơ quan thông tấn báo chí
đã đăng tải khoảng trên 150.000 tin, bài,
hình ảnh phản ánh về chủ đề phát triển
bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH
(Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm
2018 đã tổ chức sản xuất và phát sóng 8
chương trình truyền hình (30 phút/chương
trình) trên kênh truyền hình phủ sóng toàn
quốc; tổ chức sản xuất và phát sóng 25
chương trình phát thanh (10 phút/chương
trình) trên Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 ĐBSCL;
Bộ Công Thương 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
biến nông sản, thực phẩm,...).
10. Hoạt động hợp tác quốc tế được thúc
đẩy góp phần thu hút nguồn lực, tri thức,
công nghệ cho đồng bằng sông Cửu Long
- Đã đẩy mạnh việc tham gia hiệu quả
của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác
phát triển với các nước Tiểu vùng sông Mê
Công và giữa các nước Tiểu vùng sông Mê
Công với các đối tác phát triển. 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 BĐKH
(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 BĐKH
và quản lý nước, Ngân hàng Thế giới, GIZ,
JICA,…). 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, KH&CN để hỗ trợ ĐBSCL
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, phát triển hạ
tầng đô thị ĐBSCL, phát triển hạ tầng giao
thông vận tải thích ứng với BĐKH.
- Đã hoàn thành việc đánh giá, đề xuất
các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả
Hiệp định Mê Công 1995, tăng cường hợp
tác với các quốc gia lưu vực sông Mê Công
để phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng
12
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BĐKH, triển khai thực hiện Đề án tổng
thể về ảnh hưởng của phát triển thủy điện
trên dòng chính sông Mê Công tới ĐBSCL.
Nhìn chung, trong hai năm qua, việc
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát
triển bền vững ĐBSCL đã đạt được một số
kết quả quan trọng, một số cơ chế chính
sách đã được rà soát, bổ sung; Quy hoạch
tổng thể phát triển bền vững vùng ĐBSCL
đang được khẩn trương xây dựng. Tăng
trưởng GDP của vùng ĐBSCL năm 2018
đạt mức ấn tượng là 7,8%, cao nhất trong
4 năm trở lại đây (cao hơn mức tăng trưởng
bình quân 7,08% của cả nước). Kim ngạch
xuất khẩu toàn vùng lần đầu tiên đạt 15,7
tỷ USD. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế đạt được
một số kết quả tích cực, nhất là trong nông
nghiệp. 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. Hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu
tư, xây dựng, tăng cường kết nối liên vùng,
nhất là hệ thống giao thông đường bộ,
đường thủy, các cụm tuyến dân cư vượt lũ.
Có được những kết quả nêu trên là nhờ
vấn đề phát triển bền vững ĐBSCL thích
ứng với BĐKH nhận được sự quan tâm lớn
của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thu hút
sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Ngay
sau khi Hội nghị về phát triển bền vững
ĐBSCL năm 2017 được tổ chức thành
công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
chỉ đạo sâu sát, ban hành Nghị quyết số
120/NQ-CP và Chương trình hành động
tổng thể thực hiện Nghị quyết. Thực tiễn
triển khai cho thấy Nghị quyết số 120/
NQ-CP rất phù hợp với bối cảnh và xu thế
phát triển của ĐBSCL trước những thách
thức to lớn của BĐKH; đã kế thừa, tích
hợp kết quả của các chương trình khoa
học công nghệ, các dự án đã và đang triển
khai thực hiện trong những năm qua. Sự
vào cuộc một cách chủ động của các Bộ,
ngành, địa phương với quyết tâm chính trị

cao, sự ủng hộ, đồng tình của người dân,
sự tham gia nhiệt huyết, tích cực của các
chuyên gia trong và ngoài nước trên cơ sở
sáng tạo, tri thức bản địa và sự vươn lên
mạnh mẽ của người dân để chuyển hóa
các thách thức thành cơ hội phát triển
mới. Sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng
doanh nghiệp góp phần thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chuỗi giá trị,
tạo xung lực về vốn cho phát triển ĐBSCL.
Sự hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức quốc tế,
đối tác phát triển về kỹ thuật, nguồn lực
thông qua các chương trình, dự án phát
triển vùng ĐBSCL.

II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
VÀ THÁCH THỨC
1. Hạn chế
- Thể chế điều phối vùng, liên kết vùng
chưa được nghiên cứu, triển khai; chưa có
cơ chế để các địa phương lựa chọn được
những vấn đề liên vùng, qua đó đề xuất
được những dự án lớn, có sức lan tỏa, tạo
xung lực cho phát triển kinh tế-xã hội như
hạ tầng, giao thông,...
- Tư duy phát triển thuận thiên, theo
3 vùng kinh tế sinh thái chậm được triển
khai, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch
còn thiếu tổng thể.
- Chưa hình thành được cơ chế thu hút
nguồn lực đầu tư từ khối tư nhân và xã hội;
chưa có các giải pháp đột phá trong đầu
tư cho ĐBSCL: tập trung nguồn lực từ ngân
sách Nhà nước, vốn ODA cho các chương
trình, dự án tạo ra động lực để thực hiện
chuyển đổi quy mô lớn.
- Các dự án hạ tầng còn thiếu kết nối
đồng bộ, đa mục tiêu, chưa kết nối với
thành phố Hồ Chí Minh để phá thế ốc đảo
và 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.
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- Việc ứng dụng khoa học để tạo ra nền
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 còn
hạn chế.
- Chưa làm rõ được thế mạnh của vùng
về nông nghiệp, du lịch, biển đảo để có
các giải pháp hiệu quả thúc đẩy ngành
kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch,
công nghiệp chế biến.
- Vẫn còn khó khăn trong chuyển đổi
nguồn lực để đáp ứng sự chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, chuyển đổi quy mô lớn cho
toàn vùng.

Mê Công ngày càng phức tạp hơn. Dự báo,
tình trạng thiếu cát, thiếu màu, thiếu nước
sẽ còn tiếp diễn nghiêm trọng, tác động
tiêu cực đến phát triển ĐBSCL.
- Quá trình triển khai Nghị quyết mới ở
bước đầu, để đạt được mục tiêu, tầm nhìn
chiến lược Nghị quyết đề ra, khối lượng
thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cần
triển khai thực hiện còn rất lớn.

III. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
MANG TÍNH ĐỘNG LỰC ĐỂ THÚC
ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG
1. Về nông nghiệp

2. Nguyên nhân
- Nghị quyết số 120/NQ-CP là bước
đột phá về đổi mới tư duy tiếp cận, các Bộ,
ngành, địa phương còn lúng túng, chưa đủ
năng lực đề xuất, chuẩn bị các dự án lớn
với công nghệ phù hợp về thích ứng với
BĐKH, chuyển đổi quy mô lớn.
- Nghị quyết được ban hành sau khi
Chương trình đầu tư công trung hạn đã
được Quốc hội thông qua nên việc đề xuất
bổ sung nguồn lực cho các dự án mới còn
gặp khó khăn.
- Kết quả điều tra cơ bản, số liệu, dữ
liệu chưa cung cấp đủ cơ sở, luận cứ khoa
học cho quá trình hoạch định chính sách,
xây dựng quy hoạch, đề xuất các chương
trình, dự án.
3. Thách thức
- Dự báo trong thời gian tới, tình hình
BĐKH, thiên tai diễn biến nhanh; các tác
động dài hạn đã được dự báo, nhận diện,
tuy nhiên những tác động ngắn hạn rất
khó lường, khó dự báo do tính thất thường,
cực đoan.
- Thách thức từ các hoạt động khai thác,
sử dụng nước ở phía thượng nguồn, đặc biệt
là các dự án thuỷ điện trên dòng chính sông

Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng đổi
mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông
thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả
và năng lực cạnh tranh, thích ứng với BĐKH.
Phát triển nông nghiệp bền vững theo
3 vùng dựa trên biến động về nguồn nước,
tính thích nghi về đất đai và nhu cầu của
thị trường gồm vùng thượng, vùng giữa và
vùng ven.
Vùng thượng: phát triển nông nghiệp
đa dạng có tính đến thích ứng với cực
đoan và vùng trọng điểm sản xuất lúa ,cá
tra và điều tiết, kiểm soát lũ cho ĐBSCL.
Vùng giữa: phát triển lúa gạo tập trung,
nông nghiệp miệt vườn; hình thành trung
tâm trái cây của cả nước kết hợp nuôi
trồng thủy sản nước ngọt, rau màu cây
công nghiệp; đồng thời đóng vai trò điều
tiết nước cho vùng ven biển.
Vùng ven biển: phát triển nông nghiệp
dựa vào nước mặn và lợ, phát huy lợi thế
thủy sản kết hợp sản xuất lúa gạo đặc sản,
cây trồng sử dụng ít nước và chịu mặn;
phát triển hệ thống rừng tận dụng nông
lâm kết hợp theo hướng sinh thái hữu cơ
kết hợp với du lịch.
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2. 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.
3. Về xây dựng
Phát triển hệ thống đô thị ĐBSCL theo

mô hình đa trung tâm phù hợp với thay đổi
của sinh thái tự nhiên và BĐKH, hướng tới
phát triển bền vững. Điều chỉnh mạng lưới
đô thị về tầng bậc theo hướng hình thành
trung tâm đô thị sinh thái, tổ chức mạng
lưới gồm 37 đô thị trọng điểm với 14 đô thị
phân bố ở vùng giữa đồng bằng, 18 đô thị ở
tiểu vùng ven biển và 5 đô thị ở vùng ngập
sâu, trong đó thành phố Cần Thơ đóng vai
trò là trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế,
giáo dục, đào tạo, công nghiệp chế biến.
Về đô thị nông thôn: tập trung nguồn
lực xây dựng nông thôn mới, theo hướng
kết hợp không gian cũ với các điểm đô
thị mới khu dân cư nông thôn gắn với đặc
trưng của từng tiểu vùng. Rà soát, di rời, sắp
xếp các khu dân cư, khu vực ven sông có
nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho

Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng ĐBSCL
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người dân tại các khu vực ngập lụt, bão lũ.
Tiếp tục đầu tư bổ sung các cụm tuyến dân
cư vượt lũ. Quy hoạch phát triển các khu xử
lý chất thải rắn cấp vùng và liên vùng.
4. Về giao thông vận tải
Từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao
thông đường bộ trong vùng cũng như kết
nối với thành phố Hồ Chí Minh để đáp
ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển
kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an
ninh của vùng, trong đó tập trung hoàn
chỉnh tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông
từ Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, tuyến cao
tốc Bắc Nam phía Tây từ Chơn Thành
đến Rạch Giá, hoàn thiện nâng cấp phần
đường và xây dựng các cầu Rạch Miễu
2, Đại Ngãi, tuyến trục dọc phía Đông
của vùng nối từ thành phố Hồ Chí Minh
qua các tỉnh ven biển duyên hải đến Cà
Mau; từng bước nâng cấp các tuyến quốc

lộ trọng yếu trong vùng;... Ngoài ra, tìm
kiếm nguồn vốn để đầu tư tuyến cao tốc
trục ngang Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng
và Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu,...
Nghiên cứu hình thành một cảng biển
cửa ngõ đáp ứng cho tàu có trọng tải đến
100.000 tấn và trên 100.000 tấn, phục vụ
xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp của khu
vực ĐBSCL; tháo gỡ các nút thắt về vận
tải đường thuỷ nội địa và hàng hải để phát
huy được lợi thế của vùng, tăng cường kết
nối giữa các phương thức vận tải đường bộ,
đường thủy kết nối với cảng đường thủy nội
địa, cảng biển và cảng hàng không, trong
đó tập trung hoàn thành một số dự án trọng
điểm như: Nâng cấp kênh Chợ Gạo giai
đoạn 2, Dự án luồng tàu biển có tải trọng
lớn vào sông Hậu giai đoạn hoàn chỉnh, đầu
tư Dự án phát triển các hành lang đường
thủy và logistics khu vực phía Nam bằng

Bản đồ kết nối giao thông vận tải vùng đồng bằng Nam Bộ và vùng ĐBSCL
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nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới,...
- Nghiên cứu nâng công suất cảng
hàng không quốc tế Phú Quốc để đáp ứng
nhu cầu hành khách ngày càng tăng cao
và có giải pháp để khai thác có hiệu quả
các sân bay hiện có trong vùng, giảm tải
cho sân bay Tân Sơn Nhất.
5. Về phát triển kinh tế biển và du lịch
- Tập trung xây dựng phát triển Phú
Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch
sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế;
phát triển công nghiệp khí, chế biến khí,
điện khí, năng lượng tái tạo, nuôi trồng,
khai thác hải sản, dịch vụ hậu cần, hạ
tầng nghề cá; kết nối với các trung tâm
kinh tế lớn trong khu vực và thế giới.
- Thu hút đầu tư phát triển các khu du
lịch gắn với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên
gồm Phú Quốc-Năm Căn-Mũi Cà Mau,
Tràm Chim-Láng Sen-Núi Sam-Thế Sơn,
Cù Lao Hổ-Ninh Kiều-Hà Tiên-Văn Thanh
Miếu. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng cơ
sở vật chất kỹ thuật đảm bảo liên kết giữa
các vùng.

IV. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH TRIỂN
KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ
120/NQ-CP TRONG THỜI GIAN TỚI
Để thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị
quyết, vấn đề cấp bách đặt ra là cần sớm
nghiên cứu hình thành thể chế phù hợp
cho ĐBSCL (mô hình Cao ủy đồng bằng
như ở Hà Lan) với chức năng, nhiệm vụ
rõ ràng; có đủ thẩm quyền đại diện cho
ĐBSCL, lựa chọn các tư vấn khoa học, tư
vấn quốc tế để xác định được trọng tâm ưu
tiên phát triển, đề xuất các cơ chế chính
sách đặc thù, xác định được các mục tiêu
ưu tiên, cũng như xây dựng các dự án đầu
tư cho các công trình mang lại lợi ích liên
vùng; xác định được nguồn vốn để thực
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hiện các chương trình, dự án tạo ra sự
chuyển đổi, giải quyết căn cơ về hạ tầng
giao thông, thủy lợi cho ĐBSCL. Cần xác
định phát triển hạ tầng đa mục tiêu là điều
kiện tiên quyết để chuyển đổi theo 3 vùng
kinh tế sinh thái.
Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các
Bộ, ngành, địa phương tập trung ưu tiên
thực hiện một số nhiệm vụ có tính định
hướng sau đây:
1. Cần xây dựng, thực hiện các dự án
lớn; phát triển hạ tầng đa mục tiêu: giao
thông, thủy lợi, thích ứng với BĐKH để tạo
ra chuyển đổi quy mô lớn. Rà soát, xây
dựng các tiêu chí xác định và đầu tư dự
án, công trình ứng phó với BĐKH quy mô
lớn, có tính chất liên vùng, có tác động
tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội;
các dự án quan trọng, cấp bách trong giai
đoạn 2021-2025 và đến năm 2030. Đẩy
nhanh việc triển khai các chương trình, dự
án ODA đã ký kết và các dự án vốn trong
nước quy mô lớn để sớm phát huy hiệu quả
hỗ trợ chuyển đổi sinh kế. Bổ sung chức
năng, tăng vốn điều lệ cho Quỹ bảo vệ
môi trường Việt Nam để thực hiện Quỹ hỗ
trợ phát triển ĐBSCL.
2. Cần có Quy hoạch tổng thể về đất
đai, tài nguyên nước, không gian biển theo
3 vùng kinh tế sinh thái. Đẩy nhanh quá
trình xây dựng và phê duyệt Quy hoạch
tổng thể phát triển bền vững vùng ĐSBCL
giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm
2050 theo phương pháp tích hợp đa ngành
làm định hướng để các Bộ, ngành, địa
phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát
triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh
vực cũng như tạo cơ chế khuyến khích, thu
hút đầu tư, tăng cường kết nối liên vùng.
Triển khai Quy hoạch bảo vệ môi trường
cho ĐBSCL trong giai đoạn 2021-2030.
3. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng

cao giá trị hàng hóa nông nghiệp, có cơ
chế thu hút doanh nghiệp đầu tư ứng dụng
công nghệ cao về thủy sản, nuôi trồng
biển, phát triển du lịch sinh thái nông
nghiệp, sinh thái biển. Tiếp tục cơ cấu lại
ngành công nghiệp theo hướng hình thành
các hệ sinh thái kinh tế xanh, bền vững,
ứng dụng công nghệ cao. Phát triển năng
lượng tái tạo, bảo vệ môi trường có công
nghệ xử lý rác thải đô thị, nông thôn phù
hợp. Đảm bảo an toàn năng lượng thông
qua phát triển, sử dụng hiệu quả năng
lượng mặt trời, gió phù hợp với yêu cầu sử
dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai.
4. Khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn
thiện hệ thống cơ chế, chính sách được
giao tại Nghị quyết và Chương trình hành
động tổng thể thực hiện Nghị quyết, đặc
biệt là cơ chế chính sách huy động nguồn
lực, nhất là từ khối tư nhân; đẩy mạnh triển
khai hình thức đối tác công tư. Thực hiện
huy động nguồn vốn tạo quỹ đất ở các công
trình đầu tư hạ tầng của Nhà nước để tạo
nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng.
Khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản Nhà
nước thông qua việc sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất thuộc sở hữu Nhà nước; từ tài sản kết
cấu hạ tầng, chủ động tạo quỹ đất, khuyến
khích đầu tư các dự án có tính chất động
lực như du lịch, công nghiệp; quy hoạch
các khu vực đất trồng lúa có thể chuyển đổi
mục đích linh hoạt để nông dân chủ động
trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo điều
kiện tự nhiên của từng năm.
5. Đẩy mạnh điều tra, đánh giá, xây
dựng và triển khai tổng thể các giải pháp
trữ nước dựa vào xu thế tự nhiên của từng
khu vực; phòng chống sạt lở bờ sông, xâm
thực biển và sụt lún đất vùng ĐBSCL.
Trước mắt, tăng cường các biện pháp ứng
phó với tình trạng sụt lún đất và sạt lở bờ
sông, bờ biển nhằm tập trung nguồn lực,
đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để thực
hiện đồng bộ các giải pháp liên ngành,

liên vùng. Khẩn trương hoàn thành cơ sở
dữ liệu liên ngành phục vụ công tác hoạch
định chính sách, xây dựng chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, các quyết định đầu tư.
Sớm hoàn thành Trung tâm tích hợp dữ
liệu vùng ĐBSCL.
6. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học,
ứng dụng công nghệ 4.0; thúc đẩy hình
thành các trung tâm phát triển, tiếp nhận
và chuyển giao công nghệ cao. Xây dựng
chương trình KH&CN để nghiên cứu
tổng thể về thích ứng lâu dài với BĐKH
ở ĐBSCL. Đẩy mạnh đào tạo nghề, phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn
với thị trường xuất khẩu lao động; đổi mới
công tác đào tạo, công tác truyền thông,
nâng cao nhận thức của các cấp chính
quyền và người dân.
7. Tăng cường hợp tác quốc tế, thiết
lập các khuôn khổ hợp tác mới trong lĩnh
vực BĐKH và tài nguyên nước nhằm phát
huy sự hỗ trợ, đầu tư của các đối tác phát
triển để phát triển bền vững ĐBSCL. Đẩy
mạnh công tác điều phối các hoạt động
hợp tác song phương, đa phương và với
các quốc gia thượng nguồn về ứng phó với
BĐKH, quản lý tài nguyên nước.
Nhân dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cơ quan đầu mối triển khai thực
hiện Nghị quyết 120/NQ-CP trân trọng
cảm ơn sự tham gia phối hợp tích cực của
các đối tác phát triển, các nhà tài trợ quốc
tế thời gian qua. Trong giai đoạn tới, chúng
tôi mong muốn các đối tác phát triển, các
nhà tài trợ quốc tế tiếp tục chung tay với
Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương
vùng ĐBSCL, hỗ trợ về chuyên gia, kinh
nghiệm, tri thức, công nghệ, quản trị và
nguồn lực xây dựng và triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững
ĐBSCL thích ứng với BĐKH./.
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ DŨNG
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP
CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
I. VỀ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thứ nhất, hoàn thành đấu thầu lựa
chọn đơn vị tư vấn quốc tế để tổ chức lập
quy hoạch vùng;

1. Về xây dựng quy hoạch tổng thể
phát triển bền vững vùng đồng bằng sông
Cửu Long

Thứ hai, tiến hành khảo sát ở một số
địa phương trong vùng để rà soát, đánh
giá tình thực hiện quy hoạch và xác định
các vấn đề liên ngành, liên tỉnh mà quy
hoạch vùng cần giải quyết; khẩn trương
nghiên cứu xây dựng Nhiệm vụ lập quy
hoạch vùng ĐBSCL dự kiến trình thẩm
định trong tháng 9/2019;

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại
Nghị quyết số 120/NQ-CP, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư hiện nay đang tổ chức lập quy
hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn
đến năm 2050 theo phương pháp tích
hợp đa ngành theo quy định của Luật Quy
hoạch. Quy hoạch vùng ĐBSCL mới sẽ
tạo ra một khung chiến lược toàn diện cho
vùng ĐBSCL, làm cơ sở để triển khai các
chương trình, dự án đầu tư phát triển đồng
bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội, hạ tầng sản xuất cũng như
việc khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn
lực trên cơ sở phát huy những tiềm năng,
lợi thế của vùng ĐBSCL trong điều kiện
BĐKH, xâm nhập mặn để thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thứ ba, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ
với các tỉnh, thành phố trong vùng trong
quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời
kỳ 2021 - 2020 để đảm bảo sự gắn kết
giữa quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh
theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
Thứ tư, xây dựng hệ thống thông tin
và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch thí
điểm cho vùng ĐBSCL. Trước mắt, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Ngân
hàng Thế giới để số hóa cơ sở dữ liệu về
quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn
vùng để Bộ, ngành, địa phương có thể tiếp
cận đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu về

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển
khai thực hiện một số hoạt động chính sau:
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quy hoạch phục vụ việc lập quy hoạch
thời kỳ 2021 - 2030;

giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối
vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ năm, tổ chức các cuộc hội thảo
với cơ quan, tổ chức có liên quan, các
địa phương trong vùng để xác định định
hướng phát triển của vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn
số 3975/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11/6/2019
báo cáo Thủ tướng Chính phủ về rà soát,
đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng
theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày
06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo
đó, nội dung báo cáo tập trung đánh giá
những kết quả đạt được, những hạn chế,
thách thức và đề ra các giải pháp hoàn
thiện cơ chế điều phối vùng. Đồng thời, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập Hội
đồng điều phối vùng nhằm tạo sức mạnh
tổng hợp, liên kết chuỗi chặt chẽ nâng cao
giá trị và sức cạnh tranh của các mặt hàng,
nông sản, thủy sản của vùng, với những nội
dung cơ bản như sau:

Nội dung quy hoạch sẽ tập trung vào một
số định hướng chiến lược trên cơ sở kết quả
nghiên cứu sơ bộ như sau:
a) Phát triển nông nghiệp theo 2 mục tiêu
- Thích ứng với các tác động của biến
đổi khí hậu, sử dụng đất và nước một cách
bền vững trong tương lai.
- Trở thành động lực tăng trưởng kinh
tế của vùng ĐBSCL, hỗ trợ các ngành công
nghiệp và dịch vụ dựa trên kinh doanh
nông nghiệp để tăng trưởng bền vững.
b) Phát triển vận tải và logistics phù hợp với
điều kiện đặc thù của vùng
- Nâng cấp mạng lưới vận tải thủy giữa
vùng ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh.
- Phát triển các trung tâm logistics (có
thể kết hợp với các trung tâm vệ tinh) để
tập trung, thu gom hàng hóa, hỗ trợ vận tải
đa phương thức và cung cấp các dịch vụ
gia tăng.
- Nâng cấp đoàn phương tiện vận tải
thủy nội địa - tăng công suất về độ sâu để
tăng tính cạnh tranh với vận tải đường bộ.
c) Xác định các tiểu vùng để tạo động lực
phát triển cho vùng ĐBSCL và các tiểu vùng
d) Ứng phó với biến đổi khí hậu và tài
nguyên nước
Dự kiến quy hoạch sẽ hoàn thành trong
quý III/2020 theo đúng thời gian quy định
tại Nghị quyết số 120/NQ-CP.
2. Về rà soát, đánh giá cơ chế thí điểm
điều phối vùng theo Quyết định số 593/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các

a) Cơ cấu tổ chức
Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng
ĐBSCL là 01 Phó Thủ tướng Chính phủ;
02 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 01 Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh/thành phố trong vùng
ĐBSCL (thông qua bỏ phiếu).
b) Thành viên Hội đồng
Gồm 13 Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố
trong vùng; đại diện Lãnh đạo các Bộ: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao
thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Xây
dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng
Chính phủ.
Các cơ quan giúp việc của Hội đồng:
văn phòng, tổ tư vấn và nhóm công tác
(được thành lập theo nhiệm vụ và tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ).
c) Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền
- Phối hợp với các địa phương thực
hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn 2050; giám sát việc
21

triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng
quy định của Luật Quy hoạch.
- Thông qua kế hoạch điều phối liên
kết hàng năm; thống nhất kế hoạch liên
kết các địa phương trong vùng, xây dựng
nội dung, quy mô, mức độ tính chất thực
hiện các liên kết, phương thức tổ chức
thực hiện các liên kết.
- Thông qua danh mục đầu tư các
chương trình, dự án liên kết vùng và các
dự án mang tính liên kết vùng; tổ chức
giám sát và kiểm tra thực hiện.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh
giá việc thực hiện các liên kết, tháo gỡ,
giải quyết các vấn đề nảy sinh về điều
phối vùng.
Việc thành lập Hội đồng vùng ĐBSCL
có ưu điểm là Hội đồng vùng không phải
một cấp hành chính, không tạo ra gánh
nặng ngân sách cho nhà nước; Lãnh đạo
Chính phủ chỉ đạo trực tiếp với các Bộ,
ngành và địa phương giải quyết các vấn
đề của vùng nên có sự kết nối tốt hơn, từ
đó có giải pháp xử lý và khuyến nghị kịp
thời đối với các vấn đề của vùng; là kênh
thông tin và là cầu nối trực tiếp giữa Chính
phủ và các địa phương trong vùng.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối
hợp các Bộ và địa phương xây dựng và trình
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL
và Quy chế hoạt động của Hội đồng điều
phối vùng.
3. Về xây dựng các chính sách khuyến
khích phát triển cho đồng bằng sông Cửu
Long với quy mô toàn vùng, liên ngành, có
tính dài hạn đến năm 2030 và xa hơn để
thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ giữa sản xuất
nông nghiệp và doanh nghiệp
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính
phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-

CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư
số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/
NĐ-CP. Theo đó, tại Nghị định số 57/2018/
NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT
quy định các 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 của ngành nông nghiệp, thích
ứng với biến đổi khí hậu, cải cách mạnh
mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà
nước liên quan đến doanh nghiệp, nhằm
giảm chi phí của doanh nghiệp (cả chi phí
chính thức và lành mạnh hóa môi trường
có khả năng phát sinh các chi phí không
chính thức) để thúc đẩy làn sóng khởi
nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn, trong
đó có vùng ĐBSCL.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số
3460/BKHĐT-KTNN ngày 24/5/2019, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực
hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP nhằm
thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải
pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh
doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6
tháng và cả năm 2019. Tại báo cáo này
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ:
+ Chỉ đạo các Bộ và địa phương khẩn
trương ban hành các văn bản để thực hiện
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, hoàn thành
chậm nhất vào quý III năm 2019.
+ Đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ
trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung
ương năm 2019 nhằm hỗ trợ một số dự
án của các địa phương theo Nghị định số
57/2018/NĐ-CP, trong đó có các dự án
của các tỉnh ĐBSCL.
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+ Đối với các dự án chưa có nguồn vốn
hỗ trợ, cho phép các doanh nghiệp được
gia hạn thời gian nộp thuế đối với các
khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp.
Số tiền thuế được gia hạn tương đương với
số tiền dự kiến nhà nước hỗ trợ dự án theo
quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐCP, thời gian gia hạn là 2 năm.
4. Về xây dựng cơ chế huy động nguồn
lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của
các doanh nghiệp, người dân vào phát
triển hạ tầng, kết hợp phát triển du lịch
a) Về bố trí nguồn lực
- Về vốn đầu tư công
+ Vốn đầu tư công trong kế hoạch trung
hạn 2016 - 2020:
(i) Đầu tư qua địa phương: tổng số
vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vùng
ĐBSCL (chưa bao gồm 10% dự phòng) là
193.967,151 tỷ đồng chiếm 16,53% so
với cả nước (chiếm 40% tổng chi đầu tư
phát triển của vùng), trong đó:

Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục
tiêu là 79.905,9 tỷ đồng gồm: Nguồn vốn
hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ ngân sách
Trung ương 42.321,62 tỷ đồng; Nguồn
vốn trái phiếu Chính phủ: 20.673,097 tỷ
đồng; Nguồn vốn nước ngoài: 16.911,182
tỷ đồng.
Nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương là 114.061,251 tỷ đồng.
(ii) Đầu tư theo một số lĩnh vực cụ thể:
Trong lĩnh vực nông nghiệp: bố trí vốn
kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 đạt
28.200 tỷ đồng (chiếm 29% tổng vốn toàn
ngành) thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
Trong lĩnh vực giao thông: bố trí vốn
kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020
đạt 32.961 tỷ đồng thông qua Bộ Giao
thông vận tải.
Trong lĩnh vực y tế: đầu tư đạt 947,5
tỷ đồng và các địa phương trong vùng đều
đã được đầu tư Bệnh viện đa khoa tỉnh với
trang thiết bị khá hiện đại, đồng bộ.
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+ Nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch
trung hạn 2016 - 2020:
(i) Đã bố trí xử lý sạt lở cấp bách nguy
hiểm từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung
ương năm 2018 là 1.500 tỷ đồng.
(ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà
soát, tổng hợp báo cáo Chính phủ cân đối
nguồn lực trình cơ quan có thẩm quyền ưu
tiên bố trí vốn cho các dự án cấp bách,
đang là điểm nghẽn của vùng trong lĩnh
vực giao thông, biến đổi khí hậu từ nguồn
dự phòng chung kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2016 - 2020.
(iii) Ngoài ra Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đang tiếp tục làm việc với các đối tác phát
triển, các nhà tài trợ để đề xuất một số dự
án mới triển khai trong giai đoạn 2021 2025 cho vùng ĐBSCL.
- Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài FDI
Tính lũy kế đến ngày 20/5/2019, trên
địa bàn các tỉnh vùng ĐBSCL hiện có
1.589 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn
đầu tư đăng ký 22,3 tỷ USD, chiếm 6,4%
tổng vốn đăng ký đầu tư của cả nước và xếp
thứ 4 trong 6 vùng của cả nước (sau Đông
Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền Trung). Quy mô vốn
bình quân trên một dự án là 14 triệu USD,
cao hơn quy mô vốn bình quân chung của
cả nước là khoảng 12,3 triệu USD.
Từ khi triển khai Nghị quyết số 120/
NQ-CP, trong năm 2018, đầu tư nước
ngoài vào vùng ĐBSCL đạt 2,59 tỷ USD,
chiếm 7,12% tổng vốn đầu tư cả nước,
bằng 95,2% so với năm 2017 và tăng
10,7% so với năm 2016.
Riêng trong 5 tháng đầu năm 2019,
các địa phương vùng ĐBSCL đã thu hút
được 68 dự án cấp mới với tổng vốn đăng
ký mới là 855,8 triệu USD, 36 lượt dự án
điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm

là 96,4 triệu USD và 106 lượt dự án góp
vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn
gần 83,4 triệu USD. Tính chung thì vùng
ĐBSCL đã thu hút được 1,04 tỷ USD trong
5 tháng đầu năm 2019, chiếm 6,21% tổng
vốn đầu tư đăng ký cả nước và tăng 30,9%
so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2018.
- Về phát triển doanh nghiệp
Trong 2 năm 2017 - 2018, vùng
ĐBSCL có 18.265 doanh nghiệp thành lập
mới (chiếm 7% cả nước) với tổng số vốn
đăng ký là 184.666 tỷ đồng (chiếm 6,6%
cả nước), tăng 21% về số doanh nghiệp và
tăng 72,3% về số vốn đăng ký so với giai
đoạn 02 năm trước đó.
Trong 5 tháng đầu năm 2019, vùng
ĐBSCL có 3.823 doanh nghiệp thành
lập mới (chiếm 7,1% cả nước) với số vốn
đăng ký là 39.565 tỷ đồng (chiếm 5,9%
cả nước), tăng 0,16% về số doanh nghiệp
và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong khi đó, cả nước có 53.998 doanh
nghiệp thành lập mới với số vốn đăng
ký là 669.722 tỷ đồng, tăng 3,2% về số
doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn so
với cùng kỳ năm 2018.
ĐBSCL đã thể hiện nhiều nỗ lực trong
việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và đã đạt được những kết quả tích cực dẫn
đầu cả nước về tiếp cận đất đai, chi phí
thời gian, chi phí không chính thức và tính
năng động… Tại Báo cáo điều tra, đánh giá
chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
năm 2018, vùng ĐBSCL có 3 tỉnh góp mặt
trong số 5 tỉnh đứng đầu cả nước, bao gồm
Đồng Tháp, Long An, Bến Tre.
    Hiện nay, thời gian trung bình xử lý
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 1,12 ngày,
thấp hơn nhiều so với thời hạn trong vòng
03 ngày làm việc theo quy định của Luật
Doanh nghiệp 2014.
b) Về xây dựng cơ chế huy động nguồn
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lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của
các doanh nghiệp

sản: xây dựng cánh đồng mẫu lớn và liên
kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp
với Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ)
và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) hoàn thành Dự thảo cơ chế và
chính sách ưu tiên để khuyến khích đầu
tư tư nhân ở ĐBSCL, dự kiến sẽ xin ý kiến
của các bộ, ngành và địa phương trong
thời gian tới để hoàn thiện Dự thảo báo
cáo, trong đó có một số giải pháp cụ thể:

- Xây dựng các mô hình hợp tác xã,
công ty phát triển nông nghiệp với cánh
đồng mẫu lớn, đại diện cho doanh nghiệp
hoặc tay nối của doanh nghiệp trong triển
khai sản xuất theo quy trình GAPs, đồng
bộ sản phẩm và chuỗi khép kín để đạt
chất lượng sản phẩm cao và ổn định.

- Cần áp dụng tốt các chính sách tài
chính và chính sách thuế theo hướng tăng
trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu đã
được ban hành bằng các hướng dẫn cụ thể.
- Giải quyết các khó khăn về đất đai,
giải phóng mặt bằng cho các dự án, điều
chỉnh luật đất đai theo hướng đẩy mạnh
quá trình tích tụ ruộng đất, đảm bảo khả
năng tiếp cận lâu dài đối với đất đai và các
quyền sử dụng hợp pháp của các nhà đầu
tư. Tăng tính kết nối giữa các vùng chuyên
canh, các cụm liên kết ngành với các trung
tâm thương mại và cảng xuất khẩu chính.
- Kiến tạo phát triển bền vững, trên cơ
sở chủ động thích ứng; chuyển từ tư duy
sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư
duy kinh tế nông nghiệp, từ số lượng sang
chất lượng gắn với chuỗi giá trị; từ sản xuất
nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp
hữu cơ và công nghệ cao. Chú trọng công
nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn
với phát triển kinh tế nông nghiệp.
- Chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên,
tránh can thiệp sâu vào tự nhiên, phát triển
bền vững theo phương châm chủ động
sống chung với lũ, sống chung với mặn,
khô cạn, thiếu nước, phù hợp với điều kiện
thực tế; cải thiện các thủ tục hành chính
theo hướng đơn giản hoá, áp dụng các công
cụ của Chính phủ điện tử; xây dựng vùng
nguyên liệu cho sản xuất nông lâm thuỷ

- Tăng cường công tác chuyển giao tiến
bộ khoa học công nghệ vào sản xuất từ các
đơn vị sở hữu, tăng sự liên kết tác quyền
cho những doanh nghiệp nhỏ để ươm
màu cho các doanh nghiệp phát triển,
đồng thời xây dựng các điểm trình diễn
công nghệ ở cấp tỉnh để giúp người dân
và doanh nghiệp tiếp cận được các công
nghệ nhanh nhất.
- Tiêu chuẩn hoá công nghệ, quy trình
sản xuất để dần nâng cao mặt bằng công
nghệ, xã hội hoá công nghệ, đặc biệt là
các công nghệ chọn tạo giống để sản
phẩm được cải thiện chất lượng nhanh
nhất có thể.
c) Về danh mục dự án liên kết vùng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với
Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) xây
dựng Bộ tiêu chí xác định các dự án liên
kết vùng và đã ban hành tại Quyết định
số 625/QĐ-BKHĐT ngày 05/5/2017 và đã
có công văn số 4259/BKHĐT-KTĐPLT ngày
22/6/2018 hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí
xác định dự án liên kết vùng ĐBSCL.
Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương
xây dựng đề xuất các chương trình và dự
án liên kết vùng ĐBSCL. Bộ Kế hoạch và
Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về
danh mục chương trình, dự án liên kết
vùng, trong đó có 38 đề xuất dự án cơ bản
đáp ứng tiêu chí là dự án liên kết vùng
với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 89.798,99
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tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung
ương là 88.557,39 tỷ đồng; vốn ngân sách
địa phương là 397,4 tỷ đồng; vốn doanh
nghiệp là 319,2 tỷ đồng; vốn khác là 525
tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện nay kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020 đã giao cho các Bộ, ngành và địa
phương; phần vốn dự phòng chung ngân
sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020
đã được báo cáo Quốc hội tại Tờ trình số
238/TTr-CP ngày 28/5/2019 của Chính
phủ nên không cân đối được nguồn vốn để
thực hiện các dự án liên kết vùng lúc này.
Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và
Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành tiếp
tục rà soát và tổng hợp các dự án liên kết
vùng đã đáp ứng tiêu chí nêu trên trình
Thủ tướng Chính phủ đưa vào kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê
duyệt chủ trương.

5. Về nhiệm vụ tập trung xử lý vướng
mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo
đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công
trung hạn 2016 - 2020
- Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đã tiến hành rà soát việc giao kế hoạch và
giải ngân các dự án đầu tư công giai đoạn
2016 - 2020, trong đó có vùng ĐBSCL.
- Đối với cơ chế chính sách đẩy mạnh
giải ngân các dự án đầu tư công, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ
ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày
03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công và Công
văn số 2348/VPCP-KTTH ngày 15/3/2018
của Văn phòng Chính phủ về một số nhiệm
vụ chủ yếu đẩy nhanh việc thực hiện và
giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018,
trong đó đã bao gồm đầy đủ các nhóm
giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ,
ngành liên quan và địa phương.
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- Trong năm 2018 và 2019, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ,
ngành, địa phương thành lập các đoàn
công tác thúc đẩy giải ngân tại các địa
phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong
quá trình triển khai kế hoạch đối với các
địa phương, trong đó có các địa phương
trong vùng ĐBSCL.
6. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu
trên song hiệu quả triển khai hoạt động liên
kết tại Nghị quyết số 120/NQ-CP chưa cao
bởi các hạn chế như sau:
- Về mục tiêu liên kết vùng: Quyết định
số 593/QĐ-TTg mới được thể hiện chủ yếu
ở khía cạnh tăng cường các trao đổi ở cấp
độ chính sách về liên kết vùng, chưa có quy
định ràng buộc việc thực hiện các cam kết
về liên kết vùng giữa các địa phương, đồng
thời các mục tiêu đề ra chưa thực hiện được
và tác động trên thực tế là chưa rõ ràng.

Một số ngành, lĩnh vực của từng địa
phương vẫn còn phát triển theo hướng riêng
lẻ, thiếu sự liên kết chặt chẽ, thống nhất
trong toàn vùng, việc triển khai các cơ chế,
chính sách đầu tư chưa đạt hiệu quả như
mong muốn, còn nhiều bất cập, ảnh hưởng
đến việc hoạch định chính sách cũng như
quy hoạch phát triển vùng. Xét về cơ cấu
kinh tế, các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL
nhìn chung đều có cơ cấu kinh tế tương tự
nhau, chưa phát huy tốt lợi thế so sánh, nên
việc đầu tư còn trùng lắp, dàn trải, không
gian kinh tế vùng bị chia cắt, xuất hiện
một số “xung đột lợi ích” trong ưu tiên phát
triển giữa các địa phương. Việc khai thác
sử dụng tài nguyên nước cũng như phát
triển các sản phẩm chủ lực vùng chưa được
“liên kết” tốt dẫn đến các địa phương có
sự cạnh tranh lẫn nhau, có nguy cơ phá vỡ
quy hoạch.
- Về cơ chế liên kết: hầu hết các nhiệm
vụ được giao trong Quyết định số 593/QĐ-
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TTg và Quyết định số 2220/QĐ-TTg về kế
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
593/QĐ-TTg là nghiên cứu cơ chế, chính
sách nên mặc dù các Bộ, ngành và địa
phương đã triển khai tích cực xong cần có
thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá và
đề xuất các chính sách, giải pháp thích
hợp. Do đó, một số nhiệm vụ đã giao cho
các Bộ, ngành địa phương chưa hoàn thành
theo tiến độ.
- Về quy hoạch: quy hoạch vùng là
công cụ quan trọng định hướng điều phối
liên kết vùng nhưng hiện nay mới lựa chọn
được tư vấn quốc tế xây dựng nên cần thời
gian để làm rõ yêu cầu liên kết và vai trò
của mỗi địa phương trong phát triển tổng
thể của vùng. Vì vậy, các địa phương gặp
lúng túng trong việc nhận diện các lĩnh
vực liên kết có tiềm năng mang lại lợi ích
lớn nhất để xác định các hoạt động liên
kết cụ thể. Đồng thời, các cơ quan quản
lý cấp Trung ương cũng thiếu căn cứ cho
công tác tổ chức và quản lý các hoạt động
liên kết trong vùng, bao gồm việc phân bổ
và điều phối nguồn lực phát triển.
Ngoài ra, chưa có một cơ chế xây dựng
đồng thuận và thể hiện được lợi ích tập
thể giữa các bên liên quan. Đối với một số
vấn đề mang tính vùng hoặc liên tỉnh, như
điều tiết và chia sẻ nguồn nước hay xây
dựng kết cấu hạ tầng, các địa phương thiếu
một cơ chế để cùng bàn bạc và thảo luận
một cách thấu đáo và thuận tiện. Do đó,
quá trình thảo luận có những vướng mắc
về kỹ thuật hoặc cơ sở pháp lý thì các bên
chưa có cách thức tháo gỡ và giải quyết.
Điều này cũng dẫn tới khó khăn trong việc
xây dựng đồng thuận để thực hiện các vấn
đề liên kết cụ thể, bao gồm những vấn đề
đã được nhất trí thông qua các văn bản đã
ký kết giữa các địa phương.
- Về nguồn lực tài chính: chưa có
nguồn vốn bố trí riêng cho các nhiệm vụ

liên kết. Các quy định hiện hành chưa
có quy định ưu tiên xây dựng một cơ chế
tài chính riêng cho hoạt động liên kết tại
ĐBSCL. Điều khoản quy định ngân sách
Trung ương hỗ trợ mức vốn tối thiểu 10%
so với tổng vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách trung ương phân bổ cho các
địa phương trong vùng để thực hiện các
chương trình, dự án liên kết đến nay chưa
thực hiện được do Quyết định số 593/QĐTTg được ban hành sau khi Quốc hội đã
quyết định kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020, việc huy động
nguồn lực từ xã hội vào hoạt động liên kết
còn hạn chế.
- Về bộ máy của cơ quan điều phối: Bộ
Kế hoạch và Đầu tư được giao chịu trách
nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ thực
hiện thí điểm liên kết chung toàn vùng,
nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải
là cơ quan chuyên trách, không đủ hoặc
không có đủ thẩm quyền để điều phối sự
phát triển chung của vùng. Bộ Kế hoạch
và Đầu tư cũng đã tích cực triển khai các
nhiệm vụ nhưng cũng chỉ là sự phối hợp
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
của các bộ, ngành và các địa phương,
nhưng chưa xây dựng xong định hướng,
chiến lược, quy hoạch, hoạch định những
chính sách riêng biệt thống nhất cho toàn
vùng, từ đó thiếu sự gắn kết, phân công
giữa các địa phương trong vùng.
- Về xây dựng cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ
liệu về các vấn đề mang tính liên tỉnh và
toàn vùng chưa được hình thành. Dữ liệu
hiện có thiếu tính tập trung, khó tiếp cận
và chưa mang tính hệ thống. Các hoạt
động hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chưa đóng vai
trò thích đáng trong quá trình xây dựng và
triển khai hoạt động liên kết. Tình trạng
này khiến các bên liên quan thiếu thông
tin và căn cứ khoa học cho việc ra quyết
định đối với các vấn đề liên kết.
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II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU phối vùng ĐBSCL và Quy chế hoạt động
QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ của Hội đồng điều phối vùng.
ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT
3. Giải pháp về huy động nguồn lực và
SỐ 120/NQ-CP
thu hút vốn đầu tư
1. Giải pháp về quy hoạch và tăng
cường kết nối thông tin
a) Đẩy nhanh quá trình xây dựng và
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
bền vững vùng ĐBSCL giai đoạn 20212030 tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng
với biến đổi khí hậu theo phương pháp tích
hợp làm định hướng để các Bộ, ngành, địa
phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành,
lĩnh vực cũng như tạo cơ chế khuyến khích,
thu hút đầu tư, tăng cường kết nối liên vùng.
b) Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ
liệu liên ngành về ĐBSCL nhằm cung cấp
thông tin một cách đồng bộ, hệ thống phục
vụ công tác hoạch định chính sách, xây
dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các
quyết định đầu tư, các hoạt động ứng phó
với biến đổi khí hậu, thiên tai và các hiện
tượng thời tiết cực đoan khác. Sớm hoàn
thành Trung tâm tích hợp dữ liệu vùng
ĐBSCL để chia sẻ, khai thác, sử dụng phục
vụ phát triển ĐBSCL.
2. Giải pháp về cơ chế điều phối vùng
a) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính
phủ giao trong Quyết định số 593/QĐ-TTg
và Quyết định số 2220/QĐ-TTg ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
số 593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên
kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL
giai đoạn 2016-2020.

a) Tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục
chương trình, dự án liên kết của vùng
ĐBSCL, trên cơ sở đảm bảo sự phù hợp với
Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 20212030 tầm nhìn năm 2050 và đưa vào kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 khi có chủ trương của cơ quan
có thẩm quyền.
b) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ
chế tài chính riêng cho vùng ĐBSCL giai
đoạn 2021-2025; hỗ trợ đầu tư vào các hoạt
động liên kết vùng, các chương trình, dự
án liên kết vùng (nguồn vốn ODA, vốn vay
ưu đãi...) trong lĩnh vực nông nghiệp, giao
thông, thủy lợi, tài nguyên nước..., và hỗ trợ
các hoạt động nghiên cứu, xây dựng cơ chế
chính sách và điều phối vùng.
c) Tiếp tục tích cực tiếp cận các quỹ
quốc tế như: Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Quỹ
Môi trường toàn cầu (GEF), nguồn vốn Tín
dụng xanh, nguồn lực từ các đối tác tham
gia Diễn đàn P4G để bổ sung thêm một
lượng vốn khác bên cạnh các nguồn vốn từ
Ngân sách Nhà nước để thúc đẩy đầu tư sự
phát triển của vùng ĐBSCL.
d) Nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản
pháp quy về đầu tư và doanh nghiệp để cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Sớm
hoàn thành các cơ chế, giải pháp khuyến
khích sự tham gia đầu tư của các doanh
nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là đầu
tư vào các lĩnh vực liên kết vùng ĐBSCL
thích ứng biến đổi khí hậu./.

b) Xây dựng cơ chế điều phối và bộ máy
liên kết hiệu lực, hiệu quả: nghiên cứu, xây
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định thành lập Hội đồng điều
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÁI CƠ CẤU NGÀNH, SẢN PHẨM
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG VÀ NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
I. KẾT QUẢ TÁI CƠ CẤU NÔNG
NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG

(sản lượng lúa 24,5 triệu tấn, chiếm 56%
sản lượng cả nước; sản lượng tôm 0,623
triệu tấn, chiếm 70%; sản lượng cá tra
1,41 triệu tấn, chiếm 95%; sản lượng
trái cây 4,3 triệu tấn, chiếm 60%). Kim
ngạch xuất khẩu các nông sản chủ lực
ĐBSCL (gạo, cá tra, tôm, trái cây) đạt
8,43 tỷ USD(1), chiếm 73,34% kim ngạch
xuất khẩu các nông sản chủ lực này của
cả nước.

1. Một số kết quả phát triển nông
nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long
- Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) phát triển vượt bậc, toàn
diện và đạt được nhiều thành tựu quan
trọng, đưa ĐBSCL thành vùng nông nghiệp
trọng điểm của Việt Nam, góp phần phát
triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, đảm
bảo an sinh xã hội.
Trong giai đoạn 2016-2018, nông
nghiệp ĐBSCL đạt tốc độ tăng trưởng GDP
3%/năm, cao hơn mức tăng bình quân cả
nước (2,67%/năm); đóng góp khoảng 34,6%
GDP toàn ngành nông nghiệp cả nước và
chiếm 33,5% GDP chung vùng ĐBSCL.

- Nông nghiệp ĐBSCL đã từng bước
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; cơ cấu sản xuất chuyển
dịch tích cực theo hướng thị trường, thích
ứng hơn với biến đổi khí hậu (BĐKH), đảm
bảo chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Năm 2018, ĐBSCL đứng đầu cả nước
về sản lượng lúa, tôm, cá tra và trái cây

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp ĐBSCL
chuyển dịch theo hướng tăng thủy sản, trái

Kim ngạch xuất khẩu các nông sản chủ lực ĐBSCL (gạo, cá tra, tôm, trái cây) đạt 8,43 tỷ USD, chiếm 43,2% kim ngạch xuất khẩu các mặt
hàng nông sản chính cả nước và chiếm 21,07% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước.

(1)
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cây; giảm lúa. Các hoạt động chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, mùa vụ, cơ cấu giống và
ứng dụng kỹ thuật canh tác, quy trình sản
xuất thích ứng hơn với BĐKH tiếp tục được
đẩy mạnh(1). Giai đoạn 2015-2018, diện
tích gieo trồng lúa giảm mạnh khoảng 195
nghìn ha (từ 4.302 nghìn ha xuống 4.107
nghìn ha), chủ yếu do giảm vụ, tương
ứng tỷ trọng giá trị sản xuất lúa gạo trong
tổng giá trị sản xuất nông nghiệp giảm từ
27,7% xuống 26,4%; diện tích nuôi trồng
thủy sản tăng từ 742,7 nghìn ha lên 807,3
nghìn ha, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành
thủy sản tăng từ 35,4% lên 42%(2); diện
tích trái cây tăng từ 308,6 nghìn ha lên
347,6 nghìn ha, tỷ trọng giá trị sản xuất
ngành trái cây tăng từ 9,1% lên 10,2%.
- Công tác nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao giống mới, kỹ thuật canh
tác, quy trình sản xuất thích ứng hơn với
BĐKH được đẩy mạnh(3); các tiêu chuẩn
VietGAP, GlobalGAP, ASC được tăng
cường áp dụng. Đã chuyển mạnh sang sử
dụng giống lúa chất lượng cao, lúa nếp,
lúa thơm (chiếm khoảng 83% diện tích).
Hệ thống giống trái cây phát triển đa dạng
với nhiều loại giống nhập từ nước ngoài
cho năng suất cao và các giống chịu đựng
được phèn, mặn đã được nghiên cứu và
lai tạo. Đến năm 2018, ĐBSCL sản xuất
được khoảng 26 tỷ con cá bột, hơn 2,6 tỷ
cá tra giống đảm bảo chất lượng để cung
cấp cho nuôi thương phẩm.
- Công nghiệp chế biến nông sản, bảo
quản sau thu hoạch đạt được nhiều kết
quả, góp phần phát triển sản xuất hàng
hoá quy mô lớn và ổn định kinh tế-xã hội;

tỷ lệ chế biến tăng cao trong ngành thủy
sản, đặc biệt là cá tra.
- Xây dựng, phát triển các hình thức
hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến,
tiêu thụ nông sản, hình thành những vùng
sản xuất tập trung, từ đó ứng dụng đồng
bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản
xuất với khối lượng lớn và chất lượng đảm
bảo. Riêng diện tích sản xuất lúa cánh
đồng lớn vùng ĐBSCL có 427,8 nghìn ha
(chiếm tới 73,9% diện tích cánh đồng lớn
của cả nước).
- Hệ thống thủy lợi và phòng chống
thiên tai bước đầu chuyển đổi đáp ứng nền
nông nghiệp thích ứng BĐKH. Hệ thống
thủy lợi giúp đảm bảo tưới tiêu cho 90%
diện tích lúa vụ đông xuân - hè thu, đồng
thời chú trọng phát triển thủy lợi phục vụ
sản xuất thủy sản và cây trồng cạn. 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. Cơ sở dữ liệu ngành thủy lợi,
phòng chống thiên tai được xây dựng theo
3 vùng (vùng thượng, vùng giữa và vùng
ven biển), phục vụ công tác chỉ đạo điều
hành. Các hoạt động xử lý sạt lở cấp bách
bờ sông, bờ biển được triển khai; trong
đó đã hướng dẫn thực hiện các giải pháp
kỹ thuật, xử lý khẩn cấp những đoạn sụt
lún, sạt lở trọng điểm; chỉ đạo cắm biển
cảnh báo, xây dựng bản đồ sạt lở vùng
ĐBSCL, bố trí ngân sách xây dựng công
trình phòng chống sạt lở, ưu tiên 36 dự án
xử lý cấp bách với tổng kinh phí là 2.500
tỷ đồng.

Chuyển từ lúa sang cây trồng cạn; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, thu hẹp lúa xuân hè và tăng vụ thu đông; 41 bộ giống lúa sản xuất thử,
trong đó nhiều giống ngắn ngày, giúp né mặn, tránh lũ, chịu phèn, chịu mặn; quy trình “Ba giảm, ba tăng”, “một phải năm giảm”VietGAP,
GlobalGAP,... cánh đồng lớn; nuôi trồng thủy sản hữu cơ, thâm canh khép kín; chăn nuôi vịt biển, chim yến, ong,…
(2)
Trong đó chủ yếu do tăng trưởng trong diện tích nuôi tôm từ 607,3 nghìn ha lên 679,2 nghìn ha; tương ứng tỷ trọng giá trị sản xuất tôm
trong tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng từ 12,6% lên 16,9%.
(3)
Phát triển, nhân rộng các quy trình sản xuất chất lượng cao, an toàn, hữu cơ, như ‘Ba giảm, ba tăng’, ‘một phải năm giảm’, ‘một phải
sáu giảm’, xuống giống “tập trung né rầy”, giảm lượng giống gieo sạ, bón phân theo chuyên vùng, tưới nước tiết kiệm,… Chương trình rải
vụ đối với 5 loại trái cây chủ lực (xoài, thanh long, nhãn, chôm chôm, sầu riêng) thu được kết quả tốt.
(1)
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- Diện mạo nông thôn vùng ĐBSCL
được khởi sắc, có nhiều đổi mới. Tính đến
tháng 6 năm 2019, toàn vùng có 528 xã
đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 40,6%),
gấp 2,7 lần so với thời điểm năm 2015;
bình quân đạt 15,43 tiêu chí/xã (tăng 1,53
tiêu chí so với cuối năm 2015); có 9 đơn
vị cấp huyện được công nhận hoàn thành
nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới (tăng
08 đơn vị so với cuối năm 2015).
2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
- Chuyển dịch cơ cấu và đổi mới tổ
chức sản xuất đã có nhiều tiến bộ; tuy
nhiên vẫn còn chậm, sản xuất nhỏ, phân
tán chưa được khắc phục triệt để; liên kết,
hợp tác sản xuất giữa các chủ thể để hình
thành các chuỗi giá trị chưa nhiều.
- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ
hiện đại vào sản xuất, chế biến, bảo quản
còn hạn chế, chưa tạo được “đột phá” để
nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh.

Thị trường tiêu thụ nông sản thiếu bền
vững, chưa đáp ứng được sức sản xuất lớn
và đang gia tăng của nền nông nghiệp
hàng hóa.
- Năng lực thích ứng BĐKH và ứng phó
với thiên tai chưa được cải thiện nhiều.
Các mô hình sản xuất bền vững, thích ứng
với BĐKH chưa có đủ cơ sở về kỹ thuật và
thị trường cũng như động lực và hỗ trợ đủ
mạnh để nhân rộng mô hình. Các hệ lụy
về môi trường ngày càng rõ, làm tăng tính
dễ bị tổn thương.
- Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt
được nhiều thành tựu, nhưng tỷ lệ số xã
đạt chuẩn nông thôn mới thấp hơn so với
tỷ lệ chung của cả nước. Việc làm phi
nông nghiệp thiếu bền vững; tỷ lệ di cư ra
khỏi vùng cao và phần lớn đi vào khu vực
phi chính thức.
b) Nguyên nhân
Các nguyên nhân chính bao gồm: (i)
Quá trình xây dựng và triển khai chính

32
32

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HAI NĂM 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

sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển của các cấp, các ngành nói
chung còn thiếu đồng bộ và chậm so
với thực tế thay đổi nhanh chóng về thị
trường, BĐKH, phát triển thượng nguồn
và nội tại của ĐBSCL; (ii) Công nghiệp,
dịch vụ, giao thông, logistics chưa hỗ trợ
hiệu quả cho phát triển nông nghiệp hàng
hoá; (iii) Công tác thu hút đầu tư, tạo lập và
phát triển các chuỗi giá trị nông sản gắn
với phát triển, mở rộng thị trường chưa đạt
hiệu quả như mong muốn; (iv) Trình độ,
năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển
giao khoa học công nghệ còn hạn chế; (v)
Công tác dự báo diễn biến và tác động
của BĐKH, hoạt động thượng nguồn, ảnh
hưởng của thiên tai chưa đồng bộ, có lúc
chưa kịp thời.

II. CƠ HỘI, THÁCH THỨC TÁC
ĐỘNG ĐẾN TÁI CƠ CẤU NÔNG
NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG
1. Cơ hội, thuận lợi
Thứ nhất, Nghị quyết 120/NĐ-CP và
một loạt chính sách cho thấy quyết tâm
của Chính phủ trong phát triển bền vững
ĐBSCL; theo đó xác định tầm nhìn đến
năm 2100 là “ĐBSCL phát triển bền
vững, an toàn, thịnh vượng, trên cơ sở
phát triển phù hợp nông nghiệp hàng hoá
chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du
lịch sinh thái, công nghiệp, trọng tâm là
công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị

và sức cạnh tranh của sản phẩm nông
nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng được quy
hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo
hướng chủ động, thông minh, thích ứng
BĐKH, đảm bảo an toàn trước thiên tai; tài
nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý;
đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa
lịch sử được duy trì và tôn tạo, đời sống vật
chất, tinh thần của người dân được nâng
cao”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã chủ động vào cuộc quyết liệt thực
hiện Nghị quyết với 4 nhiệm vụ lớn gồm:
(i) Xây dựng Chương trình tổng thể phát
triển nông nghiệp bền vững thích ứng với
BĐKH vùng ĐBSCL; (ii) Rà soát thủy lợi
và phòng chống thiên tai; (iii) Xây dựng
và triển khai Đề án phòng chống sạt lở bờ
sông, bờ biển; (iv) Xây dựng và triển khai
Chương trình giống chủ lực ĐBSCL. Bộ đã
trình Chính phủ ban hành và tham gia xây
dựng một loạt chính sách thúc đẩy phát
triển nông nghiệp nói chung, trong đó có
ĐBSCL(1); đang chủ trì sửa đổi Nghị định
số 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất
trồng lúa...; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững
VnSAT, trong đó có một số tỉnh ĐBSCL, Dự
án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế
bền vững ĐBSCL do Ngân hàng Thế giới
tài trợ.
Thứ hai, các dự báo về thị trường cho
thấy cơ hội lớn cho trái cây và thủy sản,
đặc biệt là các sản phẩm chế biến vào
các thị trường cao cấp(2). Áp dụng khoa
học công nghệ, nhất là công nghệ 4.0 và

Quyết định số 245/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 16/01/2019 về kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực chế biến đến 2020; Thông tư số 37/2018/
TT-BNN ngày 25/12/2018 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia; Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017
về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp công nghiệ cao; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 khuyến khích
đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018 về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông
thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp; Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 về nông nghiệp hữu cơ; Quyết định số 461/QĐ-TTg 2018 ngày 27/04/2018
về Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến 2020; Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/04/2018
về bảo hiểm nông nghiệp; Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo; Luật Chăn nuôi 2018; Luật
Trồng trọt 2018.
(2)
Nhu cầu gạo giảm và nhu cầu trái cây, thủy sản tăng. Tổng giao dịch thương mại gạo toàn cầu chỉ tăng khoảng 1,5% (2016-2024)
(OECD/FAO, 2015). Giá gạo Việt Nam giảm 10% xuống 380 USD/tấn (2014-2025) (Ngân hàng Thế giới, 2016). Thị trường trái cây thế
giới đạt 200 tỷ USD năm 2030 (Oliver Wynman, 2018), nhu cầu trái cây Việt Nam tăng từ 5 triệu tấn lên 7 triệu tấn (2009-2030) (Ngân
hàng Thế giới, 2016), nguồn cung chưa đáp ứng. Nhu cầu tôm toàn cầu khoảng 5,25 triệu tấn (thiếu hụt khoảng 1,03 triệu tấn) (FAO,
UNDP, 2015). Thị trường cá tra cũng còn nhiều tiềm năng, nhất là các thị trường mới nổi như châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.
(1)
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hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào
chế biến và cơ giới hóa để kiểm soát được
chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất
nguồn gốc nông sản, đáp ứng tốt yêu cầu
của thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường;
mở ra cơ hội gia tăng giá trị và tính thích
ứng nhờ xử lý các điểm nghẽn lớn về vật
tư đầu vào, chế biến, bảo quản, quản trị và
tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Cơ sở
hạ tầng giao thông, hệ thống logistics được
đầu tư theo quy hoạch sẽ mở rộng giao
thương hàng hóa nông sản của ĐBSCL.
Thứ ba, xâm nhập mặn gia tăng sẽ
thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh
doanh hiệu quả hơn khi mở ra cơ hội phát
triển tiềm năng nuôi tôm và các sản phẩm
khác thích ứng với chịu mặn, hình thành
sản phẩm đặc sản của vùng, địa phương
có giá trị cao và bền vững hơn.
2. Khó khăn, thách thức
Thứ nhất, ĐBSCL cùng lúc chịu nhiều
tác động lớn: Một là, tác động BĐKH là
một trong những thách thức lớn nhất; với
nền đất thấp, đối diện với 2 mặt biển cả
phía Đông và Tây, ĐBSCL là một trong
những vùng hứng chịu nặng nề nhất tác
động BĐKH. Hai là, tác động phía thượng
nguồn sông Mê Công do các hoạt động
kinh tế sử dụng nguồn nước, như thủy
điện, chuyển nước khỏi lưu vực hệ thống,
suy giảm nhanh diện tích rừng, thảm thực
bì (nơi giữ nước, điều tiết nước) đã, đang
và sẽ diễn ra ngày càng nghiêm trọng,
làm thay đổi căn bản quy luật dòng chảy
khi vào đến địa phận Việt Nam. Ba là,
những điểm bất hợp lý trong sự phát triển
kinh tế nội tại, như thâm canh lúa 3 vụ,
suy giảm tài nguyên rừng, khai thác tài
nguyên cát sỏi, nguồn nước ngầm, xây
dựng hạ tầng, nhà ở ven sông cùng với
các hoạt động kinh tế khác cũng gây nên
(1)

tổn thương lớn đến vùng châu thổ và sự
phát triển bền vững.
Thứ hai, tốc độ sụt lún trung bình dự
báo đến năm 2040 là 1,5-3cm/năm nếu
không kiểm soát được khai thác nước
ngầm, mực nước ngầm giảm trung bình
khoảng 0,2-0,4m/năm. Sự cộng hưởng tác
động đã làm cho tốc độ sạt lở, đặc biệt
trong những năm gần đây, diễn ra nhiều
hơn, nhanh hơn, gây thiệt hại đến tài sản
và đe dọa tính mạng người dân cũng như
các thiết chế hạ tầng kinh tế. Sạt lở bờ
biển đã làm cho diện tích rừng ngập mặn
suy giảm khá nhanh, nếu không quyết liệt
giữ sẽ dần dần biến mất. Bên cạnh đó,
nguy cơ ngập khoảng 38,9% diện tích khi
nước biển dâng 1m theo kịch bản BĐKH
trung bình, trong đó một số vùng úng ngập
cục bộ do không tiêu thoát được khi cùng
lúc triều cường dâng cao và nước lũ lên
nhanh (phía Bắc Quản Lộ Phụng Hiệp ở
Hậu Giang, Cần Thơ). Trong 50 năm tới,
khoảng 47% diện tích bị ảnh hưởng bởi
độ mặn 4‰ và có tới 64% diện tích ảnh
hưởng bởi độ mặn 1‰, trong đó bán đảo
Cà Mau bị mặn nghiêm trọng nhất. Ngoài
ra, lũ dự báo ít “lũ đẹp” và sẽ cực đoan hơn,
những năm El Nino khô hạn sẽ nghiêm
trọng, những năm La Nina lũ cao hơn và
có lũ chồng lũ; đến 2050, bờ biển xói lở từ
34-44m/năm, gấp đôi so với 40 năm qua(1).
Hạn mặn xuất hiện nhiều hơn, môi trường
nước mặt ô nhiễm, một bộ phận người dân
sẽ thiếu nước sinh hoạt trong các tháng mùa
khô. Tất cả các dạng tác động xấu đó xảy
ra ngày càng phức tạp hơn, gây ra thiệt hại
lớn hơn; các yếu tố đó làm cho cấu trúc
mùa vụ thay đổi, dịch bệnh gia tăng; hệ
canh tác cũ không còn phù hợp: (i) Hạn,
mặn dẫn đến lúa không đủ nước ngọt, thời
vụ cũ sẽ có khó khăn do những sự thay
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đổi bất thường của thời tiết, khí hậu; (ii)
Sự thay đổi quy luật đó cũng đã ảnh hưởng
trực tiếp đến nuôi trồng thủy sản mặn lợ,
do sự thay đổi nhanh chóng độ mặn và
môi trường nước; (iii) Với cây ăn quả, sự
thay đổi mùa mưa, tần suất, cường độ làm
ảnh hưởng lớn đến quy luật sinh trưởng,
điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều,
úng ngập cùng với đê bao khép kín làm
giảm dinh dưỡng đất và gây nén đất, khiến
rễ thiếu dưỡng khí, là nguyên nhân khiến
nhiều loại quả, nhiều nhà vườn mất mùa vì
không đậu quả.
Thứ ba, thị trường biến động khó
lường, nhất là thị trường quốc tế, các tiêu
chuẩn kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt
hơn. Nông nghiệp Việt Nam đã tham
gia quá trình hội nhập và toàn cầu hóa
thương mại với các FTA; trong sân chơi
toàn cầu đó, Việt Nam chấp nhận cam
kết không bảo hộ và tuân thủ hầu hết các
tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên và
thị trường thế giới.
Thứ tư, những hạn chế, yếu kém nội
tại của nền sản xuất nhỏ chậm được khắc
phục, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông
thôn còn nhiều yếu kém, nguồn nhân lực
còn nhiều hạn chế là thách thức lớn để
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL.

III. ĐỊNH HƯỚNG TÁI CƠ
CẤU NGÀNH, SẢN PHẨM NÔNG
NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG THỜI GIAN TỚI
1. Mục tiêu phát triển
Phát triển nông nghiệp ĐBSCL bền
vững, an toàn trên cơ sở sản xuất nông
nghiệp hàng hóa hiện đại, chất lượng cao,
kết hợp phát triển du lịch sinh thái, công

nghiệp chế biến, nâng cao giá trị và sức
cạnh tranh của nông sản. Cơ sở hạ tầng
được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện
đại theo hướng chủ động, thông minh,
thích ứng BĐKH, đảm bảo an toàn trước
thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được
quản lý, sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học
và truyền thống văn hóa lịch sử được duy
trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh thần
của người dân được nâng cao, thu nhập
bình quân đầu người cao hơn trung bình
cả nước.
2. Định hướng phát triển
a) Định hướng chung
- Cơ cấu lại nông nghiệp ĐBSCL gắn
với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây
dựng nông thôn mới, nhằm tạo đột phá
trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền
vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và
khả năng cạnh tranh, thích ứng với BĐKH.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng
nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời
sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm
nghèo, bảo vệ môi trường vùng ĐBSCL.
- Tập trung xử lý các yếu tố nội tại,
cùng với sử dụng hiệu quả tài nguyên,
nguồn nhân lực, khoa học công nghệ,
biến nguy cơ thành thời cơ. Phát triển
nông nghiệp ĐBSCL bền vững theo 3
vùng (vùng thượng, vùng giữa và vùng ven
biển). Dựa trên biến động về nguồn nước,
tính thích nghi về đất đai và nhu cầu thị
trường, các ngành hàng chiến lược được
phân thành vùng ổn định, vùng chuyển
đổi và vùng linh hoạt(1). Cơ cấu lại sản xuất
theo 3 trục sản phẩm (nhóm sản phẩm chủ
lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp
tỉnh; nhóm sản phẩm địa phương - Chương
trình “Mỗi xã một sản phẩm”). Xoay trục
chiến lược sang thủy sản-trái cây-lúa gạo.

Vùng ổn định là vùng có độ an toàn từ 70% trở lên trước tác động của lũ, ngập và xâm nhập mặn và có thị trường; (ii) vùng chuyển đổi
là vùng sản xuất nguy cơ cao, có độ an toàn 30% trước tác động của lũ, ngập và xâm nhập mặn và nhu cầu thị trường; (iii) vùng linh hoạt
là vùng chưa có đủ thông tin về tác động của hạn mặn, tình trạng úng ngập và khả năng cấp ngọt.

(1)
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Phát triển ĐBSCL thành vùng du lịch nông
nghiệp, sinh thái đặc thù.
- Ưu tiên tạo đột phá trong phát triển
chế biến và thương mại hóa chuỗi giá trị
nông nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng
khoa học công nghệ để giải quyết ba khâu
là giống, thức ăn và chế biến nông lâm
thủy sản. Đến năm 2025, xác định được
bộ giống tốt nhất cho 3 ngành hàng chủ
lực (thủy sản, trái cây, lúa); đến năm 2030,
làm chủ nguồn giống trong nước và vươn
tầm quốc tế. Tăng cường thâm canh bền
vững, giảm tối đa sử dụng vật tư (phân
hóa học, thuốc bảo vệ thực vật), bảo vệ
môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm. Phát triển các trung tâm hỗ trợ kỹ
thuật cho vùng chuyên canh, các cụm,
khu công nghiệp chế biến, các hệ thống
thương mại hậu cần, chuỗi bảo quản lạnh
để kết nối thị trường.
- Quy hoạch tích hợp, đa ngành, lĩnh
vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp
“không hối tiếc”có điều phối liên vùng,

liên kết ngành, lĩnh vực với sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị toàn vùng. Huy
động nguồn lực tổng thể của nhà nước,
các thành phần kinh tế, toàn dân, hợp tác
quốc tế.
b) Định hướng các vùng
Vùng thượng: phát triển 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;
vùng đóng vai trò điều tiết và hấp thụ lũ
cho ĐBSCL.
Vùng giữa: phát triển nông nghiệp miệt
vườn điển hình; là trung tâm chuyên canh
trái cây lớn nhất ĐBSCL và cả nước; bên
cạnh đó, phát triển một số vùng lúa gạo
tập trung, thủy sản nước ngọt, rau màu,
cây công nghiệp và thủy sản nước lợ ở
mức độ vừa phải; vùng đóng vai trò điều
tiết nước ngọt cho vùng ven biển.
Vùng ven biển: phát triển nông nghiệp
dựa chính vào nước mặn và lợ, phát huy
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lợi thế thủy sản; kết hợp vùng lúa gạo đặc
sản, các cây trồng sử dụng ít nước ngọt
và chịu mặn; vùng có diện tích rừng lớn
nhất nên cần tận dụng để phát triển hệ
thống nông-lâm kết hợp theo hướng sinh
thái, hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái; đảm
bảo đủ nước ngọt cho sinh hoạt; chuẩn bị
sẵn sàng phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ
thiệt hại thiên tai, sạt lở bờ biển.
c) Định hướng các lĩnh vực, ngành
hàng chiến lược, chủ lực
- Lúa gạo: không cứng nhắc duy trì sản
xuất lúa và xuất khẩu gạo số lượng lớn, chỉ
giữ ở mức tối thiểu có chất lượng và lợi
nhuận tốt để giữ thị trường truyền thống,
phát triển thị trường tiềm năng, khai thác
tốt thị trường trong nước. Đến năm 2030,
tại ĐBSCL, diện tích canh tác lúa dự kiến
giảm 220-300 nghìn ha đi cùng với giảm

diện tích lúa 3 vụ, chuyển đổi mạnh sang
lúa 1, 2 vụ hoặc luân canh với cây màu/
thủy sản. Tăng các nhóm giống lúa xác
nhận, chất lượng cao, chống chịu tốt hơn
với hạn mặn. Cơ giới hóa đồng bộ các
khâu sản xuất, ứng dụng khoa học công
nghệ, giảm tối đa chi phí sản xuất, vật tư
nông nghiệp.
- Trái cây: phát triển theo nhu cầu thị
trường, hướng tới thị trường trong và ngoài
nước giá trị cao, với 10 loại trái cây như
xoài, cam, quýt, bưởi, nhãn, vải, thanh
long, chuối, sầu riêng, chôm chôm. Đến
2030, mở rộng diện tích tập trung thêm
khoảng 200 nghìn ha, đưa tổng diện tích
trái cây lên khoảng 680 nghìn ha. Thúc
đẩy cải tạo vườn tạp trái cây và dừa, đa
dạng hóa hệ thống canh tác(1), nghiên cứu
làm chủ nguồn giống các loại chủ lực,
nhất là giống chịu mặn.

Kết hợp các loại cây trồng dưới tán (xoài-cây cảnh, dừa-ca cao, dừa/cây ăn trái-màu,…), chăn nuôi thả vườn (gà, vịt,…), thả cá dưới líp,
du lịch sinh thái miệt vườn

(1)
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- Thủy sản
+ Nuôi trồng: phát triển ngành tôm và
cá tra trở thành ngành công nghiệp sản
xuất lớn, bền vững, thích ứng với BĐKH
và bảo vệ môi trường sinh thái, hướng
mạnh ra xuất khẩu. Đến năm 2030, tổng
diện tích nuôi trồng tăng thêm khoảng 300
nghìn ha, đưa tổng diện tích nuôi trồng lên
khoảng 1 triệu ha (bao gồm cả diện tích
luân canh với lúa và tôm, rừng sinh thái).
Đầu tư mạnh cho chế biến sâu, đa dạng
hóa các sản phẩm chế biến thủy sản. Chủ
động sản xuất và cung cấp đủ giống tôm,
cá tra chất lượng cao cho thị trường.
+ Khai thác: cơ cấu lại theo hướng
phát triển các tổ đội công suất lớn, hợp
tác xã, đồng quản lý và quản lý dựa vào
cộng đồng với hệ thống tàu hậu cần, công
nghiệp phụ trợ, các cảng cá, bến cá, các
khu neo đậu tránh trú bão, các khu dịch vụ
hậu cần ven biển và trên các đảo, nhằm
khai thác các ngư trường lớn ở biển Tây
và biển Đông; hợp tác khai thác trên các
vùng biển chung phù hợp luật pháp quốc
tế. Duy trì các nghề khai thác thủy sản nội
địa hợp lý. Khai thác bền vững, vừa thu
hoạch vừa bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn
lợi và theo các đội tàu có tổ chức chuyên
nghiệp, hiện đại phù hợp với các vùng
biển, tuyến biển. Chống đánh bắt bất hợp
pháp, hủy diệt nguồn lợi. Ứng dụng khoa
học công nghệ trong khai thác thủy sản,
bảo quản sản phẩm để giảm tổn thất sau
thu hoạch.
- Chăn nuôi: phát triển chăn nuôi bền
vững, an toàn sinh học, gắn với thị trường,
thích ứng với BĐKH. Chuyển nhanh sang
chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư; ứng
dụng khoa học công nghệ; tổ chức sản
xuất khép kín, liên kết chuỗi với hệ thống
giết mổ tập trung, nhà máy chế biến, nhà
máy sản xuất thức ăn chăn nuôi; tăng
cường kiểm soát dịch bệnh, chất lượng

và giá cả thức ăn, thuốc thú y, xử lý môi
trường. Tại vùng thượng, tập trung vào các
sản phẩm gia cầm, thủy cầm thích ứng lũ.
Tại vùng giữa, phát triển chăn nuôi bò,
lợn, đồng thời kết hợp trong các hệ thống
canh tác khác, như nuôi gia cầm thả vườn
trong vườn trái cây. Tại vùng ven biển,
đẩy mạnh phát triển chăn nuôi vịt biển,
các loại vật nuôi sử dụng ít nước nhưng có
giá trị cao như ong, chim yến,…, kết hợp
chăn thả dưới tán rừng (dê) theo hướng
sinh thái, hữu cơ. Phát triển các sản phẩm
chế biến sâu hướng đến xuất khẩu (vịt sinh
thái, trứng muối, chim yến,…).
- Lâm nghiệp: coi phục hồi và phát
triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện
tiên quyết đối với sự tồn tại và phát triển
bền vững của toàn vùng. Kết hợp hài hòa
giữa bảo vệ rừng tràm, rừng ngập mặn với
phát triển các sinh kế từ rừng, đặc biệt là
thủy sản sinh thái dưới tán rừng (tôm, cua,
cá) và du lịch sinh thái. Phát triển các mô
hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
- Du lịch sinh thái: phát triển hệ sinh
thái nông nghiệp làm nền tảng cho phát
triển du lịch, gắn với bảo vệ và phát triển
rừng ngập mặn ven biển, bảo tồn đa dạng
sinh học. Thu hút đầu tư để phát triển dịch
vụ hỗ trợ. Đào tạo nghề dịch vụ du lịch,
góp phần chuyển đổi nghề bền vững cho
lao động nông thôn.
- Thủy lợi và phòng chống thiên tai
+ Vùng thượng: tăng khả năng hấp thu
lũ, thoát lũ, ứng phó với các đợt lũ cực
đoan; giảm thiểu ngập úng đô thị, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường trong các khu đê
bao triệt để, phòng chống sạt lở bờ sông.
Hạn chế phát triển đê bao triệt để, thay
vào đó gia cố hệ thống đê bao tháng 8,
nạo vét kênh mương, tăng khả năng chủ
động lấy nước và tiêu thoát ở các vùng
đê tháng 8 để tạo điều kiện linh hoạt trữ
và điều tiết lũ; đồng thời hỗ trợ sản xuất,
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phát triển các sinh kế khác ngoài 2 vụ lúa.
Nghiên cứu tạo không gian thoát lũ ở Đồng
Tháp Mười(1); Tứ giác Long Xuyên(2), thiết
kế cao trình phù hợp của các công trình ở
không gian thoát lũ. Các đường giao thông
vượt lũ phải đảm bảo khẩu độ thoát lũ.
+ Vùng giữa: hạn chế phát triển thêm
các hệ thống đê bao; nạo vét, nâng cấp
các kênh nối sông Tiền với sông Hậu,
nhằm tăng khả năng thoát lũ, phân phối
lại tỷ lệ dòng chảy sông Mê Công. Bảo vệ
cục bộ các khu vực đô thị và nông thôn,
nâng cấp và xây dựng các hệ thống chống
ngập, tăng khả năng tiêu thoát nước, kết
hợp với dự trữ nước để cung cấp nước sinh
hoạt cho vùng ven biển. Điều chỉnh hệ
thống thủy lợi phù hợp cho rau màu, cây
ăn trái và nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
+ Vùng ven biển: đảm bảo khả năng
điều tiết chủ động để cấp ngọt và mặn
phục vụ nuôi trồng thủy sản mặn, lợ, cấp
nước sinh hoạt; hạn chế tối đa sử dụng
nước ngầm, phòng tránh sụt lún và sạt lở
bờ biển. Theo đó, xem xét phương án xây
dựng các công trình trữ nước và dẫn nước
ngọt từ sông Hậu cho bán đảo Cà Mau kết
hợp giảm thâm canh lúa và chuyển đổi cơ
cấu sản xuất phù hợp.
- Phát triển nông thôn: phát triển các
mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với
ổn định đời sống dân cư, di dân ra khỏi
các vùng nhạy cảm về môi trường, chuyển
đổi nông nghiệp, giảm nhẹ rủi ro thiên tai,
thích ứng với BĐKH, phát huy mạnh mẽ
vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng.
Giảm lao động trong nông nghiệp, nhưng
chuyên nghiệp hóa, trẻ hóa thích ứng với
sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tạo việc
làm phi nông nghiệp tại chỗ theo Chương
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và phát
(1)
(2)

triển công nghiệp, dịch vụ phục vụ nông
nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp ngoài
vùng và xuất khẩu lao động gắn với nhu cầu
thị trường.
3. Các giải pháp chủ yếu
a) Rà soát và điều chỉnh các quy hoạch
vùng và tỉnh ĐBSCL theo hướng tích hợp
đa ngành, gắn kết chặt chẽ phát triển nông
nghiệp và phát triển chung về kinh tế, xã
hội, phát triển công nghiệp, dịch vụ nông
thôn, giao thông, đô thị, dân cư và các lĩnh
vực liên quan.
b) Huy động nguồn lực tổng hợp đầu tư
cho phát triển nông nghiệp bền vững thích
ứng với BĐKH, trong đó ngân sách Trung
ương ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng cấp
tiểu vùng và vùng, ngân sách địa phương
cho cơ sở hạ tầng cấp tỉnh và thu hút đầu
tư tư nhân theo hình thức PPP, đặc biệt
với cụm ngành nông nghiệp-công nghiệpdịch vụ và hệ thống logistics cho chuỗi giá
trị nông nghiệp.
c) Đổi mới tổ chức sản xuất và phát
triển chuỗi giá trị: (i) Hình thành cơ quan
điều phối ngành hàng vùng; (ii) Xây dựng
lực lượng chuyên trách hỗ trợ thành lập
các hợp tác xã, phát triển các hợp tác xã
hoạt động hiệu quả, kiện toàn các hiệp
hội/doanh nghiệp; (iii) Xây dựng Chương
trình thu hút đầu tư phát triển chuỗi,
Chương trình thông tin dự báo và phát
triển thị trường; (iv) Thực hiện hiệu quả
Chương trình OCOP; (v) Tăng cường quản
lý tài nguyên dựa vào cộng đồng.
d) Tăng cường ứng dụng, chuyển giao
khoa học công nghệ: (i) Phát triển các viện
nghiên cứu của vùng đủ mạnh về nguồn
lực; (ii) Chương trình nghiên cứu giống,
tập trung vào thủy sản, trái cây chủ lực, lúa
chất lượng cao; (iii) Chương trình thúc đẩy

Vùng kênh 79, phước Xuyên-79 và từ Bình Thành tới sông Tiền
Từ kênh T6 đến T3, vùng ven kênh Trà Sư và vùng Bắc kênh Vĩnh An từ kênh 5 Xã đến sông Bassac
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nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao khoa học
công nghệ; (iv) Thí điểm và nhân rộng các
mô hình nông nghiệp thông minh thích
ứng với BĐKH; (v) Xây dựng trung tâm tích
hợp cơ sở dữ liệu nông nghiệp, nông thôn
của vùng.
đ) Nâng cao năng lực quản lý tài
nguyên và môi trường: (i) Xây dựng cơ sở
dữ liệu và hệ thống quan trắc, thông tin
trực quan hỗ trợ điều hành, phối hợp vận
hành các hệ thống thủy lợi điều tiết lũ và
mặn một cách tối ưu và thuận thiên; (ii)
Xây dựng các đề án, phương án ứng phó
với lũ cực đoan, hấp thu lũ, thoát lũ; xử
lý ô nhiễm nước mặt, tái tạo nguồn nước
ngầm; cấp nước ngọt; bảo vệ và phát triển
rừng; quản lý hệ thống cung ứng vật tư
nông nghiệp; (iii) Cung cấp dịch vụ thông
tin cảnh báo sớm và tư vấn nông nghiệp;
(iv) Xây dựng và áp dụng bộ quy tắc ứng

xử chung cho sản xuất nông nghiệp thích
ứng với BĐKH toàn vùng.
e) Phát triển nguồn nhân lực: (i) Xây
dựng chương trình đào tạo nông dân
chuyên nghiệp, chuyển đổi lao động
nông nghiệp và tạo việc làm; (ii) Xây
dựng chương trình thu hút chuyên gia, trí
thức trẻ về nông thôn; thúc đẩy mạnh mẽ
phong trào khởi nghiệp sáng tạo.
g) Xây dựng nông thôn mới: xây dựng đề
án nông thôn mới cho ĐBSCL với các tiêu
chí đặc thù, nâng cao chất lượng tiêu chí
xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng
các nội dung thích ứng với BĐKH, di dân
khỏi vùng nhạy cảm với môi trường, phòng
chống thiên tai và phát triển cộng đồng.
Tiếp tục vận động và đầu tư hỗ trợ thực hiện
xây dựng nông thôn mới toàn diện và đi
vào chiều sâu, cải thiện trực tiếp điều kiện
sinh sống của cư dân nông thôn. Hỗ trợ các
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nông hộ phát triển sản xuất, kinh doanh để
nâng cao thu nhập. Huy động nguồn lực để
duy tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp xã, nhất
là về giao thông, thủy lợi.
h) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc
thù: để phát triển nông nghiệp vùng
ĐBSCL theo hướng thuận thiên, cần thể
chế hóa và thực thi cơ chế, chính sách đặc
thù: (i) Chuyển đổi diện tích đất lúa kém
hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn
quả; (ii) Tích tụ, tập trung đất đai sản xuất
nông nghiệp tập trung quy mô lớn, theo mô
hình liên kết “cánh đồng lớn” đặc trưng
của ĐBSCL; (iii) Thu hút các doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất
là các doanh nghiệp “đầu tàu”; thực hiện
miễn, giảm thuế, thúc đẩy tín dụng ưu đãi
và triển khai chính sách bảo hiểm nông
nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực của

vùng, nhất là tôm, cá tra.
i) Tăng cường liên kết vùng: (i) Thành
lập ban điều phối phát triển nông nghiệp
từng tiểu vùng, trực thuộc hoặc liên kết
chặt với hội đồng vùng; (ii) Thử nghiệm
trước một số mô hình liên kết trong mỗi
tiểu vùng và toàn vùng, trước mắt tập trung
vào quản lý nguồn nước, phát triển liên kết
chuỗi giá trị nông nghiệp (bao gồm cả hệ
thống logistics), phát triển thị trường và thu
hút đầu tư nông nghiệp; (iii) Xây dựng hệ
thống thông tin điều hành vùng.
k) Tăng cường hợp tác quốc tế chia
sẻ thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ về kinh
nghiệm, công nghệ, kỹ thuật, quản trị;
tăng cường điều phối liên ngành, liên
vùng trong huy động nguồn lực quốc tế hỗ
trợ phát triển nông nghiệp ĐBSCL./.
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THỂ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
GIAO THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VÀ GIẢI PHÁP KẾT NỐI VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐBSCL phát triển một cách bền vững theo
đúng tinh thần Nghị quyết số 120/NQ-CP
của Chính phủ, sớm trở thành trung tâm
kinh tế, văn hoá phát triển của cả nước,
trong thời gian tới cần tập trung nguồn
lực để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
một cách đồng bộ, thích ứng với biến
đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu xuất nhập
khẩu hàng hoá, nâng cao giá trị các sản
phẩm chủ lực, thúc đẩy phát triển kinh
tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Bộ Giao thông vận tải xin báo cáo về quy
hoạch, tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng
giao thông và phương hướng phát triển
vùng ĐBSCL trong thời gian tới như sau:

Vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) bao gồm 13 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, là vùng đất rộng
lớn chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả
nước, mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc;
có lợi thế về phát triển nông nghiệp, công
nghiệp thực phẩm, du lịch, năng lượng tái
tạo; là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn
nhất của Việt Nam: đóng góp 50% sản
lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy
sản và 70% các loại trái cây của cả nước;
95% lượng gạo và 60% sản lượng cá xuất
khẩu; có vị trí thuận tiện trong giao thương
với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông
Mê Công,... 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
ĐBSCL 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.
Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao
thông hiện vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp
ứng được yêu cầu phát triển của vùng. Để

I. VỀ QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG
Các quy hoạch về giao thông vận tải
của vùng về cơ bản đã phù hợp với định
hướng phát triển kinh tế-xã hội của vùng,
chiến lược, quy hoạch phát triển giao
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thông vận tải quốc gia. Tuy nhiên, điều
kiện nguồn lực còn khó khăn nên việc
triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
giao thông chưa đạt được theo mục tiêu
quy hoạch và kế hoạch đã đề ra do đó
chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải, yêu
cầu phát triển của vùng. Hiện nay, thực
hiện Luật Quy hoạch và triển khai nhiệm
vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ
Giao thông vận tải đang chỉ đạo các cơ
quan thuộc Bộ rà soát, đánh giá để xây
dựng các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh
vực giao thông vận tải, lập Đề án kết nối
mạng giao thông các tỉnh vùng ĐBSCL,
trên cơ sở đó đề xuất danh mục ưu tiên đầu
tư cho kế hoạch 5 năm giai đoạn 20212025, chiến lược phát triển cho giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1. Tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng
giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
Giao thông vận tải vùng ĐBSCL hiện
nay có 4 phương thức vận tải chủ yếu là
đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển,
đường hàng không. Trong đó, phương thức
vận tải chính là đường bộ và đường thủy
nội địa. Hệ thống đường bộ có tổng chiều
dài là 44.352 km, trong đó: Quốc lộ và cao
tốc dài 2.173km, đường tỉnh dài 3.450km,
đường đô thị dài 2.210km, đường giao
thông nông thôn dài 35.518km; đường
thuỷ với trên 13.000km phân bổ đồng
đều trên toàn vùng, là lợi thế vô cùng to
lớn về khai thác vận tải đường thủy nội
địa; đường biển hiện chưa phát huy được
lợi thế do một số cửa biển bị bồi lấp ảnh
hưởng lớn đến khả năng khai thác vận tải
đường biển; hàng không hiện có 2 cảng
hàng không quốc tế là Cần Thơ, Phú Quốc
và 2 sân bay Rạch Giá, Cà Mau với năng
lực khai thác 7,6 triệu lượt hành khách, cơ
bản đáp ứng được nhu cầu vận tải đến sau
năm 2020.
- Đường bộ: mạng đường bộ vùng

ĐBSCL hình thành trên cơ sở 5 tuyến trục
dọc (không bao gồm tuyến đường bộ ven
biển) và các tuyến trục ngang kết nối các
tuyến trục dọc, được phân bố khá đồng
đều trên toàn vùng. Trong đó:
+ Về trục dọc: tuyến Quốc lộ 1 đã được
đầu tư cơ bản phù hợp với quy hoạch, còn
lại đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
(20km) chưa được đầu tư mở rộng; tuyến
cao tốc phía Đông mới hoàn thành 40km
từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Trung
Lương, đoạn Trung Lương đi Cần Thơ đến
nay mới đang triển khai; tuyến đường Hồ
Chí Minh đi trùng tuyến N2 chưa được đầu
tư và nối thông theo quy hoạch; Trục hành
lang ven biển phía Đông còn một số điểm
nghẽn thường xuyên ùn tắc giao thông như
cầu Rạch Miễu, phà Đại Ngãi; tuyến N1
đến nay mới hoàn thành khoảng 90km từ
Châu Đốc-Hà Tiên, còn lại chưa được bố
trí vốn để triển khai thi công.
+ Về trục ngang: do điều kiện nguồn lực
còn hạn chế, suất đầu tư công trình trong
vùng lớn nên mới có một số đoạn tuyến
được đầu tư, nâng cấp phù hợp với quy
hoạch, như: Quốc lộ 80 đoạn Mỹ ThuậnVàm Cống, Quốc lộ 91 đoạn Cần Thơ-An
Giang, đường Nam Sông Hậu, Quản LộPhụng Hiệp, đường hành lang ven biển
phía Nam, một số đoạn trên tuyến Quốc
lộ 53, Quốc lộ 54, Quốc lộ 63,... chưa
đáp ứng được nhu cầu vận tải của các tỉnh
trong vùng. Theo quy hoạch sẽ hình thành
hai tuyến cao tốc trục ngang: Châu ĐốcCần Thơ-Sóc Trăng và Hà Tiên-Rạch GiáBạc Liêu.
- Đường thủy nội địa: vận tải đường
sông được xác định là lợi thế của vùng
ĐBSCL với 6 tuyến vận tải thủy chính
kết nối Thành phố Hồ Chí Minh (Đông
Nam Bộ) với vùng ĐBSCL, gồm: Cửa TiểuCampuchia (cấp I); cửa Định An qua Tây
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Châu (cấp I); Sài Gòn-Cà Mau qua kênh Xà
No (cấp III); Sài Gòn-Kiên Lương qua kênh
Lấp Vò (cấp III); Sài Gòn-Cà Mau (tuyến ven
biển); Sài Gòn-Kiên Lương (qua Đồng Tháp
Mười và Tứ giác Long Xuyên).
Các tuyến đường thủy kết nối giữa
Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh
ĐBSCL cơ bản đã được đầu tư, nâng cấp
đạt tiêu chuẩn cấp III (riêng 28,5km kênh
Chợ Gạo hiện mới được nâng cấp giai
đoạn 1 đạt cấp II hạn chế) cho tàu trọng
tải 800-1.000 tấn lợi dụng thủy triều hành
thủy, đã góp phần nâng cao năng lực vận
tải thủy của vùng, đảm bảo kết nối giữa
các tỉnh ĐBSCL với Thành phố Hồ Chí
Minh để tăng thị phần vận tải, phát huy
lợi thế sông nước của vùng.
- Hàng không: hiện trong vùng có 4
cảng hàng không: cảng hàng không quốc
tế Cần Thơ (công suất thiết kế 3 triệu hành
khách/năm), cảng hàng không quốc tế
Phú Quốc (công suất thiết kế 4 triệu hành
khách/năm), cảng hàng không Rạch Giá

(công suất thiết kế 0,3 triệu hành khách/
năm) và cảng hàng không Cà Mau (công
suất thiết kế 0,3 triệu hành khách/năm),
hiện chưa khai thác hết công suất, đặc biệt
là cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm
2018 mới chỉ đạt 835.100 hành khách,
đạt 27,8% công suất.
Việc kết nối hàng không giữa Thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL
thông qua cảng hàng không quốc tế Tân
Sơn Nhất (công suất thiết kế 50 triệu hành
khách/năm) với cảng hàng không quốc tế
Phú Quốc với tần suất 34 chuyến bay/ngày,
trong đó riêng bay từ Tân Sơn Nhất là 17
chuyến, thông qua cảng hàng không Rạch
Giá và cảng hàng không Cà Mau với tần
suất khai thác chỉ 1 chuyến/ngày. Cảng
hàng không quốc tế Cần Thơ tuy không kết
nối trực tiếp với cảng hàng không quốc tế
Tân Sơn Nhất, nhưng nếu thực hiện được
các giải pháp tăng lượng hành khách thông
qua sẽ góp phần giảm tải cho sân bay Tân
Sơn Nhất hiện đang quá tải nghiêm trọng.
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- Hàng hải: ĐBSCL hiện có 12 cảng
biển, 35 bến cảng, 4,9km cầu cảng, công
suất thiết kế của các bến cảng trong khu
vực là 23,14-31,29 triệu tấn/năm; sau khi
tiếp tục đầu tư một số bến cảng đặc biệt
là các bến cảng chuyên dùng phục vụ cho
các nhà máy nhiệt điện, đến năm 2020
sẽ đạt công suất là 43,65-55,37 triệu tấn/
năm. Đến nay, tổng lượng hàng thông qua
thực tế năm 2017 là 19,1 triệu tấn, 2018
là 18,48 triệu tấn. Kết cấu hạ tầng cảng
biển hiện tại có thể đáp ứng được nhu cầu
vận tải đến sau năm 2020.
Hiện các cảng biển khu vực ĐBSCL
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. Sau
khi Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn
vào sông Hậu đưa vào khai thác sử dụng,
khu vực ĐBSCL 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
container mới trên các tuyến biển gần cho
các tàu container sức chở 500-1.000 Teu,
góp phần giảm chi phí, thời gian vận tải,
thúc đẩy triển kinh tế-xã hội vùng và đất
nước. Tuy nhiên cần thiết phải sớm nghiên
cứu đầu tư cảng biển có tính chất cửa ngõ
trung chuyển hàng hóa phục vụ cho hoạt
động xuất, nhập khẩu của vùng.
- Đường sắt: theo định hướng Chiến
lược, Quy hoạch phát triển đường sắt đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có
tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí MinhMỹ Tho-Cần Thơ-Cà Mau dài khoảng
320km, khổ 1.435mm kết nối Thành phố
Hồ Chí Minh với một số tỉnh khu vực Tây
Nam Bộ. Dự kiến đầu tư trong giai đoạn
sau 2020. Hiện nay, Bộ Giao thông vận
tải đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết
đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần
Thơ, làm cơ sở để các địa phương dành
quỹ đất cho đường sắt.
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2. Những tồn tại, hạn chế của hạ tầng
giao thông vùng
Do điều kiện tự nhiên phức tạp, nhiều
sông ngòi lớn, địa chất yếu nên suất đầu tư
các công trình giao thông trong vùng cao,
mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng do
khó khăn chung của đất nước về nguồn lực
nên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
khu vực vẫn là điểm nghẽn, chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của
vùng, cụ thể:
- Các tuyến trục dọc chưa được đầu
tư hoàn chỉnh, nối thông theo quy hoạch
(tuyến N1, tuyến N2, tuyến cao tốc
Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ, tuyến
trục dọc phía Đông,…) tạo thành những
điểm nghẽn, thường xuyên gây ùn tắc
giao thông, đặc biệt là các giờ cao điểm
và ngày lễ, Tết; các tuyến trục ngang đã
cơ bản được hình thành, tuy nhiên quy
mô và chất lượng đường còn rất hạn chế,
không đủ nguồn lực để đầu tư, nâng cấp
theo quy hoạch.
- Chưa hình thành được các trung tâm
logistics, cảng cạn quy mô lớn có vai trò
trung chuyển hàng hóa đa phương thức
của vùng, các trung tâm logistics đang
hoạt động hầu hết có quy mô nhỏ, năng
lực hạn chế, kết nối chủ yếu với vận tải
đường bộ nên chưa thực sự đóng vai trò là
các trung tâm trung chuyển hàng hóa. Khả
năng kết nối giữa đường thủy nội địa với
đường bộ, đường biển còn có những nút
thắt chưa được tháo gỡ (tĩnh không thông
thuyền một số cầu chưa đảm bảo theo cấp
quy hoạch), làm hạn chế cỡ tàu thông
qua; đặc biệt chỉ cho thông qua tàu chở
container đến 2 lớp. Do đó, làm tăng chi
phí vận tải, giảm tính cạnh tranh.
- Chưa thu hút được hành khách để
khai thác hết công suất của các cảng hàng
không trong vùng, đặc biệt là cảng hàng
không quốc tế Cần Thơ (mới chỉ khai thác

28% công suất), hành khách còn sử dụng
đường bộ để di chuyển từ Thành phố Hồ
Chí Minh đi Cà Mau và Kiên Giang, cũng
như về Thành phố Hồ Chí Minh để bay
thay vì sử dụng sân bay Cần Thơ.
- Tình trạng quá tải diễn ra thường
xuyên trên các tuyến giao thông kết nối
từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh
ĐBSCL. Chính vì vậy, chất lượng vận tải
và dịch vụ vận tải chưa cao, tính cạnh
tranh thấp, chi phí chưa hợp lý, kết nối
giữa các phương thức vận tải còn hạn chế,
chưa phát huy hiệu quả liên kết vùng.
- Hệ thống cảng trong vùng chủ yếu
nằm trong sông, luồng vào cảng còn hạn
chế, kể cả khi hoàn thành Dự án luồng
cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu qua
kênh Quan Chánh Bố cũng mới chỉ đáp
ứng cho tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy
tải, 20.000 tấn giảm tải ra vào làm hàng;
rất ít cảng container chuyên dùng nên hơn
70% hàng hóa xuất khẩu của vùng ĐBSCL
đang phải chuyển đến các cảng khu vực
miền Đông Nam Bộ bằng đường bộ và
đường thủy nội địa, vận tải ven biển để
xuất khẩu.
- Chưa hình thành được tuyến đường
sắt kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với
thành phố Cần Thơ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
VÀ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển
kết cấu hạ tầng trong thời gian tới
a) Nhiệm vụ chung
- Tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch
vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành
quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
đến 2050, làm cơ sở xác định, huy động
nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng tổng thể vùng nói chung và kết
cấu hạ tầng giao thông nói riêng, góp phần
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làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội của vùng.
- Tập trung chỉ đạo để hoàn thành các
dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
trong vùng đã được bố trí vốn.
b) Nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực
- Về đường bộ:
+ Từng bước xây dựng hoàn chỉnh các
tuyến Quốc lộ, tuyến cao tốc trục dọc, trục
ngang trong vùng để kết nối Thành phố
Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL, kết nối
các trung tâm đô thị trong vùng, kết nối
các cảng biển, khu kinh tế đến các cửa
khẩu như: tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ
Thuận-Cần Thơ, tuyến Sóc Trăng-Cần
Thơ-Châu Đốc, tuyến Hà Tiên-Rạch GiáBạc Liêu, tuyến Đức Hòa-Mỹ An-Vàm
Cống, tuyến An Hữu-Cao Lãnh, cầu Rạch
Miễu 2, cầu Đại Ngãi, nâng cấp các tuyến
Quốc lộ: 30, 53, 54, 57, 61, 61B, 63,…
+ Từng bước hoàn chỉnh tuyến vành
đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí
Minh, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh Đông Nam Bộ với vùng ĐBSCL.
+ Nghiên cứu bổ sung tuyến trục động
lực Thành phố Hồ Chí Minh-Long An-Tiền
Giang vào Quy hoạch mạng đường bộ
quốc gia (tuyến Quốc lộ 50B), tăng cường
kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với
các tỉnh ĐBSCL.
- Về đường thủy nội địa:
+ Cải tạo, nâng cấp và hoàn thành
đưa vào cấp kỹ thuật các luồng tuyến vận
tải thủy nội địa như các tuyến Thành phố
Hồ Chí Minh đi Kiên Lương, Thành phố
Hồ Chí Minh đi Cà Mau, Thành phố Hồ
Chí Minh đi Bến Kéo, Thành phố Hồ Chí
Minh đi Bến Súc; nâng cấp, nâng tĩnh
không các cầu, nâng cao năng lực luồng
vận tải thủy, cải thiện hệ thống cơ sở hạ
tầng giao thông vận tải; giảm tắc nghẽn

trên các tuyến đường thủy chính; giảm chi
phí vận chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất
đến thị trường tiêu dùng.
+ 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,
dự kiến sẽ khởi công năm 2020 và hoàn
thành năm 2025.
+ Nghiên cứu triển khai Dự án nạo vét,
cải tạo kênh Mương Khai-Đốc Phủ Hiền
kết nối giữa sông Tiền và sông Hậu nhằm
rút ngắn cự li vận tải giữa cảng Cần Thơ về
cảng biển khu vực Đông Nam Bộ để giảm
chi phí vận tải và logistics.
- Về hàng hải:
+ Hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cảng
biển Sóc Trăng và bến cảng biển Trần Đề;
khuyến khích kêu gọi đầu tư bằng nguồn
vốn xã hội hóa để sớm hình thành một
cảng biển cửa ngõ cho tàu có trọng tải đến
100.000 tấn và trên 100.000 tấn, phục vụ
xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp của khu
vực ĐBSCL.
+ Triển khai Dự án luồng tàu biển có
tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn hoàn
chỉnh, đảm bảo ổn định luồng tàu; tổ chức
khai thác hiệu quả, hình thành các tuyến
vận tải container kết nối khu vực ĐBSCL
với các cảng biển khu vực Đông Nam Bộ
(Cát Lái, Cái Mép-Thị Vải).
- Về hàng không: nghiên cứu nâng
công suất cảng hàng không quốc tế Phú
Quốc để đáp ứng nhu cầu hành khách
ngày càng tăng cao; nghiên cứu, đầu tư
các loại tàu bay thế hệ mới như A319/320/
neo/ceo có sức chứa từ 160-165 hành
khách để khai thác tuyến bay Tân Sơn
Nhất-Rạch Giá và Tân Sơn Nhất-Cà Mau;
phối hợp với thành phố Cần Thơ làm việc
với các hãng hàng không nghiên cứu, đề
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xuất cơ chế chính sách để khuyến khích
các hãng hàng không mở thêm nhiều
đường bay mới kết nối cảng hàng không
quốc tế Cần Thơ với các thành phố trong
nước và quốc tế, giảm tải cho sân bay Tân
Sơn Nhất hiện đang quá tải nghiêm trọng.
- Về đường sắt: kêu gọi đầu tư tuyến
đường sắt kết nối từ Thành phố Hồ Chí
Minh đến Cần Thơ phù hợp với định
hướng Chiến lược, Quy hoạch phát triển
ngành đường sắt đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
2. Giải pháp và kiến nghị
a) Giải pháp huy động nguồn lực
Huy động đa dạng nguồn lực để phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó
ưu tiên các nguồn lực để đầu tư các công
trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
quan trọng, có vai trò động lực, lan toả,
liên kết vùng (các tuyến Quốc lộ, cao tốc
trên tuyến trục dọc kết nối với Thành phố
Hồ Chí Minh, đường kết nối các khu kinh
tế, cảng biển và các hành lang vận tải quốc
tế). Kết hợp hiệu quả nguồn vốn giữa Trung
ương và địa phương, có cơ chế, chính sách
phù hợp để huy động vốn tư nhân và các
nguồn vốn hợp pháp khác tham gia đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
b) 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
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 để giảm áp
lực cho vận tải đường bộ, đặc biệt là vận
tải liên vùng, quốc tế. 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, ưu tiên phát triển vận tải container, 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.
c) Kiến nghị
- Đề nghị sớm nghiên cứu xây dựng và
ban hành Luật Đầu tư đối tác công tư; bổ
sung, sửa đổi Luật Đầu tư công, làm cơ sở
thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu
tư công và khuyến khích kêu gọi nguồn
vốn xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng
giao thông.
- Đề nghị sớm có giải pháp xử lý các
khó khăn, vướng mắc thực hiện Luật Quy
hoạch làm cơ sở tiếp tục triển khai việc lập
Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh và Quy
hoạch ngành quốc gia.
- Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực đầu
tư cho kết cấu hạ tầng giao thông vùng,
có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Trung
ương và địa phương trong việc thực hiện
đầu tư các đường vành đai, các tuyến cao
tốc với sự tham gia mạnh mẽ hơn từ các
địa phương có điều kiện trong vùng.
- Nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế,
chính sách về đầu tư và kinh doanh kết
cấu hạ tầng; về chuyển nhượng quyền
khai thác, cho thuê kết cấu hạ tầng; về phí
sử dụng kết cấu hạ tầng, giá phí sau đầu tư,
có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm lợi
ích thiết thực của người dân, trên cơ sở tôn
trọng các nguyên tắc thị trường, bảo đảm
cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền,
công khai, minh bạch, xử lý tốt mối quan
hệ giữa Nhà nước với thị trường nhằm huy
động nguồn lực để đầu tư các dự án mới./.
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ĐỒNG CHÍ PHẠM HỒNG HÀ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG,
ĐÔ THỊ, NHÀ Ở PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
chuyên ngành về hạ tầng kỹ thuật như:
quy hoạch cấp nước; quy hoạch xây dựng
khu xử lý chất thải rắn; quy hoạch thoát
nước; các định hướng, chiến lược, chương
trình phát triển đô thị,...

Ngay sau khi Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 120/NQ-CP, Bộ Xây dựng đã
xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động
của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị
quyết số 120/NQ-CP với 9 nhóm nhiệm
vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời phối hợp với
các địa phương trong vùng thực hiện Nghị
quyết và tăng cường tổ chức các đoàn công
tác đến làm việc và nắm bắt tình hình thực
tiễn tại địa phương.

Có thể nói, kết quả này là rất quan
trọng, tạo lập các cơ sở pháp lý để quản
lý phát triển vùng và triển khai các dự
án đầu tư một cách hệ thống, thống nhất
và hiệu quả hơn.

1. Một số kết quả cụ thể về phát triển
cơ sở hạ tầng, đô thị và nhà ở

b) Công tác đầu tư, phát triển đô thị,
hạ tầng và nhà ở tiếp tục được triển khai
tích cực

a) Cơ bản hoàn thành các Quy hoạch
xây dựng vùng, Quy hoạch hạ tầng,
Chương trình phát triển đô thị vùng đồng
bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu

- Các chương trình nâng cấp đô thị tại
6 tỉnh, thành phố ĐBSCL do Ngân hàng
Thế giới tài trợ giai đoạn 2012-2019 với
tổng vốn tài trợ gần 300 triệu USD đã thực
hiện được khoảng 93%.

Bộ Xây dựng đã trình và được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh
Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030 và
tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch

+ Về cấp nước: tỷ lệ dân cư đô thị được
cấp nước sạch trung bình toàn vùng đạt
khoảng 89,6%, cao hơn so với trung bình
của cả nước (khoảng 86%), tăng 1% so với
năm 2017. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang
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triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự
án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL” do Ngân
hàng Thế giới tài trợ, để lập dự án đầu tư cấp
nước, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản
xuất cho các tỉnh, thành phố phía Tây Nam
sông Hậu đến năm 2025 và 2030.
+ Về xử lý chất thải rắn: tổng lượng chất
thải rắn sinh hoạt đô thị toàn vùng được thu
gom khoảng hơn 4.300 tấn/ngày, đạt 78%
tổng lượng chất thải rắn phát sinh (tăng 3%
so với năm 2017). Toàn vùng hiện có khoảng
10 nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung
đang hoạt động, tổng công suất thiết kế đáp
ứng khoảng 30% lượng chất thải rắn phát
sinh, còn lại là chôn lấp.
+ Về thoát nước và xử lý nước thải: tổng
lượng nước thải sinh hoạt toàn vùng khoảng
1 triệu m3/ngày. Hiện nay, một số địa phương
trong vùng đã tiếp nhận và đang thực hiện
các dự án ODA để đáp ứng yêu cầu về xử lý
nước thải.
+ Tỷ lệ đô thị hóa tăng lên; chất lượng
đô thị trong vùng từng bước được cải thiện,
đảm bảo tốt hơn điều kiện sống cho người
dân. Toàn vùng hiện có 169 đô thị gồm: 2
đô thị loại I, 9 đô thị loại II, 8 đô thị loại III,
26 đô thị loại IV và 124 đô thị loại V, trong
đó có 5 đô thị được nâng loại, 3 đô thị được
thành lập mới so với năm 2017. Tỷ lệ đô thị
hóa toàn vùng đạt trên 27,2%, tăng 0,7% so
với năm 2017.
c) Công tác phát triển nhà ở vùng
ĐBSCL đạt kết quả tích cực
Thực hiện Chương trình xây dựng
cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập
lũ ĐBSCL: từ 2001-2015 đã hoàn thành
1.082 cụm, tuyến dân cư và bờ bao, bố trí
cho gần 192.220 hộ khu vực ngập lũ vào
ở. Theo đề nghị của các địa phương, đồng
thời triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP,
Chính phủ đã phê duyệt bổ sung khoảng
130 dự án cho hơn 44.800 hộ dân thuộc

các khu vực sạt lở của 6 tỉnh/thành phố để
triển khai đến hết năm 2020.
Ngoài ra, Chương trình hỗ trợ nhà ở
cho người có công, Chương trình hỗ trợ
nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông
thôn, Chương trình nhà ở xã hội khu vực
đô thị, các khu công nghiệp đã hỗ trợ xây
mới hoặc sửa chữa hơn 87.100 căn hộ cho
các đối tượng chính sách.
Như vậy các chính sách của Chính
phủ về nhà ở vùng ĐBSCL đến nay đã hỗ
trợ xây mới hoặc sửa chữa hơn 279.300
căn hộ cho các đối tượng chính sách,
đảm bảo chỗ ở cho hơn 1,1 triệu người
trong vùng.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích
cực đạt được, công tác phát triển cơ sở hạ
tầng, đô thị, nhà ở vùng ĐBSCL còn nhiều
khó khăn: tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị
hóa của vùng thấp hơn nhiều so với trung
bình toàn quốc. Hệ thống cơ sở hạ tầng
kỹ thuật còn yếu và thiếu đồng bộ; việc
thu gom, xử lý chất thải rắn, xử lý nước
thải chưa có nhiều biến chuyển, tỷ lệ xử
lý thấp và hầu hết vẫn đang sử dụng các
công nghệ lạc hậu. Việc thực hiện hỗ trợ
nhà ở cho các đối tượng chính sách vùng
ĐBSCL còn chậm so với kế hoạch đề ra,…
2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Nguồn lực dành cho phát triển cơ sở
hạ tầng và nhà ở của vùng ĐBSCL còn rất
hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách, trong
khi việc phân bổ, thực hiện đầu tư còn dàn
trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc thực
hiện xã hội hóa đầu tư và thu hút nguồn
lực đầu tư ngoài nhà nước còn hạn chế.
- Tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH),
các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ
lụt, hạn hán kéo theo tình trạng nhiễm
mặn, sụt lún nền đất,... diễn biến ngày
càng phức tạp, khó đoán định đã tác động
ngày càng lớn và tiêu cực đến kết cấu hạ
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tầng kỹ thuật, gây rất nhiều khó khăn cho
triển khai thực hiện quy hoạch và các dự
án đầu tư.
- Việc điều phối, quản lý phát triển
toàn vùng chưa rõ nét.
3. Đề xuất, kiến nghị
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được,
khắc phục các tồn tại, hạn chế và giải
quyết hiệu quả các thách thức của việc
phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, nhà ở phục
vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL, cần
thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu là:
a) Tiếp tục rà soát các quy hoạch xây
dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ
tầng, cập nhật thêm các nội dung cụ thể
để đáp ứng các yếu tố đặc thù, phát huy
bản sắc ĐBSCL đảm bảo phát triển bền
vững, tiết kiệm nguồn lực và thích ứng,
thích nghi thuận chiều với các tác động
tiêu cực của BĐKH. Trên cơ sở này, xây

dựng Quy hoạch vùng theo quy định của
Luật Quy hoạch để đảm bảo tính tổng thể,
thống nhất, liên thông, hiệu quả trong
quản lý, điều phối phát triển toàn vùng,…
b) Hoàn chỉnh các khung hướng dẫn,
quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể về đô thị,
hạ tầng, đầu tư xây dựng công trình phù
hợp với yêu cầu ứng phó BĐKH và nước
biển dâng.
c) Tiếp tục làm rõ mô hình, nội dung,
cách thức và tổ chức điều phối phát triển
toàn vùng. Xây dựng chương trình kế hoạch
đầu tư phù hợp theo hướng vừa tăng cường
thúc đẩy sự hỗ trợ của ngân sách Trung
ương trong điều kiện ngân sách của các
địa phương trong vùng hiện rất khó khăn,
vừa bổ sung một số cơ chế chính sách để
huy động các nguồn lực xã hội trong nước
và của các tổ chức tài chính quốc tế cho
yêu cầu phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng
và phát triển nhà ở của vùng ĐBSCL.
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Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin kiến
nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 2
nội dung cụ thể:
Thứ nhất, trên cơ sở tổng kết các
Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư
và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL, Thủ tướng
Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với
các địa phương lập Đề án phát triển nhà
ở an toàn thích ứng với cả tình trạng ngập
lũ, sạt lở và hạn hán, xâm nhập mặn.
Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ cho
phép nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ
trợ từ ngân sách Trung ương và địa phương
có tính vượt trội hơn so với chính sách
hiện hành để có thể thực hiện được Dự án
cấp nước an toàn vùng ĐBSCL do Ngân
hàng Thế giới tài trợ. Bộ Xây dựng thấy
rằng, cùng với việc phát triển hệ thống đô
thị, hệ thống giao thông thì việc thực hiện
các dự án về nhà ở an toàn và cấp nước
an toàn để chủ động đối phó với các trạng

thái cực đoan do BĐKH, nước biển dâng
là quan trọng hàng đầu hiện nay để thúc
đẩy sự phát triển bền vững và bảo đảm an
sinh xã hội của vùng ĐBSCL. Bộ Xây dựng
sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương
đề xuất cụ thể các chính sách hỗ trợ, rất
mong được Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ quan tâm và chỉ đạo.
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số
120/NQ-CP, tuy chưa đáp ứng được yêu
cầu và mong muốn nhưng chúng ta đã
đạt được một số kết quả quan trọng, thể
hiện được tinh thần chủ động hơn, tích
cực hơn, phối hợp chặt chẽ hơn. Chúng
ta tin tưởng rằng sau hội nghị này, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các quyết
sách cụ thể tiếp tục giải quyết hiệu quả các
thách thức trong phát triển bền vững vùng
ĐBSCL và là định hướng để các Bộ, ngành,
địa phương trong vùng tiếp tục nỗ lực, cố
gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
trong Nghị quyết số 120/NQ-CP./.
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ÔNG OUSMANE DIONE
Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Thay mặt Nhóm công tác đồng bằng sông Cửu Long

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA NHÓM CÔNG TÁC
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trước hết, kính thưa Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc, thay mặt cho các Đối tác
phát triển, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân
thành đến Ngài và Chính phủ Việt Nam
về cam kết đối với đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL). Vào tháng 11 năm 2017,
khi ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP
về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng
với biến đổi khí hậu (BĐKH), Chính phủ
đã công nhận việc xây dựng một đồng
bằng thích ứng với BĐKH, thịnh vượng và
bền vững không phải là một lựa chọn, mà
là điều bắt buộc. Gần đây nhất, cam kết
này đã được củng cố bằng việc phê duyệt
Chương trình hành động tổng thể thực
hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

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

Là các Đối tác phát triển của Việt Nam,
chúng tôi cũng cam kết hỗ trợ ĐBSCL và
việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Kính thưa các vị Đại sứ, các Đối tác
phát triển và đại diện đoàn ngoại giao,
Kính thưa các quý vị đại biểu!

Từ năm 2015 tới nay, chúng tôi đã
huy động khoảng 1,6 tỷ USD cho các hoạt
động tại ĐBSCL, phần lớn đều gắn với
Nghị quyết số 120/NQ-CP. Trong quan hệ
đối tác với chính quyền các cấp, chúng
tôi đã sử dụng khoản tài chính này cho

Các Đối tác phát triển chúng tôi đã
chuẩn bị và gửi đến ban tổ chức hội nghị
một tuyên bố chung. Nhân dịp này, tôi
muốn nêu bật một số thông điệp chính
của chúng tôi.
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các chương trình thí điểm sáng tạo và các
dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhằm tăng
cường khả năng thích ứng với BĐKH và
bền vững, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng
cho người dân ở nông thôn và thành phố
tại các tỉnh và trên toàn vùng. Chúng tôi
cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
cấp tỉnh và Trung ương, cũng như các đối
tác trong và ngoài nước để đưa ra những
quan điểm mới, bằng chứng mới, kiến
thức mới, kinh nghiệm và chuyên môn
phù hợp với ĐBSCL.
Trong thời gian tới, chúng tôi đặt mục
tiêu huy động thêm ít nhất 880 triệu USD
để triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP.
Những nguồn lực này sẽ hỗ trợ các cấp
chính quyền ở Trung ương và địa phương,
cũng như các bên liên quan khác, nắm bắt
các cơ hội từ BĐKH, thay đổi nhân khẩu
học, các thị trường mới nổi, tiến bộ công
nghệ và địa chính trị khu vực. Sử dụng
hiệu quả nguồn lực này vào việc thực hiện
các quyết định và hành động trong tương
lai, cần thể chế mạnh, triển khai hiệu quả,
thông tin đầy đủ, đổi mới và sự tham gia
của tất cả các bên liên quan.

được phân quyền để cung cấp thông tin
cho Quy hoạch tích hợp vùng, lựa chọn
các dự án đầu tư cấp vùng để cấp vốn,
huy động vốn từ nhà nước và tư nhân, và
giám sát quá trình thực hiện Quy hoạch
tích hợp vùng.
Chương trình Đồng bằng và Ủy ban
châu thổ Hà Lan, Cơ quan lưu vực sông
Murray-Darling của Úc, Cơ quan vùng
đồng bằng ở Hoa Kỳ, Hiệp hội vùng Ruhr
ở Đức và Cộng đồng phát triển Nam Phi là
những ví dụ về sự phối hợp khu vực hiệu
quả đã phát triển theo thời gian. Những tổ
chức này có thẩm quyền, kế hoạch chiến
lược và nguồn lực tài chính rõ ràng, được
giám sát chặt chẽ và huy động được tất
cả các bên liên quan tham gia. Chúng tôi
cam kết tiếp tục hợp tác cùng các bạn để
xây dựng thể chế điều phối tương tự như
vậy cho ĐBSCL.
Thể chế mạnh cần một quy hoạch
mạnh. Ở ĐBSCL, Quy hoạch vùng phải
đóng vai trò là khuôn mẫu để xây dựng
ĐBSCL thích ứng với BĐKH, thịnh vượng
và bền vững thông qua việc xác định cơ
cấu kinh tế, đô thị và công nghiệp phù
hợp cho khu vực này.

Cần có thể chế mạnh
ĐBSCL chỉ có thể hưởng lợi khi có một
thể chế mạnh, giúp phối hợp theo cả chiều
dọc và ngang một cách có hiệu lực và hiệu
quả. Một tổ chức điều phối vùng mạnh có
thể tập hợp các lợi ích khác nhau để xác
định định hướng phát triển chung cho
ĐBSCL, xác định các ưu tiên đầu tư, giao
trách nhiệm và chia sẻ lợi ích. Sự phối
hợp chặt chẽ hơn giữa 13 tỉnh ĐBSCL và
thành phố Cần Thơ cũng giúp tăng cường
quy hoạch tích hợp, thực thi ngân sách
hiệu quả, huy động tài chính, vận động
thay đổi chính sách, nâng cao khả năng
cạnh tranh và thúc đẩy vị thế xuyên biên
giới của Việt Nam. Một thể chế điều phối
khu vực sẽ hoạt động hiệu quả nhất nếu

Chỉ có thể xây dựng được Quy hoạch
vùng hiệu quả khi có sự tham gia tích cực
của tất cả các Bộ, ngành, các tỉnh và các
bên liên quan và có cơ sở bằng chứng,
phân tích cụ thể. Điều này sẽ đảm bảo kế
hoạch tối ưu hóa và ưu tiên đầu tư vào các
lĩnh vực quan trọng, thúc đẩy sự gắn kết
xã hội, và xác định rõ ràng trách nhiệm
của các bên liên quan. Các nguyên tắc
trong Quy hoạch vùng tích hợp cần đưa
ra khuôn khổ cho các quy hoạch và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Không được lặp lại những quy hoạch thiếu
nhất quán và chồng chéo, dẫn đến đầu tư
không hiệu quả như trước đây. Với tư cách
là các đối tác phát triển, chúng tôi sẽ tiếp
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tục hỗ trợ để đảm bảo Quy hoạch vùng
tích hợp mang tính toàn diện và sáng tạo,
thu hút sự tham gia của các bên liên quan,
đưa vào những dữ liệu và mô hình mới
nhất, và cung cấp thông tin cho các quy
hoạch của tỉnh.
Nguồn lực tài chính
Một vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH,
thịnh vượng và bền vững cần phải huy
động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
tài chính. Để huy động được tài chính,
điều quan trọng đầu tiên là phải thiết lập
một nền tảng tài chính toàn diện, có thể
kết hợp và thúc đẩy các nguồn tài chính
của nhà nước và tư nhân, vay ưu đãi và
viện trợ không hoàn lại, và phân bổ hiệu
quả các nguồn tài chính này cho những dự
án đầu tư ưu tiên thông minh với khí hậu.
Thứ hai, thúc đẩy một môi trường pháp
lý khuyến khích hợp tác giữa các tỉnh và
với khu vực tư nhân. Thứ ba, thiết lập một
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hệ thống phân bổ và thực hiện ngân sách
đơn giản và hiệu quả với các ưu đãi tài
chính mạnh mẽ và hiệu quả nhằm thúc
đẩy các dự án đầu tư cấp vùng.
Nền tảng tài chính này cần cung cấp
nguồn tài chính riêng để đạt được các mục
tiêu của Nghị quyết số 120/NQ-CP và
Quy hoạch vùng tích hợp sắp tới, và cần
giám sát phù hợp. Cam kết của Chính phủ
dành cho nền tảng tài chính và các dự án
đầu tư cấp vùng thích ứng với khí hậu phải
được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội của Trung ương và địa phương
trong giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch
đầu tư công trung hạn kèm theo. Nguồn
tài chính hiện có cần tạo ra có những biện
pháp khuyến khích sự phối hợp giữa các
bên, huy động sự tham gia của khu vực
tư nhân, xây dựng và thực hiện các giải
pháp thông minh về khí hậu mang tính đổi
mới và chuyển đổi, và giảm thiểu rủi ro.
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Kinh nghiệm quốc tế về quỹ tín thác, quỹ
tài chính, cơ chế tài chính bao trùm, bao
gồm các chương trình hỗ trợ ngân sách
trực tiếp, trái phiếu, quan hệ đối tác côngtư (PPP) và tài chính khí hậu mang đến
những hiểu biết sâu có giá trị cho ĐBSCL.
Là các đối tác phát triển, chúng tôi sẽ tiếp
tục hỗ trợ xác định các công cụ tài chính
phù hợp, thiết kế các quy định pháp lý và
thực hiện huy động vốn.
Đổi mới, thông tin và sự tham gia của
các bên liên quan cũng là công cụ để các
quyết định và hành động trong tương lai
tại đồng bằng sông Cửu Long có hiệu quả
Công nghệ và đổi mới tân tiến nhất
có thể giúp dự đoán và phối hợp với các
động lực phát triển liên tục của ĐBSCL
và những thách thức từ bên ngoài. Khi sử
dụng công nghệ, con người ở tất cả các
cấp có thể tiếp cận đến kiến thức và thông
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tin hiện tại. Sự tham gia của các bên liên
quan sẽ hiệu quả hơn nếu đi cùng với một
hệ thống dữ liệu tích hợp toàn diện, có
thông tin, dữ liệu theo thời gian thực và
các công cụ hỗ trợ ra quyết định. Điều này
sẽ giúp các bên liên quan đánh giá tác
động của nhiều động lực thay đổi đối với
ĐBSCL, hiểu được các xu hướng và cung
cấp thông tin cho các chính sách và hoạt
động đầu tư. Một hệ thống dữ liệu tích hợp
toàn diện cũng sẽ cho phép giám sát chặt
chẽ hơn các hoạt động tại ĐBSCL, nâng
cao tính minh bạch và trách nhiệm giải
trình. Gắn với Chương trình hành động
tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQCP, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới
và tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ, bao
gồm cả việc thành lập Trung tâm dữ liệu
vùng ĐBSCL, cơ sở dữ liệu tích hợp và ra
quyết định dựa trên bằng chứng.

là cần có các dự án đầu tư ít hối tiếc hoặc
không hối tiếc trong quản lý tài nguyên
nước, đặc biệt là cơ sở hạ tầng về nước. Ví
dụ, để tăng khả năng lưu trữ và giữ nước ở
vùng thượng lưu của đồng bằng và hợp lý
hóa việc sử dụng nước trong nông nghiệp,
đáp ứng các điều kiện về nước và khí hậu
mới phát sinh trên khắp vùng đồng bằng.
Cần có sự hợp tác trong vùng và liên tỉnh
để giảm thiểu xung đột tiềm ẩn khi vận
hành cơ sở hạ tầng về nước.

Thể chế, thực hiện, thông tin, đổi mới
và sự tham gia mạnh mẽ của các bên
liên quan là những thành phần không thể
thiếu cho sự phát triển trong tương lai của
ĐBSCL. Với các yếu tố này, ĐBSCL sẽ
có khả năng thích ứng với khí hậu, giúp
cải thiện cuộc sống của người dân, xây
dựng các hệ thống sản xuất đa dạng và
có khả năng thích ứng, có cơ sở hạ tầng
linh hoạt và thích ứng, và khuyến khích sử
dụng thông minh các nguồn lực tự nhiên
của mình. Với các yếu tố này, những trở
ngại chính cho sự phát triển bền vững của
ĐBSCL có thể được khắc phục một cách
hiệu quả.

Để sống chung tích cực với nước, cũng
cần phải giải quyết các vấn đề về lũ lụt,
hạn hán và xâm nhập mặn, và xem xét
lại các kế hoạch đê bao, kè và cống để
tạo dòng chảy tự nhiên và chức năng của
vùng lũ. Sống chung với nước cần có các
giải pháp khác như sản xuất lúa gạo bền
vững, chuyển đổi hệ thống sản xuất, và
quản lý hiệu quả rủi ro về lũ lụt, hạn hán,
xói lở bờ sông và bờ biển, ô nhiễm nước,
và khai thác tài sản tự nhiên ĐBSCL.

Ngoài ra, còn cần có thể chế mạnh,
thực hiện hiệu quả, thông tin, đổi mới và sự
tham gia mạnh mẽ của các bên liên quan
để áp dụng vào thực tế nhiều giải pháp kỹ
thuật chuyên ngành được thảo luận tại Diễn
đàn đồng bằng sông Cửu Long hôm nay.
Ví dụ, rất cần có những dự án đầu tư
liên tỉnh có hiệu quả tài chính để đảm bảo
an ninh nguồn nước và quản lý tài nguyên
nước ở ĐBSCL. Với tốc độ đô thị hóa ngày
càng nhanh, các dự án đầu tư cần thực hiện
những biện pháp hiệu quả và sáng tạo để
duy trì khả năng tiếp cận nước sạch ở các
vùng trũng thấp của đồng bằng. Những
biện pháp sáng tạo bao gồm thu gom nước
mưa trong cộng đồng, khử muối, các công
trình trữ nước, và đảm bảo cấp nước trong
tương lai cho khu vực thông qua những mô
hình phi tập trung, trong đó có các giải
pháp riêng cho nguồn nước ngọt và nước
lợ tại địa phương. Những biện pháp sáng
tạo này, cùng với các chính sách, như giá
nước và các chương trình trợ cấp, có thể
đảm bảo khả năng tiếp cận đến nguồn
cung cấp nước an toàn.

Các biện pháp can thiệp có sự phối
hợp cũng rất cần để khôi phục trầm tích
ở ĐBSCL và giảm tốc độ sụt lún đất, hiện
đang diễn ra với tỷ lệ khoảng từ 2-5 cm
mỗi năm, và giải quyết vấn đề xói lở bờ
sông, bờ biển. Để làm được điều này cần
áp dụng những biện pháp và và công nghệ
sáng tạo để quản lý và giám sát tốt hơn
hoạt động khai thác nước ngầm, bao gồm
giá nước và ngăn chặn khai thác cát trái
phép. Chính phủ Việt Nam tham gia tích
cực vào các mối quan hệ ngoại giao xuyên
biên giới về nước để giảm mất mát trầm
tích và chất dinh dưỡng ở đồng bằng này.
Các giải pháp và đầu tư sáng tạo có thể
bao gồm từ việc tăng khả năng giữ nước
đến sử dụng các giải pháp dựa vào thiên
nhiên như bảo vệ và phục hồi các vùng
đất ngập nước và rừng ngập mặn.

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở
ĐBSCL cần có sự phối hợp, cả ở cấp vùng,
để sống chung với nước. Điều này có nghĩa

Để triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP,
cần chuyên nghiệp hóa và tập trung nâng
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tâm thị trường. Cải thiện kết nối cũng đòi
hỏi phải nâng cao hiệu quả và an toàn của
hành lang hậu cần đường thủy phía Nam.

cao giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp
và thủy sản thông minh với khí hậu và có ít
tác động ở ĐBSCL. Ngành công nghiệp dựa
trên nông nghiệp, một tác nhân quan trọng
trong sự phát triển tương lai của ĐBSCL,
sẽ phải tập trung vào các hoạt động phải
bỏ chi phí ít hơn nhưng tạo ra giá trị lớn
hơn. Con đường duy nhất phía trước là
phát triển nông nghiệp thông minh với khí
hậu đa dạng hơn, thích nghi với bối cảnh
môi trường địa phương, nguồn lực tự nhiên
và lợi thế so sánh của tiểu vùng. Kiến thức
và dịch vụ hỗ trợ, công cụ quản lý rủi ro,
cơ sở hạ tầng hỗ trợ, và đầu tư tư nhân có
ý nghĩa rất quan trọng để có được những
thay đổi này. Vì tích tụ ngành là tương lai
của nông nghiệp ở ĐBSCL, các hợp tác xã
nông nghiệp cần xây dựng chuỗi giá trị, áp
dụng công nghệ hữu ích và liên kết chặt
chẽ với doanh nghiệp. Nhờ đó ĐBSCL có
thể trở thành một vùng kinh doanh nông
nghiệp mà vẫn là một trong những vùng
sản xuất nông nghiệp bền vững và có
năng suất cao nhất trên thế giới.

Sự tham gia tích cực của các tỉnh
và thành phố Cần Thơ có ý nghĩa quan
trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ triển
khai thành công những giải pháp kỹ thuật
này trong quá trình thực hiện Nghị quyết
số 120/NQ-CP. Các địa phương hiểu rõ
những lợi thế và thách thức của mình và
chia sẻ những ý kiến quan trọng đối với
tương lai của ĐBSCL. Để thực hiện Nghị
quyết số 120/NQ-CP cần sự tham gia tích
cực của 13 tỉnh, thành phố tiên phong này.
Để đẩy nhanh việc đưa Nghị quyết
số 120/NQ-CP từ chính sách thành thực
tiễn, đã đến lúc kết thúc việc hoạt động
như cũ và xây dựng thể chế mạnh mẽ, hỗ
trợ thực hiện hiệu quả, thúc đẩy đổi mới,
sử dụng thông tin hiện có, và huy động sự
tham gia của các bên liên quan. Khi có
các yếu tố này làm nền tảng cho các giải
pháp kỹ thuật để xây dựng một ĐBSCL
thích ứng với BĐKH, thịnh vượng và bền
vững, các mục tiêu của Nghị quyết số 120/
NQ-CP sẽ thành hiện thực.

Cải thiện tính kết nối cũng là điều kiện
bắt buộc để xây dựng ĐBSCL thích ứng với
khí hậu, thịnh vượng và bền vững. Là một
vùng đất ngập nước rộng lớn, ĐBSCL là
một thực thể phức tạp và mong manh. Để
tăng cường tính kết nối, cần có các dự án
đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng thích
ứng với khí hậu và giao thông đa phương
thức phù hợp trong khu vực, bao gồm cả
đường thủy nội địa. Có thể nâng cao hiệu
quả của các dịch vụ hậu cần bằng cách
khai thác mạng lưới đường thủy nội địa
của ĐBSCL, tăng cường kết nối đa phương
thức và đầu tư vào các hành lang cung
cấp chính. Những hoạt động nâng cấp
đường thủy trên các nhánh sông và đường
bộ ở cấp xã và cấp tỉnh sẽ giảm chi phí
vận chuyển từ nơi sản xuất đến thị trường,
và liên kết sản xuất của các cộng đồng
nghèo, ở vùng sâu vùng xa với các trung

Những quyết định và cam kết được đưa
ra hôm nay sẽ quyết định tương lai của
ĐBSCL và đóng góp của khu vực này vào
khát vọng chính trị, tăng trưởng và văn hóa
của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn.
Là các Đối tác phát triển, chúng tôi sẵn
sàng cam kết phối hợp với Ngài và thông
qua quan hệ đối tác mạnh mẽ, chúng tôi
có thể biến các mục tiêu của Nghị quyết
số 120/NQ-CP thành hiện thực. Vì đồng
bằng sông Cửu Long.
Xin cảm ơn!
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ÔNG ROBBERT MOREE
Điều phối viên Chương trình đồng bằng Hà Lan
Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước, Vương quốc Hà Lan

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN
CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG BẰNG HÀ LAN

hàng hóa. Về cơ bản, các nguồn tài
nguyên của đồng bằng sông Cửu Long
hiện đang bị khai thác sử dụng thay vì
được quản lý theo hướng bền vững.

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

Kết quả là đồng bằng sông Cửu Long
đang trở nên dễ bị tổn thương trước các
tác động của sụt lún đất, biến đổi khí
hậu, xói mòn và khai thác quá mức tài
nguyên và hoạt động của nông dân.  

Một lần nữa, xin cảm ơn Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã dành sự quan tâm
đặc biệt đến đồng bằng sông Cửu Long
cũng như các vấn đề về nước và thích
ứng với biến đổi khí hậu tại đây. Sự quan
tâm này của Ngài Thủ tướng là vô cùng
cần thiết và cũng bởi vì có rất nhiều điều
cần được lưu tâm.

Vì vậy, chúng ta sẽ phải thay đổi nếu
chúng ta muốn có vùng đồng bằng an
toàn bền vững và sản xuất hiệu quả. Sự
thay đổi là cần thiết đối với cả vùng đồng
bằng của Việt Nam và vùng đồng bằng
của Hà Lan.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện
đang có nhiều thay đổi cả về tăng trưởng
kinh tế, khí hậu, điều kiện nước, nông
nghiệp, đô thị hóa, giao thông, hạ tầng,...

Thách thức của ngày hôm nay là chọn
một lộ trình phát triển khác. Một con
đường để vừa thu được kết quả vừa giảm
được tổn thương. Thay đổi phải dẫn đến
tăng khả năng phục hồi, làm cho đồng
bằng phát triển bền vững. Là một Đối tác
phát triển, chúng tôi mong muốn hỗ trợ
Việt Nam theo hướng này.

Thay đổi ở vùng đồng bằng sông Cửu
Long bao gồm hai mặt: sự tiến bộ và tính
dễ bị tổn thương. Trong những thập kỷ
qua, cả hai khía cạnh này đều đang gia
tăng tại đồng bằng sông Cửu Long. Các
kết quả tiến bộ thu được là do chi phí
thấp về lao động, đất đai, nước, cát và
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Việt Nam đã có một khởi đầu tốt đẹp
trên con đường này với Nghị quyết số
120/NQ-CP theo định hướng của Thủ
tướng và đã được Chính phủ ban hành.
Nghị quyết đã đặt ra những lựa chọn rõ
ràng và mang tính bền vững.
Cũng trong bối cảnh này tôi muốn
nêu lên với tất cả các quý vị một điều
quan trọng và rất cần thiết: khi chúng
tôi - các Đối tác phát triển - được yêu
cầu hỗ trợ Việt Nam để thay đổi những
đổi thay nói trên hay cùng hợp tác trên lộ
trình phát triển, chúng tôi cần phải hiểu
được những động lực nào dẫn đến các xu
hướng đang diễn ra ở khu vực đồng bằng
sông Cửu Long và điều gì dẫn đến thay
đổi trong phát triển bền vững?
Nói cách khác, tôi là người Hà Lan và
tôi cảm nhận và suy nghĩ theo cách của
người Hà Lan. Tôi đã quen thuộc với cách
thức quản trị của Hà Lan, Luật pháp Hà
Lan và lợi ích của nông dân, ngành công
nghiệp và người dân Hà Lan.
Vì vậy, tôi cần các quý vị giúp đỡ
để hiểu những gì thúc đẩy người Việt
Nam, các quy trình và quy định rõ ràng
nào cần phải tuân theo khi chúng ta muốn
thay đổi con đường phát triển của đồng
bằng sông Cửu Long hướng đến phục
hồi, bền vững và sản xuất hiệu quả?
Đã có người nói “Chỉ khi chúng ta có
thể thích nghi với sự thay đổi, chúng ta
mới có thể tồn tại”. Nhưng tôi muốn bổ
sung: chỉ khi chúng ta thay đổi, chúng ta
mới có thể tồn tại.
Là một cộng đồng hành động vì đồng
bằng sông Cửu Long, ngày hôm nay
chúng ta hiểu rằng chúng ta cần thay đổi
hành vi và thực tiễn của mình trong quản
lý nước và nông nghiệp, cũng như trong
tham vấn kỹ thuật, tư vấn với các bên
liên quan, trong công tác lập kế hoạch và

phối hợp các hoạt động thực tiễn.
Kính thưa Ngài Thủ tướng, câu hỏi
cho chúng ta là: những điều gì hay những
ai có thể làm thay đổi lộ trình và thực
tiễn phát triển? Các Đối tác phát triển
có thể hỗ trợ gì, ở đâu cho các bên liên
quan đang phấn đấu vì một vùng đồng
bằng sông Cửu Long kiên cường, bền
vững và hiệu quả?
Kinh nghiệm của Hà Lan là thay đổi về
thích ứng nước và khí hậu đòi hỏi sự tham
gia và hành động của chính quyền các
cấp từ địa phương, khu vực đến quốc gia,
từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp,
từ người dân, các tổ chức tài chính và
các tổ chức phi chính phủ về môi trường,
biến đổi khí hậu.
Chỉ khi đó, ta sẽ có một kế hoạch
được ủng hộ rộng rãi, có tính đến tất
cả các lợi ích, có mục tiêu đúng và ưu
tiên đúng trong thực thi và hiện thực hóa
kế hoạch. Điều này đòi hỏi sự lãnh đạo
mạnh mẽ và nhất quán của Chính phủ với
quyết tâm và tầm nhìn rõ ràng.
Kính thưa Thủ tướng, việc được tham
gia với Chính phủ Việt Nam và các bên
cùng xác định các vấn đề mấu chốt để
điều chỉnh đúng là vô cùng quan trọng,
hướng đến triển khai thực hiện các giải
pháp và kiến nghị đã được đề xuất tại Hội
nghị này.
Việc cùng Chính phủ và các bên xác
định các thay đổi then chốt phù hợp là
rất quan trọng để gắn kết sự hỗ trợ của
các Đối tác phát triển phù hợp với bối
cảnh Việt Nam.
Những kinh nghiệm thực tiễn ở Hà
Lan rất có thể sẽ không phát huy tác dụng
ở Việt Nam nơi mà sự thay đổi xảy ra theo
những cách khác nhau. Hà Lan tự hào luôn
nỗ lực để đưa ra những ý kiến tư vấn phù
hợp cho từng trường hợp cụ thể. Chúng
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tôi sẽ làm hết sức để truyền cảm hứng
cho Việt Nam từ cách thức của chúng tôi
đã làm trong lập kế hoạch, xây dựng cơ
chế phối hợp cho vùng đồng bằng cũng
như trong quy hoạch dự án, xác định ưu
tiên và thiết kế tài chính. Nhưng tại mỗi
quốc gia, cách thức của chúng tôi sẽ được
áp dụng khác nhau.

tìm ra các tác nhân thay đổi tích cực của
riêng mình. Việt Nam sẽ phải phát triển
các giá trị chung của Việt Nam hướng
tới một đồng bằng sông Cửu Long bền
vững, có sức chống chịu và sản xuất hiệu
quả. Chính phủ đã có các bước tiến quan
trọng như Nghị quyết số 120/NQ-CP, Luật
Quy hoạch và Luật Đầu tư công.

Vì vậy, Việt Nam sẽ phải xây dựng hay

Hà Lan cùng các Đối tác phát
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triển khác, đang sẵn sàng cùng đồng
hành với Chính phủ Việt Nam trên con
đường phát triển này.

dọa nghiêm trọng đến các tài nguyên của
đồng bằng sông Cửu Long. Điều này hiển
nhiên đòi hỏi phải có sự thay đổi.

Đồng bằng sông Cửu Long đang thay
đổi, bao gồm cả về sự tiến bộ và tính dễ bị
tổn thương. Chúng ta đều rất quan tâm đến
những xu hướng đang diễn ra nhằm ngăn
chặn sự chuyển biến của các thay đổi
này. Hành động của con người đang đe

Ngay hôm nay. Cùng hợp tác!

63
63

BÀ CAITLIN WIESEN
Trưởng Đại diện thường trú
Chương trình phát triển Liên hợp quốc

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC
Kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Phúc,
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.

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

Mở đầu, Chương trình phát triển Liên
hợp quốc (UNDP) muốn khẳng định sự
đánh giá cao của chúng tôi đối với Ngài
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính
phủ Việt Nam về sự lãnh đạo mạnh mẽ để
thúc đẩy phát triển bền vững của ĐBSCL.

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

Kể từ Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu
Long lần trước được tổ chức vào tháng 9
năm 2017, mà tôi vinh dự được tham dự
chỉ vài ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ ở
Việt Nam, những nỗ lực và tiến bộ đáng
kể đã được thực hiện bởi tất cả các bên
liên quan, đặc biệt là các Bộ, ngành và
các tỉnh qua báo cáo của các Bộ trưởng
trong buổi chiều này là rất đáng khích lệ.

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,
Thưa các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ,
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch các tỉnh, thành
phố đồng bằng sông Cửu Long,
Các đồng nghiệp từ các Đối tác Phát triển,

Tôi xin chúc mừng Bộ trưởng Trần
Hồng Hà, Bộ Tài nguyên và Môi trường
và các Bộ, ngành liên quan khác đã được
Thủ tướng Chính phủ thông qua Chương
trình hành động tổng thể thực hiện Nghị
quyết số 120/NQ-CP vào ngày 13 tháng 4
năm 2019, như là một tín hiệu khẳng định

Thưa các vị khách quý,
Thưa quý vị đại biểu,
Tôi rất vinh dự khi phát biểu tại diễn
đàn quan trọng này về tổng hợp và đánh
giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết
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quyết tâm của Chính phủ đối sự phát triển
thịnh vượng và chống chịu với biến đổi khí
hậu của ĐBSCL. UNDP tự hào đã góp một
phần trong quá trình chuẩn bị cho Chương
trình hành động này.
Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với
Nhóm công tác ĐBSCL xây dựng tuyên bố
chung đã được Giám đốc Quốc gia Ngân
hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trình
bày ở trên. Cụ thể, tôi muốn nhấn mạnh 6
điểm chính để tăng tốc hành động:
1. Sự đặc biệt quan trọng của Quy
hoạch tổng hợp - theo chiều ngang giữa
các ngành và theo chiều dọc với tất cả các
cấp từ khu vực đến cộng đồng
Tôi xin chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn
Chí Dũng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
khởi xướng việc xây dựng Quy hoạch tổng
thể cho ĐBSCL giai đoạn 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050. Chúng tôi ủng
hộ mạnh mẽ đề xuất của Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về sự cần thiết xây
dựng quy hoạch tổng thể vùng, theo đó coi
ĐBSCL là một khu vực thống nhất về khí
hậu và ưu đãi tài nguyên thiên nhiên, các
rủi ro và tác động chung của biến đổi khí
hậu. Cách tiếp cận tổng hợp là cần thiết,
chứ không phải là một lựa chọn.
Quy hoạch tổng thể cần đóng vai trò
là một khuôn khổ duy nhất cho việc sửa
đổi và giảm đáng kể 2.500 kế hoạch hiện
có, và tạo điều kiện cho việc liên kết tất
cả các kế hoạch đầu tư trong tương lai của
các Bộ, ngành và kế hoạch phát triển kinh
tế xã hội của 13 tỉnh.
Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ đề xuất
thành lập một hội đồng vùng do Thủ tướng
chủ trì, để đảm bảo sự chuyển đổi và khắc
phục các nút thắt và rào cản.
Chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ một cơ
chế tài chính sáng tạo để phát triển đồng bằng
sông Cửu Long.

2. Dữ liệu rủi ro khí hậu hiệu quả để
phát triển
Việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch
tổng thể này cần được cung cấp đủ thông
tin bởi các rủi ro khí hậu dựa trên các dữ
liệu khoa học để tăng cường việc ra quyết
định trong lập kế hoạch, lập ngân sách và
đầu tư. Đối với nỗ lực này, UNDP đã hợp
tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết
lập một nền tảng dữ liệu rủi ro khí hậu
cho toàn bộ Việt Nam, bao gồm các đánh
giá tính dễ bị tổn thương khí hậu và công
cụ để thúc đẩy phạm vi tạo dữ liệu và tạo
điều kiện chia sẻ thông tin tốt hơn cho các
quyết định chính sách.
3. Chương trình nông nghiệp chuyển
đổi ở đồng bằng sông Cửu Long
Tôi xin chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn
Xuân Cường và Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã đẩy mạnh việc xây
dựng Chương trình mới về chuyển đổi
nông nghiệp ở ĐBSCL. Chương trình dự
thảo đã kết hợp ba nguyên tắc chính được
thông qua tại Diễn đàn năm 2017 bao gồm
cả việc làm cho thiên nhiên và tài nguyên
thiên nhiên hữu ích cho chúng ta thay vì
chống lại chúng ta. Và như chúng ta đã
nghe từ phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn
Xuân Cường, chương trình này cần được
phê duyệt sớm và thúc đẩy triển khai.
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng,
các Bộ khác và tất cả 13 tỉnh, thành phố
ĐBSCL cũng đã triển khai rất nhiều hành
động cụ thể để đảm bảo sự phát triển bền
vững và thích ứng biến đổi của ĐBSCL.
4. Xây dựng cơ hội cho đổi mới và
chuyển đổi
Biến đổi khí hậu cũng mang lại các cơ
hội kinh doanh và đổi mới: để chuyển đổi
nền kinh tế và tận dụng công nghệ tiên
tiến. Thúc đẩy kỳ vọng chuyển đổi và khí
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hậu trong các lĩnh vực như nông nghiệp,
mang lại nhiều cơ hội đầu tư. Khai thác
các đồng lợi ích của các khoản đầu tư, như
sự kết hợp giữa phát triển năng lượng mặt
trời và nông nghiệp dưới hình thức tiếp
cận quy hoạch sử dụng đất mới cần được
thúc đẩy.
5. Thúc đẩy năng lượng tái tạo
ĐBSCL có tiềm năng lớn về năng lượng
tái tạo. Một nghiên cứu của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư được hỗ trợ bởi UNDP và GIZ
cho thấy tổng công suất kỹ thuật khoảng
13.600 megawatt (MW) có thể được triển
khai tính đến năm 2025, gần gấp đôi so
với mục tiêu quốc gia như được nêu trong
Tổng sơ đồ điện VII sửa đổi. Hưởng ứng
lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân

Phúc tại Diễn đàn 2017, UNDP đang tiến
hành đánh giá các lựa chọn phát triển
năng lượng, nhằm đề xuất một lựa chọn
tối ưu cho kết hợp các nguồn năng lượng
ở ĐBSCL.
6. Huy động cộng đồng địa phương
Các cộng đồng địa phương đang ở
tuyến đầu: họ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi
biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động
sản xuất và sinh kế của họ phụ thuộc vào
một thị trường bền vững và tăng trưởng. Do
đó, xây dựng thông tin rủi ro cần phải giúp
cải thiện cuộc sống của người dân. Người
dân địa phương cần được thông báo về tất
cả các rủi ro và cơ hội và làm thế nào họ
có thể đóng vai trò tích cực trong việc định
hình tương lai của họ.
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Chúng tôi hoan nghênh và rất vui
mừng được hỗ trợ đề xuất của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà để xây dựng
và thực hiện chương trình nhà chống lũ
cho ĐBSCL. UNDP đã làm việc với Bộ
Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn xây dựng hơn 1.500 ngôi nhà
chống lũ cho các hộ gia đình dễ bị tổn
thương ở các khu vực ven biển.

vượt quá khả năng thích ứng.
UNDP cam kết mạnh mẽ trong hợp
tác với Chính phủ và tất cả các bên liên
quan để triển khai thành công Nghị quyết
số 120/NQ-CP vì sự thịnh vượng và chống
chịu biến đổi khí hậu của ĐBSCL, nơi mà
không ai bị bỏ lại phía sau.

Biến đổi khí hậu là vấn đề của thời đại
chúng ta theo như Tổng thư ký Liên hợp
quốc thường xuyên khẳng định và 17 triệu
người dân ở ĐBSCL được ghi nhận là chịu
tác động của biến đổi khí hậu. Điều cần
thiết là mọi người hiểu về các tác động có
thể có của biến đổi khí hậu đối với cuộc
sống của họ để thích nghi một cách hiệu
quả và giảm thiểu và chuyển các rủi ro
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Xin cám ơn!

ÔNG ERIC SIDGWICK
Giám đốc Quốc gia
Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
Tại Việt Nam, hỗ trợ của ADB được
hướng dẫn thông qua Chiến lược đối tác
quốc gia (CPS) cho giai đoạn 2016 - 2020,
được định hướng theo Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của Chính phủ (SEDP)
giai đoạn 2016 - 2020. Cải thiện tính bền
vững môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu là một trong ba trụ cột của Chiến
lược CPS mà chúng tôi cam kết hỗ trợ
trong giai đoạn đến năm 2020.

Kính thưa Ngài Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc,
Thưa các quý vị,
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
chân thành bày tỏ sự biết ơn khi được mời
tham dự Hội nghị chiều nay về đánh giá
kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị
quyết số 120/NQ-CP và có cơ hội trình
bày ngắn gọn về sự hỗ trợ của ADB đối với
nhiệm vụ quan trọng này.

Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của ADB để
tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi
khí hậu ở ĐBSCL đã được cung cấp thông
qua Chương trình tiểu vùng sông Mê Công
(GMS) và Chương trình quốc gia của ADB.

Ở cấp độ ngân hàng, ADB đã cam kết
tăng gấp đôi tài chính khí hậu lên 6 tỷ
USD vào năm 2020, trong đó 4 tỷ USD
dành cho giảm nhẹ và 2 tỷ USD cho thích
ứng. Theo chiến lược mới của ADB, Chiến
lược 2030, ADB đang hướng tới đảm bảo
75% số lượng các hoạt động đã cam kết
(trung bình trong 3 năm, bao gồm các
hoạt động có chủ quyền và không có chủ
quyền) sẽ hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng
với biến đổi khí hậu đến năm 2030, và tài
trợ khí hậu từ các nguồn lực của chính chủ
thể sẽ đạt 80 tỷ USD cho giai đoạn từ năm
2019 đến 2030.

Các dự án đầu tư thuộc Chương trình
GMS đang triển khai hỗ trợ kế hoạch
hành động của Chính phủ để thực hiện
Nghị quyết số 120/NQ-CP bao gồm một
số lĩnh vực. Cụ thể hơn, tại khung đầu tư
khu vực Chương trình GMS và Kế hoạch
hành động Hà Nội, được thông qua bởi
lãnh đạo hai bên tại Hội nghị thượng đỉnh
GMS lần thứ 6 tại Hà Nội vào tháng 3
năm 2018, ADB đang hỗ trợ tăng cường
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khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của
các cơ sở hạ tầng giao thông và tăng cường
kết nối vật lý từ bên trong ra ngoài khu vực
ĐBSCL, từ Long An đến các khu kinh tế
trung tâm phía Nam của Thành phố Hồ
Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thông qua Dự
án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành,
được đồng tài trợ với JICA. Chúng tôi cũng
hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng quản lý nước
và tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa
vào cộng đồng, để giúp giảm thiểu và quản
lý các tác động của lũ lụt và hạn hán ở các
tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
ADB đang hỗ trợ kết nối nội bộ tại
vùng ĐBSCL từ Đồng Tháp đến Cần Thơ,
thông qua Dự án kết nối trung tâm Mê
Công, đồng tài trợ với Chính phủ Úc để
xây dựng cầu Cao Lãnh và đồng tài trợ
song song với Ngân hàng Xuất nhập khẩu
Hàn Quốc (KEXIM) để xây dựng kết nối
với cầu Vàm Cống. Dự án kết nối trung
tâm Mê Công cũng sẽ giảm thiểu và thích
ứng với các tác động của biến đổi khí hậu
và tăng cường năng lực thể chế của các
tỉnh được chọn.
ADB cũng đang tăng cường làm việc
với khu vực tư nhân nhằm tận dụng các
nguồn lực để bù đắp các thiếu hụt tài
chính và khuyến khích tăng trưởng bền
vững môi trường thông qua quan hệ đối
tác công tư. ADB đã đưa ra một chương
trình tăng tốc công nghệ nông nghiệp
mới có tên “MATCh” nhằm giúp chuyển
đổi các ngành công nghiệp nông nghiệp
sang hướng cung cấp thực phẩm an toàn
và bổ dưỡng hàng đầu toàn cầu ở ĐBSCL.
MATCh là một liên minh của các đối
tác công, tư bao gồm các tập đoàn công
nghiệp thực phẩm, trường đại học, nhà
cung cấp và nhà đầu tư.
ADB có thể hỗ trợ trong tương lai để
tăng cường kết nối khu vực và tiểu vùng
bao gồm đề xuất Dự án đường vành đai 3

của Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với
đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang
diễn ra. ADB đang chuẩn bị một dự án hỗ
trợ thương mại hóa nông nghiệp và phát
triển chuỗi giá trị ở 4 tỉnh phía Nam, trong
đó có Cần Thơ và Hậu Giang nhằm thúc
đẩy sản xuất trồng trọt thông minh thông
qua sử dụng các công nghệ tiên tiến, tăng
cường cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị làm vườn
và tăng cường năng lực để phát triển chuỗi
giá trị làm vườn chất lượng cao, bao gồm
cả sự tham gia của khu vực tư nhân.
ADB cũng tài trợ cho các nghiên cứu
khả thi và hướng dẫn để tích hợp tác động
của biến đổi khí hậu vào quy hoạch tổng
thể của tỉnh nhằm giúp đầu tư vào các giải
pháp “không hối tiếc” và các giải pháp
giải quyết các thách thức phát triển và
môi trường hàng ngày. Điều này đã nâng
cao năng lực của các tỉnh Kiên Giang và
Cà Mau để có kế hoạch tốt hơn cho phát
triển khả năng thích ứng khí hậu. Hơn nữa,
chúng tôi đã hoàn thành chiến lược vệ sinh
thành phố cho tám thành phố ĐBSCL. Dựa
trên chiến lược này, một số thành phố đã
hoàn thành các nghiên cứu tiền khả thi cho
các dự án đầu tư. Chúng tôi cũng cung cấp
hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện thúc đẩy thương
mại nhằm cung cấp các sản phẩm thực
phẩm nông nghiệp an toàn và giá trị gia
tăng hướng vào khu vực ĐBSCL.
Những dự án này và các dự án tiềm
năng khác sẽ được phản ánh trong Chiến
lược CPS tiếp theo cho giai đoạn 2021 2025, và cũng sẽ được hướng theo Kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội sắp tới của
Chính phủ cho giai đoạn 2021 - 2025,
nhằm hướng đến hỗ trợ cho sự phát triển
bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
của khu vực ĐBSCL, đồng thời phối hợp
chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, cơ quan
Trung ương và các đối tác phát triển khác./.
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ÔNG CRAIG CHITTICK
Đại sứ Ô-xtrây-lia tại Việt Nam

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ Ô-XTRÂY-LIA TẠI VIỆT NAM
Kính thưa Thủ tướng, tôi xin chúc
mừng Ngài cùng với sự lãnh đạo của Ngài
đã thiết lập tầm nhìn dài hạn về phát triển
ĐBSCL an toàn, thịnh vượng, bền vững.
Úc cũng xin được chia sẻ tầm nhìn về
ĐBSCL với Việt Nam.

Kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Phúc,
Thủ tướng Chính phủ,
Kính thưa Ngài Nguyễn Thiện Nhân,
Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,
Kính thưa Ngài Trương Hòa Bình, Phó
Thủ tướng Chính phủ,

Úc từ lâu đã là một đối tác tin cậy
của Việt Nam tại ĐBSCL. Chúng ta đã
cùng nhau xây dựng những cây cầu,
như cầu Mỹ Thuận, cầu treo đầu tiên
qua sông Mê Công và cầu Cao Lãnh, đã
được hoàn thành từ 1 năm trước; kết nối
các cơ quan nghiên cứu của Việt nam
với các trường đại học hàng đầu của Úc
để phát triển những công nghệ tiên tiến
nhất; và chúng tôi đã đóng góp chuyên
gia của Úc trong lĩnh vực quản lý nước,
dựa trên kinh nghiệm của Úc về lưu vực
sông Murray-Darling.

Kính thưa Ngài Trịnh Đình Dũng, Phó
Thủ tướng Chính phủ,
Kính thưa các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố,
Kính thưa các Đối tác phát triển,
Kính thưa các vị khách quý, các quý vị
đại biểu,
Tôi rất vinh hạnh được có mặt tại đây
ngày hôm nay và tham dự Hội nghị đánh
giá kết quả triển khai thực hiện Nghị
quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền
vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
thích ứng với biến đổi khí hậu. Đã gần 2
năm kể từ Hội nghị đồng bằng sông Cửu
Long tại thành phố Cần Thơ vào tháng 9
năm 2017, tôi đã chứng kiến cam kết của
Việt Nam đối với ĐBSCL và các nhiệm
vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 120/
NQ-CP.

Kể từ Hội nghị ĐBSCL năm 2017, mối
quan hệ giữa Úc và Việt Nam đã không
ngừng phát triển và lớn mạnh. Mối quan
hệ của chúng ta cũng đã tiến triển sang tầm
cao mới trở thành đối tác chiến lược, qua
đó phản ánh được tầm quan trọng ngày
một tăng trong phối hợp để giải quyết các
vấn đề khu vực và toàn cầu. Chính phủ
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Úc vô cùng quan tâm đến ĐBSCL không
chỉ bởi vì chúng tôi là một người bạn thân
thiết với Việt Nam mà còn vì ĐBSCL là
nơi đặc biệt quan trọng trong khu vực cũng
như trên thế giới.
Chính vì thế, Chính phủ Úc đang phối
hợp với Ngân hàng Thế giới triển khai đối
tác chiến lược Úc - Ngân hàng Thế giới tại
Việt Nam để hỗ trợ thực hiện các nhiệm
vụ, giải pháp quan trọng trong Nghị quyết
số 120/NQ-CP.
Sau đây là một trong những lĩnh vực
hợp tác tôi muốn nhấn mạnh tầm quan
trọng để tiếp tục thực hiện, đây cũng là để
tiếp lời Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế
giới tại Việt Nam đã thay mặt các Đối tác
phát triển phát biểu tuyên bố chung.
Khuyến nghị của tôi dựa trên kinh
nghiệm của Úc trong quản lý lưu vực sông
Murray-Darling, nơi giống như ĐBSCL,
là một hệ thống phức tạp các sông, đồng
bằng, hồ, khu vực trũng và nước ngầm,
cũng trải dài nhiều địa phương và bị đe
dọa bởi biến đổi khí hậu.
Thứ nhất, điều này là vô cùng quan
trọng khi Quy hoạch tổng thể tích hợp cần
được xây dựng dựa trên những luận cứ,
chứng cứ, thông qua các vòng tư vấn sâu
rộng, và dựa trên các kinh nghiệm trong
nước và quốc tế. Chỉ khi kết nối tất cả các
bên liên quan cùng tham gia gồm Chính
phủ, tổ chức nghiên cứu, hiệp hội xã hội,
đối tác phát triển, khu vực tư nhân và
cộng đồng, chúng ta mới có thể xây dựng
được Quy hoạch tổng thể tích hợp mà coi
ĐBSCL là một hệ thống thống nhất.
Thứ hai, tôi xin nhấn mạnh tầm quan
trọng của một cơ chế điều phối vùng
mạnh, có đủ thẩm quyền để thúc đẩy tiến
trình triển khai, điều phối các hoạt động
và nguồn lực tại các vùng khác nhau và
để có thể đưa ra quyết định phân bổ vốn.
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Tại Úc, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện
cách tiếp cận của chúng tôi về quản trị và
điều phối, thông qua các bài học thành
công và thất bại. Chúng tôi sẵn lòng chia
sẻ những bài học với Việt Nam để giúp các
bạn xác định được một cơ chế hiệu quả
cho vùng ĐBSCL.
Thứ ba, tôi muốn các bạn ưu tiên thành
lập một cơ chế tài chính chuyên biệt để
đáp ứng các nhu cầu cụ thể và cấp bách
của ĐBSCL và có thể huy động và phân bổ
hiệu quả nguồn lực từ Chính phủ, đối tác
phát triển, quỹ quốc tế và khu vực tư nhân.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Tôi rất vui mừng khi được nghe những
thông tin báo cáo từ các cơ quan của Chính
phủ Việt Nam về tình hình triển khai Nghị
quyết số 120/NQ-CP. Tôi xin chúc mừng
những nỗ lực và thành tựu đã đạt được.
Bây giờ là thời điểm để tăng tốc, tăng
cường phối hợp và sáng tạo để chúng ta
có thể cùng đạt được tầm nhìn của Chính
phủ về một ĐBSCL an toàn, phồn vinh và
bền vững./.

ÔNG CHRISTIAN BERGER
Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
Hôm nay tôi không có nhiều thời gian
để chia sẻ, vì vậy tôi muốn tập trung vào
bốn khía cạnh: bảo vệ bờ biển, quản lý
nước và sụt lún đất, chuyển đổi nông
nghiệp, và xây dựng quy hoạch và điều
phối vùng.

Kính thưa Ngài Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc,
Thưa các quý vị,
Tôi đã rất ấn tượng với sự chỉ đạo điều
hành của Chính phủ Việt Nam khi tham
dự Hội nghị đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) năm 2017, nhưng ngày hôm nay
tôi thậm chí còn ấn tượng hơn: Chính phủ
đã huy động sự tham gia của một số lượng
lớn các đại biểu khác nhau từ trung ương
đến địa phương, các trường đại học, các tổ
chức phi chính phủ trong và ngoài nước,
khu vực tư nhân và các Đối tác phát triển
trong một thời gian cực kỳ ngắn. Điều này
thực sự cho thấy cam kết của Chính phủ
và của tất cả các cơ quan khác trong việc
giải quyết những thách thức mà ĐBSCL
đang phải đối mặt.

1. Về bảo vệ bờ biển
Đường bờ biển ĐBSCL đang bị đe dọa.
Hơn một nửa trong tổng số 720 km đang
bị xói mòn ở các mức độ khác nhau. Tình
hình khẩn cấp yêu cầu nhanh chóng đưa
ra giải pháp hiệu quả. Thách thức này chỉ
có thể được giải quyết thông qua phương
pháp lập quy hoạch tổng hợp, liên ngành
và liên vùng trên quy mô không gian rộng
lớn (thay vì tập trung vào các giải pháp
cho các vấn đề cục bộ tại một số địa điểm
nhất định hiện đang được thực hiện).
Cách tiếp cận này cần đảm bảo rằng
các cấu trúc được thiết kế tốt, rừng ngập
mặn được phục hồi, có sẵn không gian
cho rừng ngập mặn và nước, và các công
cụ và kỹ thuật sáng tạo để đưa ra quyết định
- tất cả được kết hợp để chống xói mòn.

Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát
triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến
đổi khí hậu đã tạo ra một nền tảng chính
sách. Và bây giờ là lúc để thực hiện. Tôi
xin chúc mừng Chính phủ đã thông qua
Quyết định số 417/QĐ-TTg về Chương
trình hành động tổng thể thực hiện Nghị
quyết số 120/NQ-CP.

Đường bờ biển cần không gian và thời
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gian để ổn định và phát triển tự nhiên. Về
vấn đề này, vùng nội địa phía sau đê biển
đóng một vị trí quan trọng. Về lâu dài, khu
vực này sẽ đóng vai trò là tuyến phòng thủ
thứ hai, nơi kế hoạch sử dụng đất phải được
lên kế hoạch phù hợp cho các kịch bản
xấu. Khái niệm này hiện vẫn chưa nhận
được chấp thuận cao nhưng trong trường
hợp có tình huống nghiêm trọng (ví dụ, khi
mực nước biển dâng cao) xảy ra, sẽ không
có lựa chọn nào khác ngoài việc phải di dời
vào. Do đó, chúng ta cần có một tầm nhìn
sâu sắc và dài hạn hơn trong quy hoạch
không gian cho vùng nội địa này.
Một khía cạnh quan trọng khác trong
công tác bảo vệ bờ biển là các tác động
tiềm năng bên lề không mong muốn của
các biện pháp đã thực hiện. Điều này có
nghĩa là việc khắc phục xói mòn tại một
địa điểm nhất định có thể chỉ khiến vấn
đề này di chuyển sang các địa điểm khác.
Do đó, phải tiến hành các nghiên cứu và
đánh giá kỹ lưỡng ở quy mô rộng hơn (và
rất có thể, vượt qua ranh giới tỉnh) trước khi
thực hiện hay triển khai bất kỳ khoản đầu
tư nào nhằm đảm bảo các quyết định đưa
ra mang tính không hối tiếc. Một lần nữa,
cần các công cụ và kỹ thuật thiết thực sẵn
có để hỗ trợ quá trình bảo vệ an toàn này.
2. Về quản lý nước và sụt lún đất
Nước là chìa khóa cho tương lai của
ĐBSCL và 20 triệu người dân sinh sống
tại đây. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, thiên
tai, các hoạt động tại thượng nguồn và
các hoạt động của con người khiến nguồn
tài nguyên này ngày càng chịu nhiều áp
lực. Để giải quyết vấn đề này, quản lý tài
nguyên nước tích hợp cần được áp dụng ở
cấp độ khu vực, với các biện pháp đủ để
cho phép khả năng lưu trữ và duy trì nước
ở vùng đồng bằng phía trên, ví dụ: điều
chỉnh hệ thống đê và kè để cho phép dự
trữ nước. Triết lý tích cực sống chung với

lũ cần được khẩn trương mở rộng để thích
ứng với hạn hán và xâm nhập mặn.
Tuy nhiên, về vấn đề này, chúng ta
cũng cần có nhận thức về hạn hán kỷ lục
năm 2016. Đây là một sự cố cực đoan
trong thời kỳ El Nino, và do đó không nên
được coi là yếu tố (duy nhất) trong việc
thúc đẩy chiến lược phòng chống xâm
nhập mặn, đặc biệt là khi điều này liên
quan đến cơ sở hạ tầng.
Cùng với đê và kè, cơ sở hạ tầng nước
quan trọng cần được quy hoạch và phát
triển trong vùng ĐBSCL. Điều này sẽ tiếp
tục thay đổi tình hình nước tại địa phương
và tại đồng bằng. Trong bối cảnh này, một
cách tiếp cận chu đáo nên được thực hiện
để đảm bảo các quyết định không có hoặc
mang tính hối tiếc thấp. Cơ sở hạ tầng cần
phải thích ứng hơn với thiên nhiên và khí
hậu, và các hoạt động phải được phối hợp
giữa các tỉnh để phòng, tránh xung đột.
Ở một số khu vực (cụ thể là Cà Mau),
việc cung cấp nước phụ thuộc gần như
hoàn toàn vào nguồn nước ngầm và các
nhu cầu sử dụng nước khác như cho tưới
tiêu và nuôi trồng thủy sản cũng đang ngày
càng tăng. Thông tin đáng tin cậy về vấn
đề khai thác cho đến nay vẫn còn thiếu,
nhưng có bằng chứng chỉ ra rằng mức độ
khai thác hiện tại sẽ dẫn đến sự cạn kiệt
và suy thoái tài nguyên, và do đó không
mang tính bền vững.
Cần tăng cường nỗ lực điều tra và giám
sát các nguồn nước ngầm, kết hợp với ban
hành và thực thi pháp luật về khai thác
nước ngầm để chống lại các xu hướng này.
Điều này càng trở nên quan trọng hơn
khi khai thác nước ngầm góp phần trầm
trọng hóa vấn đề sụt lún đất ở đồng bằng,
vốn đang xảy ra với tốc độ đáng báo động,
ở mức khoảng từ 1 cm/năm (khu vực nông
thôn) đến 2-4 cm/năm (khu vực đô thị),
73

vượt xa mực nước biển dâng hiện nay. Cần
nhiều nghiên cứu hơn để hiểu được đặc
điểm và yếu tố gây nên sụt lún đất, bao
gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo.

dạng hóa và bổ sung giá trị.
Mô hình hợp tác công tư và hợp tác xã
nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng
nhằm hỗ trợ người nông dân trong việc áp
dụng các công nghệ thông minh khí hậu
đổi mới. Họ được tạo điều kiện tiếp cận
các khoản đầu tư tài chính cũng như tiếp
cận thị trường.

Và chúng ta biết rằng nước biển dâng
sẽ làm tăng rủi ro lũ lụt và đe dọa sinh kế
ở những khu vực rộng lớn của đồng bằng,
như bán đảo Cà Mau và nhiều khu vực đô
thị. Các hành động phòng, chống để giảm
thiểu quá trình này là rất cần thiết.

4. Về quy hoạch và điều phối vùng

3. Về chuyển đổi nông nghiệp
Nghị quyết số 120/NQ-CP nhấn mạnh
vai trò của ngành nông nghiệp trong thúc
đẩy phát triển của vùng ĐBSCL. Điều này
sẽ đòi hỏi một sự chuyển đổi từ số lượng
sang chất lượng và tăng tính bền vững, chủ
yếu dựa vào tăng hiệu quả, đổi mới, đa

Việc thiết lập hoạch tổng thể vùng thí
điểm cho ĐBSCL là trọng tâm của Chính
phủ nhằm thúc đẩy vấn đề điều phối vùng
ở cả tám khu vực trên cả nước.
Quy hoạch tổng thể vùng giới thiệu
một cách tiếp cận tích hợp đa ngành cho
công tác lập kế hoạch và lập ngân sách.
Để thành công, cần phải có sự đồng thuận
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giữa Trung ương và địa phương nơi quy
hoạch tổng thể vùng sẽ đóng vai trò cơ sở
cho việc áp dụng và triển khai chiến lược
quốc gia, các sáng kiến chính sách, định
hướng ngành tại địa phương và phục vụ
mục đích là khung phát triển kinh tế xã
hội và cơ sở hạ tầng của khu vực.
Để quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL
được chuẩn bị và thực hiện một cách
thành công, cần đưa ra một cách làm mới.
Cách thức mới này sử dụng cách tiếp cận
tích hợp và tham vấn, với sự tham gia của
Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính, Bộ Nội vụ…, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân của 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Chính phủ cần có sự chỉ đạo điều hành
sát sao và quyết tâm chính trị mạnh mẽ để
đẩy mạnh triển khai các chỉ thị và chính
sách của Đảng và Chính phủ nhằm thực
hiện quy hoạch, điều phối và đầu tư ở
vùng ĐBSCL. Thủ tướng và các thành viên
chủ chốt của Chính phủ cần phải là người
bảo vệ sự thay đổi vì việc thực thi hiệu
quả Luật Quy hoạch đòi hỏi phải có sự gắn
kết chặt chẽ giữa các chỉ thị của Đảng và
chính sách của Chính phủ./.
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ĐỒNG CHÍ LÊ MINH HOAN
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

BÀI PHÁT BIỂU CỦA
BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP
Tôi nghĩ rằng vấn đề quy hoạch tích hợp
là vấn đề khó, vấn đề mới của chúng ta,
quy hoạch không chỉ để thích ứng với
biến đổi khí hậu mà đây là điểm tựa để
đồng bằng cất cánh phát triển. Biến đổi
khí hậu chỉ là một điều kiện. Tôi rất có
ấn tượng với các ý tưởng của nhóm tư vấn
lập quy hoạch tổng thể phát triển bền
vững ĐBSCL.

Thưa tất cả các quý vị quan khách,
gắm của các địa phương trong vùng. Tất
cả những giải pháp Chính phủ đề ra để
thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP đến
giờ càng rõ hơn về danh mục đầu tư, về
các dự án trọng điểm, nguồn vốn... Người
dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
mong muốn Chính phủ có một cam kết về
tiến độ thực hiện các dự án rõ ràng hơn để
người dân đồng bằng bớt đi sự chờ đợi, sự
nôn nóng.

Về vấn đề phát triển nông nghiệp
vùng ĐBSCL. Tôi có đưa bà con đi lao
động mùa vụ ở Hàn Quốc và có cơ hội tiếp
xúc với hợp tác xã, các trung tâm dịch vụ
nông nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc đưa
ra khẩu hiệu “Nông nghiệp là sinh mạng,
nông thôn là tương lai” và được phổ biến
từ thủ đô Seoul đến các hợp tác xã. Một
đất nước với nền kinh tế đứng thứ 12 trên
thế giới mà vẫn khẳng định, đưa ra khẩu
hiệu như vậy. Phải chăng có lúc chúng ta
muốn quay lưng lại với nông nghiệp?

Trước hết, tôi muốn nói về vấn đề kết
nối ĐBSCL. Nhưng tôi nghĩ rằng để đồng
bằng phát triển thì phải có sự cộng hưởng
giữa cơ sở hạ tầng được hoàn thiện và sự
chuyển đổi nền kinh tế, trong đó đặc biệt
là nền kinh tế nông nghiệp. Vấn đề quan
trọng nhất là cần phải có định hướng.
Sáng nay, tôi có dự phiên thảo luận về quy
hoạch và nghe một số chuyên gia trình
bày về vấn đề hội đồng điều phối vùng.

Tất cả các Bí thư đồng bằng sông
Cửu Long có chia sẻ với tôi, nói đến nông
nghiệp là nghèo, làm lúa càng nghèo hơn
nữa. Nhưng tại sao người ta vẫn làm giàu
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trên nền nông nghiệp, hay là chúng ta cứ
tư duy nông nghiệp kiểu bán thô như vậy.
Nghị quyết số 120/NQ-CP đưa ra thông
điệp của Thủ tướng rất rõ ràng là chuyển
từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy
kinh tế nông nghiệp, lấy giá trị gia tăng
làm thước đo cho sự chuyển đổi đó.
Tôi đến các cơ quan nông nghiệp Hàn
Quốc và họ đã trình bày với chúng tôi rằng
Hàn Quốc đã trải 4 giai đoạn cách mạng
nông nghiệp từ cách mạng xanh chuyển
sang cách mạng trắng, chuyển sang cách
mạng tri thức và bây giờ là cách mạng
mang lại giá trị cao nông nghiệp. Những
điều đó làm tôi cảm nhận rằng có lẽ chúng
ta cần phải định vị lại nếu không lại loay
hoay tìm kiếm một Samsung, một Trường
Hải ô tô, một lọc hóa dầu Mỹ Sơn. Đồng
bằng làm được điều đó hay không? 20 triệu
dân đồng bằng, bao nhiêu người ra đi? Bao
nhiêu hộ nông dân còn ở lại? Ai chăm lo?
Sáng nay, trong ý tưởng của tư vấn có
một điều rất là hay, làm sao những người
dân đồng bằng, những người nông dân đó
chuyển thành những người doanh nhân
ngay trên mảnh đất của mình để làm kinh
tế nông nghiệp. Mặc dù chuyện này rất
khó nhưng đó là giá trị cốt lõi mà sáng nay
tôi đã tiếp nhận được. Tôi hay cho đi chiếu
lại những bộ phim trên truyền hình Việt
Nam cho bà con nông dân coi. Một ngôi
làng của Nhật Bản mà thế giới đặt tên là
ngôi làng thần kỳ, ở heo hút trên đỉnh núi,
những thập niên 70 là ngôi làng nghèo
nhất Nhật Bản, bây giờ trở thành ngôi
làng giàu nhất Nhật Bản và chỉ trồng duy
nhất rau xà lách. Những người nông dân
đó hiện có mặt ở Lâm Đồng để tiếp tục
trồng xà lách xuất khẩu về bên Nhật Bản.
Và tôi chiếu cho bà con nông dân cách
làm của người Nhật Bản, tại sao người ta
trồng lúa Hiroshi mà bán ở thị trường Việt
Nam gấp 10 lần hạt gạo của Đồng Tháp.
Bà con nông dân rất ngạc nhiên, không

cần 10 lần, chỉ cần gấp rưỡi là nông dân
của đồng bằng đã thay đổi rồi. Như vậy,
rõ ràng có những câu chuyện mà chúng ta
cần nhìn lại.
Một ví dụ khác, khi chúng tôi nhờ một
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Đồng
Tháp đứng ra tổ chức hội nghị xúc tiến
đầu tư với các doanh nghiệp Úc. Họ đã
nói rằng nói đến Đồng Tháp người Úc
không biết Đồng Tháp ở đâu, nói đến An
Giang người ta không biết, nói đến Bạc
Liêu người ta không biết, nói đến Cà Mau
người ta không biết. Nhưng khi nói đến
ĐBSCL, nói đến châu thổ ĐBSCL thì người
ta biết, vì đã được vào giáo trình địa lý
người ta học từ nhỏ nên người ta biết.
Vậy thì, từ quy hoạch đó, từ tầm nhìn đó,
chúng ta tạo ra thương hiệu, cùng nhau tạo
dựng thương hiệu ĐBSCL ở 13 tỉnh, thành
phố ở vùng đất này. Hiện nay, đứng trước
thách thức như thế này, thì câu chuyện về
phát triển ĐBSCL sẽ cần có điểm tựa và
nói như lời Thủ tướng nhiều lần chia sẻ:
muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi
xa thì cùng đi.
Kết nối hạ tầng là quan trọng, nhưng
quan trọng hơn là kết nối của lãnh đạo 13
địa phương, quan trọng hơn nữa là kết nối
với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng
người dân vùng ĐBSCL cùng tạo ra một
thương hiệu chung đảm bảo hài hòa lợi ích
của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Xin cám ơn và chúc sức khỏe!
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Chủ tịch Hội Thuỷ lợi Việt Nam

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP
chưa tạo được tiền đề vững chắc cho các
vùng chuyên canh, các ngành sản xuất và
kinh tế phát triển.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc,
Thưa các quý vị,

Việc ra đời Luật Quy hoạch và thực
hiện quy hoạch tích hợp ở ĐBSCL là một
sự đột phá rất quan trọng trong công tác
quy hoạch của Việt Nam. Đặc biệt việc
chỉ đạo của Chính phủ trong Nghị quyết
số 120/NQ-CP, cũng như những chỉ đạo
trong giai đoạn vừa qua rất chặt chẽ và
đồng bộ, cá nhân tôi không có mong đợi
gì hơn. Trong năm nay các Bộ, ngành sẽ
hoàn thành quy hoạch của Bộ và ngành
mình. Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ Ngân hàng
Thế giới (WB), một dự án quy hoạch tích
hợp ở ĐBSCL cũng được thực hiện bởi các
chuyên gia Hà Lan - đất nước có nhiều
kinh nghiệm trong quản lý nước ở một
đồng bằng trũng thấp. Bộ Kế hoạch Đầu
tư sẽ tập hợp các quy hoạch này, chỉ ra
sự phù hợp và không phù hợp giữa các
ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng và giữa các
ngành này đối với việc phát triển sản xuất
và kinh tế trong vùng. Để hỗ trợ Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và Chính phủ trong việc
đánh giá, lồng ghép các quy hoạch riêng
rẽ của các Bộ, ngành, 6 nhóm tham mưu

Nghị quyết số 120/NQ-CP đã thể hiện
đầy đủ quan điểm phát triển, mô hình
phát triển và phương châm cho một số
giải pháp cụ thể, làm cơ sở quan trọng cho
công tác quy hoạch các ngành kỹ thuật
cơ sở hạ tầng trong bối cảnh biến đổi khí
hậu. Điều đặc biệt và quan trong hơn là sự
chỉ đạo toàn diện và đồng bộ của Chính
phủ trong việc thực hiện quy hoạch tích
hợp ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Đất nước chúng ta còn nghèo, nhưng
cơ sở hạ tầng kỹ thuật lại thiếu sự kết nối,
đê không kết hợp với đường, cầu không
kết hợp với cống, các cơ sở hạ tầng kỹ
thuật không kết hợp với công trình phòng
tránh giảm nhẹ thiên tai, thậm chí còn
mâu thuẫn lẫn nhau. Vấn đề tiêu thoát cho
các đô thị ở ĐBSCL không kết hợp tốt với
ngành thuỷ lợi, liên quan đến dòng chảy
của các con sông từ thượng nguồn đến bờ
biển, cũng như những giải pháp đồng bộ
trong trữ nước, cấp nước và lún sụt ở các
đô thị. Có thể nói, cơ sở hạ tầng kỹ thuật
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theo các ngành và lĩnh vực đã được thành
lập và đại diện các chuyên gia và các đơn
vị đã lập các quy hoạch nêu trên. Nếu
các Bộ, ngành và các chuyên gia làm việc
nghiêm túc, tôi tin tưởng rằng cuối năm
2020 chúng ta sẽ có một bản quy hoạch
tích hợp với tính tổng thể cao, với tầm
nhìn dài hạn, làm cơ sở cho việc đầu tư
những công trình hạ tầng kỹ thuật không
hối tiếc, nhằm phục vụ cho sự phát triển
bền vững ĐBSCL.
Trong giai đoạn các Bộ, ngành đang
thực hiện quy hoạch, tôi thấy phương châm
chủ động sống chung với lũ đã được định
nghĩa và đưa ra giải pháp cụ thể. Tuy nhiên
những khái niệm chủ động sống chung với
mặn, với lợ cần được thảo luận làm rõ để
tránh những hiểu sai, gây nhiều tranh cãi
trong xã hội. Ví dụ khái niệm “thuận thiên”
đã có sự hiểu không đúng và cực đoan,
dẫn đến nhiều kiến nghị gửi tới Lãnh đạo
Đảng và Nhà nước. Về nội dung này tôi xin
mạnh dạn nói rằng: nếu sống thuận thiên
theo nghĩa cực đoan thì thế giới này không
cần các ngành kỹ thuật nữa.
Những nội dung liên quan đến kỹ
thuật, tôi chỉ xin nhấn mạnh và làm rõ
hơn về tác động từ thượng nguồn và xin
đề xuất một giải pháp, nên được thực hiện
càng sớm càng tốt, để giảm thiểu những
tác động từ thượng nguồn, từ lún sụt đất,
xói lở và sự úng ngập ở các đô thị.
Tổng dung tích của 144 hồ thuỷ điện
ở thượng nguồn, chiếm khoảng 26% tổng
lượng dòng chảy bình quân năm của sông
Mê Công, làm cho lưu lượng dòng chảy
trung bình mùa lũ giảm, những năm lũ
trung bình và lũ nhỏ ở thượng nguồn, thì
ĐBSCL sẽ gần như không còn lũ. Nhưng
lưu lượng dòng chảy lũ lớn và lớn nhất vẫn
tăng cao. Đó là chưa kể đến kịch bản cực
đoan khi Campuchia xây dựng công trình
trên sông Tonleshap để khống chế Biển

hồ, lũ sẽ gây tác động rất lớn đến đời sống
và sản xuất của người dân vùng ĐBSCL.
Lưu lượng dòng chảy trung bình mùa kiệt
sẽ tăng, nhưng lưu lượng dòng chảy mùa
kiệt (mùa khô) nhỏ và nhỏ nhất vẫn sẽ
giảm, mùa kiệt sẽ đến sớm hơn.
Vấn đề lún sụt đất ở đồng bằng lớn
gấp 5-6 lần so với tốc độ nước biển dâng
do khai thác nước ngầm quá mức đã trở
thành vấn đề sống còn ở ĐBSCL, cần được
quan tâm giải quyết một các đồng bộ và
thích đáng.
Vấn đề sạt lở và sự biến động ven sông
và dải ven biển ở ĐBSCL đang và sẽ diễn
biến rất phức tạp. Ba nguyên nhân chính
có thể kể đến đó là sự thiếu hụt phù sa về
đồng bằng. Theo dự báo của nhiều chuyên
gia, khoảng 70% lượng phù sa và bùn cát
sẽ lắng đọng ở lòng hồ và do sự thay đổi
chế độ dòng chảy trong sông. Mỗi một con
sông có một lưu lượng tạo lòng. Lưu lượng
tạo lòng là lưu lượng bình quân nhiều năm
trong mùa lũ. Nay lưu lượng tạo lòng của
con sông bị thay đổi, theo quy luật, lòng
sông sẽ thay đổi để tạo ra một cân bằng
mới. Tuy nhiên, do chế độ dòng chảy trong
sông không còn là quy luật tự nhiên và phụ
thuộc nhiều vào chế độ vận hành của các
hồ chứa ở thượng nguồn cùng với sự giảm
đột biến về phù sa, nên một sự cân bằng
mới rất khó được thiết lập, vì vậy diễn
biến xói lở sẽ còn rất phức tạp. Bên cạnh
đó, ĐBSCL là một đồng bằng trẻ, đất mềm
yếu, kết cấu đất và nền móng lỏng lẻo rất
dễ gây xói lở, tạo ra các thuỷ vực và sạt lở;
sóng cơ học từ các tàu thuyền máy chạy
với mật độ và tốc độ cao gây tác động vào
bờ; thói quen và tập quán của người dân
ĐBSCL sống gần sông nước, ven sông rạch
cũng là nguyên nhân gây ra sạt lở…
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
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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
đến sự thiếu hụt bùn cát nghiêm trọng ở hạ
lưu các con sông và vùng ven biển. Ở Việt
Nam nói chung, ĐBSCL 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 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.

Để thay đổi quy luật đó cần có sự vào
cuộc của Chính phủ trong việc chỉ đạo
xây dựng những quy định, cơ chế, chính
sách và sự phối hợp của các Bộ, ngành
trong việc cấp phép và quản lý khai thác
cát. Chúng tôi muốn đi sâu phân tích việc
đề xuất xây dựng cơ chế đạt được nhiều
mục tiêu, hướng tới xây dựng những khu
đô thị và làng sinh thái. Nếu mỗi khu đô
thị dành 10% quỹ đất để xây dựng hồ sinh
thái chúng ta sẽ đạt được nhiều mục tiêu
như sau:
Một là, những hồ sinh thái có diện tích
10% quỹ đất, được đào sâu 5-6 m chúng
ta sẽ có khối lượng đất để nâng cao nền
khoảng 60-70 cm, dường như không cần
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lấy thêm cát san nền từ sông. Một khu đô
thị có nhà chung cư cao bình quân là 5
tầng, diện tích xây dựng 40% tổng diện
tích, thì cát san nền chiếm khoảng 80%,
cát xây dựng chỉ chiếm khoảng 20%. Điều
này giảm ngay áp lực về nhu cầu cát và
khai thác cát, kéo theo sự giảm mất cân
bằng bùn cát, giảm sạt lở ven sông, kênh
và ven biển.

tiêu thoát, tôn nền nhà, nền đường sẽ giảm
vốn đầu tư và trong thực tế đã có nhiều
khu đô thị tự làm việc này như Ecopark,
Vinhome Riverside, đặc biệt khu đô thị Sài
Gòn Bình An đã dành trên 22% tổng diện
tích để đào hồ sinh thái...

Hai là, những hồ chứa nước là những
hồ sinh thái, cải tạo vi khí hậu cho khu vực
đô thị. Mọi người dân sẽ đồng tình vì ai
cũng mong muốn được sống ở những khu
vực xung quanh hồ nước. Những nhà đầu
tư bất động sản cũng sẽ không thiệt hại,
vì giá trị mảnh đất sẽ tăng thêm, hạ tầng

Ba là, giải quyết vấn đề úng ngập do
mưa, và vấn đề lún sụt đất ở các đô thị
là một nhu cầu bức bách ở các thành
phố thuộc khu vực ĐBSCL. Trong hơn 20
năm qua, lượng mưa ngày lớn nhất ở khu
vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
ĐBSCL đã gia tăng ở mức rất đáng quan
tâm. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, lượng
mưa trận trên 100 mm ở thập niên 50 là
0 trận, thập niên 60 là 1 trận, lên 2 trận ở
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thập niên 70 và 80, rồi tăng lên đáng kể ở
thập niên 90 với 4 trận, và tăng đột biến
ở thập niên đầu của thế kỷ 21 với 11 trận,
trong những năm gần đây đã xuất hiện
nhiều trận mưa lớn mà lịch sử chưa xuất
hiện. Lượng mưa trận ở Thành phố Hồ Chí
Minh và ĐBSCL với tần suất 5 và 10% ở
tất cả các trạm đều gia tăng từ 10-20 mm
so với trước 1990, tương đương với mức
thay đổi 9-17,5%. Nếu diện tích ao hồ là
10%, thì những trận mưa lớn 100 mm/giờ,
sau khi thấm, rồi chảy toàn bộ vào hồ thì
mực nước ở hồ cũng chỉ dâng lên khoảng
80 cm, không thể gây ngập cho khu đô thị,
quy mô hạ tầng tiêu thoát giảm vốn đầu tư.
Ở những khu đô thị hiện hữu chỉ cần có
diện tích hồ ở mức 4-6% diện tích khu đô
thị để chứa lượng mưa gia tăng (9-17%)
là phù hợp với hạ tầng hiện có và đủ để
chống ngập úng.
Bốn là, nước sinh hoạt cho các đô thị
ở khu vực ĐBSCL chủ yếu lấy từ nguồn
nước ngầm, do khai thác quá mức đã
gây nên tình trạng lún sụt đất ở các đô
thị. Việc hình thành các bể trữ nước mưa
dùng để cấp nước sinh hoạt sẽ đem lại
nhiều lợi ích như giảm khai thác nước
ngầm - nguyên nhân gây lún sụt đô thị
và chất lượng nước mưa nếu hệ thống thu
gom tách với nước thải thì rất tốt. Diện
tích hồ chứa từ 7 đến 10%, thừa đủ nước
sinh hoạt cho khu đô thị với mật độ cao.
Ngoài ra còn có tác dụng bổ cập nước
ngầm, hạn chế nguyên nhân chính gây
lún đất.

Sáu là, nếu sử dụng 50% diện tích hồ
để bố trí năng lượng mặt trời thì nguồn
điện năng thừa cung cấp cho toàn bộ khu
dân cư của đô thị…
Đối với các làng sinh thái, chúng ta
có thể học tập mô hình những ngôi nhà
cổ của các làng cổ vùng đồng bằng sông
Hồng. Mỗi gia đình có một chiếc ao, lấy
đất để tôn nền nhà; chống úng ngập; ao
chứa nước để điều hoà không khí, tạo sự
mát mẻ; ao để rửa, để tưới rau ở vườn; ao
để nuôi cá, ao dùng nuôi bèo, trồng khoai
để nuôi lợn. Bèo và cá lại có tác dụng
làm sạch nước trong ao. Ngoài ra, còn
làm giàn trồng các loại quả leo, nuôi vịt...
Đó là một mô hình tự cung tự cấp rất bền
vững. Trong giai đoạn phát triển chúng ta
không cần phải theo các mô hình tự cung
tự cấp như vậy, nhưng có thể căn cứ vào
mô hình đó để rút ra được nhiều bài học,
nhằm xây dựng được những làng sinh thái
theo mô hình mới. Tất nhiên, để làm được
việc đó chúng ta phải thực hiện quy hoạch
bài bản, cần có sự vào cuộc và sự phối hợp
giữa các Bộ, ngành.
Tóm lại, nếu chúng ta có yêu cầu bắt
buộc trong quy hoạch các khu đô thị mới
phải dành quỹ đất khoảng 10% cho việc
xây dựng hồ sinh thái, chúng ta sẽ đạt được
rất nhiều mục tiêu ở các đồng bằng trũng
thấp, đặc biệt ở ĐBSCL và đồng bằng sông
Hồng, chúng ta sẽ có nhiều đô thị và làng
sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu và
những tác động từ thượng nguồn./.

Năm là, sau khi có các hồ điều hoà
phục vụ tiêu thoát nước cho các khu đô
thị, áp lực về nâng chiều cao đắp nền
sẽ giảm, nhu cầu đất san lấp giảm. Tuy
nhiên, vẫn rất cần có những quy định từ
các địa phương về cốt nền cho các vùng
trong các đô thị, để tránh tình trạng khu
đô thị sau có cao độ cao hơn khu đô thị
trước như một cuộc chạy đua.
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GS.TS. VÕ TÒNG XUÂN
Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ

LIÊN KẾT BỀN CHẶT DOANH NGHIỆP VÀ NÔNG DÂN:
HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO NÔNG NGHIỆP
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
người nông dân. Chúng ta biết rằng lúa
gạo của Việt Nam xuất khẩu nhưng chất
lượng thấp, không giúp người nông dân
làm giàu. Với Nghị quyết này, tôi nghĩ
rằng ý nghĩa cuối cùng là làm sao người
nông dân trồng lúa có thể sản xuất được
và có lời, thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Cái nghèo này của người nông dân có thể
có nhiều lý do.

Kính thưa đồng chí Thủ tướng Chính phủ,
Kính thưa các đồng chí Phó Thủ tướng
và Lãnh đạo Hội nghị,
Kính thưa các đồng chí Bí thư các tỉnh,
thành phố vùng Tây Nam Bộ và Đông
Nam Bộ và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,
Kính thưa quý vị Lãnh đạo các tỉnh, đại
diện tổ chức tài trợ quốc tế,

Thứ nhất là đất đai nhỏ, manh mún.
Nông dân làm ăn cá thể, mạnh ai nấy
làm. Sau 40 năm, họ đã nhiễm cuộc cách
mạng xanh lần thứ nhất, tức là sử dụng
giống có cảm ứng tốt với phân bón hóa
học. Sau 40 năm, người ta thấy rất rõ sử
dụng phân bón hóa học nhiều như thế tiêu
diệt hệ sinh thái trong quần thể, khiến cây
trồng, vật nuôi không còn sức đề kháng
thiên nhiên. Từ đó, sâu bệnh phát triển
rất mạnh. Bà con nông dân phải dùng rất
nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Thực phẩm
của chúng ta, gạo của chúng ta, con tôm,
con cá không an toàn, chúng ta biết hết
rồi. Cho nên bây giờ không phải chỉ riêng
nông dân Việt Nam mà thế giới cũng thế.

Đây là vinh dự rất lớn của tôi khi có
cơ hội được nói ra tâm tư, nguyện vọng
của người nông dân đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL). Tôi nhớ khi sắp kết thúc
Hội nghị ĐBSCL năm 2017, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt câu
hỏi làm sao người nông dân giàu lên được,
cũng giống câu hỏi mà cố Đại tướng Võ
Nguyên Giáp khi sinh tiền vẫn hỏi. Sau
bài trình bày của các chuyên gia, nhà
khoa học, Thủ tướng rất sáng suốt kết luận
và sau đó Chính phủ đã ban hành Nghị
quyết số 120/NQ-CP, đây là chính sách
gỡ bỏ kim cô an ninh lương thực trên đầu
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Từ năm 2010, các nhà khoa học của Anh,
Mỹ, Đức cũng nêu ra vấn đề cần phải cách
mạng xanh thứ hai để làm rễ cây trồng tốt
hơn. Cái khó thứ nhất của người nông dân
chúng ta nghèo vì sử dụng quá nhiều phân
hóa học làm cho tốn kém.
Thứ hai là không có đầu ra ổn định.
Trồng ra rồi thì suốt 40 năm nay, cái này
vẫn lặp lại, nông dân đang than vì giá lúa
cứ sụt mãi. Cho nên khi chúng ta đánh
giá, làm gì được trong 2 năm sau khi có
Nghị quyết số 120/NQ-CP, nhưng mà một
điều không có trong các báo cáo đánh giá
của các Bộ là làm sao cho nông dân có
được đầu ra ổn định, giá cả tốt. Tôi thấy
là mình cần hai thứ. Mặc dù hai thứ này
Thủ tướng đã nói trong 100 ngày đầu kể từ
ngày nhậm chức. Đầu tiên Thủ tướng kêu
gọi doanh nghiệp, khuyến khích doanh
nghiệp, phải làm thế nào cho tốt, để tiêu
thụ sản phẩm của nông dân. Thứ hai, các
doanh nghiệp cần phải có nguyên liệu tốt,

Thủ tướng khuyến khích bà con nông dân
nên tụ họp lại thành hợp tác xã kiểu mới.
Hai hướng này Thủ tướng đưa ra rất là tốt.
Nhưng mà kiểm điểm lại 2 năm nay, tôi
thấy nông dân tuy làm trong hợp tác xã
nhưng phần lớn còn hình thức. Người ta
còn chưa mê cái hợp tác xã vì chưa thấy
hợp tác xã làm gì cho mình để mình mê
cái hợp tác xã. Không giống bên Nhật
Bản, Luật Hợp tác xã của họ, nông dân
họ thấy nếu không vô hợp tác xã thì sẽ lỗ.
Hợp tác xã mình chưa làm được như vây.
Thứ ba là chúng ta chưa có những nhà
doanh nghiệp có tâm, có tài, có đức. Hiện
nay phần lớn là các doanh nghiệp tránh
xa nông dân, chỉ chơi với thương lái. Vì
vậy, nông dân mình rất khó. Tôi muốn nói
là trong khi chờ đợi các dự án lớn như các
Bộ đã trình bày với Thủ tướng, thì chúng ta
nên làm những cái rất cụ thể. Bây giờ làm
sao sau Hội nghị này, người nông dân đọc
ra cái kết luận của Thủ tướng, người nông
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dân thấy cái này sướng quá, Nhà nước
ta sáng suốt, đã bắt đầu hướng dẫn cho
người nông dân thật sự biết cách làm ra
thêm nhiều tiền. Bây giờ nếu bớt trồng lúa,
trồng cái khác nhiều tiền hơn thì xin thưa
là không biết trồng cây gì và không dám
nói trồng cây gì, vì không biết ai mua? Cái
cốt lõi là cần có nhà doanh nghiệp có tài
có đức. Kế bên đấy phải có những người
nông dân với sự tổ chức của chính quyền
địa phương. Từ đó chúng ta đẩy mạnh liên
kết giữa doanh nghiệp với người nông dân,
nông dân với nông dân để hình thành một
hợp tác xã kiểu mới trên vùng đất này. Tất
cả nông dân trong hợp tác xã sẽ sản xuất
ra nguyên liệu chất lượng tốt, giá rẻ, sạch.
Chúng tôi nghĩ là sẽ áp dụng cách mạng
xanh lần thứ hai để tất cả nông dân chúng
ta trồng lúa, trồng cây ăn trái, trồng rau với
chất lượng tốt, là nguyên liệu cho doanh
nghiệp làm ra các sản phẩm xuất khẩu,
bán cho các tỉnh khác trong nước để hàng

hóa không bị trả về, người dân không sợ
sản phẩm bẩn. Như thế thì nông dân sẽ
luôn có những đầu ra chắc chắn, doanh
nghiệp có đầu ra chắn chắn, nhờ đó sức
mua của người nông dân dần cao lên, họ
sẽ mua hàng hóa công nghiệp, thuế đóng
cho nhà nước sẽ tăng. Doanh nghiệp cũng
thế, bán ra tốt, xuất khẩu tốt thì cũng sẽ
đóng thuế thật tốt, sẽ làm GDP tăng lên.
Tôi rất mong bây giờ, chúng ta ở đây có
đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ
Chí Minh, Thành phố với hàng ngàn doanh
nghiệp, cửa hàng, công ty, làm sao chúng
ta gắn mỗi doanh nghiệp cần nguyên liệu
với vùng ĐBSCL, thử kết nối để xem thực
sự nông dân có đầu ra ổn định, doanh
nghiệp sẽ lời hơn. Nếu làm được như vậy,
mục tiêu của Nghị quyết số 120/NQ-CP sẽ
đạt được trong thời gian rất gần.
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Trân trọng cám ơn!

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ THÀNH ỦY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
tư, xây dựng hạ tầng giao thông là một
hạn chế, trở thành cản trở lớn nhất cho
phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu
Long cũng như đối với Thành phố Hồ Chí
Minh. Để khắc phục tình trạng này thì
phải làm rõ một số nguyên nhân và đưa
ra các giải pháp sau:

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc,
Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị,
Kính thưa các đồng chí Bộ trưởng, Bí
thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố,
Kính thưa các đại biểu quốc tế và các

Chúng tôi đồng tình với những kết quả
tiến bộ rất rõ rệt về giao thông trong thời
gian vừa qua mà báo chí đã nêu, đặc biệt
là đã có hệ thống quy hoạch khá rõ ràng
và tốt. Có hệ thống giao thông quy hoạch
quanh Thành phố Hồ Chí Minh, vành đai
ba, vành đai bốn, các tuyến trục dọc và
trục ngang đồng bằng sông Cửu Long…

Thứ nhất, giao thông là kết nối giữa
các vùng phát triển kinh tế với nhau, cần
xác định rõ vùng nào trong khu vực cần
kết nối và tổ chức kết nối. Hiện nay Thành
phố Hồ Chí Minh về mặt địa lý, kinh tế
thuộc Đông Nam Bộ. Chính vì vậy, khi
nói Tây Nam Bộ thì không có Thành phố
Hồ Chí Minh. Nhưng về hoạt động kinh
tế, Thành phố Hồ Chí Minh gắn với Tây
Nam Bộ nhiều hơn, ví dụ Đông Nam Bộ
nếu không kể Thành phố Hồ Chí Minh
thì đóng góp 9,8% vào GDP cả nước,
trong khi đó Tây Nam Bộ đóng góp 18%
gấp 1,8 lần. Như vậy, đối tác của Thành
phố Hồ Chí Minh ở phía Tây gấp 1,8 lần
phía Đông.

Tuy nhiên, vấn đề chậm trong đầu

Về dân số, Đông Nam Bộ là 8,4 triệu

đại biểu trong nước,
Chúng tôi rất vinh dự được Đoàn
chủ tịch cho phát biểu tại hội nghị ngày
hôm nay, tôi xin trình bày về vấn đề giao
thông trong phát triển bền vững vùng
đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với
biến đổi khí hậu.
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số liệu báo cáo, đầu tư cho giao thông
10 năm qua, phần xã hội đóng góp chỉ
khoảng dưới 4%, còn 96% vốn đầu tư
cho giao thông của Thành phố Hồ Chí
Minh và Tây Nam Bộ là của Nhà nước.
Do đó, để đẩy mạnh xã hội hóa, cần
phải điều chỉnh tỷ trọng đầu tư cho giao
thông của Thành phố Hồ Chí Minh và
Tây Nam Bộ từ 20 - 25% lên khoảng 30
- 35%. Nếu riêng miền Tây thì phải tăng
từ 15% lên 20%.

người, còn Tây Nam Bộ là 19,6 triệu
người, gấp 2,3 lần với nhu cầu giao thông
nhiều hơn phía Đông.
Về diện tích, Đông Nam Bộ là 21.400
km , Tây Nam Bộ là hơn 40.000 km2,
gấp 1,9 Đông Nam Bộ. Như vậy, về quan
hệ kinh tế với Thành phố Hồ Chí Minh,
phía Tây quan hệ nhiều hơn phía Đông
vì gấp đôi về dân số, kinh tế và diện tích.
Theo số liệu thống kê, cứ 5 năm có 1 triệu
người lao động nhập cư vào Thành phố
Hồ Chí Minh thì hầu hết là phía Tây chứ
không phải từ phía Đông.
2

Về nguồn vốn, cần xác định nguồn
vốn có mục tiêu, lấy từ phần ngân sách
thành phố thu hằng năm nộp vào Trung
ương, dành một phần riêng trong đó đầu
tư cho giao thông của Thành phố Hồ Chí
Minh và khu vực. Hiện nay, Thành phố
Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 80% về
Trung ương, giữ lại khoảng 20%. Trong
80% đóng góp đó, nên dành riêng một
phần khoảng 20% đầu tư cho giao thông
trong 5 - 10 năm tới cho Thành phố Hồ
Chí Minh và khu vực.

Chúng tôi muốn nói rằng, thứ nhất
cần giải quyết bài toán giao thông và
phải đưa Thành phố Hồ Chí Minh vào
làm đầu mối giao thông quy hoạch trong
mối quan hệ với cả Đông Nam Bộ và Tây
Nam Bộ.
Thứ hai, cần đầu tư cho hạ tầng giao
thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tây
Nam Bộ và Đông Nam Bộ tương xứng
với đóng góp kinh tế cả nước. Hiện nay,
Tây Nam Bộ đóng góp khoảng 18% cho
GDP cả nước thì đầu tư cho giao thông
cho vùng này trong giai đoạn 2011 2015 chỉ chiếm khoảng hơn 12% , gần
đây thì khoảng 15%. Nhưng nếu coi Tây
Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh là một
khối kinh tế thì hai khu vực này chiếm
42% GDP cả nước nhưng đầu tư cho giao
thông của Thành phố Hồ Chí Minh và
Tây Nam Bộ chỉ chiếm 20 - 25% tổng
đầu tư.

Đồng thời, để tăng xã hội hóa thì bên
cạnh việc cải tiến BOT, thì có thể phát
hành trái phiếu Chính phủ trong nước
và tập trung cho giao thông. Vì trần nợ
công của chúng ta hiện nay khoảng 62%,
chỉ cần tăng thêm 2% bằng trái phiếu
trong nước, dành riêng cho giao thông
thì không vượt trần nợ công và không nợ
nước ngoài, thực hiện trong 5 - 10 năm.
Các giải pháp này đều là các nguồn tại
chỗ và đảm bảo thu hiệu quả.
Thứ tư, xác định các công trình trọng
điểm. Tôi đồng tình với Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải đề nghị 9 công trình
cho đồng bằng sông Cửu Long, 9 con
rồng, 9 công trình. Tôi tổng hợp lại với
công thức 4-3-2. Hai là 2 vành đai Thành
phố Hồ Chí Minh, vành đai ba, bốn. Ba
là 3 đường trục dọc đồng bằng sông Cửu
Long, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí

Trong 15 năm qua, chúng ta đầu tư
cho hạ tầng giao thông ở Thành phố Hồ
Chí Minh và Tây Nam Bộ thấp so với yêu
cầu và chậm so với cả nước, do đó tôi đề
nghị 10 năm tới cần có giai đoạn tăng tốc
để khắc phục được tụt hậu và đảm bảo
đóng góp chung.
Thứ ba, là xã hội hóa thấp. Theo
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Thứ sáu, vấn đề khai thác cát gây sụt
lở bờ sông. Chúng tôi đề nghị các Bộ,
ngành, địa phương phải kiên quyết hơn
nữa tiến tới giảm hoặc chấm dứt khai thác
cát tại đồng bằng sông Cửu Long. Kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ có cơ chế khen
thưởng và xử lý hợp lý đối với vấn đề này.

Minh - Cần Thơ - Cà Mau, quốc lộ 60 và
đường N2. Bốn là 4 đường ngang, là quốc
lộ 62, 30, 91 và 80.
Thứ năm, là vấn đề thiếu vật liệu xây
dựng. Đồng bằng sông Cửu Long có rất
nhiều nhà máy nhiệt điện, thải ra các loại
xỉ, chúng tôi kiến nghị Chính phủ sớm
công bố chuẩn xỉ làm vật liệu xây dựng
để biến xỉ nhà máy nhiệt điện thành vật
liệu làm đường.

Thứ bảy, đề nghị có các chỉ tiêu, tiêu
chí và thời hạn thực hiện rõ ràng. Bình
quân mỗi năm vùng ĐBSCL và Thành phố
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Hồ Chí Minh sụt khoảng 1,5 - 3 cm, lý do
chính là do khai thác nước ngầm. Do đó,
chúng ta phải giảm khai thác nước ngầm,
tiến tới năm 2025 hầu như không còn khai
thác nước ngầm nữa. Cần phải có lộ trình
giảm khai thác nước ngầm và có chiến
dịch đi lấp giếng.

mặt 10 triệu đồng bào Thành phố Hồ Chí
Minh, nếu tính cả miền Tây Nam Bộ là
gần 20 triệu đồng bào, cảm ơn Thủ tướng
Chính phủ có Hội nghị quan trọng này và
rất mong các kiến nghị đưa vào Chỉ thị để
ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả.
Xin trân trọng cám ơn!

Tôi xin phép báo cáo Thủ tướng và các
đồng chí bảy kiến nghị nêu trên. Xin thay
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam

BÀI PHÁT BIỂU KẾT LUẬN
CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
Tại Hội nghị này nhiều tồn tại, bất cập
trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị
quyết cũng như triển khai trong thực tiễn,
có nhiều khiếm khuyết mà các Bộ, ngành,
các địa phương đã nhận thấy để chủ động
khắc phục tốt hơn.

Kính thưa các lãnh đạo, quý vị đại biểu,
Tôi thay mặt Chính phủ và các đồng
chí có mặt hôm nay hoan nghênh, cảm
ơn quý vị đã đóng góp rất nhiều ý kiến
tâm huyết, sâu sắc, với 98 phát biểu ý kiến
trong buổi sáng hôm nay và tại Hội nghị
chiều nay.

Tôi xin thay mặt Chính phủ tiếp thu
những vấn đề này và giao Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đưa
vào Kỷ yếu để lắng nghe ý kiến của các
quý vị. Sau hội nghị này Thủ tướng Chính
phủ sẽ ban hành Chỉ thị để tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQCP rõ hơn bằng các thể chế hành chính
cụ thể.

Những ý kiến này khẳng định Nghị
quyết số 120/NQ-CP ban hành năm 2017
là đúng đắn, khoa học. Tôi đánh giá cao
các Cơ quan Trung ương, Thành phố Hồ
Chí Minh, đặc biệt Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã chuẩn bị tốt cho Hội nghị.
Chúng ta đã đánh giá thành quả trong 2
năm vừa qua, biết mình đang ở đâu và
khẳng định đã có sự tiến bộ. Ví dụ tăng
trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp của
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng
3%, trong khi cả nước tăng 2,67%, xuất
khẩu đạt gần 16 tỷ USD, đời sống nhân
dân tốt hơn; đặc biệt là mô hình sản xuất,
cơ cấu sản phẩm, nhận thức của cấp ủy,
chính quyền và nhân dân chủ động hơn.
Hợp tác phát triển, phát triển quốc tế,
bước đầu mang kết quả rất tốt như quý vị
đã phát biểu hôm nay tại Hội nghị.

Tình hình
- Thứ nhất, tiếp tục nhận thức biến
đổi khí hậu (BĐKH) bất thường trên thế
giới và khu vực Đông Nam Á đe dọa sự
phát triển, an toàn của người dân. Chúng
ta nhận thức vấn đề này, nhất là khu vực
Đông Nam Á, những trận mưa lớn, bất
thường gây vỡ đập ở Myanmar, Lào, siêu
bão ở Philippines, nhiều người bị mất tích.
- Thứ hai, ở Việt Nam thống kê năm
2018 cho thấy thiên tai liên tiếp xảy ra
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ở nhiều vùng, đặc biệt là nhiều cơn bão
lớn, nhiệt độ tăng kỷ lục, chưa từng thấy
ở Việt Nam. ĐBSCL hay ở cả Việt Nam
nhiệt độ đều tăng nhanh, có nơi tăng cao
đến 41,6 độ. Ở khu vực ĐBSCL, lũ lớn ở
thượng nguồn sông Cửu Long diễn ra ở
nhiều nơi; triều cường, kể cả ở Thành phố
Hồ Chí Minh vượt mốc lịch sử, gây thiệt
hại rất lớn, chưa kể những thiệt hại gián
tiếp khác.
- Thứ ba, trong nhiều báo cáo của các
tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong số
10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi
BĐKH nằm ở châu Á. Ngân hàng Phát
triển châu Á ước tính gần 55% dân số Việt
Nam sẽ bị tổn thương trước mối đe dọa
bởi thiên nhiên. Tôi muốn nói điều này để
chúng ta nhận thức đầy đặn hơn.
- Thứ tư, điều đáng lo ngại, nhiều người
dân chúng ta chưa nhận thức được những
thách thức này, nhiều doanh nghiệp chưa
sẵn sàng ứng phó với các thách thức từ
thiên tai, hay hiện tượng nóng lên toàn
cầu, cũng như chưa có ý thức góp phần
giảm tác nhân gây BĐKH. Rất nhiều hành
vi của chúng ta đã góp phần làm cho thiên
nhiên bị ảnh hưởng bởi BĐKH.
Thưa quý vị,
ĐBSCL với dân số 20 triệu người, diện
tích trên 4 triệu ha, sản xuất 50% lương
thực, 65% sản lượng trái cây, 75% sản
lượng thủy sản và đóng góp 20% GDP
cả nước. Nếu tính cả vùng Thành phố Hồ
Chí Minh (bao gồm các tỉnh Đông Nam
Bộ), quy mô GDP của vùng ĐBSCL và
vùng Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm
hơn 60% GDP cả nước, vai trò của vùng
ĐBSCL, Thành phố Hồ Chí Minh, vùng
Thành phố Hồ Chí Minh đối với cả nước
không chỉ thể hiện ở con số tỷ trọng
đóng góp đó. Thực tế các địa phương có
sự tương hỗ lẫn nhau. Nếu trừ ĐBSCL và
Thành phố Hồ Chí Minh ra thì phần đóng

góp của các địa phương khác sẽ ít hơn con
số 40% GDP rất nhiều. Tương tự như vậy,
nếu không có khu vực ĐBSCL, hay khi khu
vực ĐBSCL bị ảnh hưởng thì quy mô GDP
của Thành phố Hồ Chí Minh không thể
vẫn chiếm 23% GDP của cả nước như
hiện nay, cũng như không phải GDP cả
nước chỉ mất 23% và ngược lại. Điều này
có nghĩa là đầu tư cho ĐBSCL cũng là đầu
tư cho cả nước; tương tự Thành phố Hồ
Chí Minh đầu tư, hỗ trợ cho ĐBSCL cũng
chính là đầu tư cho Thành phố Hồ Chí
Minh. Đây là mối quan hệ tương tác, có
quan hệ mật thiết lẫn nhau.
Vai trò của ĐBSCL không chỉ đối với
Thành phố Hồ Chí Minh hay Việt Nam,
mà còn đối với thế giới. Đánh giá của
Ngân hàng Thế giới cho thấy ĐBSCL là
vựa lúa chiếm khoảng 20% lượng gạo
thương mại toàn cầu, góp phần đảm bảo
lương thực ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la
tinh. Tuy nhiên, khu vực này đang chịu tác
động nặng nề bởi BĐKH, nước biển dâng.
Nếu không có giải pháp phù hợp, dự báo
đến năm 2100, nước biển dâng gây ngập
khoảng 40% diện tích, ảnh hưởng sinh kế
của 55% người dân nơi đây, gián tiếp tác
động đến giá lương thực trên toàn thế giới.
Hôm nay có các định chế tài chính, các
tổ chức quốc tế ở đây, tôi muốn nói vùng
này ảnh hưởng đến an ninh lương thực
toàn cầu.
Đặc biệt, thống kê gần đây cho thấy,
trong 10 năm gần đây, 1,7 triệu người di cư
ra khỏi ĐBSCL, trong khi chỉ có 700.000
người mới chuyển đến. Tỷ lệ di cư này
gấp đôi trung bình cả nước, thậm chí cao
hơn nữa ở khu vực chịu tác động mạnh
bởi BĐKH. Điều này tạo ra thách thức cho
nhiều địa phương, đặc biệt Thành phố Hồ
Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.
Thưa quý vị,
Như quý vị đã biết, các thành bang
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của đế chế Maya cổ đã phát triển cực kỳ
hưng thịnh ở phía Bắc Mexico và phía Bắc
của Trung Mỹ trong 6 thế kỷ. Sau đó vào
khoảng 900 năm sau Công nguyên, nền
văn minh Maya sụp đổ. Một số nghiên cứu
cho thấy, lý do gây nên sự tan vỡ của nền
văn hóa Maya chính là bản thân người
Maya đã góp phần gây nên sự suy tàn
này. Bằng phương pháp phỏng mô hình
thời tiết, các nhà khoa học tìm ra rằng,
hạn hán đóng vai trò chính, nhưng người
Maya dường như làm trầm trọng thêm vấn
đề bằng cách chặt phá rừng để lấy đất xây
dựng thành phố và canh tác mùa màng.
Bao đời nay, người dân ĐBSCL đã sống
cuộc sống gắn với sông nước, sự trù phú
của ĐBSCL đã mang đến cuộc sống ấm
no, đầy đủ cho người dân. Tuy nhiên, sinh
kế của hàng chục triệu người dân ĐBSCL
đang đứng trước một thử thách lớn, mang
tính bước ngoặt, nếu vượt qua được ĐBSCL
sẽ được sức bật tăng trưởng rất lớn, bằng
không chúng ta không loại trừ bất kỳ khả
năng nào; cho nên đó là nguy cơ rất cao.
Nhân đây chúng ta cũng cần nói thêm, cơ
hội hay thách thức đôi khi do chính cách
chúng ta nhìn nhận vấn đề, chẳng hạn
như vấn đề xâm nhập mặn, nếu nhìn cây
lúa thì đó là thách thức, nếu nhìn con tôm
thì đó có thể là cơ hội.
Có ý kiến cho rằng, Israel là một nước
hạn hán, sa mạc hóa, không có nước,
nhưng giờ đây bằng khoa học và công
nghệ, bằng ý thức, bằng trí tuệ, Israel đã là
một nước xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp
nổi tiếng thế giới. Tôi muốn nói ý này để
thấy, giữa “nguy” và “cơ”, nguy cơ rất lớn
nhưng thời cơ cũng rất lớn nếu chúng ta
biết tận dụng các thời cơ để phát triển
ĐBSCL. Lịch sử của loài người về bản chất
là lịch sử các cuộc chinh phục tự nhiên,
không giai đoạn lịch sử nào thiên nhiên
dễ dàng với con người, nhưng loài người
vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển như ngày

nay đó chính là nhờ bản lĩnh và chất xám
của con người, trong lịch sử sinh tồn của
các loài, đã có một số loài, kể cả chủng tộc
người bị thu hẹp và diệt vong, nhưng cũng
có những loài, chủng tộc người ngày càng
mở rộng và phát triển. Điểm khác biệt là
khả năng thích nghi và làm chủ tự nhiên.
Tôi muốn chúng ta có nhận thức rõ hơn để
chính chúng ta bảo vệ chúng ta.
Có lẽ ở bất kỳ thời kỳ nào thì câu nói
thiên nhiên ngày càng tàn khốc cũng
đúng. Thật khó để so sánh diễn biến thời
tiết và khí hậu xưa hay nay khắc nghiệt
hơn, nhưng có điều chắc chắn năng lực
hiểu biết và khả năng ứng phó của chúng
ta đã tốt hơn xưa rất nhiều. Thế nhưng,
dù với những công nghệ còn đơn giản xưa
kia, ông cha ta vẫn có thể ứng phó được
nhiều biến động của thiên tai và thời tiết,
vậy tại sao chúng ta phải lo lắng và tỏ ra
sợ hãi trước những thách thức của thiên
tai, chúng ta không sợ hãi trước thách
thức của thiên tai nếu chúng ta có ý thức
và biết cách làm tốt. Tôi muốn nói điều
này, để báo cáo lại với tất cả các vị lãnh
đạo cũng như các nhà khoa học và chắc
các nhà khoa học sẽ ủng hộ chúng ta
quan điểm này.
Đồng thời tại đây tôi cũng nói, Nghị
quyết số 120/NQ-CP đặt vấn đề chúng ta
thúc đẩy triết lý phát triển “thuận thiên”
tức là dựa vào các quy luật của tự nhiên
để phát triển, không can thiệp thô bạo vào
tự nhiên, phá vỡ tính cố kết sẵn có của tự
nhiên; nhưng điều này không có nghĩa là
cam chịu, chấp nhận số phận hay sự sắp
đặt của tạo hóa. Số phận, suy vong hay
thịnh phát do chính chúng ta quyết định
bằng chính hành động của chúng ta. Chứ
không phải thuận thiên là xuôi tay trước
những thành phố, khu dân cư, bờ sông, bờ
biển bị sạt lở. Ta cần hiểu đầy đủ hơn chứ
không phải đơn giản trước tình hình diễn
biến hiện nay.
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Thưa quý vị,
Tôi muốn hỏi động lực nào khiến con
người phát minh và khám phá ra nhiều
thành tựu và công nghệ có ích cho nhân
loại. Suy cho cùng, đó chính là nhu cầu
chinh phục tự nhiên. Nếu không có trời
nóng thì có lẽ con người đã không phát
minh ra máy lạnh hay quạt, nếu không có
trời lạnh thì có thể người ta đã không phát
minh ra máy sưởi, nếu không có mưa bão,
động đất thì người ta cũng không biết thiết
kế những công trình để chống mưa bão,
động đất, hay sự khắc nghiệt của thời tiết.
Chính vì vậy, cách mạng 4.0 hiện nay đã
tạo ra nhiều thành tựu để chúng ta có thể
chinh phục và làm chủ thiên nhiên, ví dụ
như công nghệ cảm biến, trí tuệ nhân tạo,
hệ thống thông tin địa lý, internet vạn vật…
Những công nghệ này có thể giúp chúng
ta ứng phó có hiệu quả trước những biến
động của thiên tai, đồng thời tăng cường
khả năng thích ứng trước những tác động
bất lợi của BĐKH. Tất cả chúng ta hãy
tận dụng cuộc cách mạng số này để ứng
phó với BĐKH ở Việt Nam nói chung và ở
ĐBSCL nói riêng.
Thưa tất cả quý vị,
Sau hai năm triển khai Nghị quyết số
120/NQ-CP, chúng ta đã đạt được một số
kết quả quan trọng mà các báo cáo của
các Bộ đã cung cấp. Có thể nói khối lượng
công việc chúng ta đã làm không ít hơn
số lượng các thiên tai đã diễn ra trong hai
năm qua. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể
và phải làm tốt hơn trong thời gian tới,
đặc biệt là chính sách và hành động của
chúng ta có tác động mạnh mẽ hơn nữa,
lan tỏa trong cộng đồng mang lại hiệu quả
thực tế và đậm nét hơn. Để đạt được yêu
cầu đó, chúng ta phải huy động triệt để
tâm sức, trí tuệ của các nhà khoa học, các
tổ chức tư vấn, phát huy vai trò của chính
quyền các cấp, kêu gọi sự tham gia của

cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là vai
trò của người dân.
Nhân đây, tôi cũng nói lại lần nữa rằng,
đánh giá cao ý kiến phát biểu của các Bộ
trưởng, các Đối tác phát triển, ý kiến của
đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ý kiến của
các địa phương, đặc biệt là ý kiến của hai
nhà khoa học đại diện. Qua ý kiến thảo
luận và góp ý hôm nay, ngoài những vấn
đề các đồng chí và quý vị đã nêu, đã được
Tổ thư ký tổng hợp và đưa vào Kỷ yếu, tôi
đề nghị nghiên cứu làm rõ thêm một số nội
dung sau đây:
Trước hết, xác định phương châm
hành động của Chính phủ trong thời gian
tới là Chính phủ thúc đẩy, doanh nghiệp
hành động, người dân hưởng ứng.
- Chính phủ thúc đẩy bằng chức năng
kiến tạo, xác lập các cơ chế và chính sách
để khuyến khích và thúc đẩy. Chính phủ
tiếp tục bố trí lại nguồn lực, bổ sung nguồn
lực, trước hết là hạ tầng cứng, đào tạo
nguồn nhân lực.
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại,
thậm chí kinh tế hộ lớn hành động bằng
các dự án đầu tư cụ thể. Trong báo cáo của
các Bộ còn chưa nhấn mạnh vai trò của
doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp với
công tác phòng chống BĐKH là rất quan
trọng. Tôi cũng đề nghị doanh nghiệp của
chúng ta phải xây dựng được các thương
hiệu sản phẩm nổi tiếng, nhiều nhà khoa
học đã nói, gạo của ta nhiều như vậy,
chẳng có thương hiệu. 10 năm xoài mới
vào được Mỹ, mà sản phẩm của ta là nổi
tiếng, khiếm khuyết của chúng ta là phát
triển nhưng chưa đi vào ấn tượng khâu tiêu
thụ cuối cùng.
- Người dân hưởng ứng bằng tăng
cường sự nhận thức, đồng thuận và tham
gia cùng Chính phủ và cộng đồng. Như
đồng chí Nguyễn Văn Linh nói, hãy tự
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cứu mình trước khi trời cứu. Cho nên việc
tái cơ cấu này không chỉ từ cấp tỉnh, mà
từ thôn ấp, từ từng hộ, cấp huyện đều
tham gia tái cơ cấu sản xuất của chúng
ta. Tôi đưa phương châm trên là để triển
khai rốt ráo tinh thần của Nghị quyết số
120/NQ-CP.

Về các giải pháp ứng phó chính
- Thứ nhất, tạo lập môi trường kinh
doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, thúc
đẩy sự linh hoạt của chính sách và các yếu
tố kinh tế. Chỉ có thể bằng các dự án của
doanh nghiệp mới có chất xúc tác trung
hòa tác động của biến đổi khí hậu hay
mực nước biển dâng.
Cụ thể, đối với thị trường lao động, các
địa phương cần chú trọng đào tạo, đào tạo
lại nguồn lao động, đón đầu các xu hướng
dịch chuyển sản xuất để chuẩn bị sớm
các kỹ năng cần thiết cho người lao động,
thích ứng với nhu cầu thị trường. Đề nghị
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ
Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng và
triển khai Đề án quan trọng này.
Đối với thị trường đất đai, cơ sở khoa học
để bố trí lại đất đai gắn với lúa gạo, trái cây,
thủy sản đi liền với công nghiệp chế biến,
xây dựng thương hiệu với các sản phẩm giá
trị gia tăng cao. Cần thúc đẩy chuyển đổi đất
đai để thích nghi với nhu cầu và mục đích
sử dụng đất trước sự thay đổi khó lường của
thiên nhiên. Nghiên cứu giảm diện tích sử
dụng đất trồng lúa trên cơ sở tăng năng suất
lúa trên mỗi hecta, chúng ta đã có lúa tốt,
gạo rất tốt, chúng ta cần tiến tới gạo chữa
bệnh, gạo dược liệu để tạo giá trị gia tăng
cao hơn. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường
chủ trì thực hiện, cần chuẩn bị điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất các tỉnh, thành phố
ĐBSCL; đất và nước là quan trọng, rất thiết
thực với các địa phương.
Đối với thị trường, yếu tố sản xuất như
xây dựng hệ sinh thái cho các ngành sản

xuất, giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy lưu
thông hàng hóa, giao Bộ Công Thương cùng
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chủ trì thực hiện.
Về thị trường khoa học và công nghệ,
các địa phương cần tăng cường đầu tư cho
khoa học và công nghệ, thúc đẩy các sáng
kiến, giải pháp cho phát triển bền vững
thích ứng với BĐKH, trong đó có sự lan tỏa
của tri thức, đề nghị các địa phương cùng
hợp tác, cấp kinh phí cho việc nghiên cứu
liên quan, chia sẻ kết quả nghiên cứu để
lan tỏa tri thức được áp dụng rộng rãi ở
ĐBSCL. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ
chủ trì nội dung này.
Về phát triển thị trường vốn, ở ĐBSCL
thị trường vốn hầu như rất kém phát triển,
đề nghị cần thúc đẩy hình thành các quỹ
đầu tư, các cơ chế huy động vốn, khuyến
khích cho vay các lĩnh vực giúp chuyển
đổi cơ cấu nhanh chóng; tăng cường năng
lực. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
chủ trì cùng với Bộ Tài chính nghiên cứu
cơ chế huy động vốn thúc đẩy sự phát triển
thị trường tài chính, tạo lập các nguồn vốn
đầu tư, các dự án thích ứng với BĐKH.
Về nguồn vốn, theo Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phiên họp
sáng nay, cần xây dựng cơ chế tài chính
riêng cho vùng thông qua huy động nguồn
lực ngoài nước, vốn ODA, hoàn thiện các
thể chế về môi trường đầu tư kinh doanh
để thu hút đầu tư tư nhân. Quyết tâm xây
dựng chương trình trọng điểm quốc gia
cho vùng ĐBSCL để triển khai thực hiện
trong nhiệm kỳ tới theo hướng xây dựng
cơ chế ưu tiên phân bổ nguồn lực từ ngân
sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho
vùng ĐBSCL. Theo đó, nghiên cứu đa dạng
hóa nguồn lực từ Trung ương, địa phương,
ODA, FDI… với cam kết một khoản vốn
khoảng 2 tỷ USD tăng thêm so với giai
đoạn 2016-2020 dành riêng cho ĐBSCL
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đầu tư các dự án mang tính liên vùng đang
là điểm nghẽn trong phát triển trong lĩnh
vực giao thông vận tải, BĐKH, phù hợp với
quy hoạch vùng được phê duyệt, kèm theo
các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn vốn.
Chính sách đầu tư phục vụ chuyển
đổi cơ cấu đồng bằng, cùng với nguồn lực
cụ thể, những hạ tầng quan trọng, dành
nguồn lực như Quỹ phát triển ĐBSCL, các
nguồn lực ODA để phát triển đồng bằng rõ
hơn, nhiều hơn.
- Thứ hai, cần ưu tiên đầu tư phát triển
cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa cho vùng,
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để
sớm hoàn thành theo quy hoạch để giúp
cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy
sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng lực
ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại lộ - đại
phú, tiểu lộ - tiểu phú, phi lộ - phi phú.
Lộ gồm cả đường sắt, đường sông, nhất là
đường bộ. Quyết tâm làm bằng được, cho
xong tuyến đường ngay sau năm 2020 này,
Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Trung
Lương - Mỹ Thuận kéo đến Cà Mau, năm
nay ưu tiên dồn sức làm dứt điểm; tiếp đến
là các cung đường khác. Đây là vấn đề
các tỉnh đang bức xúc, một chương trình
cụ thể về phát triển hạ tầng ở đây sẽ được
triển khai để kết nối.
- Thứ ba, tôi đề nghị ngân sách chi
cho biến đổi khí hậu là một hạng mục chi
chính trong chi ngân sách của địa phương.
Chúng ta không bị động chỉ lập dự toán dự
phòng cho thiên tai như hiện nay mà cần
phải có chương trình, nguồn lực ứng phó
với biến đổi khí hậu một cách chủ động.
Tôi đề xuất với các địa phương dành ngân
sách tối thiểu cho các chương trình ứng
phó với BĐKH ở địa phương mình, ngân
sách Trung ương sẽ hỗ trợ theo phương
thức đối ứng phù hợp hoặc ghi danh mục
chương trình cụ thể. Giao Bộ Tài chính

nghiên cứu cơ chế này một cách phù
hợp. Như vậy, việc tìm kiếm nguồn lực,
sớm thành lập Quỹ Phát triển đồng bằng
sông Cửu Long… là vấn đề đặt ra cho Trung
ương và địa phương.
- Thứ tư, thúc đẩy liên kết ngang, liên
kết dọc và hợp tác sáng tạo. Các địa phương
cần chủ động liên kết vùng mạnh mẽ hơn
để ứng phó với các tác động của biến đổi
khí hậu. Nếu không hợp tác vùng thì các
chính sách sẽ không thể thành công. Tôi
yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh là “nhạc
trưởng” để điều phối hiệu quả các cơ chế
liên kết vùng. Đề nghị Thành phố Hồ Chí
Minh chủ trì, phối hợp với các địa phương
trong vùng xây dựng cơ chế liên kết trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét. Hội đồng
vùng, chắc chắn sẽ phải thành lập và cần
tính chắc chắn hơn ai sẽ là Chủ tịch Hội
đồng vùng. Không có liên kết vùng nào rõ
nét hơn, hiệu quả hơn, tốt hơn bằng vùng
ĐBSCL với Thành phố Hồ Chí Minh, mối
liên kết qua lại, cùng có lợi, ĐBSCL phát
triển là điều kiện quan trọng để phát triển
Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn
Thành phố Hồ Chí Minh đi tiên phong
trong thực hiện Công ước khung của Liên
hợp quốc về BĐKH.
Đặc biệt nhấn mạnh đến thúc đẩy
hợp tác quốc tế, các đối tác phát triển,
các định chế tài chính đều quan tâm ủng
hộ Việt Nam, ủng hộ ĐBSCL, không chỉ
là nguồn lực mà đặc biệt là tri thức, kinh
nghiệm. Đồng bằng Hà Lan, đồng bằng
sông Đa-nuýp rồi nhiều vùng đồng bằng ở
Đức… nhiều kinh nghiệm để chúng ta học
tập áp dụng vào ĐBSCL của chúng ta. Hợp
tác quốc tế là một điều chúng ta cần rút ra
sớm hơn, làm chuyên đề sâu hơn để làm
rõ vấn đề này.
Giao Bộ Ngoại giao chủ trì với Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi
trường phối hợp với các Bộ, ngành liên
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quan thực hiện chủ trương tranh thủ nguồn
lực quốc tế, tranh thủ hợp tác quốc tế, kinh
nghiệm quốc tế.
- Thứ năm, cần có chương trình kế
hoạch trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương
nhất, đặc biệt thúc đẩy chương trình giúp
đỡ phụ nữ, trẻ em ứng phó với biến đổi
khí hậu theo tinh thần của Liên hợp quốc
“không ai bị bỏ lại phía sau”.

Về các giải pháp phòng ngừa
- Thứ nhất, tăng cường nhận thức và sự
hiểu biết của chính quyền, người dân, tổ
chức chính trị - xã hội, là chìa khóa then
chốt, trong đó nhận thức của người dân và
cộng đồng là quan trọng nhất. Giao nhiệm
vụ này cho các cấp, các ngành, các địa
phương với sự vận động của hệ thống Mặt
trận tổ quốc, chủ động xây dựng chương
trình thực hiện. Các cơ quan truyền thông,
Bộ Thông tin và Truyền thông cần đi đầu
trong công tác thông tin, truyền thông, tư
vấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng
đồng và người dân về tác động của BĐKH
và các biện pháp ứng phó. Nhận thức đầy
đủ về những biến động và các giải pháp
của chúng ta trong lãnh đạo, điều hành
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, một
số Bộ, ngành.
- Thứ hai, cải thiện năng lực dự báo,
cảnh báo thiên tai và chủ động ứng phó.
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa
học và Công nghệ nghiên cứu phối hợp
thực hiện nâng cao năng lực dự báo.
- Thứ ba, Việt Nam đã và đang lồng
ghép các hoạt động ứng phó với BĐKH
phát triển thực hiện nghiêm túc cam kết
cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính
đến năm 2030 bằng nguồn lực trong nước
và có thể giảm đến 25% nếu nhận được
sự hỗ trợ hiệu quả của quốc tế. Đề nghị
các thành phố lớn của Việt Nam đi đầu,

tiên phong cắt giảm lượng phát thải khí
nhà kính, góp phần quyết định hoàn thành
mục tiêu chung của Việt Nam với cộng
đồng quốc tế.
- Thứ tư, đề nghị Bộ Tài chính trình
Chính phủ, trình Quốc hội nghiên cứu cơ
chế đánh thuế phát thải để khuyến khích
cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời
qua đó giúp huy động các nguồn lực hỗ trợ
các địa phương bị tác động nặng bởi biến
đổi khí hậu.
Tôi cũng đưa ra để nghiên cứu đề
xuất đổi tên Bộ Tài nguyên và Môi trường
thành Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biến
đổi khí hậu.
Thưa tất cả quý vị,
Cách đây hơn 320 năm, Lễ thành hầu
Nguyễn Hữu Cảnh đã đi vào Nam mở
mang bờ cõi để chúng ta có được như ngày
nay. Xưa kia mở cõi chúng ta chưa hình
dung hết được những khó khăn, trở ngại
khi đến vùng nước trũng, nước đọng quanh
năm, rừng thiêng nước độc mà cha ông ta
đã khai phá, chinh phục. Biết bao mạng
người đã ngã xuống nơi đây để cho chúng
ta vùng đất trù phú, giàu tiềm năng, độc
lập, tự do như ngày nay. Tổ tiên chúng ta
đã có công mở mang bờ cõi thì chúng ra có
trách nhiệm cùng nhau bảo vệ từng tấc đất
lãnh thổ thiêng liêng của cha ông chúng ta.
BĐKH có thể làm thay đổi các mô thức sản
xuất, ảnh hưởng đến sinh kế và kinh tế của
hàng triệu người dân cũng như tương lai
của con cháu chúng ta. Song xét cho cùng,
nó không nghiêm trọng bằng sự dao động
của ý chí, của bản lĩnh và niềm tin của
chúng ta trước các thử thách của tự nhiên
và tạo hóa. Tôi tin rằng, với bản lĩnh, ý chí
của người Việt Nam, người Nam Bộ, nếu
chúng ra vẫn giữ được cội nguồn văn hóa,
giữ được đất thì chúng ta sẽ làm giàu được
trên mảnh đất thiêng liêng mà cha ông ta
đã để lại cho chúng ta hôm nay.
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Công cuộc chống BĐKH và thiên tai
là một cuộc chiến trường kỳ, hết sức khó
khăn và phức tạp. Do đó, chúng ta phải
huy động nguồn lực của tất cả các thành
phần, từ Trung ương đến địa phương, cả
trong và ngoài nước, từ sức mạnh của nhân
dân, hệ thống chính trị thì mới có thể bền
vững và thành công.
Nhân đây, thay mặt Chính phủ, tôi
cảm ơn Chính phủ các nước, các tổ chức
quốc tế, các nhà tài trợ, các nhà đầu tư,
các doanh nghiệp, các chuyên gia… hưởng
ứng tinh thần của Nghị quyết số 120/NQCP của Chính phủ Việt Nam, giúp Việt
Nam tăng cường năng lực ứng phó với
BĐKH, hỗ trợ nguồn lực và chất xám, đầu
tư các dự án thích ứng với biến đổi khí
hậu, thúc đẩy chuyển dịch sản xuất, giúp
ổn định sinh kế bền vững, các nhóm dễ

bị tổn thương thời gian qua. Chính phủ hy
vọng, qua Hội nghị ngày hôm nay sẽ tiếp
tục nhận được sự hưởng ứng nhiều hơn
nữa cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của các
Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà
tài trợ, các nhà đầu tư và người dân trong
thời gian tới.
Từ những ý tưởng, giải pháp, kiến nghị
của các đại biểu mà chúng tôi đã nêu ra
trong Hội nghị ngày hôm nay, tôi yêu cầu
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan
đầu mối tổng hợp, thống nhất các Bộ sớm
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ
thị hành động nhằm thể chế hóa và thúc
đẩy triển khai các sáng kiến, sớm biến các
ý tưởng, giải pháp thành hiện thực.
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Xin trân trọng cảm ơn!

Diễn đàn chuyên đề “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với
sụt lún, sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Tham gia
điều hành hội nghị có đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tại Diễn đàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn trình bày các giải pháp về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, ứng phó với

biến đổi khí hậu, các giải pháp công trình và phi công trình nhằm ứng phó
với hạn hán, xâm nhập mặn, tình trạng sụt lún, sạt lở đang diễn ra ngày càng

nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Tham luận tại Diễn đàn còn có sự tham gia của đại diện một số địa phương như An
Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh,
đại diện Cơ quan phát triển Liên hợp quốc, đại diện doanh nghiệp và một số chuyên gia,
nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Hội nghị đã tổng hợp các đề xuất, giải pháp cụ thể, thiết thực để báo cáo Thủ tướng
Chính phủ, tập trung vào các nhóm giải pháp về: cơ chế chính sách; nâng cấp công tác
cảnh báo, dự báo thiên tai; các giải pháp trữ nước ngọt, cấp nước an toàn cho

toàn vùng, hạn chế khai thác cát, khai thác nước dưới đất, sử dụng nước
tiết kiệm, hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mô hình sản xuất phù

hợp với điều kiện tài nguyên nước từng vùng; tăng cường, đa dạng hóa các giải pháp huy
động vốn cho các hoạt động di dân tái định cư, các giải pháp công trình, phi công
trình để bảo vệ bờ sông, bờ biển, đảm bảo an toàn cho nhân dân; tăng cường
các hoạt động nâng cao nhận thức, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
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BÁO CÁO VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP
ỨNG PHÓ VỚI SỤT LÚN ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH VÀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. TỔNG QUAN TÀI NGUYÊN trọng, bảo đảm an ninh lương thực quốc
NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG gia và bảo đảm nguồn nước cho hai vùng
rộng lớn, có ý nghĩa chiến lược là vùng
CỬU LONG
1. Tài nguyên nước lưu vực sông Mê
Công và tình hình khai thác, sử dụng nước
ở thượng nguồn
Sông Mê Công là sông quốc tế lớn nhất
ở Việt Nam, quan trọng nhất vùng Đông
Nam Á, chảy qua 6 quốc gia. Tổng lượng
dòng chảy hàng năm khoảng 475 tỷ m3
(xếp thứ 8 trên thế giới). Hằng năm, sông
Mê Công vận chuyển trên 450 tỷ m3 (gồm
cả lượng nước của các dòng nhánh sông
Mê Công mà nước ta là thượng nguồn) vào
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Sông Mê Công có vai trò đặc biệt quan

ĐBSCL và Tây Nguyên; đóng góp khoảng
2/3 tổng lượng nước hàng năm của Việt
Nam và là nguồn sinh sống cho 23% dân
số của nước ta.
Theo kết quả phân tích ảnh viễn thám
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (năm
2014), trên toàn bộ lưu vực phía ngoài
nước ta có 176 hồ chứa thủy điện, thủy lợi
đã vận hành hoặc đang xây dựng. Trong
đó trên dòng chính có 8 công trình, trên
các nhánh có 168 hồ chứa.
Về thủy điện: Trung Quốc có kế hoạch
xây dựng 14 đập thuỷ điện. Phần trung lưu
trên lãnh thổ Lào, Thái Lan và Campuchia
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đã có 11 dự án thủy điện trên dòng chính
được đề xuất xây dựng. Trong đó, Lào có
9 công trình (trong đó có 2 công trình đã
chính thức khởi công, 1 công trình đang
chuẩn bị khởi công xây dựng); Campuchia
đang có kế hoạch nghiên cứu, xây dựng 2
nhà máy thủy điện trên dòng chính sông
Mê Công là Sambor và Stungtreng.
Ngoài các dự án thủy điện, gần đây
Thái Lan đã nghiên cứu một số dự án
chuyển nước với quy mô lớn thuộc vùng
Bắc và Đông Bắc Thái Lan thuộc lưu vực
sông Mê Công, bao gồm: chuyển nước
từ lưu vực sông Mê Công sang lưu vực
sông Chao Phraya khoảng 6,2 tỷ m3/năm;
chuyển nước trong lưu vực khoảng 6,5 tỷ
m3/năm; chuyển nước từ các dòng nhánh
phía Lào sang vùng Đông Bắc Thái Lan
khoảng 2,5 tỷ m3/năm.
2. Tài nguyên nước mặt vùng đồng
bằng sông Cửu Long
Vùng ĐBSCL có hệ thống sông suối,
kênh rạch chằng chịt bao gồm sông Tiền và
sông Hậu, phân lưu ra các cửa sông kế tiếp
nhau là sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông,

sông Ba Lai, sông Cửa Đại và Cửa Tiểu,
sông Hậu qua cửa Định An và Trần Đề.
Chế độ thuỷ văn ở ĐBSCL chịu tác động
trực tiếp của dòng chảy thượng nguồn, chế
độ triều biển Đông, biển Tây và chế độ
mưa trên toàn đồng bằng. Tổng lượng dòng
chảy sông Mê Công hàng năm khoảng
475 tỷ m3, chuyển trên 450 tỷ m3 nước
vào ĐBSCL. Với lượng mưa trung bình
toàn ĐBSCL vào khoảng 1.600-1.800mm,
lượng nước sinh ra tại vùng đồng khoảng
5%. Lưu lượng dòng chảy trung bình hàng
năm vào ĐBSCL khoảng 12.900m3/s,
trong đó tại Tân Châu khoảng 10.100m3/s
và tại Châu Đốc khoảng 2.800m3/s. Dòng
chảy các tháng kiệt nhất (tháng 3, 4) chỉ
khoảng 2.200-2.500m3/s.
Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 11, chiếm
đến 90% tổng lượng nước hàng năm và
mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 5, chỉ có
khoảng 10%, trong đó dòng chảy kiệt nhất
vào tháng 3, tháng 4. Trong thời gian mùa
cạn, dòng chảy ở thượng nguồn sông Mê
Công về nhỏ, chế độ dòng chảy trên sông
Cửu Long hoàn toàn bị chi phối bởi chế độ
thủy triều ở biển Đông. Riêng khu vực các

105

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ I

tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang chịu
ảnh hưởng rõ rệt bởi chế độ nhật triều của
vịnh Thái Lan.
Trong thời gian gần đây, việc vận hành
xả nước của các hồ ở thượng lưu sông Mê
Công thuộc Trung Quốc đã dẫn đến tình
trạng suy giảm dòng chảy cục bộ trong
một số thời gian, nhất là đầu mùa lũ. Trong
mùa khô năm 2015-2016, biến động thời
tiết do hiện tượng El Nino, toàn bộ lưu vực
sông Mê Công đã đối mặt với một mùa
khô rất khắc nghiệt, trong đó vùng ĐBSCL
phải chịu các tác động nghiêm trọng của
hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử và có
diễn biến cực kỳ phức tạp, dòng chảy vào
ĐBSCL giảm ở mức lịch sử.
3. Tài nguyên nước dưới đất
ĐBSCL là một trong các vùng có tiềm
năng nước dưới đất lớn nhất nước ta, gồm
7 tầng chứa nước chính, chiều sâu phân
bố từ vài chục mét đến 500-600m. Các
khu vực tiềm năng nguồn nước (nhạt) lớn

gồm: Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp, Cà
Mau, Trà Vinh, Cần Thơ. Trữ lượng khai
thác tiềm năng nước nhạt khoảng 22,5
triệu m3/ngày, trữ lượng tiềm năng nước lợ,
mặn khoảng 39 triệu m3/ngày. Trong đó,
trữ lượng khai thác an toàn nước nhạt toàn
vùng khoảng 4,5 triệu m3/ngày.
4. Những thách thức đối với tài nguyên
nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
a) Về điều kiện tự nhiên
ĐBSCL cũng luôn đối mặt với những
vấn đề về lũ và ngập lụt ở vùng thượng;
xâm nhập mặn ở vùng ven biển; đất phèn
và sự lan truyền nước chua ở những vùng
trũng thấp; thiếu nước ngọt cho sản xuất
và sinh hoạt ở những vùng gần biển; xói
lở bờ sông, bờ biển xảy ra ở nhiều nơi
và ngày càng trở nên nghiêm trọng và ô
nhiễm nguồn nước, kể cả nước mặt và
nước ngầm.
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b) Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam
gây ra các hiện tượng cực đoan như hạn
hán gia tăng trong mùa khô, ảnh hưởng
của El Nino và La Nina,… Xu thế biến đổi
này đang làm thay đổi vòng tuần hoàn của
nước trong tự nhiên và do vậy tác động
lớn đến tài nguyên nước. Thay đổi chế độ
dòng chảy trong sông và triều cường sẽ
ảnh hưởng trực tiếp tới phạm vi xâm nhập
mặn tại ĐBSCL, đặc biệt trong những năm
kiệt. Theo kịch bản BĐKH năm 2016, nếu
mực nước biển dâng 100cm và không có
các giải pháp ứng phó, ĐBSCL là khu vực
có nguy cơ ngập đến 38,9% diện tích.
Trong đó, các tỉnh có nguy cơ ngập cao
nhất là Hậu Giang (80,62%), Kiên Giang
(76,86%) và Cà Mau (57,69%).
c) Áp lực về gia tăng dân số và phát
triển kinh tế xã hội
Dự báo dân số ĐBSCL có thể tăng từ 17
triệu hiện nay lên đến khoảng 30 triệu vào
năm 2050, công nghiệp hóa, đô thị hóa sẽ
ngày càng phát triển và sẽ thu hẹp diện
tích đất nông nghiệp, đồng thời làm tăng
nhu cầu về nước sạch cũng như phát sinh
nhiều nước thải hơn. Đây sẽ là áp lực lớn
đối với nguồn nước của ĐBSCL, đặc biệt
là giải quyết vấn đề nước ngọt, ô nhiễm
nguồn nước, nhất là ở các kênh, rạch nhỏ,
chảy qua các khu đô thị, khu công nghiệp.
Do đó, nhu cầu lương thực và nước ngọt
cũng ngày càng tăng, đồng thời kéo theo
những vấn đề về suy giảm chất lượng
nước, ô nhiễm nguồn nước. Những vấn đề
về xung đột giữa nhu cầu nước ngọt cho
nông nghiệp và nhu cầu nước mặn, nước
lợ để nuôi tôm đang diễn ra ở nhiều nơi.
d) Phòng chống lũ
Việc phát triển hạ tầng chống lũ, thủy
lợi, giao thông đô thị, khu công nghiệp,...
đã làm biến đổi sâu sắc chế độ lũ tại ĐBSCL

như vốn có trước đây. Việc phát triển hệ bờ
bao, khu dân cư vượt lũ,... làm giảm không
gian chứa lũ, thoát lũ làm gia tăng nguy cơ
ngập, lụt ở nhiều khu vực. Diện tích chứa
lũ giảm đồng thời mực nước biển dâng sẽ
làm tăng mực nước lũ ở khu vực trung tâm
ĐBSCL trong thời gian dài. Ở các khu vực
trung và hạ lưu ĐBSCL, do phát triển công
nghiệp và đô thị hóa cao, diện tích chứa
lũ giảm và nước biển dâng làm tăng nguy
cơ ngập lũ.
đ) Môi trường nước và cấp nước
Cung cấp nước sạch chỉ đảm bảo được
cho 60-65% dân số đô thị và tỷ lệ này thấp
hơn rất nhiều đối với nông thôn. Nguồn
nước để cấp nước ở các khu vực nông thôn
đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn là
mặn và ô nhiễm nguồn nước. Nước thải
chưa được xử lý, ô nhiễm công nghiệp và
cơ sở hạ tầng sinh hoạt hạn chế gây ra các
vấn đề về chất lượng nước và những rủi
ro về sức khỏe, đồng thời không đảm bảo
việc cung cấp nước. Nếu không kiểm soát
hiệu quả các vấn đề về xử lý nước thải,
chất thải thì trong tương lai không xa nhiều
nơi có nước nhưng không thể sử dụng do bị
ô nhiễm, đặc biệt là các kênh, rạch nhỏ.
Bên cạnh đó, hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt
chưa đồng bộ hoặc việc vận hành chưa
hợp lý cũng sẽ là vấn đề lớn trong việc
bảo đảm nguồn nước ngọt cho canh tác và
sinh hoạt.
e) Bảo tồn hệ sinh thái
Sự gia tăng dân số tăng nhanh và việc
phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
trong những thập kỷ qua đã làm giảm đáng
kể giá trị tự nhiên của ĐBSCL. Nhiều vùng
đất ngập nước như rừng ngập mặn, ao, hồ,
đầm phá và vùng đồng cỏ ẩm ướt đang
biến mất để nhường chỗ cho hệ thống tưới
tiêu, trồng rừng, ruộng muối, phát triển
công nghiệp và nuôi tôm. Ngoài ra, việc
khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên
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là một mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái.

phía Lào, Campuchia và Thái Lan

Việc cải tạo đất và nước, thâm canh
nông nghiệp, cùng với tác động sinh thái
tiêu cực do chiến tranh để lại đã làm giảm
đáng kể diện tích rừng tự nhiên, đất ngập
nước và các môi trường sống tự nhiên khác
của ĐBSCL. Do có các công trình bảo vệ
bờ ven biển nên diện tích các khu vực
ngập triều ven biển bị thu hẹp, làm cho
diện tích rừng ngập mặn ngày càng giảm
đi và điều này làm cho tình hình xói lở bờ
biển ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo kết quả “Nghiên cứu tác động của
các công trình thủy điện trên dòng chính
sông Mê Công” cho thấy các bậc thang
thủy điện dòng chính dự kiến sẽ gây nhiều
tác động bất lợi ở mức lớn tới nghiêm
trọng, nếu không có các biện pháp giảm
thiểu. Đó là các vấn đề về suy giảm dòng
chảy mùa cạn trong thời đoạn ngắn hạn;
suy giảm phù sa, bùn cát (tổng lượng phù
sa bùn cát và dinh dưỡng bị giảm tới 65%
và nếu tính chung cả các thủy điện thượng
nguồn phía Trung Quốc thì lượng phù sa
về ĐBSCL chỉ còn lại khoảng 15 triệu tấn,
chưa đến 10% so với điều kiện tự nhiên);
xâm nhập mặn sẽ gia tăng tại hầu hết các
vùng ven biển. Tác động lên chế độ dòng
chảy gây tác động về xâm nhập mặn lớn
nhất; làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, đa
dạng sinh học và gây bất lợi cho hoạt động
giao thông thủy trên toàn tuyến.

Diện tích rừng ngập mặn đang bị thu
hẹp lại, gia tăng diện tích nuôi tôm, nhất
là khai thác nước ngầm bị mặn để nuôi
trồng thủy sản,... đang làm phức tạp thêm
tình hình nhiễm mặn, nhất là các khu vực
ven biển.
g) Tác động của các công trình thủy
điện ở thượng nguồn phía Trung Quốc
Các công trình thủy điện đã xây dựng
và đang vận hành của Trung Quốc trên
sông Lan Thương đã tác động mạnh mẽ
đến chế độ dòng chảy cả mùa lũ và mùa
cạn, làm suy giảm hàm lượng phù sa. Chỉ
riêng 2 hồ lớn là Tiểu Loan và Nộ Trác Độ
đã có dung tích khoảng 38 tỷ m3. Với lượng
nước này, nếu xả liên tục 7 tháng mùa cạn,
mỗi ngày hạ lưu sẽ có thêm khoảng 180
triệu m3, tương đương khoảng 2.100m3/s
hoặc ngược lại nếu các hồ không vận hành
thì ĐBSCL sẽ không có lượng nước đó.

Một vấn đề đáng quan ngại là hệ thống
các hồ chứa trên toàn lưu vực với tổng
dung tích rất lớn, khoảng 60 tỷ m3. Nếu
lượng nước này được xả liên tục trong 7
tháng mùa cạn thì mỗi ngày hạ lưu sẽ có
thêm khoảng 280 triệu m3, tương đương
khoảng 3.300m3/s.

Theo “Nghiên cứu tác động của các
công trình thủy điện trên dòng chính sông
Mê Công”, khi các công trình thủy điện
của Trung Quốc đi vào vận hành thì tổng
lượng phù sa bùn cát hàng năm từ Trung
Quốc về tới Tân Châu và Châu Đốc giảm
từ 73 triệu tấn xuống còn 42 triệu tấn
(giảm 42%).

Đến năm 2018, ĐBSCL có 562 vị trí bờ
sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài
786km, trong đó có 42 vị trí sạt lở đặc biệt
nguy hiểm với tổng chiều dài 149km (bờ sông
có 26 vị trí sạt lở với tổng chiều dài 65km,
bờ biển 16 vị trí sạt lở với tổng chiều dài
84km). Tình hình sạt lở không những diễn ra
vào mùa mưa mà còn xuất hiện cả mùa khô,
diễn ra ở các tuyến sông chính cho đến các
hệ thống kênh, rạch với mức độ ngày càng

h) Tác động của phát triển thủy điện
và khai thác sử dụng nước ở thượng nguồn

II. TÌNH HÌNH SẠT LỞ ĐẤT TẠI
CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG
1. Tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông
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nhiều và nguy hiểm, điểm nguy hiểm nhất
thuộc tỉnh Cà Mau với tổng chiều dài 14km.
Từ xã Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc
Liêu), dải bờ biển dài 200km qua Sóc Trăng,
Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang cũng bị sạt lở
nghiêm trọng.
2. Nhận định nguyên nhân sạt lở đất
Từ kết quả khảo sát của các cơ quan
chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường và một số nghiên cứu khác đã sơ bộ
nhận định một số nguyên nhân gây ra sạt
lở bờ sông, bờ biển ở ĐBSCL như sau:
a) Do đặc điểm địa chất-địa mạo
ĐBSCL là một trong những đồng bằng
phù sa non trẻ, có kết cấu địa tầng yếu,
nhất là kết cấu địa chất khối mặt nền. Tầng
đất mặt là đất sét xám pha nhiều chất mùn
hữu cơ nên có độ kết dính thấp, dễ bị xâm
thực và bào mòn nhanh, kết hợp với tác
động do sóng nước, dòng chảy, biên độ
chênh lệch của đỉnh triều. Thêm vào đó,

đặc điểm địa hình trũng thấp với độ cao
trung bình từ 1-1,2m nên dễ bị xâm thực,
nhất là khi triều cường, mưa lớn và dao
động mực nước trong sông, do đó dễ gây
ra tình trạng sạt lở.
b) Do các hoạt động kinh tế-xã hội và
phát triển cơ sở hạ tầng
Theo tập quán và yếu tố địa lý, các
điểm dân cư thường tập trung đông đúc ở
những khúc sông thuận lợi cho sinh sống
và giao thương như ngã ba, ngã tư sông
hay những doi, vịnh, cửa sông; nạn chặt
phát rừng phòng hộ ven biển làm đầm
nuôi trồng thủy sản, làm khu du lịch sinh
thái ngày càng gia tăng; hoạt động giao
thông thủy phát triển mạnh, các công trình
ven biển làm thay đổi dòng chảy, thiếu hụt
lượng bùn cát, sóng do tàu thuyền, sự đào
bới lòng sông của chân vịt tàu, thuyền, neo
đậu tàu thuyền không đúng quy định,...;
thêm vào đó là sự mở rộng mạng lưới hạ
tầng xây dựng (đường sá, nhà xưởng, khu
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công nghiệp,…) ở những nơi này đã làm
gia tăng tình trạng sụt lún, sạt lở đất.
c) Do hoạt động khai thác cát trên sông
Tình trạng khai thác cát vượt quá khối
lượng cho phép, khai thác không theo
đúng quy hoạch đang diễn ra phức tạp,
gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản
xuất của nhân dân nhiều xã ven sông. Khi
lượng cát khai thác vượt quá lượng cát từ
thượng nguồn chuyển về sẽ gây ra hiện
tượng xói lòng sông hoặc lở bờ, hay cả hai
hiện tượng xảy ra cùng lúc.
- Tại Việt Nam: trong tình hình hiện
nay, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ
thống cơ sở hạ tầng trong vùng ĐBSCL
làm cho nguồn cát khan hiếm. Hoạt động
khai thác cát (kể cả được cấp phép và khai
thác trái phép) trên tuyến sông Tiền, sông
Hậu, sông Cổ Chiên,... đã gây bào mòn
lòng sông. Có khoảng 39 vị trí khai thác
cát trong vùng, trong đó gồm 12 vị trí dọc
sông Mê Công, với tổng lượng khai thác
khoảng 10,85 triệu tấn.
- Tại Lào: từ năm 2010, nghề khai thác
cát vàng thiên nhiên trên sông Mê Công
đoạn thuộc Lào được nhiều người biết
đến và đã mở ra cơ hội làm ăn cho các
doanh nghiệp. Theo thống kê của IUCN,
Lào đã và đang khai thác cát trên sông
Mê Công (thường ở 3 khu vực: Thượng
lưu Viên Chăn, Viên Chăn-Savanakhet,
Savanakhet-Champasak) và các sông
nhánh lớn (như sông Nam Khan,...) để lấy
vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng (chủ yếu
cho các dự án đập thủy điện và kè sông).
Có khoảng 23 vị trí khai thác cát dọc sông
Mê Công, với tổng lượng cát khai thác
khoảng 2,41 triệu tấn.
- Tại Thái Lan: từ năm 2010, nghề khai
thác cát vàng thiên nhiên trên sông Mê
Kông đoạn thuộc Lào và Thái Lan được
nhiều người biết đến. Theo thống kê của

IUCN, Thái Lan đã và đang khai thác cát
trên sông Mê Công (thường xen lẫn với
Lào ở 2 khu vực: Viên Chăn-Savanakhet,
Savanakhet-Champasak) và các sông
nhánh lớn (như sông Nam SongKram,...)
để lấy vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng (chủ
yếu cho các dự án công trình thủy lợi). Có
khoảng 57 vị trí khai thác cát dọc sông Mê
Kông, với tổng lượng cát khai thác khoảng
6,49 triệu tấn.
- Tại Campuchia: từ năm 2005, nghề
khai thác cát vàng thiên nhiên trên sông
Mê Công đoạn thuộc tỉnh Candal và
Preyveng (Campuchia) được nhiều người
biết đến và đã mở ra cơ hội làm ăn cho
các doanh nghiệp. Theo thống kê của
Campuchia, mỗi ngày có khoảng 50-60
ngàn tấn cát khai thác từ các bãi cát trên
sông Mê Công được xuất sang Singapor,
thị trường hiện có nhu cầu cát rất lớn để
thực hiện các công trình xây dựng và kế
hoạch lấn biển. Tính đến nay, trong khu
vực Campuchia có khoảng 70 vị trí khai
thác cát dọc sông Mê Công, với tổng lượng
cát khai thác khoảng 29,44 triệu tấn.
d) Do suy giảm phù sa, bùn cát do khai
thác nước ở thượng nguồn
Việc phát triển các đập thủy điện ở
thượng nguồn sông Mê Công đang tác động
đến môi trường tự nhiên ở ĐBSCL, hệ quả
tác động diễn ra nhanh chóng và phức tạp.
Các đập thượng nguồn giữ lại bùn cát nên
dòng chảy hạ lưu bị đói bùn cát, để cân
bằng năng lượng dư thừa buộc dòng nước
phải bào xói bờ.
Theo “Nghiên cứu tác động của các
công trình thủy điện trên dòng chính sông
Mê Công”, do tác động của các công trình
thủy điện của Trung Quốc, tổng lượng phù
sa bùn cát hàng năm từ Trung Quốc về tới
Tân Châu, Châu Đốc (vị trí sông Mê Công
chảy vào ĐBSCL) giảm từ 73 triệu tấn
xuống còn 42 triệu tấn (giảm 42%), trong
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đó, lượng phù sa lơ lửng chỉ còn khoảng
30 triệu tấn/năm (giảm 35%); lượng bùn
cát đáy chỉ còn khoảng 12 triệu tấn/năm
(giảm 54%). Nếu tính thêm tác động của
bậc thang 11 công trình thủy điện dòng
chính ở hạ lưu vực sông Mê Công và của
các công trình thủy điện dòng nhánh sông
Mê Công hiện có thì tổng lượng phù sa bùn
cát hàng năm tại Tân Châu và Châu Đốc
giảm còn khoảng 15 triệu tấn (giảm 80%).
đ) Do tác động của biến đổi khí hậu
BĐKH và nước biển dâng cùng với việc
tăng tần suất và cường độ của bão và áp
thấp nhiệt đới về phía Nam dẫn đến tăng
năng lượng sóng, tác động đến bờ và gây
ra xói lở. Sóng lừng và nước dâng trong bão
cũng làm xói lở bờ trở nên nghiêm trọng.
Lũ lớn, hạn hán làm gia tăng sạt lở.
Lũ cao, nước chảy xiết gây sạt lở lấn vào
đất liền gia tăng. Sự chênh lệch mực nước
lớn hơn trước đây giữa mùa lũ và mùa kiệt
cũng là tác nhân làm gia tăng nguy cơ sạt
lở bờ sông.
e) Do sụt lún nền đất
Khi nền đất bị sụt lún, lớp đất mặt vốn
có độ cố kết thấp sẽ bị ép xuống, tiếp xúc
với dòng chảy sông ngòi và dòng biển. Kết
quả là quá trình xói lở, trượt đất trở nên dễ
dàng hơn và có xu hướng xảy ra theo hiệu
ứng “domino”, một khu vực bị sạt lở, nước
sẽ mau chóng tràn ngấm vào vùng lân cận
và tiếp tục tạo ra các hố sạt lở tiếp theo.

III. TÌNH HÌNH SỤT LÚN ĐẤT VÀ
NHỮNG VẤN ĐỀ KHAI THÁC NƯỚC
DƯỚI ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN SỤT
LÚN ĐẤT
1. Tình hình nghiên cứu sụt lún đất
a) Kết quả nghiên cứu của một số tổ
chức quốc tế
- Dự án “Nghiên cứu giai đoạn 1-sự
sụt lún đất ở bán đảo Cà Mau” do Viện

Địa kỹ thuật Hoàng gia Na Uy (NGI) thực
hiện năm 2012 theo hợp tác giữa Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
với Bộ Ngoại giao Na Uy. Kết quả nghiên
cứu sụt lún bằng ảnh vệ tinh cho thấy
trong 20 năm qua, tỉnh Cà Mau đã mất
đất hoặc bờ biển bị lùi vào từ 100m đến
1,4km. Đánh giá sơ bộ, sụt lún ở Cà Mau
có thể đã lên đến 30 đến 70cm ở nhiều
nơi. Giai đoạn 2 của Dự án nêu trên, NGI
đã kết hợp với Viện Khoa học Địa chất và
Khoáng sản (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường), Tổng cục Thủy lợi (thuộc Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến hành
lắp đặt thiết bị quan trắc lún tại 3 vị trí đại
diện được lựa chọn ở tỉnh Cà Mau, kết quả
đo năm 2017-2018 cho thấy ở Cà Mau,
tốc độ lún trung bình là 3cm/năm.
- Tập đoàn CLS, Cộng hòa Pháp đã có
nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ
InSAR trong giám sát biến động bề mặt đất
ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 20152017. Kết quả bước đầu cho thấy tốc độ lún
đất tại quận 8 thay đổi từ 0,4mm/năm đến
38,7mm/năm, trung bình 11,1mm/năm.
- Đại học Stanford, Hoa Kỳ đã nghiên
cứu tương quan giữa khai thác nước dưới
đất, sụt lún đất và nước biển dâng ở đồng
bằng sông Mê Công Việt Nam, dựa trên
dữ liệu quan trắc mực nước theo thời gian
từ 79 giếng (tại 18 điểm). Kết quả nghiên
cứu cho rằng khai thác nước dưới đất quá
mức là một nguyên nhân gây sụt lún đất.
Việc suy giảm mực nước quá mức với
tốc độ 0,3m/năm và sự nén ép của các
lớp trầm tích gây ra sụt lún đất do khai
thác nước dưới đất có tốc độ trung bình là
1,6cm/năm.
- Đề tài nghiên cứu lún của Đại học
Utrech Hà Lan (năm 2014), sử dụng
phương pháp mô hình số và mô hình 3D
trên toàn ĐBSCL đã tính toán lún đất dựa
trên phương pháp InSAR và đánh giá tương
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quan sụt lún đất với khai thác nước dưới
đất, kết quả đưa ra là trong 25 năm, đồng
bằng bị lún trung bình khoảng 18cm do
hậu quả của việc hạ thấp mực nước dưới
đất, mô hình đã ước lượng sụt lún trung
bình hiện tại do khai thác nước dưới đất
là 1,1cm/năm, một số khu vực trên 2,5cm/
năm với xu hướng ngày càng tăng.
b) Kết quả nghiên cứu của một số tổ
chức trong nước
- Nghiên cứu “Tính toán thành phần
lún do khai thác nước ngầm theo tài liệu
địa chất thủy văn-địa chất công trình
ở Thành phố Hồ Chí Minh” của TS. Tạ
Thị Thoảng, Đại học Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội (năm 2016) đã sử dụng
phần mềm tính lún cố kết một chiều theo
phương pháp phần tử hữu hạn (TZP) trên
cơ sở các tài liệu địa chất thủy văn và địa
chất công trình, áp dụng tính toán cho khu
vực Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả dự
báo rằng ở khu vực trung tâm thành phố,

nếu duy trì khai thác nước ngầm như giai
đoạn 1999-2009 thì lún do khai thác nước
ngầm cộng dồn lớn nhất cho các năm
2020, 2040 và 2100 lần lượt là 63,8cm,
85,2cm và 97,6cm.
- Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật InSAR vi
phân trong quan trắc biến dạng mặt đất
khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” do TS.
Lê Văn Trung và Hồ Tống Minh Định
hoàn thành năm 2008 đã sử dụng phương
pháp InSAR, trong giai đoạn 2003-2004
trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh và
đã đạt được kết quả: Khu vực biến dạng
lún >20cm, xảy ra tại đô thị mới ở quận
2, quận 7, quận Bình Thạnh; khu vực biến
dạng lún 15cm-20cm ở quận 1, 3, 4, 5, 8,
9, 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh;
khu vực biến dạng lún 10cm-15cm ở quận
6, 10, 11, quận Tân Bình, quận Bình Tân,
quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Gò
Vấp, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh;
khu vực biến dạng lún 2,5-10cm ở khu
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vực huyện Hóc Môn; khu vực biến dạng
lún <2,5cm ở khu vực ngoại thành.
- Đề tài “Khả năng khai thác nước
dưới đất và dự báo lún mặt đất do khai
thác nước vùng Tây Nam Thành phố Hồ
Chí Minh” do TS. Nguyễn Văn Ngà, Sở
Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ
Chí Minh thực hiện năm 2009 đã sử dụng
phần mềm Modfows xây dựng mô hình
dòng chảy nước dưới đất, dịch chuyển mặn
năm 2030 cho vùng Tây Nam Thành phố
Hồ Chí Minh, kết hợp các tài liệu nghiên
cứu lún mặt đất và các tài liệu khác, đã dự
báo lún mặt đất đến năm 2030 thay đổi từ
8,5cm đến 37,9cm.
c) Các nghiên cứu, đo đạc, đánh giá
của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên
và Môi trường đã chủ động thực hiện một
số nhiệm vụ khảo sát, thu thập thông tin
liên quan đến sụt lún đất để có giải pháp
thích ứng với sụt lún đất ở ĐBSCL và Thành
phố Hồ Chí Minh và đã trình Chính phủ
ban hành Nghị định số 167/NĐ-CP ngày
26/12/2018 quy định việc hạn chế khai
thác nước dưới đất. Cụ thể một số nhiệm vụ
đã và đang triển khai, gồm:

phần diện tích ở Đông Bắc Thành phố Hồ
Chí Minh; vùng có biên độ hạ (từ 7,4-11,8
mm/năm) phân bố trên toàn bộ diện tích
còn lại của ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí
Minh với diện tích khoảng 36,8 nghìn km2.
- Nhiệm vụ “Đo kiểm tra hệ thống mốc
độ cao hạng I, II và III Nhà nước khu vực
Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL” thực
hiện đo tại 347 mốc tại các thời điểm: Năm
2014 đo tại 234 mốc trên phạm vi toàn
vùng Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL;
năm 2015 tiếp tục đo kiểm tra tại 220 mốc
và năm 2017 đo kiểm tra tại 211 mốc. Kết
quả đo kiểm tra đã xác định được sơ bộ
hiện trạng lún trong thời gian từ 10 đến 12
năm đối với vùng nghiên cứu (đã phân ra
thành 4 vùng có mức độ lún khác nhau:
vùng không lún; vùng lún dưới 5cm; vùng
lún từ 5 đến 10cm và vùng lún trên 10cm
và giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục triển khai
đánh giá hiện trạng lún đến năm 2023 và
dự báo xu hướng lún đến năm 2028 tại khu
vực Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL.
- Đề án “Điều tra, đánh giá việc khai
thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt
lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL, định

- Dự án “Điều tra, đánh giá địa động lực
hiện đại để hoàn thiện kịch bản BĐKH và
đề xuất giải pháp thích ứng ở ĐBSCL”, được
thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 và đã
sử dụng tổ hợp các phương pháp, trong đó
đã quan trắc bóc mòn-bồi tụ tại 155 điểm
đo sa bồi (140 mốc bồi tụ, 15 mốc bóc mòn)
trên diện tích 53,86 nghìn km2; đo chuyển
động hiện đại bằng công nghệ GPS tại 17
vị trí trên ĐBSCL. Kết quả của Dự án bước
đầu đã ghi nhận xu thế nâng, hạ (sụt lún)
vùng Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
có biên độ khác nhau, trong đó: Vùng có
biên độ nâng (từ 2,4-11,4mm/năm) có diện
tích khoảng 5,8 nghìn km2 thuộc khu vực
các tỉnh An Giang, Kiên Giang và một
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hướng quản lý khai thác, sử dụng bền vững
tài nguyên nước dưới đất” được triển khai thực
địa từ năm 2018, dự kiến kết thúc năm 2020,
đến nay đã sơ bộ tổng hợp, phân tích hiện
trạng khai thác nước dưới đất khu vực Thành
phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL.
2. Kết quả đo đạc sụt lún đất của Bộ Tài
nguyên và Môi trường
a) Kết quả đo lún tại các mốc cao độ
Theo kết quả đo kiểm tra các mốc cao
Hình 2: Sơ đồ phân bố tốc độ lún tại các
điểm đo mốc độ cao
Mức độ lún trung bình 2005-2017 (cm), tốc độ lún (cm/năm)
25
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Mức độ lún trung bình (cm)

Bến Tre

Trà Vinh

Bạc Liêu
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Tốc độ lún trung bình (cm/năm)

Hình 3: Mức độ, tốc độ lún trung bình thời kỳ 2005-2017 theo tỉnh, thành phố
Hình 3: Mức độ, tốc độ lún trung bình thời kỳ 2005-2017 theo tỉnh, thành phố

Bảng 1: Tổng hợp kết quả đo lún thời kỳ 2005-2017 vùng Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
Bảng 2: Tổng hợp kết quả đo lún thời kỳ(306
2005-2017
vùng Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL (33 mốc không lún)
mốc lún)
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tỉnh/thành phố

Số lượng
điểm đo lún
306
19

Mức độ lún (cm)
Lớn
Nhỏ
Trung
nhất
nhất
bình
81,40
0,1
11,57
81,40
1,10
23,27

Tốc độ lún (cm/năm)
Lớn
Nhỏ
Trung
nhất
nhất
bình
6,78
0,01
0,05
6,78
0,09
1,99

Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí
Minh
Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
Thành phố Cần
Thơ
Hậu Giang
Sóc Trăng
Đồng Tháp
An Giang
Kiên Giang
Bến Tre
Trà Vinh
Bạc Liêu
Cà Mau

25
27
16

15,90
32,60
52,40

0,10
0,10
5,30

4,28
3,45
15,49

1,33
3,62
4,37

0,01
0,01
0,44

0,41
0,38
1,31

19
44
12
14
35
13
9
35
38

30,30
53,10
51,70
29,30
28,40
15,10
12,40
62,60
33,00

5,40
2,90
0,10
0,40
1,00
1,00
0,10
4,30
6,30

16,02
12,97
11,90
8,27
7,70
4,97
4,69
21,31
16,10

2,53
4,43
5,74
3,26
2,37
1,68
1,38
5,22
2,75

0,45
0,32
0,01
0,04
0,08
0,11
0,01
0,36
0,52

1,33
1,09
1,32
0,91
0,64
0,55
0,52
1,78
1,35
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độ giai đoạn 2014, 2015, 2017 tại 347
mốc, trong đó ở Thành phố Hồ Chí Minh
và ĐBSCL có 339 mốc đo. So sánh với giá
trị cao độ đo năm 2005 thấy rằng có 306
mốc lún, 33 mốc không lún hoặc nâng, cụ
thể như sau:
- Trong 306 mốc lún, mức độ lún biến
đổi từ 0,1-81,4cm, trung bình 12,3cm.
Mức độ lún nhất ở phường An Lạc, quận
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
(81,4cm) và phường 1, thị xã Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu (62,2cm).

trung bình 0,31cm/năm. Các khu vực có
tốc độ nâng lớn như: Xã An Nhơn, huyện
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (1,6cm/
năm); xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ,
Long An (0,23cm/năm); các xã Châu
Lăng, Lương Phi, Lê Trì, Lạc Lưới, huyện
Tri Tôn, tỉnh An Giang (0,14cm/năm);
các xã Phước Hiệp và Phước Thạnh,
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
(0,13cm/năm).
Căn cứ vào mức độ lún đo được tại
339 mốc đo nêu trên, đã sơ bộ phân vùng

Bảng 2: Tổng hợp kết quả đo lún thời kỳ 2005-2017 vùng Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
(33 mốc không lún)
STT

Tỉnh/thành phố

Số lượng
điểm đo lún

Mức độ nâng (cm)
Lớn nhất

Tốc độ nâng (cm/năm)

Nhỏ
nhất

Trung
bình

Lớn nhất

Nhỏ nhất

Trung
bình

Toàn vùng

33

14,3

0

2,79

1,59

0

0,31

1

Thành phố Hồ Chí Minh

5

1,20

0,20

0,78

0,13

0,02

0,08

2

Long An

8

2,10

0

0,66

0,23

0

0,07

3

Tiền Giang

5

0,30

0

0,16

0,03

0

0,02

4

An Giang

13

1,30

0,10

0,82

0,14

0,01

0,09

5

Đồng Tháp

1

14,30

14,30

14,30

1,59

1,59

1,59

6

Trà Vinh

1

0

0

0

0

0

0

Tốc độ lún biến đổi từ 0,01-6,8cm/
năm, trung bình 1,07cm/năm. Một số
điểm có tốc độ lún lớn như: phường
An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ
Chí Minh (6,8cm/năm); xã Bình Thành,
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (5,74cm/
năm); phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh
Bạc Liêu (5,22cm/năm) và xã Vĩnh
Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
(4,43cm/năm).
- Trong 33 mốc không lún hoặc nâng
lên (3 mốc không lún, 30 mốc nâng), mức
độ nâng biến đổi từ 0,0-14,3cm, trung
bình 2,79cm. Các vị trí có mức độ nâng
lớn như: xã An Nhơn, huyện Châu Thành,
Đồng Tháp (14,3cm); xã Bình Hòa Bắc,
huyện Đức Huệ, Long An (2,1cm); xã
Phước Hiệp và Phước Thạnh, huyện Củ
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (1,2cm).
Tốc độ nâng đổi từ 0,0-1,6cm/năm,

theo mức độ lún, gồm:
- Vùng không lún khoảng 2,4 nghìn
km2 (ở 4 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ
Chí Minh, Long An, An Giang và Kiên
Giang);
- Vùng có mức độ lún nhỏ hơn 5cm
khoảng 12,16 nghìn km2 (thuộc các
tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang,
Long An);
- Vùng lún từ 5-10cm khoảng 8,43
nghìn km2 (ở 4 tỉnh, thành phố: thành
phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu
Giang);
- Vùng lún lớn trên 10cm khoảng 3,39
nghìn km2 (ở 9 tỉnh, thành phố: Thành
phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ,
Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An
Giang, Bạc Liêu, Cà Mau).
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Hình 4: Sơ đồ phân vùng lún vùng Thành phố
Hồ Chí Minh và ĐBSCL

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Thành phố Long An Tiền Giang Vĩnh Long Thành phố Hậu Giang Sóc Trăng Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Bến Tre
Hồ Chí
Cần Thơ
Minh
Không lún

Lún dưới 5 cm

Lún từ 5-10 cm

Lún trên 10 cm

Trà Vinh

Bạc Liêu

Cà Mau

Column1

Hình 5: Diện tích các vùng lún tại các tỉnh, thành phố

Hình 5: Diện tích các vùng lún tại các tỉnh, thành phố

Ngoài ra, còn khoảng 15,85 nghìn
km chưa phân vùng mức độ lún, vì chưa
có số liệu đo lún.
2

Sơ bộ phân vùng theo mức độ lún
được thể hiện trong hình vẽ dưới đây.
Tại một số mốc cao độ có độ lún giảm
dần và đến thời kỳ 2015-2017 không lún
hoặc có xu hướng nâng:
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 3
mốc cao độ có tốc độ lún giảm dần theo

thời gian, thời kỳ 2005-2015 có tốc độ lún
trung bình là 1,49cm/năm, trong khi thời
kỳ 2015-2017 gần như không lún (tốc độ
lún chỉ đạt 0,067cm/năm).
- Ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau có 14
mốc có tốc độ lún giảm dần theo thời gian,
thời kỳ 2005-2015 có tốc độ lún trung
bình là 1,56cm/năm, thời kỳ 2015-2017
có 4 mốc có tốc độ lún dưới 0,3cm/năm và
có 10 mốc nâng (tốc độ nâng trung bình
0,48cm/năm).
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Bảng 3: Tổng hợp diện tích vùng lún ở Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
Bảng 3: Tổng hợp diện tích vùng lún ở thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
STT

Tỉnh/thành phố

Diện tích vùng theo các mức độ lún (nghìn km2)
Không lún

Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí
Minh
Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
Thành phố Cần Thơ
Hậu Giang
Sóc Trăng
Đồng Tháp
An Giang
Kiên Giang
Bến Tre
Trà Vinh
Bạc Liêu
Cà Mau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2,40
0,04

Lún dưới 5
cm
12,16
0,35

Lún từ
5-10 cm
8,43
0,32

2,68
1,69
1,35
0,11
0,10
0,37
2,48
1,12
0,56
0,63
0,72

0,11

0,25

1,60
0,51

Lún trên
10 cm
3,39
0,23

Chưa có số
liệu đo lún
15,85
1,15
1,48
0,69

0,04
1,23
1,24
2,03
0,16
0,06
1,59

0,14
0,10
0,23
0,10
0,31
0,05

1,32
0,33

1,15
1,08

0,87
0,46
0,63
3,00
1,79
1,75
0,15
3,88

Bảng 4: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng không lún
Bảng 4: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng không lún
STT

1
2
3
4

Tỉnh/thành phố
Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Long An
An Giang
Kiên Giang

b) Tổng hợp kết quả đo lún tại từng
vùng theo mức độ lún
- Đối với vùng không lún

Diện tích
(nghìn km2)

Tổng số mốc

Giá trị lún

2,40
0,04
0,25
1,60
0,51

33
5
8
13
5

Không lún
Không lún
Không lún
Không lún

Hồ Chí Minh (0,04 nghìn km2).
- Đối với vùng lún dưới 5cm

+ Trong vùng có 33 mốc không lún,
trong đó tỉnh Tiền Giang 5 mốc, Long An
8 mốc, An Giang 13 mốc, Thành phố Hồ
Chí Minh 5 mốc, Đồng Tháp 1 mốc và Trà
Vinh 1 mốc.

+ Trong vùng có 97 mốc có mức độ lún
dưới 5cm, trong đó phân bố chủ yếu ở các
tỉnh Tiền Giang 23 mốc, Long An 28 mốc,
Kiên Giang 16 mốc,... khu vực các tỉnh
Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang không
có mốc lún dưới 5cm.

+ Diện tích vùng không lún khoảng
2,4 nghìn km2 phân bố ở rìa ĐBSCL, thuộc
một phần các tỉnh An Giang (khoảng 1,6
nghìn km2), Kiên Giang (0,51 nghìn km2),
Long An (0,25 nghìn km2) và Thành phố

+ Vùng lún dưới 5cm có diện tích
khoảng 12,2 nghìn km2, phân bố trên địa
bàn 12 tỉnh/thành phố, trong đó tập trung
chủ yếu ở Long An (khoảng 2,68 nghìn
km2), Đồng Tháp (khoảng 2,48 nghìn km2),
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Bảng 5: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng lún dưới 5cm
Bảng 5: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng lún dưới 5 cm
STT

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

Tỉnh/thành phố

Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí
Minh
Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
Thành phố Cần
Thơ
Hậu Giang
Sóc Trăng
Đồng Tháp
An Giang
Kiên Giang
Bến Tre
Trà Vinh

Diện
tích
(nghìn
km2)
12,16
0,35

Tổng số
điểm đo
lún

Giá trị lún (cm)
Lớn
nhất

Nhỏ
nhất

Trung
bình

Lớn
nhất

Nhỏ
nhất

Trung
bình

97
7

5,00
4,70

0,1
1,1

2,61
3,11

0,5
0,4

0,01
0,09

0,26
0,27

2,68
1,69
1,35
0,11

18
23
0
0

4,30
4,90
-

0,1
0,1
-

2,51
1,78
-

0,5
0,5
-

0,01
0,01
-

0,25
0,20
-

0,10
0,37
2,48
1,12
0,56
0,63
0,72

0
5
5
6
16
9
7

5,00
4,70
4,3
4,9
3,9
4,9

2,9
0,1
0,4
1,0
1,0
0,1

4,00
3,06
1,92
2,93
2,78
3,11

0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5

0,32
0,01
0,04
0,08
0,11
0,01

0,39
0,34
0,21
0,25
0,31
0,35

Tiền Giang (khoảng 1,69 nghìn km2),... và
nhỏ nhất ở Hậu Giang và Cần Thơ (khoảng
0,10 nghìn km2).
+ Về mức độ lún toàn vùng trong giai
đoạn từ 2005 đến 2017 biến đổi từ 0,15cm, trung bình 2,61cm. Tốc độ lún tại
các điểm đo trong vùng biến đổi từ 0,010,5cm/năm, trung bình 0,26cm/năm.
- Đối với vùng lún từ 5-10cm

Tốc độ lún (cm/năm)

+ Trong vùng có 72 mốc có mức độ
lún từ 5-10cm, trong đó phân bố chủ yếu
ở tỉnh Sóc Trăng 17 mốc, Kiên Giang 11
mốc, Cần Thơ 9 mốc,... và tại tỉnh Vĩnh
Long và thành phố Hồ Chí Minh hiện
không có mốc có mức độ lún từ 5-10cm.
+ Vùng lún từ 5-10cm có diện tích
khoảng 8,4 nghìn km2, phân bố trên địa bàn
11 tỉnh, thành phố trong đó tập trung chủ
yếu ở Sóc Trăng (khoảng 2,03 nghìn km2),

Bảng 6: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng lún từ 5 đến 10cm

Bảng 6: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng lún từ 5 đến 10 cm
STT

Tỉnh/thành phố

Diện tích vùng
lún (nghìn km2)

Tổng số
mốc đo lún

Lớn nhất

Giá trị lún (cm)
Nhỏ nhất

Trung
bình

Lớn nhất

Tốc độ lún (cm/năm)
Nhỏ
nhất

Trung
bình

10,00

5,10

7,78

0,99

0,43

0,69

8,90

5,20

6,78

0,99

0,43

0,68

Toàn vùng

8,43

72

1

Thành phố Hồ Chí Minh

0,32

0

2

Long An

0,11

5

3

Vĩnh Long

0,04

0

4

Thành phố Cần Thơ

1,23

9

9,10

5,30

8,11

0,84

0,44

0,71

5

Hậu Giang

1,24

4

9,60

5,40

7,05

0,80

0,45

0,59

6

Sóc Trăng

2,03

17

9,90

5,50

7,99

0,97

0,46

0,68

7

Đồng Tháp

0,16

3

8,00

5,10

6,87

0,89

0,57

0,76

8

An Giang

0,06

3

7,10

6,50

6,87

0,79

0,54

0,70

9

Kiên Giang

1,59

11

9,70

5,70

7,94

0,81

0,48

0,66

10

Bạc Liêu

1,32

7

10,00

6,70

9,04

0,83

0,56

0,75

11

Cà Mau

0,33

7

9,90

6,30

7,99

0,83

0,52

0,67
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Kiên Giang (khoảng 1,59 nghìn km2), Bạc
Liêu (khoảng 1,32 nghìn km2),... và nhỏ nhất
ở Vĩnh Long (khoảng 0,04 nghìn km2).
+ Về mức độ lún trong giai đoạn từ
2005 đến 2017 toàn vùng biến đổi từ
5,1-10cm, trung bình 7,78cm. Tốc độ lún
biến đổi từ 0,43-0,99cm/năm, trung bình
0,69cm/năm.
- Đối với vùng lún trên 10cm
+ Trong vùng có 137 mốc có mức độ
lún trên 10cm, trong đó phân bố chủ yếu

ở Cà Mau 31 mốc, Bạc Liêu 27 mốc, Sóc
Trăng 22 mốc,... và tại tỉnh Vĩnh Long
hiện không có mốc cao độ có mức độ lún
lớn trên 10cm.
+ Vùng lún trên 10cm có diện tích
khoảng 3,4 nghìn km2, phân bố trên địa
bàn 9 tỉnh, thành phố trong đó tập trung
chủ yếu ở Bạc Liêu (khoảng 1,14 nghìn
km2), Cà Mau (khoảng 1,1 nghìn km2),...
và nhỏ nhất ở An Giang (khoảng 0,05
nghìn km2).

Bảng 7: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng lún trên 10cm

Bảng 7: Tổng hợp kết quả đo lún trong vùng lún trên 10 cm
STT

Tỉnh/thành phố

Diện tích vùng
lún (nghìn km2)

Tổng số mốc
đo lún

Lớn nhất

Giá trị lún (cm)
Nhỏ nhất

Trung bình

Lớn nhất

Nhỏ nhất

Trung bình

Toàn vùng

3,39

137

81,4

10,1

21,49

6,78

0,84

1,85

1

Thành phố Hồ Chí Minh

0,23

12

81,4

11,2

35,03

6,78

0,93

3,00

2

Vĩnh Long

0,14

0

-

-

-

-

-

-

3

Thành phố Cần Thơ

0,10

7

52,4

10,9

24,97

4,37

0,91

2,08

4

Hậu Giang

0,23

15

30,3

10,9

18,41

2,53

0,91

1,53

5

Sóc Trăng

0,10

22

53,1

10,4

18,85

4,43

0,87

1,57

6

Đồng Tháp

0,31

4

51,7

11,8

26,73

5,74

1,31

2,97

7

An Giang

0,05

5

29,3

10,9

16,74

3,26

1,21

1,86

8

Bạc Liêu

1,15

27

62,6

11

25,12

5,22

0,92

2,09

9

Cà Mau

1,08

31

33

10,1

17,93

2,75

0,84

1,50

+ Về mức độ lún trong giai đoạn từ
2005 đến 2017 biến đổi từ 10,1-81,4cm,
trung bình 21,5cm. Vùng có mức độ lún
cao như: Phường An Lạc, quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh (81,4cm); phường
1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (62,6cm);
xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc
Trăng (53,1cm/năm).
+ Tốc độ lún trong vùng lún trên 10cm
biến đổi từ 0,84 - 6,78cm/năm, trung
bình 1,85cm/năm. Một số nơi có tốc độ
lún lớn như: phường An Lạc, quận Bình
Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (6,78cm/
năm); xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh
Đồng Tháp (5,74cm/năm); phường 1, thị
xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (5,22cm/năm);
xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc
Trăng (4,43cm/năm).
3. Tình hình khai thác nước dưới đất,
suy giảm mực nước dưới đất
a) Hiện trạng khai thác nước dưới đất

Tốc độ lún (cm/năm)

- Tổng quan trên toàn vùng
Tổng hợp sơ bộ số liệu về hiện trạng
khai thác nước dưới đất vùng ĐBSCL và
Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 9.650
giếng cấp nước tập trung cho sinh hoạt và
sản xuất, khai thác với quy mô từ 10 m3/
ngày trở lên (trong đó, Thành phố Hồ Chí
Minh có khoảng 1.920 giếng, với lưu lượng
khai thác 519 nghìn m3/ngày) cho thấy:
tổng lưu lượng khai thác của các giếng nêu
trên khoảng 1,97 triệu m3/ngày, với mật
độ khai thác trong các vùng lún biến đổi
từ 3m3/ngày/km2 (An Giang) đến 249m3/
ngày/km2 (Thành phố Hồ Chí Minh), trung
bình toàn vùng khoảng 47m3/ngày/km2,
còn mật độ khai thác ở các xã phường từ
3m3/ngày/km2 đến 1,21 nghìn m3/ngày/
km2 (vùng ĐBSCL) và 3.650m3/ngày/km2
(một số phường thuộc quận 12, quận Tân
Phú, quân Tân Binh, quận Bình Tân, quận
Gò Vấp và huyện Hóc Môn, Thành phố
Hồ Chí Minh).
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Bảng 8: Tổng
hợp8:hiện
trạng
nước
theodưới
tỉnh,đất
thành
Bảng
Tổng
hợpkhai
hiệnthác
trạng
khaidưới
thácđất
nước
theophố
tỉnh, thành phố
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tỉnh/thành phố
Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
Cần Thơ
Hậu Giang
Sóc Trăng
Đồng Tháp
An Giang
Kiên Giang
Bến Tre
Trà Vinh
Bạc Liêu
Cà Mau

Số lượng giếng
khoan

Tổng lưu lượng khai
thác (nghìn m3/ngày)

Mật độ khai thác
(m3/ngày/km2)

9.649
1.916
3.287
1.040
12
611
311
501
523
37
138
48
137
503
585

1.970,8
519,3
349,0
185,7
5,77
139,7
37,8
192,6
142,4
10,6
30,0
17,2
74,9
121,9
144,0

47
249
77
78
4
97
24
57
42
3
5
7
30
47
27

Hình 6: Sơ đồ phân bố giếng khai thác khu vực thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
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0
Thành Long An Tiền
phố Hồ
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Minh

97
4

24
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42

Vĩnh Cần Thơ Hậu
Long
Giang

Sóc
Trăng

Đồng
Tháp

Lưu lượng khai thác (nghìn m3/ngày)

3
An
Giang

5

7

30

Kiên Bến Tre Trà
Giang
Vinh

Mật độ khai thác (m3/ngày/km2)

Hình 7: Đồ thị lưu lượng và mật độ khai thác nước dưới đất theo tỉnh

Hình 8: Sơ đồ giếng quan trắc nước dưới đất vùng thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
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790.2

800
700
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482.4
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374.5

400
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300
200
100

65

7.9

3

0

Không lún

111

58

Lún dưới 5 cm

Lún từ 5-10 cm

Lưu lượng khai thác (nghìn m3/ngày)

Lún trên 10 cm

Chưa có số liệu
đo lún

Mật độ khai thác (m3/ngày/km2)

Hình 9: Lưu lượng và mật độ khai thác nước dưới đất tại các vùng lún
Bảng 9: Tổng hợp hiện trạng khai thác nước dưới đất theo các vùng lún

STT

Thuộc vùng

Số lượng giếng
khoan

Tổng lưu lượng khai
thác (nghìn
m3/ngày)

Mật độ khai thác
(m3/ngày/km2)

Toàn vùng

9.649

1.970

47

1

Không lún

281

7,9

3

2

Lún dưới 5cm

4.597

790,2

65

3

Lún từ 5-10cm

2.048

482,4

58

4

Lún trên 10 cm

1.113

374,5

111

5

Vùng chưa có số liệu đo lún

1.610

315,7

20

Ngoài ra, ước tính sơ bộ toàn vùng còn
có khoảng 990 nghìn giếng khai thác nhỏ
lẻ quy mô hộ gia đình, ước tính lưu lượng
khai thác khoảng 840 nghìn m3/ngày. Các
giếng khai thác quy mô nhỏ này không

có đầy đủ số liệu về vị trí, quy mô,... nên
không tổng hợp vào báo cáo này.
- Hiện trạng khai thác nước dưới đất ở
các vùng sụt lún đất
+ Tại vùng không lún: có khoảng 280

Bảng 10: Tổng hợp hiện trạng khai thác nước dưới đất theo các tỉnh, thành phố trong vùng không lún
STT

Tỉnh/thành phố
Toàn vùng

Số lượng
giếng khoan

Tổng lưu lượng khai thác
(nghìn m3/ngày)

Mật độ khai thác
(m3/ngày/km2)

281

7,9

3
25

1

Thành phố Hồ Chí Minh

25

0,967

2

Long An

256

7,0

29

3

An Giang

Chưa có số liệu

Chưa có số liệu

Chưa có số liệu

4

Kiên Giang

Chưa có số liệu

Chưa có số liệu

Chưa có số liệu
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Bảng 11: Tổng hợp hiện trạng khai thác nước dưới đất theo các tỉnh, thành phố trong vùng lún dưới 5cm
STT

Tỉnh/thành phố

Số lượng
giếng khoan

Tổng lưu lượng khai
thác (nghìn m3/ngày)

4.597

790,3

65

671

183,3

519

Toàn vùng

Mật độ khai thác
(m3/ngày/km2)

1

Thành phố Hồ Chí Minh

2

Long An

2.490

289,6

108

3

Tiền Giang

892

152,3

90

4

Vĩnh Long

11

5,7

4

5

Thành phố Cần Thơ

2

0,3

3

6

Hậu Giang

26

7,5

73

7

Sóc Trăng

42

14,8

40

8

Đồng Tháp

371

101,8

41

9

An Giang

8

2,2

2

10

Kiên Giang

21

6,9

12

11

Bến Tre

21

16,4

26

12

Trà Vinh

42

9,5

13

giếng khai thác nước dưới đất cấp nước
tập trung cho sinh hoạt và sản xuất với
tổng lưu lượng khai thác khoảng 8 nghìn
m3/ngày (tỉnh An Giang, Kiên Giang chưa
có số liệu về khai thác nước dưới đất), với
mật độ khai thác trung bình trên toàn vùng
khoảng 3,0m3/ngày/km2.
+ Tại vùng lún dưới 5cm: có 4.600
giếng khai thác nước dưới đất cấp nước
tập trung cho sinh hoạt và sản xuất với
tổng lưu lượng khai thác khoảng 790,3
nghìn m3/ngày với mật độ khai thác
trung bình khoảng 65m3/ngày/km2 và

phân bố theo các tỉnh/thành phố như tại
bảng sau:
+ Tại vùng lún từ 5-10cm: có khoảng
trên 2.000 giếng khai thác nước dưới đất
cấp nước tập trung cho sinh hoạt và sản
xuất với tổng lưu lượng khai thác khoảng
482,4 nghìn m3/ngày với mật độ khai
thác trung bình khoảng 58m3/ngày/km2 và
phân bố theo các tỉnh/thành phố như tại
bảng sau:
+ Tại vùng lún trên 10cm: có khoảng
1.100 giếng khai thác nước dưới đất
cấp nước tập trung cho sinh hoạt và sản

Bảng 12: Tổng hợp hiện trạng khai thác nước dưới đất theo các tỉnh, thành phố trong vùng lún từ 5-10cm
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tỉnh/thành phố
Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí Minh
Long An
Thành phố Cần Thơ
Hậu Giang
Sóc Trăng
Đồng Tháp
An Giang
Kiên Giang
Bạc Liêu
Cà Mau

Số lượng
giếng khoan

Tổng lưu lượng khai thác
(nghìn m3/ngày)

Mật độ khai thác
(m3/ngày/km2)

2.048
539
241
520
187
275
45
23
22
170
26

482,4
161,9
23,9
102,9
11,6
120,4
13,6
5,8
5,1
31,1
6,0

58
509
224
84
9
59
86
92
3
24
18
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Bảng 13:

Tổng hợp hiện trạng khai thác nước dưới đất theo các tỉnh, thành phố trong vùng lún trên 10cm

STT

Tỉnh/thành phố
Toàn vùng

Số lượng
giếng khoan

Tổng lưu lượng khai
thác (nghìn m3/ngày)

Mật độ khai thác
(m3/ngày/km2)

1.113

374,5

111

241

125,1

556

1

Thành phố Hồ Chí Minh

2

Vĩnh Long

1

20

0,1

3

Cần Thơ

80

34,5

332

4

Hậu Giang

90

13,5

59

5

Sóc Trăng

16

4,6

46

6

Đồng Tháp

82

17,6

57

7

An Giang

4

2,0

41

8

Bạc Liêu

306

88,7

77

9

Cà Mau

294

88,4

82

xuất với tổng lưu lượng khai thác khoảng
374,5 nghìn m3/ngày với mật độ khai
thác trung bình khoảng 111m3/ngày/
km2 và phân bố theo các tỉnh/thành phố
như tại bảng sau:
b) Suy giảm mực nước dưới đất
- Thực trạng mạng quan trắc nước dưới đất
Vùng Thành phố Hồ Chí Minh và

ĐBSCL có 57 điểm (167 giếng) quan trắc
nước dưới đất thuộc mạng quan trắc nước
dưới đất quốc gia, trong đó: Thành phố
Hồ Chí Minh có 23 điểm (49 giếng); vùng
ĐBSCL có 34 điểm (118 giếng), mật độ
điểm quan trắc trung bình trên toàn vùng
khoảng 4 điểm/1.000km2 và Thành phố
Hồ Chí Minh có mật độ điểm quan trắc
cao nhất (24 điểm/ 1.000 km2).

Hình 10: Sơ đồ giếng quan trắc nước dưới đất vùng Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
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Bảng 14: Tổng hợp hiện trạng quan trắc nước dưới đất ở thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL
STT

Tỉnh/thành phố

Tổng số điểm quan
trắc

Tổng số giếng quan
trắc

Mật độ giếng quan trắc
(giếng/1.000 km2)

Toàn vùng

57

167

4

1

Thành phố Hồ Chí Minh

23

49

24

2

Long An

6

23

5

3

Tiền Giang

0

0

-

4

Vĩnh Long

2

10

7

5

Cần Thơ

2

3

2

6

Hậu Giang

2

6

4

7

Sóc Trăng

2

10

3

8

Đồng Tháp

3

11

3

9

An Giang

5

12

4

10

Kiên Giang

2

10

2

11

Bến Tre

1

5

2

12

Trà Vinh

5

13

6

13

Bạc Liêu

1

4

2

14

Cà Mau

3

11

2

- Suy giảm mực nước dưới đất trên
toàn vùng
Tổng hợp kết quả quan trắc mực nước
dưới đất tại 167 giếng quan trắc nước dưới
đất thời kỳ 2005-2017 cho thấy chiều

sâu mực nước dưới đất trung bình tại các
vùng không lún, lún dưới 5cm, lún từ 5 đến
10cm, lún trên 10cm tương ứng là 2,33m,
11,29m, 9,6m và 12,17m, trung bình toàn
vùng khoảng 6,0m, kết quả chi tiết được thể
hiện trong các bảng và sơ đồ hình vẽ sau:

Hình 11: Sơ đồ giá trị mật độ khai thác nước dưới đất tại các vùng lún
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Hình 12: Diễn biến độ sâu mực nước dưới đất trung bình năm theo tỉnh, giai đoạn 2005-2017

Về diễn biến mực nước dưới đất trung
bình tại các điểm quan trắc trên toàn vùng
ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh giai
đoạn từ 2005-2017 cho thấy tại phần lớn
các điểm quan trắc mực nước dưới đất đều
có xu thế suy giảm theo các năm, khu vực
có tốc độ hạ thấp mực nước trung bình
lớn tại Long An (0,59m/năm), Cần Thơ
(0,5m/năm) và khu vực có tốc độ hạ thấp
mực nước nhỏ tại tỉnh An Giang (0,09m/

năm), Bến Tre (0,1m/năm), Thành phố Hồ
Chí Minh (0,07m/năm), một số khu vực
mực nước dưới đất không hạ, thậm chí
có xu hướng hồi phục theo thời gian như
tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (tại
điểm quan trắc Q177020M1, Q188020,
Q17701T, Q17704ZM1). Tổng hợp chiều
sâu mực nước dưới đất trung bình năm từ
2005-2017 theo các tỉnh/thành phố như
trong các bảng sau.

Bảng 15: Đặc trưng giá trị mực nước dưới đất quan trắc, thời kỳ 2005-2017
STT

Tỉnh/thành phố

Tổng số
giếng
quan trắc

Chiều sâu mực nước
quan trắc (m)
Trung
bình

Lớn nhất

Tốc độ hạ thấp mực nước
(m/năm)
Nhỏ
nhất

Trung
bình

Lớn
nhất

Nhỏ
nhất

Toàn vùng

167

6,0

47,56

0

0,25

1,04

-1,30

1

Thành phố Hồ Chí
Minh

49

13,2

47,56

0,03

0,07

0,64

-0,24

2

Long An

23

7,23

22,66

0,89

0,59

1,04

-0,03

3

Tiền Giang

0

4

Vĩnh Long

10

4,17

14,23

0,07

0,25

0,58

0

5

Cần Thơ

3

8,24

14,88

2,76

0,50

0,89

0,2

6

Hậu Giang

6

4,62

10,67

0,1

0,32

0,53

0,02

7

Sóc Trăng

10

9,59

14,55

0,1

0,24

0,48

0,06

8

Đồng Tháp

11

3,69

14,48

0,1

0,35

0,76

-0,01

9

An Giang

12

2,28

6.94

0

0,09

0,15

-0,01

10

Kiên Giang

10

5,8

8,85

0,1

0,21

0,25

-0,05

11

Bến Tre

5

1,27

5,58

0,1

0,10

0,33

-0,05

12

Trà Vinh

13

3,4

15,53

0

0,36

0,62

-0,11

13

Bạc Liêu

4

7,19

11,7

1,96

0,36

0,39

0,31

14

Cà Mau

11

7,59

24,12

0,1

-0,09

0,7

-1,3

Ghi chú: (-) Mực nước dâng; (-1,3 m) Q17704ZM1 tại Phường 9, Thành phố Cà Mau
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Hình 13: Chiều sâu mực nước dưới đất trung bình thời kỳ 2005-2017 theo khu vực tỉnh, thành phố
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Hình 14: Tốc độ hạ thấp mực nước trung bình 2017 so với 2005ở ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 16: Tổng hợp diễn biến mực nước dưới đất trung bình năm (từ 2005-2010)

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tỉnh/thành phố

Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí
Minh
Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
Cần Thơ
Hậu Giang
Sóc Trăng
Đồng Tháp
An Giang
Kiên Giang
Bến Tre
Trà Vinh
Bạc Liêu
Cà Mau

Số lượng
giếng quan
trắc
167
49

2005

2006

Chiều sâu mực nước trung bình (m)
2007

2008

2009

2010

4,7
13,33

4,9
13,28

5,3
16,09

5,5
15,85

5,9
15,87

6,3
13,37

23
10
3
6
10
11
12
10
5
13
4
11

2,68
4,17
3,41
3,55
6,85
2,75
2,02
2,90
1,98
3,02
4,19
10,39

2,84
4,46
3,83
3,82
7,08
2,92
1,99
3,04
2,02
3,00
4,18
11,01

3,04
4,79
4,30
4,05
6,79
3,20
2,65
3,21
2,07
3,95
4,39
10,84

3,18
4,80
4,62
4,20
6,76
3,33
2,49
3,31
2,06
4,09
4,60
11,95

3,81
4,94
5,56
4,50
7,17
3,90
2,87
3,49
2,10
4,59
4,78
13,67

6,34
5,35
6,19
5,21
7,73
4,89
3,33
3,81
2,20
5,06
5,44
13,38
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Bảng 17: Tổng hợp diễn biến mực nước dưới đất trung bình năm (từ 2011 đến 2017)

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tỉnh/thành phố

Toàn vùng
Thành phố Hồ Chí
Minh
Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
Cần Thơ
Hậu Giang
Sóc Trăng
Đồng Tháp
An Giang
Kiên Giang
Bến Tre
Trà Vinh
Bạc Liêu
Cà Mau

Số lượng
giếng quan
trắc
167
49

2011

2012

Chiều sâu mực nước trung bình (m)
2013

2014

2015

2016

2017

6,31
13,23

6,48
13,44

6,83
14,01

7,01
13,62

7,20
11,31

7,58
11,71

7,77
14,10

23
10
3
6
10
11
12
10
5
13
4
11

6,54
5,58
6,41
5,37
7,87
4,96
2,85
3,87
2,11
5,47
5,59
12,15

7,03
5,88
6,88
5,78
8,09
5,29
3,20
4,07
2,60
5,77
6,00
10,21

7,65
6,10
7,21
6,03
8,42
5,58
3,20
4,49
2,98
6,10
6,39
10,59

8,22
6,31
7,41
5,55
8,41
5,85
3,25
4,65
3,43
6,58
7,17
10,70

8,98
6,40
7,94
5,94
9,36
6,36
3,30
5,11
3,07
7,01
7,64
11,19

9,63
6,75
8,71
6,54
9,88
6,75
3,24
5,28
3,21
7,45
8,48
10,94

9,71
7,16
9,39
7,36
9,78
6,89
3,04
5,36
3,17
7,31
8,49
9,31

- Suy giảm mực nước dưới đất tại các
vùng sụt lún đất
Trong 57 điểm (167 giếng) quan trắc
nước dưới đất thuộc khu vực Thành phố
Hồ Chí Minh và ĐBSCL, có 38 điểm (99
giếng) thuộc các vùng đo lún. Tổng hợp
kết quả quan trắc từ năm 2005 đến 2017
theo các vùng lún cho thấy:
+ Vùng không lún: chỉ có 2 điểm quan
trắc ở tỉnh An Giang, mật độ điểm quan
trắc 1,25 điểm/1.000km2; chiều sâu mực
nước trung bình từ 0,01 đến 3,98m, trung
bình 2,33m.
+ Vùng lún dưới 5cm: có 16 điểm
quan trắc nước dưới đất thuộc các tỉnh
Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Thành
phố Hồ Chí Minh; mật độ điểm quan trắc
2,33 điểm/1.000km2; chiều sâu mực nước
trung bình từ 0,01 đến 42,16m, trung bình
11,29m.
+ Vùng lún từ 5 đến 10cm: có 11 điểm
quan trắc nước dưới đất thuộc các tỉnh
An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ và Thành
phố Hồ Chí Minh; mật độ điểm quan trắc

19,29 điểm/1.000km2; chiều sâu mực
nước trung bình từ 0,24 đến 47,56m, trung
bình 9,60m.
+ Vùng lún trên 10cm: có 9 điểm quan
trắc nước dưới đất thuộc các tỉnh Vĩnh
Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu,
Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh; mật
độ điểm quan trắc 1,59 điểm/1.000km2;
chiều sâu mực nước trung bình từ 0,01 đến
37,5m, trung bình 12,17m.
c) Mối quan hệ giữa mức độ khai thác,
suy giảm mực nước dưới đất và sụt lún đất
- Về mức độ khai thác nước dưới đất và
mức độ sụt lún đất
Kết quả tổng hợp số liệu của hơn 9,6
nghìn giếng khai thác nước dưới đất tập
trung cho thấy, tổng lưu lượng khai thác toàn
vùng khoảng 1,97 triệu m3/ngày, với mật độ
khai thác trung bình khoảng 47m3/ngày/km2
và tại vùng có số liệu đo lún thì lượng nước
khai thác trong các vùng như sau:
+ Vùng không lún 7,9 nghìn m3/ngày
(khoảng 0,5%), mật độ khai thác trung
bình 3m3/ngày/km2;
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12.17

5.23

9.6

3.98

2.33

11.19

21.08

37.5

42.16

Chiều sâu mực nước trung bình (m)

47.56
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KHÔNG LÚN

LÚN DƯỚI 5 CM

LÚN TỪ 5-10 CMLÚN TRÊN 10 CM

NGOÀI VÙNG
LÚN

Hình 15: Biểu diễn chiều mực nước dưới đất trung bình, lớn nhất
tại các vùng lún
Bảng 18: Tổng hợp chiều sâu mực nước dưới đất giai đoạn 2005-2017 theo các vùng lún
TT

Thuộc vùng

Toàn vùng

Tổng số
điểm quan
trắc

Tổng số giếng
quan trắc

Mật độ điểm quan
trắc
(điểm/1.000km2)

57

Chiều sâu mực nước
quan trắc (m)
Trung bình

Nhỏ
nhất

Lớn nhất

167

1,20

8,94

0,01

47,56

1

Không lún

2

4

1,25

2,33

0,01

3,98

2

Lún dưới 5 cm

16

40

2,33

11,29

0,01

42,16

3

Lún từ 5-10 cm

11

28

19,29

9,6

0,24

47,56

4

Lún trên 10 cm

9

27

1,59

12,17

0,01

37,5

5

Vùng chưa có số
liệu đo lún

19

68

1,20

5,23

0,01

21,08

+ Vùng lún dưới 5cm tương ứng là 790
nghìn m3/ngày (48%) và mật độ khai thác
trung bình 65m3/ngày/km2;
+ Vùng lún từ 5-10cm là 482 nghìn
m /ngày (29%) với mật độ khai thác trung
bình 58m3/ngày/km2;
3

+ Vùng lún trên 10cm khoảng 315,7
nghìn m3/ngày (22,5%) với mật độ khai
thác trung bình 111m3/ngày/km2.
Như vậy, về tổng thể chung toàn vùng
thì ở những vùng không bị lún có mật độ
khai thác nhỏ và ngược lại đối với vùng bị
lún. Đối với các vùng có mức độ lún khác

nhau, thì vùng lún cao nhất (trên 10cm) có
mật độ khai thác lớn nhất (111m3/ngày/
km2); đối với các vùng lún dưới 5cm và từ
5-10cm thì mật độ khai thác có xu hướng
ngược lại (65 so với 58m3/ngày/km2).
Tuy nhiên, nếu xét cụ thể tại một số
khu vực với phạm vi nhỏ thì một số nơi có
mật độ khai thác rất lớn (quận 12, quận
Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân,
quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn, Thành
phố Hồ Chí Minh có mật độ khai thác 3,65
nghìn m3/ngày/km2; Tân An, Thủ Thừa và
Bến Lức, tỉnh Long An và Tân Phước, Châu
Thành, tỉnh Tiền Giang có mật độ khai
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thác 1,21 nghìn m3/ngày/km2) và độ sâu
mực nước lớn (42,16m ở quận 12, Thành
phố Hồ Chí Minh) lại thuộc vùng không bị
lún hoặc chỉ lún dưới 5cm.
- Về mức độ suy giảm mực nước dưới
đất và mức độ sụt lún đất
Kết quả tổng hợp số liệu quan trắc
mực nước dưới đất giai đoạn 2005-2017
theo từng vùng cho thấy chiều sâu mực
nước dưới đất trung bình như sau: tại vùng
không lún khoảng 2,33m; vùng lún dưới
5cm khoảng 11,29m; vùng lún từ 5-10cm
khoảng 9,6m; vùng lún trên 10cm khoảng
12,17m.
Như vậy, có thể thấy xu hướng chung
là đối với vùng không bị lún có chiều sâu
mực nước dưới đất nhỏ hơn và ngược lại
đối với các vùng bị lún. Đối với các vùng
có mức độ lún khác nhau, thì vùng lún
dưới 5cm lại có chiều sâu mực nước dưới
đất lớn hơn (11,29m) so với vùng lún từ
5cm đến 10cm (9,6m).
Tuy nhiên, với số lượng điểm quan trắc
còn rất hạn chế (57 điểm), mật độ còn
khá thưa (mật độ trung bình khoảng 0,14
điểm/100 km2) và phân bố không đều (tập
trung ở Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều
tỉnh không có điểm quan trắc (Tiền Giang)
hoặc chỉ có 1 đến 2 điểm quan trắc (Bến
Tre, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang,...);
các điểm quan trắc thường bố trí tại các
khu vực đô thị, có công trình khai thác
nước dưới đất quy mô lớn gây hạ thấp mực
nước dưới đất cục bộ (thành phố Cà Mau,
tỉnh Cà Mau; thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc
Liêu) nên chưa phản ánh đầy đủ bức tranh
về hạ thấp mực nước dưới đất trên toàn
vùng, nhất là tại các vùng có mức độ lún
cao (vùng lún trên 10cm tại tỉnh Cà Mau,
Bạc Liêu chỉ có 3 điểm quan trắc đều tập
trung tại khu vực đô thị, nơi có công trình
khai thác nước dưới đất với quy mô lớn gây
hạ thấp mực nước cục bộ).

4. Một số nhận xét, đánh giá sơ bộ về
nguyên nhân gây sụt lún đất
Tình trạng sụt lún đất trong vùng do
các nguyên nhân về tự nhiên như đặc
điểm vùng với trầm tích trẻ, đang trong
quá trình cố kết, nén chặt của các lớp trầm
tích, hoạt động tân kiến tạo, quá trình bóc
mòn, bồi tụ bề mặt địa hình,... và do các
hoạt động của con người gây ra như khai
thác nước dưới đất quá mức, xây dựng đô
thị, các công trình kết cấu hạ tầng, đường
giao thông,..., quá trình tác động xung lực
của các hoạt động giao thông....
a) Về các yếu tố tự nhiên
- Sụt lún do chế độ tân kiến tạo (yếu
tố địa chất): Sụt lún này có thể xảy ra
không đều, theo các khối địa chất (geoblock), thậm chí có khối địa chất còn
nâng lên. Xu hướng sụt lún là lâu dài,
hàng trăm, hàng ngàn năm, tốc độ có
thể vài mm/năm.
- Sụt lún do cố kết tự nhiên (yếu tố địa
kỹ thuật): Các lớp đất sét yếu dần bị nén
chặt. Quá trình này diễn ra tự nhiên với
tốc độ chậm, lâu dài.
Kết quả nghiên cứu bước đầu do Bộ Tài
nguyên và Môi trường thực hiện (Dự án
“Điều tra, đánh giá địa động lực hiện đại
để hoàn thiện kịch bản BĐKH và đề xuất
giải pháp thích ứng ở ĐBSCL”) đã ghi nhận
xu thế nâng, hạ, sụt lún vùng Thành phố
Hồ Chí Minh và ĐBSCL có biên độ nâng,
hạ ở mức độ khác nhau, trong đó: vùng
có biên độ nâng (từ 2,4-11,4mm/năm) có
diện tích khoảng 5,8 nghìn km2 thuộc khu
vực các tỉnh An Giang, Kiên Giang và một
phần diện tích ở Đông Bắc Thành phố
Hồ Chí Minh; vùng có biên độ hạ (từ 7,411,8mm/năm) phân bố trên toàn bộ diện
tích còn lại của ĐBSCL và Thành phố Hồ
Chí Minh với diện tích khoảng 36,8 nghìn
km2. Việc sụt lún do nguyên nhân tự nhiên
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có xu hướng giảm dần cho đến khi đồng
bằng ổn định.
b)Về các yếu tố nhân tạo
Các yếu tố gây sụt lún đất bao gồm:
suy giảm phù sa, hoạt động xây dựng công
trình tập trung; độ rung do hoạt động giao
thông vận tải,...và do khai thác nước dưới
đất quá mức. Đến nay, chưa có nghiên
cứu, đánh giá cụ thể để xác định mức độ
tác động của từng nguyên nhân gây lún
nêu trên. Nhưng khai thác nước dưới đất
quá mức là một trong những nguyên nhân
gây sụt lún đất ở khu vực Thành phố Hồ
Chí Minh và vùng ĐBSCL.
Tuy nhiên, quy mô, mức độ tác động
làm gia tăng quá trình lún còn phụ thuộc
vào đặc điểm của từng khu vực cụ thể. Có
khu vực khai thác với mật độ cao nhưng
lại không bị lún hoặc lún ít hơn so với các
khu vực khai thác với mật độ nhỏ hơn; có
khu vực không khai thác nhưng vẫn bị lún,
thậm chí còn bị lún cao hơn. Như vậy, có
thể thấy tình trạng sụt, lún đất tại từng khu
vực là hệ quả tổng hợp của các nguyên
nhân tự nhiên, nhân tạo. Trong đó, tùy
thuộc vào đặc điểm cụ thể của mỗi khu
vực mà có thể do nhóm nguyên nhân về
tự nhiên hoặc nhóm nguyên nhân do hoạt
động của con người (trong đó có khai thác
nước dưới đất, xây dựng kết cấu hạ tầng) là
nguyên nhân chính. Vấn đề này cần phải
được tiếp tục nghiên cứu, phân tích đánh
giá toàn diện, cụ thể đối với từng khu vực
để có giải pháp ứng phó phù hợp.

IV. GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN
NGHỊ
Trong bối cảnh tác động kép của
BĐKH, nước biển dâng, khai thác nước
ở thượng nguồn mà hệ quả của nó là làm
biến đổi sâu sắc đến tài nguyên nước vốn
có của vùng ĐBSCL. Đó là:
- Xu hướng chủ đạo về dòng chảy mùa

lũ: Tổng lượng lũ giảm, thời gian bắt đầu
lũ sẽ chậm lại, đỉnh lũ giảm và thời gian
duy trì lũ có thể sẽ kéo dài hơn, muộn hơn.
Hệ quả của nó là nhiều vùng, nhiều năm
sẽ không có lũ hoặc có lũ nhưng không
đáng kể.
- Xu hướng chung về dòng chảy mùa
cạn và xâm nhập mặn: tổng lượng nước cả
mùa cạn sẽ tăng lên, lưu lượng trung bình
từng tháng cũng có thể tăng, nhưng sẽ có
những thời kỳ ngắn lưu lượng, mực nước
bị suy giảm. Hệ quả của nó là thiếu nước
ngọt, mặn sẽ xâm nhập sâu, với diện tích
rộng hơn, khó kiểm soát hơn và có thể sẽ
kéo dài hơn.
- Xu hướng chung về nước biển dâng
và ngập mặn, ngập lũ: nước biển dâng
cao và hệ quả của nó là diện tích đất đai
có thể bị ngập mặn thường xuyên sẽ lớn
hơn nhiều so với những gì chúng ta đã dự
báo trong thời gian gần đây. Đồng thời, xu
hướng ngập lũ, bao gồm quy mô, mức độ
và thời gian ngập lũ đều gia tăng.
Suy giảm phù sa, bùn cát, chất dinh
dưỡng về ĐBSCL là xu thế không thể đảo
ngược được. Hệ quả của nó là làm suy giảm
nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản, hệ sinh
thái và gia tăng sạt lở bờ sông, bờ biển.
Cùng với đó, khu vực Thành phố Hồ
Chí Minh và vùng ĐBSCL nằm trong vùng
đồng bằng châu thổ, được thành tạo từ
trầm tích thuộc loại trẻ, chủ yếu là các
trầm tích hạt mịn, bề dày lớn và vẫn đang
trong quá trình tự cố kết, nén chặt. Vì
vậy, ngoại trừ các vấn đề tác động của
con người, thì với đặc điểm nêu trên,
quá trình sụt lún bề mặt đất đối với vùng
này là xu hướng, quy luật của tự nhiên và
không thể đảo ngược. Đối với những vấn
đề thuộc về nguyên nhân do con người,
chúng ta có thể từng bước can thiệp để
thay đổi, điều chỉnh.
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Trong bối cảnh đó, để giảm thiểu nguy
cơ sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển cần tập
trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu sau:
1. Nhóm giải pháp về quản lý tài
nguyên nước
- Tiếp tục thực hiện Luật Tài nguyên
nước, trong đó trọng tâm, trọng điểm là
kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác,
sử dụng nước, nhất là khai thác nước dưới
đất; thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước;
thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác
nước dưới đất theo quy định; kiểm soát chặt
chẽ việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, phòng
chống sạt lở bờ sông, nhất là việc khai thác
cát, sỏi trên sông,...
- Tập trung xây dựng để sớm trình phê
duyệt Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia,
Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu
vực sông Mê Công (vùng ĐBSCL), trên cơ
sở đó xây dựng hoặc điều chỉnh Quy hoạch
các ngành có sử dụng nước, Quy hoạch
phát triển đô thị, hạ tầng cho phù hợp.

- Nâng cấp và hiện đại hóa mạng quan
trắc khí tượng thủy văn và tài nguyên nước,
giám sát biến động bùn cát trên sông Mê
Công; tăng cường công tác dự báo, cảnh
báo sớm tình hình lũ lụt, hạn hán, xâm
nhập mặn để khuyến cáo người dân chủ
động bố trí sản xuất, giảm thiểu thiệt hại
do thiên tai gây ra.
- Xây dựng hệ thống giám sát tài
nguyên nước, giám sát hoạt động khai thác
nước dưới đất toàn vùng để theo dõi, phát
hiện các công trình khai thác nước dưới
đất bị suy giảm mực nước quá mức và kịp
thời xử lý.
- Huy động cả hệ thống chính trị hợp
tác chặt chẽ với các nước thượng nguồn
sông Mê Công, bao gồm các nước thành
viên Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Trung
Quốc và Myanmar để phát triển bền vững
toàn lưu vực sông Mê Công, đặc biệt là
việc xây dựng, vận hành điều tiết nước
của các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn
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trong việc bảo đảm nguồn nước, hạn chế
xâm nhập mặn, hạn chế suy giảm phù sa,
nguồn lợi thủy sản cho ĐBSCL.

tập trung, nhằm giảm bớt tình trạng ngập
úng, đồng thời bổ sung nhân tạo cho nước
dưới đất.

2. Nhóm giải pháp ứng phó với tình
trạng sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển

Ngoài ra, để từng bước hạn chế khai
thác nước dưới đất, cần tập trung đẩy
nhanh tiến độ thực hiện Chương trình
nước sạch nông thôn, trong đó cần đầu
tư, xây dựng hệ thống cấp nước tập trung
nông thôn khai thác từ nguồn nước mặt
nhằm giảm dần việc khai thác nước dưới
đất của nhân dân để cấp nước sinh hoạt.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL để
chuyển dần từ khai thác nguồn nước dưới
đất sang khai thác nguồn nước mặt trên
quy mô toàn vùng, bảo đảm cấp nước an
toàn và tạo tiền đề cho việc thực hiện các
biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất.

- Điều tra, khoanh định các khu vực
hạn chế khai thác nước dưới đất, trước hết
tập trung khoanh định các khu vực cần
hạn chế do khai thác quá mức, trên cơ sở
đó các địa phương sẽ phê duyệt, công bố
và triển khai thực hiện các biện pháp hạn
chế khai thác nước dưới đất ở địa phương
mình theo quy định.
- Lập bản đồ phân vùng lún cho toàn
vùng (chi tiết đến cấp xã) trên cơ sở sử
dụng công nghệ ảnh viễn thám qua các
thời kỳ và tích hợp cùng với bản đồ ngập
mặn do tác động của nước biển dâng toàn
vùng làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa
phương triển khai thực hiện các giải pháp
thích nghi, ứng phó với nguy cơ ngập mặn
do tác động kép của nước biển dâng và sụt
lún đất.
- Xây dựng và đưa vào vận hành hệ
thống theo dõi, giám sát diễn biến sụt lún
đất, nhất là tại một số khu vực có mức độ
lún cao.
- Nghiên cứu xác định quy luật biến
đổi lòng sông và các quy luật tác động đến
sự ổn định của lòng, bờ, bãi sông; quan
trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi
lắng, sạt, lở bờ sông, bờ biển; khoanh định
các khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác
cát, sỏi trên sông để phòng, chống sạt lở
bờ sông.

3. Đề xuất, kiến nghị
Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp
với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, các Bộ
ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trong vùng để xây dựng Đề
án tăng cường các biện pháp ứng phó với
tình trạng sụt lún đất và sạt lở bờ sông, bờ
biển nhằm tập trung nguồn lực, đầu tư có
trọng tâm, trọng điểm để thực hiện đồng
bộ các giải pháp liên vùng nêu trên./.

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp
để tăng cường khả năng trữ nước ngọt cho
vùng ĐBSCL nhằm đưa phù sa vào nội
đồng, trữ nước ngọt, giảm dần việc khai
thác nước dưới đất.
- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp
lưu giữ nước mưa ở các khu đô thị, dân cư
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BÁO CÁO VỀ LŨ LỤT, XÂM NHẬP MẶN, ỨNG PHÓ
VỚI SẠT LỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. TỔNG QUAN VÙNG ĐỒNG dày lớp trầm tích càng lớn (khu vực Châu
Đốc-Tịnh Biên-Tri Tôn có chiều dày nhỏ
BẰNG SÔNG CỬU LONG
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
bao gồm 13 tỉnh thành phố: Long An,
Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh
Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên
Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và
thành phố Cần Thơ. Với diện tích khoảng
4 triệu ha chiếm 13% diện tích cả nước;
dân số 17,66 triệu người chiếm 19% dân
số cả nước (Niên giám 2016). ĐBSCL có
vai trò rất quan trọng đến an ninh lương
thực, hàng năm cung cấp 95% gạo xuất
khẩu và 60% thủy sản xuất khẩu, ngoài ra
còn là vùng đặc sản trồng cây ăn trái phục
vụ trong nước và xuất khẩu.
1. Về địa hình, địa chất
- Địa hình vùng đồng bằng tương đối
bằng phẳng, đại bộ phận có cao độ từ
0,5-3,0m, trừ một số đồi núi nằm ở phía
Tây Bắc, trong đó diện tích có cao độ dưới
1,0m chiếm khoảng 60%. Ở dọc biên giới
Việt Nam-Campuchia là thềm phù sa cổ
có cao độ từ 1,5-4,0m và thấp dần về phía
Nam và chỉ còn 0,3-0,7m ở khu vực ven
biển. Dọc theo sông Tiền và sông Hậu, do
được phù sa bồi đắp nên có địa hình tương
đối cao với cao độ từ 1,0-3,0m.
- Địa chất vùng đồng bằng: trừ khu
vực Bắc Tứ giác Long Xuyên là sản phẩm
phong hóa và Bắc Đồng Tháp Mười là
thềm phù sa cổ, phần còn lại là lớp trầm
tích được bồi đắp bởi phù sa sông và phù
sa sông biển, với chiều dày khá lớn, từ
100-1.000 m, càng về phía hạ lưu chiều

nhất, dưới 100m).

2. Mạng lưới sông và chế độ dòng chảy
a) Mạng lưới sông và chế độ dòng chảy lũ
- Đồng bằng có hệ thống sông, kênh
rạch dày đặc, với mật độ trên 4km/km2.
chiếm 5% tổng diện tích toàn lưu vực
(795.000km2), gồm: 2 dòng chính là sông
Tiền và sông Hậu, chiều dài mỗi sông
khoảng 220m và các hệ thống sông nhỏ và
kênh, rạch chằng chịt. Dòng chảy trung
bình của sông Mê Công khoảng 475 tỷ
m3/năm, trong đó phần thượng lưu vực ở
Trung Quốc đóng góp chỉ 16%, Myanmar
2%, còn lại 82% là từ phần hạ lưu vực ở
Lào, Campuchia và Việt Nam.
- Chế độ dòng chảy ở ĐBSCL: do chịu
ảnh hưởng của sông Mê Công và chế độ
mưa phân mùa nên chế độ dòng chảy có 2
mùa rõ rệt. Lưu lượng năm trung bình dòng
chảy vào ĐBSCL là 12.880m3/s (tương ứng
với tổng lượng khoảng 406 tỷ m3) trong đó
tại Tân Châu là 10.106m3/s, tại Châu Đốc
là 2.720m3/s. Tổng lượng dòng chảy năm
là 475 tỷ m3.
Mùa lũ: lưu lượng dòng chảy lớn nhất
khoảng 40.000-45.000m3/s, tổng lượng
dòng chảy từ 333-404 tỷ m3 (70-85%
tổng lượng cả năm), thời gian từ tháng 8
đến tháng 11, ngập úng cao nhất vào cuối
tháng 9 đầu tháng 10.
nhất trung bình là 2.500m3/s, có năm
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thấp hơn 2.000m3/s, tổng lượng dòng chảy
mùa kiệt chiếm khoảng 15-30%. Tháng 4
là tháng có dòng chảy đạt trị số nhỏ nhất
trong năm.
b) Về dòng chảy bùn cát
Theo đánh giá của Ủy hội sông Mê
Công, do việc xây dựng hồ chứa ở thượng
nguồn, lượng bùn cát về ĐBSCL đã suy
giảm nghiêm trọng, dự kiến đến năm
2020 chỉ còn khoảng 47,4 triệu tấn/năm
(giảm 67% so với trước 2007), với tốc độ
xây dựng hồ chứa như hiện nay, đến năm
2040 lượng bùn cát về ĐBSCL chỉ còn 4,5
triệu tấn/năm (giảm 97% so với giai đoạn
trước 2007).
3. Bờ biển, chế độ thủy triều
- Tổng chiều dài bờ biển đồng bằng là
744km, trong đó bờ biển Đông dài khoảng
397km, bờ biển Tây dài khoảng 347km.
Đường bờ biển khúc khuỷ, nhiều eo, vụng,
vũng, trung bình cứ 20km chiều dài đường
bờ biển có một cửa sông. Có rừng ngập
mặn và hệ thống đê biển chiều dài 549km.

- Chế độ thuỷ triều:
+ Triều biển Đông có chế độ bán
nhật triều không đều, với biên độ dao
động đỉnh chân lớn nhất từ 3,5-4,0m,
mức triều thấp nhất vào thời kỳ tháng 6,
7 và cao nhất vào thời kỳ tháng 11, 12.
+ Triều vịnh Thái Lan (biển Tây) có
dạng nhật triều không đều, biên độ khoảng
0,8-1,0m. Ảnh hưởng của triều biển Tây
đối với ĐBSCL yếu, chỉ lan truyền trên các
sông, kênh nhỏ phía Tây như hệ thống sông
Cái Lớn-Cái Bé và một số kênh trục ra vịnh
Rạch Giá,...

II. TÌNH HÌNH LŨ, XÂM NHẬP
MẶN, SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN
1. Lũ ở đồng bằng sông Cửu Long
Lũ ở ĐBSCL do tác động của mưa trên lưu
vực các quốc gia thượng nguồn nhất là Lào
và Campuchia (chiếm khoảng 50% diện tích
lưu vực). Ngoài ra, còn do các hình thái thời
tiết gây mưa lớn ngay tại đồng bằng và tác
động của thủy triều từ biển Đông. Các yếu
tố trên ngày càng diễn biến phức tạp do tác
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động của biến đổi khí hậu (BĐKH), dẫn đến
diễn biến ngập lũ ngày càng trở nên phức
tạp hơn.
Theo quy luật, từ tháng 5 trở đi, mực
nước ở khu vực trung và hạ lưu sông Mê
Công bắt đầu gia tăng và đạt đỉnh lũ đầu vụ
vào khoảng giữa tháng 8, sau đó lũ xuống
chậm (do trên toàn lưu vực sông Mê Công
xuất hiện một thời kỳ ít mưa), tiếp theo lũ
lên lại và đạt đỉnh lũ chính vụ vào khoảng
cuối tháng 9, tháng 10.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2000
đến nay:
- 4 trận lũ lớn, trong đó có 3 năm lũ
(1)
lớn liên tiếp là các năm 2000, năm 2001
và năm 2002, sau đó đến năm 2011;
- 6 năm xảy ra lũ vừa(2) là 2004, 2005,
2006, 2009, 2013, 2014 và 2018 (được
xem là lũ đẹp);
- 7 năm là lũ nhỏ(3), đặc biệt năm 2015 là
năm lũ quá nhỏ (tại Tân Châu: 2,55m, Châu
Đốc: 2,35m (thấp hơn trung bình nhiều năm
lần lượt là 1,45m và 1,22m).
- Về đỉnh lũ chính vụ:
+ Thời gian xuất hiện: lũ có xu hướng
đến muộn hơn so với trước đây, từ năm
2010 trở về trước, đỉnh lũ chính vụ hầu
hết xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng
10 (từ năm 2000 đến 2010, chỉ có 3 trận
có đỉnh lũ xuất hiện vào giữa tháng 10); từ
năm 2010 trở lại đây, các trận lũ hầu hết
xuất hiện vào giữa tháng 10 (chậm hơn so
với giai đoạn trước khoảng 10 ngày).
+ Độ lớn đỉnh lũ: từ năm 2010 đến nay,

số trận lũ lớn giảm so với trước kia, chủ yếu
xuất hiện các lũ vừa và lũ nhỏ (chiếm đến
khoảng 90%), lũ đầu vụ (tháng 8) cũng suy
giảm nghiêm trọng.
Nhìn chung, lũ ở ĐBSCL đã thay đổi
đặc tính tự nhiên do tác động của vận hành
hồ chứa ở thượng nguồn và qua đó cũng
tiềm ẩn nguy cơ lũ cao bất thường nếu xảy
ra sự cố hồ chứa hoặc xả lũ đồng loạt.
(Chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo).
2. Về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập
mặn
Vào các tháng mùa khô, ĐBSCL chịu
tác động mạnh bởi xâm nhập mặn, đây
là đặc tính của vùng. Mức độ xâm nhập
hàng năm có tính quy luật tương đối rõ
rệt, tuy nhiên trong những năm gần đây,
nguồn nước thượng lưu sông Mê Công về
ĐBSCL đã thay đổi quy luật tự nhiên bởi
việc xây dựng, vận hành các hồ chứa thủy
điện thượng lưu, dẫn đến xâm nhập mặn
có những thay đổi lớn, gây khó khăn lớn
trong việc cấp nước phục vụ sản xuất nông
nghiệp. Cụ thể:
- Thời gian xâm nhập mặn: có xu
hướng xuất hiện sớm hơn trước đây từ
1-1,5 tháng. Giai đoạn trước năm 2012,
mặn thường xâm nhập đáng kể từ tháng
2 đến tháng 4, đỉnh mặn xuất hiện vào
cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 (là tháng có
dòng chảy kiệt nhất, gió chướng hoạt động
mạnh nhất). Những năm gần đây, dòng
chảy thượng nguồn đầu mùa khô về thấp,
xâm nhập mặn xuất hiện từ cuối tháng 12
năm trước, đỉnh mặn xuất hiện vào tháng
2 hoặc đầu tháng 3.

Lũ lớn được tính khi mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long vượt mức báo động 3 (mực nước tại Tân Châu 4,5m, tại Châu Đốc
4,0m). Lũ lớn sẽ gây ngập lụt trên diện rộng, uy hiếp đến an toàn của hệ thống đê bao, bờ bao nội đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
(2)
Lũ vừa được tính khi mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long từ mức báo động 2 (Tân Châu 4,0m, tại Châu Đốc 3,5m) đến dưới
báo động 3. Lũ đẹp không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh và mang lại nguồn lợi lớn về thủy sản, bồi đắp phù sa và vệ
sinh đồng ruộng (nên được coi là lũ đẹp).
(1)
Lũ nhỏ nếu mực nước cao nhất tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức dưới báo động 2. Lũ nhỏ không mang lại nguồn lợi và nguy cơ xảy
ra xâm nhập mặn vào mùa khô kế tiếp, đặc biệt khi lũ quá nhỏ.
(1)
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Diễn biến mặn tại trạm điển hình trên sông Cửa Tiểu, sông Cửa Đại giai đoạn sau năm 2012 so với trước đây

Diễn biến mặn tại trạm điển hình trên sông Cổ Chiên, sông Hậu giai đoạn sau năm 2012 so với trước đây

- Phạm vi xâm nhập mặn: giai đoạn
trước năm 2012, ranh mặn 4g/l chỉ vào
từ 35-45km, năm sâu nhất đến 60km. Từ
năm 2012 đến nay, xâm nhập mặn với
ranh mặn 4g/l thường xuyên vào sâu hơn,
ở mức 50-60km, điển hình đợt xâm nhập
mặn kỷ lục năm 2016, chiều sâu xâm nhập
mặn cao nhất lên tới 90km. Việc này dẫn
đến hàng loạt cửa lấy nước được xây dựng
trước đây ở khoảng cách cách cửa sông
35-50km không thể lấy nước ngọt (trước
đây có thể chủ động lấy nước ngọt); ngoài
ra, các cửa cống này thường có cửa van tự
động đóng mở theo chênh lệnh mực nước
thượng/hạ lưu nên đã gây tác động không
nhỏ đến việc chủ động vận hành.
3. Về sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển
Với các đặc điểm về địa hình, địa chất,
tác động của các yếu tố thượng nguồn, từ
biển và phát triển vùng đồng bằng, tác
động của BĐKH làm gia tăng sạt lở bờ
sông, vùng cửa sông ven biển. Qua công

tác theo dõi thấy rằng:
- Giai đoạn trước năm 2010: vùng
ĐBSCL thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt
lở, tại một số khu vực đã ghi nhận những
thiệt hại do sạt lở gây ra, nhất là những
khu vực tập trung dân cư như: thị xã Tân
Châu, thành phố Long Xuyên (An Giang);
thị xã Hồng Ngự; thành phố Sa Đéc (Đồng
Tháp); thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long).
Tuy nhiên, xu thế chung là ổn định, không
gia tăng quá mức; vùng ven biển có xu thế
bồi là chính.
- Từ năm 2010 tới nay: sạt lở diễn biến
ngày càng phức tạp và có mức độ gia tăng
cả về phạm vi và mức độ nghiêm trọng, uy
hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản của
nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
an toàn các công trình phòng chống thiên
tai, cơ sở hạ tầng vùng ven biển và làm
suy thoái rừng ngập mặn ven biển. Trung
bình hàng năm, xói lở đã làm mất khoảng
300ha đất, rừng ngập mặn ven biển. Theo

137

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ I

số liệu thống kê, hiện khu vực ĐBSCL có
564 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên
834km. Trong đó, sạt lở bờ sông 512 điểm
với tổng chiều dài khoảng 566km (chủ yếu
diễn ra dọc theo sông Tiền, sông Hậu, sông
Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và các nhánh
chính của hệ thống kênh, rạch); sạt lở bờ
biển 52 điểm với tổng chiều dài 268km.

dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày
06/11/2001 (giai đoạn 1 từ năm 20012008) và phê duyệt bổ sung các dự án
đầu tư tại Quyết định số 1151/QĐ-TTg
ngày 26/08/2008 (giai đoạn 2 từ năm
2008-2015).

Trong số các điểm sạt lở nêu trên, theo
tiêu chí về phân loại sạt lở bờ sông, bờ
biển quy định tại Quyết định số 01/2011/
QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng
Chính phủ, hiện có 57 điểm sạt lở đăc biệt
nguy hiểm (sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp
đến khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng
quan trọng), tổng chiều dài 170km. Bao
gồm, bờ sông 39 điểm với tổng chiều dài
85km, bờ biển 18 điểm với tổng chiều dài
85km (biển Đông 15/69km, biển Tây 3
điểm/16km).

+ Chương trình bố trí dân cư các vùng
thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải
đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai
đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm
2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình bố
trí dân cư) đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 1776/QĐ-TTg
ngày 21/11/2012.

III. CÁC GIẢI PHÁP
1. Trước khi có Nghị quyết 120/NQ-CP
(các giải pháp đã thực hiện)
a) Đối với lũ, xâm nhập mặn
- Về cơ chế, chính sách
+ Đã ban hành Luật Phòng chống thiên
tai; Pháp lệnh quản lý, khai thác công
trình thuỷ lợi; Chiến lược phòng chống và
giảm nhẹ thiên tai; Chiến lược phát triển
thuỷ lợi.
+ Chương trình xây dựng cụm, tuyến

- Về quy hoạch, kế hoạch
+ Phê duyệt Quy hoạch phòng chống
lũ ĐBSCL tại Quyết định số 144/1999/
QĐ-TTg ngày 21/06/1999.
- Phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy
lợi ĐBSCL trong điều kiện BĐKH, nước
biển dâng, tại Quyết định số 1397/QĐ-TTg
ngày 25/09/2012.
+ Rà soát Quy hoạch lũ ĐBSCL theo
hướng “sống chung với lũ một cách chủ
động”, hạn chế tối đa thiệt hại của lũ, phát
huy mặt lợi của lũ.
+ Triển khai xây dựng và thực hiện Kế
hoạch phòng chống thiên tai và Phương án
ứng phó thiên tai.
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- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo

(Tiền Giang) và bờ biển Tây (Cà Mau).

Tổ chức dự báo, cảnh báo và xây dựng
kịch bản ảnh hưởng của ngập lũ, xâm
nhập mặn, nhất là dự báo dài hạn để chủ
động trong việc điều chỉnh lịch mùa vụ,
đảm bảo sản xuất.
- Điều chỉnh thời vụ, chuyển đổi sản
xuất nông nghiệp phù hợp với diễn biến
lũ và xâm nhập mặn và đặc tính của các
tiểu vùng.
- Thực hiện các giải pháp công trình
+ Xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ:
đã hoàn thành xây dựng được 863 cụm,
tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư,
đảm bảo an toàn cho khoảng 191.000 hộ
với gần 1.000.000 người dân.
+ Xây dựng và củng cố công trình kiểm
soát lũ, mặn, từ năm 2013-2017 đã bố trí
20.660 tỷ đồng cho 18 dự án từ nguồn vốn
vay của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ
Nhật Bản và vốn trái phiếu Chính phủ và
ngân sách nhà nước (chi tiết xem phụ lục
2 kèm theo). Ngoài ra, hàng năm các địa
phương còn đầu tư hàng chục tỷ đồng để
đắp đập tạm ngăn mặn.
b) Đối với sạt lở bờ sông, bờ biển
- Về xây dựng băn bản pháp luật, cơ
chế, chính sách
Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông,
bờ biển tại Quyết định số 01/2011/QĐTTg ngày 04/01/2010; các Chỉ thị về quản
lý, khai thác cát lòng sông.
- Về nghiên cứu khoa học, ứng dụng
công nghệ
+ Phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc
tế Đức (GIZ) nghiên cứu xói lở bờ biển
ĐBSCL.
+ Phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp
(AFD) nghiên cứu diễn biến và đề xuất giải
pháp xử lý khu vực bờ biển Gò Công Đông

+ Phối hợp với Bộ Khoa học và Công
nghệ giao các cơ quan nghiên cứu cụm 6
đề tài vùng bờ biển ĐBSCL (thực hiện từ
2017, dự kiến hoàn thành năm 2020).
+ Thực hiện các đề tài nghiên cứu
khoa học chuyên sâu về sạt lở bờ sông,
bờ biển.
+ Xây dựng các tiêu chuẩn xử lý sạt lở
bờ sông, bờ biển:
14TCN 130-2002 Công trình thuỷ lợi
- Hướng dẫn thiết kế đê biển, trong đó có
chống xói lở bảo vệ bờ biển).
TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi Yêu cầu thiết kế đê biển, trong đó có thiết
kế công trình chống xói lở bờ biển.
TCVN 8419: 2010 Công trình thủy lợi Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông.
TCVN 10405:2014 Công trình thủy lợi
- Đai cây chắn sóng - Khảo sát và thiết kế.
- Về quản lý bờ sông, lòng sông, bờ biển
+ Chủ động di dân, sơ tán dân ra khỏi
khu vực sạt lở thông qua các dự án thuộc
Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư
vượt lũ và Chương trình bố trí dân cư các
vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên
giới, hải đảo, di dân tự do, khu rừng đặc
dụng (1776).
+ Tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn
xây dựng nhà ở, công trình ở bờ sông, lòng
sông, ven biển.
+ Trồng mới và bảo vệ rừng ngập mặn.
- Về xây dựng công trình phòng chống
sạt lở
Hỗ trợ các địa phương về kinh phí từ
nguồn ngân sách Trung ương, nguồn vốn
vay thông qua các dự án ODA, Chương
trình SP-RCC. Theo thống kê, từ năm 2010
đến 2020 đã bố trí và có kế hoạch bố trí từ
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nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 là 8.707 tỷ đồng cho các tỉnh
ĐBSCL xử lý sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển
với tổng số 169 công trình, trong đó:
+ Vốn ngân sách Trung ương: 7.928 tỷ
đồng/155 công trình.
+ Vốn ODA, SP-RCC: 779 tỷ đồng/14
công trình.
2. Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP
a) Đối với lũ và xâm nhập mặn
- Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp
luật, cơ chế, chính sách
+ Sửa Luật Phòng chống thiên tai (đang
thực hiện).
+ Luật Thuỷ lợi (đã ban hành).
+ Điều chỉnh bổ sung Chiến lược
quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ
thiên tai và Chiến lược phát triển thuỷ lợi
(đang rà soát).

- Về quy hoạch, kế hoạch, phương án
+ Triển khai rà soát Quy hoạch thủy
lợi phòng, chống thiên tai đến năm 2030,
tầm nhìn đến 2050 và các quy hoạch có
tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo Luật
Quy hoạch.
+ Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết
định số 649/QĐ-TTg ngày 30/05/2019 phê
duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc
gia đến năm 2020.
+ Rà soát Kế hoạch phòng chống thiên
tai, Phương án ứng phó thiên tai các tỉnh
vùng ĐBSCL (thường xuyên hàng năm).
- Dự báo, cảnh báo lũ, mặn: chủ động
thực hiện nâng cao khả năng dự báo lũ,
xâm nhập mặn làm cơ sở để chỉ đạo điều
chỉnh mùa vụ sản xuất.
- Một số nhiệm vụ khác đã triển khai và
kết quả đạt được trong năm 2018
+ Đã thực hiện tuyên truyền với trên
624 bản tin, 51 bài viết phóng sự về tình
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hình thiên tai và kỹ năng ứng phó, phòng
tránh trên đài truyền hình, phát thanh của
Trung ương và địa phương.
+ Tổ chức đưa đón 1.977 học sinh ở
những vùng bị ngập sâu đến trường trong
suốt mùa lũ (huyện An Phú và thị xã Tân
Châu, tỉnh An Giang); tổ chức 38 điểm
giữ trẻ mùa lũ với 1.190 trẻ; 574 lớp dạy
bơi với 17.292 trẻ em (mùa lũ năm 2018
không có trường hợp thiệt hại về người do
đuối nước).
+ Tổ chức 868 chốt cứu hộ, cứu
nạn/6.652 thành viên tham gia trực lũ;
bố trí 26 đội cấp cứu cơ động, đội phòng
chống dịch; chuẩn bị 156 cơ số thuốc để
dự trữ thuốc chống dịch mùa lũ.
+ Phát hiện và xử lý kịp thời trên 160
vị trí cống bọng, bờ bao bị thấm, rò rỉ nước
(tỉnh An Giang); tổ chức cắm 186 biển
cảnh báo sạt lở; gia cố được hơn 580km bờ
bao, đắp 207 đập ngăn lũ tại Kiên Giang;
gia cố, tôn cao hơn 64km đê bao bảo vệ an
toàn hơn 30.000ha lúa hè thu tại Long An.
+ Chủ động xả lũ lấy nước vào ô bao
để lấy phù sa, vệ sinh đồng ruộng, với diện
tích trên 141.351ha (An Giang: 80.000ha,
Đồng Tháp: 61.351ha).
Kết quả: mùa lũ năm 2018, không xảy
ra thiệt hại nào về người; việc cải tạo và
vệ sinh đồng ruộng cũng được cải thiện
đáng kể.
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư
xây dựng từng bước hoàn thành các công
trình kiểm soát lũ, mặn từ các nguồn vốn
trung hạn, trái phiếu Chính phủ, Ngân
hàng Thế giới, JICA.
- Các địa phương chủ động huy động
nguồn lực đắp các đập tạm ngăn mặn.
b) Đối với sạt lở bờ sông, bờ biển
- Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 120/NQ-CP, trong đó có 7 nội

dung liên quan đến các giải pháp xử lý sạt
lở bờ sông, bờ biển
Kết quả như sau:
(i) Điều tra, đánh giá hiện trạng xây
dựng bản đồ phòng chống sạt lở bờ sông,
bờ biển vùng ĐBSCL (đã hoàn thành).
(ii) Điều tra, đánh giá, đề xuất giải
pháp bảo vệ củng cố nâng cấp đê biển
vùng ĐBSCL (đã hoàn thành đối với
vùng biển Đông, đang triển khai tại
vùng biển Tây).
(iii) Điều tra, đánh giá hiện trạng sạt lở
bờ biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các
mô hình đã thí điểm việc giao đất, giao
rừng ngập mặn cho doanh nghiệp quản
lý, bảo vệ, khai thác và phát triển bãi (đã
hoàn thành).
(iv) Xây dựng và tổ chức thực hiện
chiến dịch trồng rừng ngập mặn và bảo vệ
vùng bãi biển ngập mặn vùng ĐBSCL do
Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua UNDP
tài trợ không hoàn lại, trong đó hỗ trợ trồng
bổ sung và trồng mới một phần đối với
1.850ha của tỉnh Cà Mau, năm 2019 sẽ
trồng 738ha (dự kiến tổ chức vào 8/2019).
(v) Thí điểm mô hình giải pháp công
trình thân thiện với môi trường, giá thành
thấp, vật liệu địa phương để chống sạt lở,
phát triển vùng bãi (đang thực hiện tại bờ
biển Thạnh Phú-Bến Tre).
(vi) Xây dựng Quy hoạch chỉnh trị sông
gắn với Quy hoạch sử dụng đất ven sông
theo hướng dành không gian cho thoát
lũ (chưa thực hiện do không phù hợp với
Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ
01/01/2019).
(vii) Xây dựng Đề án bố trí lại dân cư
ven sông, kênh rạch phát triển bền vững
vùng ĐBSCL (đang thực hiện, dự kiến
trình Thủ tướng Chính phủ tháng 6/2019).
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đánh giá giải pháp nạo vét, chỉnh trị sông
tại An Giang.
- Về ban hành các tiêu chuẩn liên quan
đến xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển
Ban hành 4 tiêu chuẩn quốc gia về
phòng chống xói lở bờ biển, bao gồm:
+ TCVN 11736:2017 Công trình thủy
lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Thiết kế, thi
công và nghiệm thu.
+ TCVN 11261:2018 Công trình
thủy lợi kết cấu bảo vệ bờ biển - yêu
cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát
giảm sóng.
+ TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo
vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi
polyme đúc sẵn - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
và phương pháp thử.
+ TCVN 12604-2:2019 Kết cấu bảo
vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi
polyme đúc sẵn - Phần 2: Thi công và
nghiệm thu.
- Về ứng dụng công nghệ
Chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu khoa
học phối hợp với địa phương nghiên cứu,
áp dụng các công nghệ mới để giảm sóng,
gây bồi trong xử lý xói lở bờ biển, như: cấu
kiện bê tông cốt phi kim (công ty Budsaco),
khối bê tông trụ rỗng; tối ưu hóa các giải
pháp đã triển khai và bước đầu đã phát
huy hiệu quả tại khu vực biển Tây Cà Mau.
- Về công tác quản lý
+ Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về sạt lở
bờ sông, xói lở bờ biển, tổ chức khảo sát
những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở
(20 khu vực), bao gồm tài liệu địa hình và
hình ảnh các khu vực.
+ Hướng dẫn và đôn đốc các tỉnh
ĐBSCL tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở
bờ sông, bờ biển. Đã cắm được 357 biển
(Bến Tre: 100; Bạc Liêu: 50; An Giang:

181; Long An: 6 và Vĩnh Long: 40).
+ Xây dựng phim tài liệu về Phòng
chống sạt lở ĐBSCL - Diễn biến và các
giải pháp phòng chống.
+ Tổ chức 3 hội nghị, hội thảo và ban
hành các văn bản hướng dẫn đôn đốc thực
hiện các giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, xói
lở bờ biển.
+ Ban hành các văn bản hướng dẫn về
kỹ thuật xử lý sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển.
- Về xây dựng công trình phòng chống
sạt lở
+ Trình Thủ tướng Chính phủ:
+ Hỗ trợ 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự
phòng ngân sách Trung ương năm 2018
để xử lý 29 khu vực sạt lở đặc biệt nguy
hiểm với chiều dài 33km/71km. Đến nay
đã hoàn thành khoảng 27% tổng khối
lượng; trong đó một số tỉnh đã cơ bản hoàn
thành như Cà Mau, Bạc Liêu, song cũng
còn những tỉnh chưa tổ chức triển khai thi
công như An Giang, Bến Tre, trà Vinh.
+ Đồng ý sử dụng 7 triệu USD từ kết
dư Dự án quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn
hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Công mở
rộng (ADB-GMS1) để thực hiện 2 Dự án
kè Thường Thới Tiền (Đồng Tháp) đã hoàn
thành 50% và kè Ba Rài-Phú An (Tiền
Giang) đã hoàn thành 10%.
+ Xin chủ trương đầu tư 29 triệu USD
từ dự án Ngân hàng Thế giới, hiện nay
đang trình Ngân hàng Thế giới thống nhất
về danh mục đối với 6 công trình phòng
chống sạt lở (dự kiến Ngân hàng Thế giới
sẽ trả lời trong tháng 6/2019) làm cơ sở để
thực hiện các bước tiếp theo.
+ Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội
hỗ trợ 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 để tiếp tục xử lý cấp bách sạt
lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng ĐBSCL.
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Các vị trí sạt lở

Điều tra, đánh giá hệ thống thủy lợi
IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CÁC
vùng ĐBSCL và đề xuất phương án phát
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ
thống cơ chế, chính sách
- Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực,
khuyến khích sự tham gia đầu tư của các
thành phần kinh tế.
- Rà soát cơ chế chính sách hỗ trợ
người dân di dời khỏi vùng thường xuyên
ngập lũ, sạt lở.
2. Cập nhật, hệ thống hóa số liệu, dữ
liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ
bản
Giám sát sụt lún, nâng hạ địa chất ĐBSCL.
Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông
chính thuộc hệ thống sông Mê Công.
Điều tra, đánh giá hiện trạng và khắc
phục sạt lở bờ sông, bờ biển và hệ thống
đê biển.

triển thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát
triển và cơ cấu lại nông nghiệp.

Xây dựng hệ thống giám sát nguồn
nước; cảnh báo, dự báo hạn hán và xâm
nhập mặn vùng ĐBSCL.
Xây dựng mạng lưới giám sát BĐKH,
nước biển dâng vùng ĐBSCL.
Điều tra hiện trạng dân cư tại những
khu vực có nguy cơ sạt lở trên các sông
chính thuộc hệ thống sông Tiền, sông Hậu.
- Điều tra, đánh giá lượng bùn cát về
ĐBSCL hàng năm, làm cơ sở cho phép
khai thác cát trên hệ thống sông chính.
- Tiếp tục điều tra, khảo sát và xây
dựng cơ sở dữ liệu về lũ, xâm nhập mặn,
hệ thống kiểm soát lũ, mặn.
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3. Xây dựng quy hoạch và tổ chức
không gian lãnh thổ
- Rà soát các quy hoạch phát triển
ngành, lĩnh vực, địa phương của vùng
ĐBSCL đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa
các quy hoạch trên phạm vi vùng lãnh thổ.
- Rà soát, cập nhật các quy hoạch có
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy
định của pháp luật chuyên ngành, trong
đó có Quy hoạch thủy lợi và Quy hoạch
đê điều, Quy hoạch phòng chống lũ các
tuyến sông có đê.
4. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích
ứng với biến đổi khí hậu
- Điều tra đánh giá ảnh hưởng của
xâm nhập mặn đến nuôi trồng thủy
sản ĐBSCL.
- Xây dựng Đề án quản lý và phát triển
rừng ngập mặn phục vụ phòng hộ ven
sông, ven biển cùng với phát triển sinh kế,
sinh thái gắn với rừng.
5. Đầu tư và phát triển hạ tầng
Khắc phục sạt lở; xử lý các khu vực sạt
lở có ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư
tập trung, công trình hạ tầng thiết yếu.
Bảo vệ bờ biển, củng cố nâng cấp
hệ thống đê biển, phòng chống xói lở bờ
biển; tập trung đầu tư xử lý ngay những
đoạn xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển
nghiêm trọng.
+ Đầu tư, nâng cấp hệ thống đê biển
kết hợp với xây dựng hệ thống cầu, cống,
đập ngăn mặn, đê bao chống ngập và
kênh trục thủy lợi ở ĐBSCL.
+ Xây dựng Đề án phòng, chống sạt lở
bờ sông, bờ biển.
+ Xây dựng thí điểm công trình thân
thiện với môi trường, giá thành thấp, vật
liệu địa phương để chống sạt lở bờ biển,
phát triển vùng bãi kết hợp với bảo vệ môi

trường một số khu vực ĐBSCL.
+ Tiếp tục hỗ trợ 7.078 tỷ đồng để
tiếp tục xử lý 46 điểm sạt lở đặc biệt nguy
hiểm (tiếp tục 25 vị trí/40km, mở mới 21
vị trí/73 km) với tổng chiều dài 113km,
trong đó:
* 33 vị trí bờ sông (tiếp tục 19 vị
trí/25km, mở mới 14 vị trí/32km) với tổng
chiều dài 57km, tổng kinh phí là 5.298
tỷ đồng.
* 13 vị trí bờ biển (tiếp tục 6 vị
trí/15km, mở mới 7 vị trí/41km) với tổng
chiều dài 56km, tổng kinh phí là 1.780
tỷ đồng.
(cụ thể có Phụ lục 4 kèm theo)
- Xây dựng Đề án hiện đại hóa hệ
thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát
triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu
vùng sinh thái, theo hướng đầu tư, nâng
cấp đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống
công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai
và phát triển kinh tế, xã hội.
+ Đầu tư, nâng cấp đồng bộ và hiện
đại hóa hệ thống công trình thủy lợi,
phòng chống thiên tai và phát triển kinh
tế, xã hội.
+ Đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi,
các hồ chứa đa mục tiêu, hệ thống cấp
nước vùng ĐBSCL phục vụ phòng chống
thiên tai, phát triển bền vững và thích ứng
với BĐKH.
- Bảo đảm nhà ở an toàn trong điều
kiện ngập lụt, khô hạn, bão, lũ, giông,
lốc, nước biển dâng: đầu tư, xây dựng
cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ
vùng ĐBSCL.
- Xây dựng công trình hạ tầng trường
học, nhà văn hoá, trụ sở,... kết hợp sơ tán
dân, đảm bảo không bị ngập khi có lũ lớn
tương đương lũ năm 2000.
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- Đối với công trình kiểm soát lũ, mặn:
+ Trước mắt (đến năm 2020), tiếp tục
bố trí kinh phí 5.157 tỷ đồng để thực hiện
đối với 20 dự án chưa được bố trí nguồn
vốn (cụ thể có Phụ lục 3 kèm theo).
+ Giai đoạn sau 2020, tiếp tục bố trí
kinh phí để hoàn thiện hệ thống kiểm soát
lũ, mặn vùng ĐBSCL.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự
án hỗ trợ chuyển đổi sinh kế vùng ngập lũ
và vùng ven biển, đặc biệt là dự án WB9.
6. Phát triển và huy động nguồn lực
a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức
Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương
trình truyền thông về phòng chống và
giảm nhẹ rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu,
nâng cao nhận thức đối với các cấp chính
quyền địa phương, cộng đồng và người
dân về thiên tai nói chung và lũ, xâm
nhập mặn nói riêng.
b) Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ
- Đẩy mạnh nghiên cứu về các vấn đề
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai,
giảm nhẹ các tổn thương, tác động tiêu
cực do BĐKH gây ra đối với ĐBSCL.
- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách phục vụ sản xuất và phòng chống
thiên tai, ứng phó với BĐKH vùng ĐBSCL:
+ Đề án đánh giá tổng thể tác động
của việc phát triển thủy điện dòng chính
sông Mê Kông.
+ Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giám
sát, cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất,
phòng chống thiên tai ở vùng ĐBSCL dưới
tác động của BĐKH.
Nghiên cứu, tạo nguồn vật liệu mới
thay thế, phục vụ san lấp, xây dựng để hạn
chế việc lấy cát từ lòng sông để tôn nền.
+ 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 BĐKH.
+ Tăng cường công tác kiểm soát hoạt
động khai thác cát sỏi xây dựng trái phép,
hạn chế việc sử dụng cát tự nhiên trong
san nền, tăng cường sử dụng vật liệu thay
thế tự nhiên.
- Nghiên cứu toàn diện về sự thay đổi
lòng dẫn, dòng chảy sông Mê Công, chế
độ thuỷ văn, cân bằng bùn cát.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát
triển rừng ngập mặn ven biển thích ứng
với BĐKH.
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công
nghệ trong quản lý và kiểm soát lũ, xâm
nhập mặn.
c) Tăng cường hợp tác quốc tế
Tăng cường hợp tác quốc tế trong
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao
công nghệ phục vụ để bảo vệ môi trường,
phòng tránh thiên tai, ứng phó với BĐKH
và những tác động tiêu cực do hoạt động
khai thác nguồn nước trên dòng chính
sông Mê Công.
7. Quản lý
a) Giảm các tác động về mất cân bằng
bùn cát
Rà soát, chỉ cấp phép khai thác cát với
khối lượng hợp lý đảm bảo sự cân bằng
tương đối trên cả tuyến sông.
b) Quản lý bờ sông, bờ biển
- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà
ở, công trình ven sông, kênh rạch theo
đúng quy định về việc hành lang bảo vệ
nguồn nước và phạm vi bảo vệ công trình
thủy lợi
- Quản lý tổng hợp vùng bờ theo hình
thức xã hội hoá, gắn trách nhiệm trồng,
chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn./.
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PHỤ LỤC 1
số trận lũ lớn và trong những năm gần đây
Châu Đốc

Tân Châu

Tổng

Năm
Hmax
Ngày
(cm)

Qmax
(m 3/s)

Ngày

Hmax
(cm)

Ngày

Qmax
(m3/s)

Ngày

Qmax
(m 3/s)

2000

490

23/IX

7.660

22/IX

506

23/IX

25.500

25/IX

33.160

2001

448

23/IX

7.160

20/IX

478

20/IX

23.800

18/IX

30.960

2002

442

01/X

6.950

30/IX

482

30/IX

24.500

28/IX

31.450

2003

350

29/IX

5.270

27/IX

406

28/IX

18.600

25/IX

23.870

2004

401

30/IX

6.750

28/IX

440

29/IX

20.250

27/IX

27.000

2005

390

21/IX

6.560

18/IX

435

20/IX

21.990

17/IX

28.550

2006

370

19/X

6.350

18/X

417

18/X

20.670

14/X

27.020

2007

356

24/X

6.470

24/X

406

23/X

21.100

15/X

27.557

2008

320

02/X

5.980

30/IX

377

02/X

19.900

29/IX

25.880

2009

352

16/X

6.640

10/X

409

12/X

21.700

09/X

28.340

2010

278

27/X

5.560

23/X

320

24/X

19.100

23/X

24.660

2011

427

12/X

8.370

29/IX

486

26.100

29/IX

34.470

2012

290

17/X

5.610

30/IX

325

02/X

20.300

30/IX

25.910

2013

383

08/X

7.450

03/X

412

30/X

25.200

02/X

32.650

2014

298

15/VIII

6.820

17/VIII

385

13/VIII

25.000

13/VIII

31.820

2015

235

28/X

4.570

15/VIII

255

15/X

-

-

-

2016

284

17/X

5.030

17/X

307

17/X

19700

21/IX,
15/X

24.730

2017

309

8/X

5.700

13/VIII

343

8/X

22.000

31/VII

27.700

2018

372

13/IX

-

-

409

11/IX

-

-

-
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PHỤ LỤC 2
Các dự án đầu tư đến năm 2020 đã được bố trí vốn
STT

Tên dự án
TỔNG

Tổng mức đầu tư
)tỷ đồng(
20.660,70

I

VÙNG THƯỢNG

4.706,94

1

Cống Tha La, cống Trà Sư

2

Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL
(WB9)

233,00

TDA1

Nâng cao khả năng thoát lũ và thích ứng BĐKH cho vùng Tứ giác
Long Xuyên

943,27

TDA2

Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng
nguồn sông Cửu Long huyện An Phú tỉnh An Giang

650,38

TDA3

Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích
ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía Bắc tỉnh
Đồng Tháp)

664,30

II

VÙNG GIỮA

1

Cống âu thuyền Ninh Quới

400,00

2

Hệ thống thủy lợi trạm bơm cống Xuân Hòa

250,00

3

Nạo vét kênh Mây Phốp-Ngã Hậu

458,00

III

VÙNG VEN BIỂN

1

Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản
(JICA3)

2

Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL
(WB9)

TDA4
TDA5
TDA6

1.108,00

14.845,76

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững
cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng
với BĐKH
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân
huyện Bắc Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với BĐKH
Kiểm soát nguồn nước thích ứng với BĐKH vùng Nam Măng Thít,
tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long

6.191,34

310,45
529,51
746,05

TDA7

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp
với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng BĐKH vùng Cù
Lao Dung

799,63

TDA8

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung
cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm-rừng nhằm cải thiện sinh kế,
thích ứng BĐKH ở vùng ven biển tỉnh Cà Mau

780,38

TDA9

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ
nuôi trồng thủy sản ở huyện An Minh, An Biên

727,11

TDA10

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng
sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng BĐKH ở huyện Hòa Bình,
Đông Hải và thành phố Bạc Liêu

736,40

Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre

215,40

3
4

Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II, III, V (Cà Mau)

500,00

5

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1

3.309,50
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PHỤ LỤC 3
Các dự án đầu tư đến năm 2020 chưa được bố trí vốn

TT

Danh mục dự án

Tổng mức
đầu tư (Tỷ
đồng)

TỔNG CỘNG

5.157,0

I

VÙNG THƯỢNG

1.323,0

1

Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh xã Bình Hòa Nam và
xã Bình Thành - huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

240,0

2

Dự án đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng, tạo giống thủy sản
và thủy sản nước lợ huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước

340,0

3

Nạo vét hệ thống thủy lợi An Giang-Kiên Giang-Cần Thơ (kênh Tám
Ngàn, H7, H8, Đòn Dông, Tròn, Rạch Giá, Kiên Hảo, Chắc Năng
Gù, số 1, T4)

410,0

4

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang

333,0

II

VÙNG GIỮA

1

Nạo vét hệ thống thủy lợi Cần Thơ-Kiên Giang (KH1, KH6, KH7,
kênh Giữa)

2

Hạ tầng thủy lợi chuyên canh cây ăn quả (cam)

3

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang

329,0

4

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ

323,0

III

VÙNG VEN BIỂN

1

Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ tái cơ cấu cây trồng vùng Đông
Nam Chợ Lách

2

Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đại-Bến Tre

80,0

3

Hệ thống thủy lợi tưới rau Vĩnh Châu

36,0

4

Kênh cấp 1 ven biển Bạc Liêu (Ngăn Dừa, Cầu Sập, Hòa Bình, Phước
Long Vĩnh Mỹ, Nàng Rền, Phú Lộc)

815,0

5

Hệ thống thủy lợi kiểm soát mặn Nam Chắc Băng

400,0

6

Hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp huyện Duyên Hải-Trà Vinh

100,0

7

Dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối Bảo Thạnh-Bến Tre

65,0

8

Dự án đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng, tạo giống thủy sản
và thủy sản nước lợ huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước

340,0

9

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng

309,0

10

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang

313,0

11

Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

100,0

12

Đầu tư xây dựng Khu sản xuất giống tập trung huyện Đông Hải

125,0

1.002,0

320,0
30,0

2.832,0
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PHỤ LỤC 4
Chi tiết đề xuất xử lý sạt lở bờ sông ứng với từng tỉnh
TT

Tỉnh

Điểm

Chiều dài(m)

Kinh phí (tỷ đồng)

1

Long An

3

3.583

394

2

Tiền Giang

3

3.421

266

3

Vĩnh Long

4

3.984

429

4

Bến Tre

2

3.736

376

5

Đồng Tháp

2

696

106

6

An Giang

7

26.749

2148

8

Sóc Trăng

4

3.896

500

9

Hậu Giang

4

3.807

348

10

Cần Thơ

4

7.570

731

Tổng

33

57.442

5.298

Chi tiết đề xuất xử lý sạt lở bờ biển ứng với từng tỉnh

TT

Tỉnh

I

Biển Đông

Điểm

Chiều dài (m)

Kinh phí (tỷ đồng)

11

49.047

1.621

1

Tiền Giang

1

5.600

168

2

Bến Tre

2

4.200

157

3

Trà Vinh

2

3.300

185

4

Bạc Liêu

2

10.850

346

5

Cà Mau

4

25.097

765

II

Biển Tây

2

6.600

159

1

Kiên Giang

2

6.600

159

13

55.647

1.780

Tổng
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BÁO CÁO VỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG
THỦY VĂN TRONG DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI BỀN VỮNG
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Vai trò của ngành khí tượng thủy không thể thiếu trong sự phát triển bền
vững và ổn định xã hội của mỗi quốc gia.
văn trong phát triển bền vững
Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) có
vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển
kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an
ninh. Cung cấp các thông tin KTTV kịp
thời, chính xác cho các ngành kinh tế như
nông nghiệp, thủy sản, giao thông hàng
không, hàng hải, khai thác khoáng sản,
dầu khí, du lịch và các hoạt động kinh tế
khác, góp phần không nhỏ cho sự phát
triển bền vững của đất nước trong bối
cảnh thiên tai ngày càng khắc nghiệt và
gia tăng do biến đổi khí hậu (BĐKH).
Ngành KTTV Việt Nam đã có lịch sử
lâu dài với nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ
chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho
phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.
Mặc dù vậy, vai trò và vị trí của ngành
đối với xã hội, cộng đồng không hề thay
đổi. Bản chất, đặc điểm chính của ngành
KTTV luôn được xem như một trong những
dịch vụ công thiết yếu, phục vụ công tác
phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tếxã hội. Từ những bản tin dự báo thời tiết
hàng ngày phục vụ người dân trong sinh
hoạt thường nhật, đến những bản tin dự
báo chuyên dùng cho các ngành kinh tế,
sản xuất như nông nghiệp, công nghiệp
hay vận tải hàng không, KTTV và các
sản phẩm dịch vụ đã trở thành một phần

Trong những năm qua, chúng ra phải
đối mặt với rất nhiều thách thức, ảnh
hưởng lớn đến sự phát triển bền vững,
trong đó nổi bật là sự tác động bất thường
của các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc
biệt là hiện tượng thời tiết phức tạp như:
bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động bất
thường không theo quy luật, nắng nóng,
rét đậm rét hại, mưa lũ bất thường, hạn
hán nghiêm trọng, thiếu nước sinh hoạt và
sản xuất trên diện rộng, xâm nhập mặn,
triều cường, sạt lở bờ sông, bờ biển, nước
biển dâng,… xuất hiện ngày một nhiều, gây
ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản,
cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội,
môi trường. Mặc dù các quy luật khí hậu
bị phá vỡ khiến ngành KTTV ngày càng
gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo,
cảnh báo, ngành KTTV vẫn không ngừng
nỗ lực phát triển, nâng cao chất lượng dự
báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, đón đầu
những vận động của thiên nhiên, phục vụ
cho đời sống cộng đồng, khẳng định vai
trò quan trọng trong việc bảo vệ con người
và tài sản.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước, ngành KTTV Việt Nam đang từng
nước được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện
đại hóa; đa dạng hóa phương thức phục
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vụ, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đáp
ứng các yêu cầu của công cộng, phòng
tránh thiên tai, bảo vệ cuộc sống, tài sản
cho toàn xã hội; khuyến khích xã hội hóa,
thương mại hóa các hoạt động KTTV và
tăng cường sử dụng thông tin KTTV trong
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm mang
lại hiệu quả kinh tế-xã hội thiết thực.
2. Công tác khí tượng thủy văn phục
vụ phát triển bền vững khu vực đồng bằng
sông Cửu Long
a) Tình hình thiên tai lũ lụt, xâm nhập
mặn, sạt lở bờ sông ở ĐBSCL trong thời
gian gần đây
Trong 48 năm gần đây, trên hệ thống
sông Mê Công đã xảy ra 11 trận lũ lớn và
đặc biệt lớn, gây ngập lụt lớn ở ĐBSCL,
là các trận lũ vào các năm 1961, 1966,
1978, 1981, 1984, 1991, 1994, 1996,
2000, 2001 và 2011, vùng ngập lụt
chiếm phần lớn diện tích các tỉnh Đồng

Tháp, An Giang, Long An, Kiên Giang và
một phần các tỉnh lân cận. Trận lũ lớn
gần đây nhất (năm 2011) làm 24 người
chết, trong đó có tới 21 nạn nhân là trẻ
em và nhiều kilômét đê bao lúa vụ ba bị
phá vỡ, gây thiệt hại nặng nề cho người
dân 8 tỉnh vùng ĐBSCL. Những ngày cuối
tháng 10/2018, các tỉnh ĐBSCL đã đối
diện với đợt triều cường lớn nhất trong 40
năm qua. Ở vùng hạ nguồn, triều cường
dâng cao bất thường và lan ngược đến
vùng đầu nguồn. Mức độ rủi ro do triều
cường ngày càng lan rộng. Hàng chục vụ
vỡ đê nước tràn vào nhiều vùng sản xuất,
khu dân cư ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần
Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng,… Lũ kết hợp
triều cường đã gây thiệt hại cho hàng
chục ngàn người dân từ vùng đầu nguồn
Đồng Tháp đến các tỉnh hạ nguồn như
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh
Long và Cần Thơ.

Hình 1: Diễn biến mực nước lũ cao nhất qua các thời kỳ ở ĐBSCL
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Những năm xuất hiện hiện tượng El
Nino mạnh, kéo dài đã làm cho nền nhiệt
độ tăng cao, thiếu hụt lượng mưa trên lưu
vực sông Mê Công, lượng dòng chảy về
ĐBSCL thiếu hụt so với trung bình nhiều
năm, xảy ra tình hình hạn hán, xâm nhập
mặn ở ĐBSCL. Điển hình, mùa mưa năm
2015 tại ĐBSCL đến muộn, kết thúc sớm,
tổng lượng mưa thiếu hụt rất nhiều so với
trung bình nhiều năm, tổng lượng dòng
chảy sông Mê Công về ĐBSCL cũng thiếu
hụt 40-50% so với trung binh nhiều năm
và mực nước tại đầu nguồn sông Cửu Long
đã xuống mức thấp nhất lịch sử. Mùa khô
năm 2015-2016 đã xảy ra tình trạng hạn
hán, xâm nhập mặn lịch sử ở ĐBSCL, gây
ra rất nhiều thiệt hại cho đời sống kinh
tế-xã hội.
Bên cạnh đó, việc xây dựng các đập
thủy điện trên thượng nguồn sông Mê
Công làm giảm đến một nửa lượng phù sa
về ĐBSCL. Những tác động của BĐKH và
các công trình thượng nguồn đang đặt ra
rất nhiều thách thức đối với hoạt động sản
xuất là nông nghiệp và chủ yếu dựa vào
cây lúa. Một vấn đề nghiêm trọng nhất là

hiện nay, hiện tượng sạt lở không chỉ xảy
ra vào mùa lũ mà còn xuất hiện cả ở mùa
khô. Sạt lở vẫn đang diễn ra rộng khắp, từ
các tuyến sông chính cho đến các hệ thống
kênh, rạch, với mức độ sạt lở ngày càng
lớn và khốc liệt hơn. Hiện tượng sạt lở ở
hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu thường
xảy ra nghiêm trọng hơn vào khoảng thời
gian đầu và cuối mùa mưa lũ. Đối với một
số khu vực được xem là điểm nóng, tình
trạng này còn xuất hiện nhiều, với quy mô
lớn từ vài trăm mét đến cả vài cây số như:
Thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và
thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang;
thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện
Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp; thành
phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long.
b) Công tác dự báo, cảnh báo thiên tại,
lũ lụt, xâm nhập mặn ứng phó với sụt lún,
sạt lở phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu
vực đồng bằng sông Cửu Long
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản
lý Nhà nước các hoạt động dự báo, cảnh
báo KTTV, truyền phát tin dự báo, cảnh
báo KTTV, trong những năm qua, Tổng
cục KTTV (trước kia là Trung tâm KTTV
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quốc gia) luôn chỉ đạo sát sao các đơn vị
trực thuộc như Trung tâm dự báo KTTV
quốc gia, Đài KTTV khu vực Nam Bộ theo
dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn,
thực hiện tốt công tác dự báo KTTV, nguồn
nước phục vụ đời sống, kinh tế-xã hội khu
vực ĐBSCL.
Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, Đài
KTTV khu vực Nam Bộ và các Đài KTTV
tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL trực thuộc Tổng
cục KTTV luôn tập trung theo dõi chặt
chẽ tình hình KTTV trên lưu vực sông Mê
Công, dự báo, cảnh báo kịp thời diễn biến
mưa lũ ở khu vực ĐBSCL. Cung cấp các
bản tin nhận định KTTV hạn mùa lũ, kịp
thời đưa ra nhận định tình hình lũ có khả
năng đến sớm và tác động lớn đến các
tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, các bản
tin dự báo, cảnh báo KTTV chi tiết cho
khu vực ĐBSCL và cung cấp các bản tin
cảnh báo triều cường, cảnh báo ngập lụt
do triều cường trước các đợt triều cường từ
3-5 ngày.
Trong mùa khô ở ĐBSCL, các đơn vị
trực thuộc Tổng cục KTTV cung cấp các
bản tin nhận định nguồn nước kèm theo
cảnh báo khả năng xảy ra tình trạng hạn
hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL, tăng cường
tần suất phát hành bản tin khi xuất hiện
nguy cơ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn.
Các thông tin dự báo, cảnh báo thiên
tai KTTV luôn được các đơn vị trực thuộc
Tổng cục KTTV cung cấp kịp thời cho
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố,
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ
huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương thuộc
khu vực Nam Bộ, các cơ quan thông tấn,
báo chí để truyền tải sớm nhất thông tin
về tình hình, diễn biến thiên tai đặc biệt
là lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt do
triều cường ở ĐBSCL.

Với mục tiêu đưa ngành KTTV Việt
Nam đạt trình độ khoa học công nghệ tiên
tiến của khu vực châu Á, có đủ năng lực
điều tra cơ bản, dự báo KTTV, phục vụ yêu
cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do
thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh, khai thác, sử
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo
vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành
KTTV đã được đầu tư và có những thay
đổi mạnh mẽ, năng lực dự báo, cảnh báo
KTTV phục vụ phát triển ĐBSCL ngày một
nâng cao, cụ thể:
- Thời hạn dự báo, cảnh báo lũ cho các
hệ thống sông ở Nam Bộ đã được nâng
lên đến 10 ngày với độ chính xác đạt từ
80-85%;
- Tần suất dự báo lũ từ 3 ngày cung cấp
1 bản tin lên 1 ngày cung cấp 1 bản tin
(bản tin dự báo lũ hàng ngày) chi tiết cho
66 vị trí trạm khi lũ đầu nguồn sông Cửu
Long ở mức cao;
- Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh
báo khô hạn, xâm nhập mặn 10 ngày 1
bản tin và các bản tin nhận định mùa
mưa, mùa khô phục vụ công tác phòng,
chống thiên tai, đảm bảo phát triển kinh
tế-xã hội bền vững khu vực ĐBSCL;
- Năng lực dự báo, cảnh báo các hiện
tượng thiên tai nguy hiểm như mưa lớn,
dông, lốc, sét cho khu vực Nam Bộ được
nâng cao thông qua việc đưa vào hoạt
động Trạm radar thời tiết Nhà Bè;
- Từng bước nâng cấp phương pháp
cảnh báo, dự báo lũ, hạn hán, xâm nhập
mặn, nhằm nâng cao chất lượng dự báo
phục vụ thực hiện các nhiệm vụ chủ
yếu trong giai đoạn 2018-2020 thuộc Kế
hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và
Môi trường thực hiện Nghị quyết số 120/
NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền
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vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.
c) Công tác quan trắc, đo đạc khảo sát
KTTV phục vụ phát triển kinh tế-xã hội
khu vực ĐBSCL
- Mạng lưới quan trắc KTTV
Hiện nay, mạng lưới quan trắc KTTV
phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, điều
tra cơ bản tài nguyên môi trường do Đài
KTTV khu vực Nam Bộ trực thuộc Tổng cục
KTTV có 29 trạm KTTV, 182 trạm thủy văn,
131 điểm đo mưa tự động, được đầu tư các
trang thiết bị quan trắc hiện đại, phục vụ
đắc lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai,
cung cấp thông tin dữ liệu KTTV cho các
sở, ban ngành thuộc khu vực ĐBSCL. Đặc
biệt, hiện nay Tổng cục KTTV đã đưa vào
hoạt động Trạm radar thời tiết Nhà Bè, góp
phần quan trọng trong công các dự báo,
cảnh báo sớm các hiện tượng thiên tai như
mưa lớn, dông, lốc ở khu vực Nam Bộ.
Được sự quan tâm đầu tư, trong những
năm qua, mạng lưới quan trắc KTTV ở
khu vực Nam Bộ dần được nâng cấp, tăng
cường về số lượng và công nghệ đo đạc,
trong đó tiêu biểu như:
+ Tiểu Dự án “Phát triển mạng lưới trạm,
điểm đo mưa, đo mặn phục vụ dự báo khí
tượng thủy văn giai đoạn 2010-2012”, lắp
đặt tăng cường 49 điểm đo mưa cho khu
vực Nam Bộ;
+ Dự án HYCOS của Ủy hội sông Mê
Công quốc tế (MRC) lắp đặt các thiết bị
đo mực nước, mưa tự động tại Tân Châu,
Châu Đốc, Vàm Nao, Cần Thơ, Mỹ Thuận,
Vàm Kênh;
+ Tiểu Dự án “Tăng cường năng lực
cảnh báo, giám sát lũ lụt ĐBSCL” thuộc
Dự án “Quản lý rủi do thiên tai” sử dụng
vốn ODA của Ngân hàng Thế giới, đầu tư
12 trạm quan trắc khí tượng tự động và 89
trạm quan trắc thủy văn tự động, 13 trạm
truyền sóng trung gian đảm bảo thu thập

đầy đủ dữ liệu truyền tức thời, liên tục phục
vụ kịp thời công tác dự báo KTTV, phòng
tránh và giảm nhẹ thiên tai ở ĐBSCL.
Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP
của Chính phủ, Tổng cục KTTV xây dựng kế
hoạch thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm
tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, giám
sát thiên tai tại ĐBSCL như:
+ Xây dựng hệ thống giám sát nguồn
nước dự báo, cảnh báo hạn hán và xâm
nhập mặn vùng ĐBSCL thuộc Đề án điều
tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, dự báo,
cảnh báo phòng chống khô hạn, xâm nhập
mặn thích ứng với BĐKH khu vực Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên, ĐBSCL.
+ Xây dựng mạng lưới giám sát BĐKH,
nước biển dâng cho Việt Nam.
+ Rà soát và cập nhật số liệu, dữ liệu
khí tượng, thủy văn, hải văn và bùn cát
vùng ĐBSCL.
+ Nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống
quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo
KTTV, bùn cát, hải văn.
+ Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông
chính thuộc hệ thống sông Mê Công phục
vụ dự báo, phòng tránh thiên tai, sạt lở
vùng ĐBSCL.
- Khảo sát lũ, hạn hán, mặn
Tổng cục KTTV đã tổ chức thực hiện
nhiệm vụ khảo sát lũ ở ĐBSCL như một
nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, nhằm
thu thập bộ số liệu về số lượng nước và
chất lượng nước lũ từ sông Mê Công chảy
qua biên giới Việt Nam-Campuchia vào
ĐBSCL, đồng bộ với lượng nước lũ vào-ra
các khu vực Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long
Xuyên và Khu giữa sông Tiền-sông Hậu (Khu
giữa), đóng góp cơ sở cho các ngành chức
năng xây dựng quy hoạch, khai thác, giám
sát tài nguyên nước lũ, cũng như nâng cao
chất lượng dự báo và cảnh báo mực nước
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lũ, phát triển kinh tế, ổn định dân sinh.
Mạng lưới khảo sát lũ gồm 62 trạm
khảo sát từ sông Mê Công chảy qua biên
giới vào ĐBSCL, 32 trạm đo lũ vào-ra khu
vực Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên
và Khu giữa và 21 trạm đo chất lượng
nước, được bố trí ở các vị trí đặc trưng ở
vùng biên giới và nội đồng, 30 trạm đo
mặn cố định, 20 trạm đo mặn tăng cường
(các tháng mặn nhất) và 14 tuyến khảo sát
mặn dọc sông.
d) Nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ dự báo và hợp tác quốc tế lĩnh
vực KTTV phục vụ phát triển ĐBSCL
Để tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho
việc ứng dụng hiệu quả các công nghệ dự

những năm qua, công tác nghiên cứu khoa
học và công nghệ của Tổng cục KTTV luôn
được quan tâm, chú trọng đầu tư, trong đó
có các công trình nghiên cứu nâng cao
năng lực dự báo, cảnh báo KTTV cho khu
vực ĐBSCL. Cụ thể một số nghiên cứu như:
- Nghiên cứu khoa học và công nghệ
nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo
các hiện tượng KTTV nguy hiểm và phục
vụ về KTTV ở các địa phương;
- Nâng cao năng lực dự báo và cảnh
báo KTTV, đặc biệt là các hiện tượng KTTV
nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới,
mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, rét
hại kéo dài, triều cường, sóng, nước dâng;
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp
vụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn vùng
ĐBSCL;
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích
hợp thông tin thủy văn và lưu vực sông, trợ
giúp nghiệp vụ dự báo thủy văn và quản
lý các lưu vực sông của Đài KTTV khu vực
Nam Bộ;
- Nghiên cứu hoàn thiện mô hình dự
báo thủy văn nghiệp vụ-tích hợp từ các mô
hình khí tượng, thủy văn và hải văn;

Hình 2: Mạng lưới trạm khảo sát lũ ĐBSCL

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp
vụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn vùng
ĐBSCL;
- Nghiên cứu bộ công cụ dự báo, cảnh
báo sớm mưa, lũ, dông khu vực ĐBSCL;
Kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng
cao năng lực dự báo, cảnh báo, cung cấp
các thông tin dự báo KTTV cho phát triển
kinh tế-xã hội bền vững vùng ĐBSCL.
Hình 3: Mạng lưới trạm đo mặn ở khu vực Nam Bộ

báo, cảnh báo KTTV, phát triển các công
cụ, mô hình dự báo tiên tiến, phù hợp với
điều kiện tự nhiên của Việt Nam, trong

- Về hợp tác quốc tế, Tổng cục KTV
thường xuyên phối hợp với Trung tâm lũ
vùng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế
thu thập, trao đổi thông tin, bản tin dự báo
vùng thượng nguồn sông Mê Công, phục
vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL,
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tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình
KTTV trên lưu vực sông Mê Công, dự báo,
cảnh báo kịp thời diễn biến mưa lũ ở khu
vực ĐBSCL.
3. Những khó khăn thách thức và
kiến nghị
a) Khó khăn thách thức
Bên cạnh những việc đã làm được,
công tác dự báo lũ lụt, hạn hán, xâm nhập
mặn ở ĐBSCL đã và đang gặp rất nhiều
khó khăn, thách thức, trong đó thách thức
chính là BĐKH, tác động của các thủy
điện thượng nguồn sông Mê Công và sự
phát triển kinh tế xã hội ở ĐBSCL.
Về BĐKH: BĐKH làm cho các hiện
tượng KTTV biến đổi bất thường, cực đoan
hơn làm cho công tác dự báo các hiện
tượng như mưa lớn, dông, lốc, lũ lụt, xâm
nhập mặn gặp nhiều khó khăn, do ĐBSCL
có vị trí, đặc điểm tự nhiên bằng phẳng,
độ cao thấp, có hệ thống kênh rạch dày

đặc, chịu ảnh hưởng của hai chế độ thủy
triều, thủy văn-thủy lực vô cùng phức tạp.
BĐKH tác động làm cho nước biển dâng
dẫn đến tình hình xâm nhập mặn diễn
biến phức tạp hơn, xâm nhập mặn sâu hơn
với diện tích rộng hơn, khó kiểm soát hơn,
gây khó khăn cho công tác dự báo mặn.
Về tác động của các thủy điện thượng
nguồn sông Mê Công: hiện có 176 hồ chứa
thủy điện, thủy lợi đã vận hành hoặc đang
xây dựng. Trong đó, trên dòng chính sông
Mê Công gồm 7 thủy điện ở Trung Quốc,
1 thủy điện tại Lào, trên dòng nhánh có 2
thủy điện tại Thái Lan và 166 thủy điện tại
Lào. Chế độ thủy văn hạ lưu chịu tác động
trực tiếp của dòng chảy thượng nguồn,
trong khi các thông tin về vận hành của
các hồ chứa thượng nguồn không đầy đủ,
làm cho công tác dự báo lượng nước về
vùng hạ lưu gặp nhiều khó khăn.
Về phát triển kinh tế xã hội: áp lực về
gia tăng dân số và phát triển kinh tế làm

156

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC, LŨ LỤT, XÂM NHẬP MẶN, ỨNG PHÓ VỚI SỤT LÚN, SẠT LỞ
Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

thu hẹp đất nông nghiệp, gia tăng nguy cơ
ngập, lụt ở nhiều khu vực do phát triển bờ
bao, khu dân cư vượt lũ, làm giảm không
gian chứa, thoát lũ làm cho hiện trạng mặt
đệm thay đổi nhanh, gây khó khăn trong
dự báo lũ, ngập lụt.
Về khoa học-công nghệ: năng lực khoa
học công nghệ và tri thức của con người
trong dự báo các hiện tượng thiên tai còn
hạn chế là tình trạng chung không chỉ ở
Việt Nam mà còn ở các nước tiên tiến trên
thế giới, đặc biệt trong bối cảnh các hiện
tượng thiên tai diễn biến bất thường hiện
nay dẫn đến độ tin cậy của các bản tin dự
báo, cảnh báo thiên tai còn chưa cao.
Với yêu cầu ngày càng cao của xã hội
đặt ra thách thức to lớn, ngành KTTV đã và
đang không ngừng nỗ lực nâng cao năng
lực dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin
KTTV phục vụ xã hội.
b) Kiến nghị
Phối hợp chặt chẽ với Ủy hội sông Mê
Công quốc tế, trao đổi thông tin vận hành
hồ chứa đầy đủ với các nước thượng nguồn
sông Mê Công. Nâng cấp, hiện đại hóa hệ
thống quan trắc, giám sám, dự báo, cảnh
báo KTTV phục vụ tốt hơn cho công tác
phòng, chống thiên tai.

Bộ từ đầu tháng 5 bắt đầu có mưa chuyển
mùa, thời điểm mùa mưa bắt đầu từ khoảng
sau ngày 10/05, như vậy mùa mưa ở khu
vực Nam Bộ diễn ra theo đúng quy luật.
Tổng lượng dòng chảy thượng nguồn
sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu
Long trong tháng 5/2019 có xu thế cao hơn
TBNN và năm 2016 cùng kỳ từ 20-50%.
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến
đổi chậm và ở mức cao hơn TBNN từ 0,10,25m.
Xâm nhập mặn vùng Đồng bằng Nam
Bộ thấp hơn thời kỳ đầu mùa khô.
Mùa lũ năm 2019 ít có khả năng xuất
hiện lũ sớm tại Đồng bằng Nam Bộ. Đỉnh
lũ năm 2019, trên sông Tiền tại Tân Châu,
sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động
1-báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN.
Hiện tượng sạt lở ở hai bên bờ sông
Tiền và sông Hậu vẫn xảy ra và tập trung
nhiều hơn hơn vào khoảng thời gian đầu
và cuối mùa mưa lũ năm 2019./.

Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức
đoàn thể phối hợp, hướng ứng mạnh mẽ
trong tuyên truyền hiểu biết về Luật KTTV,
phổ biến kiến thức về KTTV, góp phần bảo
vệ công trình, hành lang kỹ thuật KTTV,
nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai
của mỗi cá nhân trong xã hội.
4. Nhận định tình hình khí tượng thủy
văn tại đồng bằng sông Cửu Long trong
thời gian tới
Từ tháng 5-10/2019, tổng lượng mưa
ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên
muộn hơn so với TBNN, ở khu vực Nam
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BÁO CÁO VỀ NGUY CƠ SUY GIẢM MỰC NƯỚC,
XÂM NHẬP MẶN, SỤT LÚN NỀN ĐẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP
GIẢM THIỂU Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trên diện tích 13 tỉnh thuộc vùng đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 7 tầng
chứa nước chính là qh, qp3, qp2-3, qp1, n22,
n21, n13.Theo số liệu tổng hợp từ các kết
quả điều tra, đánh giá gần đây nhất, tiềm
năng dự báo nước dưới đất trong vùng là
78,2 triệu m3/ngày và trữ lượng nước ngọt
(tổng khoáng hóa M<1g/l) có thể khai thác
là 9,5 triệu m3/ngày. Cũng theo số liệu tổng
hợp nói trên, hiện vùng ĐBSCL có khoảng
554.000 lỗ khoan đang khai thác với tổng
lưu lượng khoảng 1,95 triệu m3/ngày, trong
đó chủ yếu tập trung khai thác nước ở tầng
qp2-3 với khoảng 417.000 lỗ khoan.
Mặc dù lượng nước hiện đang khai
thác mới chiếm khoảng 20,5% trữ lượng
có thể khai thác, nhưng do mạng lưới các
giếng khoan khai thác chưa hợp lý, cùng
với tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)
nên đã có những dấu hiệu, nguy cơ suy
giảm mực nước, gia tăng xâm nhập mặn
và sụt lún nền đất xảy ra cục bộ tại một
số địa phương, đặt ra những thách thức
không nhỏ trong công tác quản lý, quy
hoạch khai thác sử dụng bền vững và bảo
vệ nguồn nước dưới đất ở vùng ĐBSCL.
1. Nguy cơ suy giảm mực nước
Hiện nay, mạng quan trắc quốc gia
nước dưới đất ở vùng ĐBSCL gồm 260
công trình quan trắc trong các tầng chứa
nước chính đang được khai thác ở vùng
ĐBSCL (trong đó với sự hỗ trợ nguồn vốn

vay ODA của Ngân hàng Thế giới, 33
công trình quan trắc được nâng cấp phục
hồi và 136 công trình xây dựng mới năm
2018). Kết quả quan trắc cho thấy có dấu
hiệu suy giảm mực nước tại một số tầng
chứa nước chính.
Trong khuôn khổ báo cáo này chỉ đánh
giá tốc độ suy giảm mực nước tại các tầng
chứa nước được khai thác nhiều nhất trong
giai đoạn 2013-2018 và dự báo xu thế suy
giảm cho 5 năm tiếp theo 2018-2023.
a) Tầng chứa nước qp3
Tốc độ hạ thấp mực nước trung bình là
0,06m/năm, giá trị hạ thấp nhất là 0,51m/
năm tại công trình Q597020M1 (phường
7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Dự
báo trong 5 năm tiếp theo (2018-2023),
vùng có tốc độ hạ thấp mực nước 0,3-0,5m/
năm chủ yếu tập trung ở tỉnh Sóc Trăng,
Trà Vinh và một phần tỉnh Vĩnh Long với
diện tích là 823km2, chiếm 2,13% diện
tích phân bố của tầng chứa nước (Hình 1).
b) Tầng chứa nước Pleistocene giữa
trên (qp2-3)
Tốc độ hạ thấp mực nước trung bình
là 0,04m/năm, giá trị hạ thấp nhất là
0,61m/năm tại công trình Q597020M1
(phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc
Liêu). Dự báo trong 5 năm tiếp theo (20182023), vùng có tốc độ hạ thấp mực nước
(0,3-0,5m/năm) chủ yếu tập trung ở thành
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Hình 1. Dự báo mực nước dưới đất giai đoạn
12/2018-12/2023 tầng chứa nước qp3
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phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và
một phần ven biển Bạc Liêu, với diện tích
2.260km2, chiếm 5,86% diện tích tầng
chứa nước (Hình 2).
c) Tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1)
Tốc độ hạ thấp mực nước trung bình là
0,15m/năm, giá trị hạ thấp nhất là 0,59m/
năm tại công trình Q326030M1 (thị trấn

05/2003

05/2007

MN dự báo
05/2011

05/2015

05/2019

05/2023

T hời gian

Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). Dự
báo (2018-2023), vùng có tốc độ hạ thấp
mực nước (0,3-0,5 m/năm) chủ yếu tập
trung ở tỉnh Long An với diện tích 298km2,
chiếm 0,77% diện tích tầng chứa nước
(Hình 3).

Q40403T

Cốt cao mực nước (m)

0

-3

-6

-9
MN thực đo

Hình 2. Dự báo mực nước dưới đất giai đoạn 12/201812/2023 tầng chứa nước qp2-3
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Hình 3: Dự báo mực nước dưới đất giai đoạn 12/201812/2023 tầng chứan nước qp1

d) Tầng chứa nước Pleistocene giữa (n )
2
2

Tốc độ hạ thấp mực nước trung bình
là 0,28m/năm, giá trị hạ thấp nhất là
1,05m/năm tại công trình Q604050 (xã
Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long
An). Dự báo (2018-2023), vùng có tốc độ
hạ thấp mực nước (>0,5m/năm) phân bố
ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, thành
phố Cần Thơ và một phần ở Tiền Giang,
Trà Vinh, khu vực phía Đông Nam tỉnh
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An Giang, với diện tích nhỏ 3.132km2
chiếm 7,89% diện tích tầng chứa nước.
Vùng có tốc độ hạ thấp mực nước (0,30,5m/năm) chủ yếu tập trung ở tỉnh Long
An, Tiền Giang, Đồng Tháp, thành phố
Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng,
Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau với diện
tích 8.64km2, chiếm 21,77% diện tích
tầng chứa nước (Hình 4).
đ) Tầng chứa nước Pleistocene dưới (n21)
Tốc độ hạ thấp mực nước trung bình là
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Hình 4: Dự báo mực nước dưới đất giai đoạn 12/201812/2023 tầng chứa nước n22
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0,44m/năm, giá trị hạ thấp nhất là 1,06m/
năm tại công trình Q604060 (xã Nhị
Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Dự
báo (2018-2023), vùng có tốc độ hạ thấp
mực nước rất mạnh (>0,5m/năm) phân bố
rộng, tập trung ở các tỉnh Long An, Đồng
Tháp, thành phố Cần Thơ, An Giang, Tiền
Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang,
Sóc Trăng với diện tích 11.448km2, chiếm
29,67% diện tích tầng chứa nước. Vùng có
tốc độ hạ thấp mực nước mạnh (0,3-0,5m/
năm) chủ yếu tập trung ở các tỉnh Long
An, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần
Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà
Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu với diện tích
12.741km2, chiếm 33,02% diện tích tầng
chứa nước (Hình 5).
e) Cảnh báo
Đến tháng 3 năm 2019, trong 2 tầng
chứa nước phân bố sâu (n22 và n21), chưa
có công trình nào vượt quá mực nước hạ
thấp cho phép. Tuy nhiên có 9 công trình

2. Nguy cơ xâm nhập mặn
Dựa trên kết quả các dự án điều tra
đánh giá tài nguyên nước dưới đất đã tiến
hành, số liệu quan trắc của mạng quan trắc
quốc gia và sử dụng các mô hình, phương
pháp tính toán nghiệp vụ đã đánh giá xu
hướng giá tăng xâm nhập mặn đối với các
tầng chứa nước chủ yếu trong vùng ĐBSCL
như sau:
a)Tầng chứa nước qp3
Diện tích phần nước nhạt nhỏ hơn
nhiều so với diện tích phân bố nước lợ và
nước mặn. Một số công trình hàm lượng
TDS có xu hướng tăng, vượt quá giá trị
giới hạn (GTGH-1500mg/l) theo QCVN
09-MT:2005/BTNMT về chất lượng nước
dưới đất như Q40101Z (Châu Thành,
Kiên Giang). Kết quả dự báo tới năm
2023 cho thấy vùng nước nhạt có nguy
cơ bị nhiễm mặn chiếm 4,18% (350km2)
diện tích vùng phân bố nước nhạt hiện tại
(8.371km2), tập trung chủ yếu ở các tỉnh
Q022050
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Hình 5: Dự báo mực nước dưới đất giai đoạn 12/201812/2023 tầng chứa nước n21
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quan trắc có mực nước đạt trên 50% so với
mực nước hạ thấp cho phép. Danh sách
các công trình có mực nước cần cảnh báo
được nêu trong bảng 1.

Sóc Trăng, Tiền Giang, thành phố Cần
Thơ, Hậu Giang, Long An và một phần
nhỏ ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà
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Bảng 1. Danh sách các công trình được cảnh báo độ sâu mực nước (tháng 3/2019)
TT

Số hiệu công
trình

Tầng
chứa
nước

Độ sâu mực
nước nhỏ nhất
tháng 3/2019,
(m)

Mực nước
hạ thấp
cho phép,
(m)

Xã

Huyện

Tỉnh

1

Q604060

n21

23,68

30,00

Nhị Thành

Thủ Thừa

Long An

2

Q17704TM1

2
2

n

23,61

35,00

Phường 9

Thành phố
Cà Mau

Cà Mau

3

Q616070

n13

23,40

30,00

Thị trấn Bến Lức

Bến Lức

Long An

4
5

Q604050

2
2

n

22,07

30,00

Nhị Thành

Thủ Thừa

Long An

Q604070

n13

21,58

30,00

Nhị Thành

Thủ Thừa

Long An

6

Q206040M1

n21

15,50

30,00

Hòa Long

Lai Vung

Đồng Tháp

7

Q206030M1

2
2

n

15,25

30,00

Hòa Long

Lai Vung

Đồng Tháp

8

Q406040

n22

15,17

30,00

Long Sơn

Cầu Ngang

Trà Vinh

9

Q022050

n

15,11

30,00

Thị trấn Thạnh Hoá

Thạnh Hoá

Long An

1
2

Vinh, Kiên Giang và Bạc Liêu (Hình 6).
b) Tầng chứa nước Pleistocene giữa
trên (qp2-3)
Diện tích phần nước nhạt chiếm khoảng
40% so với diện tích đồng bằng. Một số công

trình hàm lượng TDS có xu hướng tăng, vượt
quá giá trị giới hạn như Q211020 (Long Mỹ,
Hậu Giang ). Kết quả dự báo tới năm 2023 cho
thấy vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn
chiếm 1,0% (164km2) diện tích vùng phân bố

Hình 6: Hiện trạng mặn nhạt và nguy cơ xâm nhập
mặn tầng chứa nước qp3 giai đoạn 2018-2023

Hình 7: Hiện trạng mặn nhạt và nguy cơ xâm nhập
mặn tầng chứa nước qp2-3 giai đoạn 2018-2023
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nước nhạt hiện tại (16.276km2), tập trung chủ
yếu ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Trà
Vinh, Sóc Trăng, Long An (Hình 7).
c) Tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1)
Diện tích phần nước nhạt chiếm
khoảng 30% so với diện tích đồng bằng,
phân bố rải rác, diện tích nước nhạt lớn
nhất tập trung khu vực Kiên Giang, Bạc
Liêu và Cà Mau. Một số công trình hàm
lượng TDS có xu hướng tăng, vượt quá giá
trị giới hạn như Q02204T (Thạnh Hóa,
Long An).
Kết quả dự báo tới năm 2023 cho thấy
vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn
chiếm 1,36% (186 km2) diện tích vùng

phân bố nước nhạt hiện tại (13.655km2),
tập trung chủ yếu ở các tỉnh An Giang, Kiên
Giang và một phần nhỏ các tỉnh Long An,
Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang (Hình 8).
d) Tầng chứa nước Pleistocene giữa (n22)
Diện tích phần nước nhạt chiếm
khoảng 40% so với diện tích đồng bằng.
Một số công trình hàm lượng TDS có xu
hướng tăng, vượt quá giá trị giới hạn như
Q19904T (Ngọc Hiển, Cà Mau). Kết quả
dự báo tới năm 2023 cho thấy vùng nước
nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn chiếm
0,05% (7km2) diện tích vùng phân bố

Hình 8: Hiện trạng mặn nhạt và nguy cơ xâm nhập
mặn tầng chứa nước qp1 giai đoạn 2018-2023

Hình 9: Hiện trạng mặn nhạt và nguy cơ xâm nhập
mặn tầng chứa nước n22 giai đoạn 2018-2023
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nước nhạt (13.474km2) tập trung ở các
tỉnh An Giang, Cà Mau (Hình 9).
đ) Tầng chứa nước Pleistocene dưới (n21)
Diện tích phần nước nhạt chiếm
khoảng 40% so với diện tích đồng bằng.
Một số công trình hàm lượng TDS có xu
hướng tăng, vượt quá giá trị giới hạn như
Q405050 (Trà Cú, Trà Vinh).

3. Nguy cơ sụt lún nền đất do khai thác
làm hạ thấp mực nước dưới đất
Đến nay đã có một số dự án nghiên
cứu, đa phần là của nước ngoài, đánh giá
mức độ sụt lún nền đất ở vùng ĐBSCL, chủ
yếu dựa trên ứng dụng công nghệ phân tích

Kết quả dự báo tới năm 2023 cho thấy
vùng nước nhạt có nguy cơ bị nhiễm mặn
chiếm 0,1% (15km2) diện tích vùng phân
bố nước nhạt (16.499km2) tập trung ở các
tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên
Giang, Hậu Giang, Cà Mau (Hình 10).

Hình 11: Kết quả đánh giá tốc độ sụt lún của vùng
ĐBSCL bằng phân tích ảnh radar giao thoa (InSAR) của
Dự án nghiên cứu Risr & Fall (Đại học Ultrecht và Tập
đoàn Deltares-Hà Lan) (trích dẫn từ Minderhoud và các
cộng sự, 2018)

ảnh radar giao thoa (InSAR). Các kết quả
nghiên cứu này cho thấy một phần diện
tích của ĐBSCL đang sụt lún với tốc độ
<2 cm/năm, cục bộ tại một số địa phương
có thể tới 4cm/năm hoặc nhiều hơn (Hình
11). Khi so sánh bản đồ sụt lún mặt đất từ
InSAR với bản đồ hạ thấp mực nước, một
số nghiên cứu chỉ ra có sự trùng hợp giữa
diện tích sụt lún mặt đất với diện tích hạ
thấp mực nước (Hình 12).
Không thể phủ nhận việc khai thác
không theo quy hoạch dẫn đến hạ thấp
sâu mực nước dưới đất là một trong những
nguyên nhân gây nên sụt lún bề mặt đất ở
một số địa phương ĐBSCL.

Hình 10: Hiện trạng mặn nhạt và nguy cơ xâm nhập
mặn tầng chứa nước n22 giai đoạn 2018-2023

Tuy nhiên, việc đánh giá thận trọng, có
cơ sở khoa học mức độ tác động của khai
thác-hạ thấp mực nước dưới đất đến hạ
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Tuy nhiên trong hoạt động lập, công bố
và tổ chức thực hiện quy hoạch tài nguyên
nước của các tỉnh cần bổ sung hoàn thiện
các nội dung sau:
- Xây dựng các quy hoạch bảo vệ tài
nguyên nước dưới đất;
- Ban hành cơ chế, biện pháp cụ thể
để bảo đảm thực hiện và giám sát việc
thực hiện các quy hoạch khai thác, sử
dụng nước của các ngành, lĩnh vực có liên
quan đến sử dụng tài nguyên nước dưới đất
phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước
dưới đất, bảo đảm sử dụng tổng hợp, hiệu
quả và đa mục tiêu các nguồn nước.

Hình 12: So sánh tốc độ sụt lún mặt đất bằng InSAR với
bản đồ hạ thấp mực nước của Laura và các cộng sự, Đại
học Standford, Hoa Kỳ (2014)

thấp nền đất vùng ĐBSCL đang được các
cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên
và Môi trường tiến hành. Trong đó, số liệu
quan trắc mực nước dưới đất, đo đạc quan
trắc trắc địa-địa hình, kết quả phân tích
ảnh radar giao thoa và số liệu về đặc tính
địa kỹ thuật-địa chất thủy văn của các
tầng chứa nước thu được từ các dự án điều
tra, đánh giá tài nguyên nước đã thực hiện
là nguồn số liệu đầu vào cơ bản cần thiết
phục vụ việc đánh giá trên.
4. Các giải pháp giảm thiểu
a) Hoàn thiện công tác quy hoạch tài
nguyên nước dưới đất
Khẩn trương thực hiện công tác quy
hoạch tài nguyên nước vùng ĐBSCL.
12/13 tỉnh vùng ĐBSCL đã và đang tiến
hành lập các dự án quy hoạch tài nguyên
nước, trong đó có quy hoạch khai thác sử
dụng tài nguyên nước dưới đất. Các dự
án quy hoạch tài nguyên nước nêu trên là
công cụ hữu ích trong công tác quản lý tài
nguyên nước dưới đất.

b) Lập, phê duyệt, công bố và tổ chức
thực hiện kế hoạch điều tra cơ bản, quy
hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước
dưới đất, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm,
cạn kiệt
Các kế hoạch này cần phải được phê
duyệt bằng các văn bản, trong đó quy định
cụ thể về nội dung, nguồn kinh phí, trình
tự tổ chức thực hiện, sản phẩm cụ thể của
công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước
dưới đất để có căn cứ pháp lý cho việc tổ
chức thực hiện.
c) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về tài nguyên và bảo vệ
tài nguyên nước dưới đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở
Tài nguyên và Môi trường các tỉnh đã chú
trọng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo
dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức
cộng đồng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của bộ máy quản lý tài nguyên
và môi trường.
Tăng cường nguồn lực, cán bộ, xây
dựng nội dung phương pháp, hình thức
thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về tài nguyên nước dưới đất và
bảo vệ tài nguyên nước nói chung, tài
nguyên nước dưới đất nói riêng.
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Tiến hành thực hiện thường xuyên,
phổ biến sâu rộng tới người dân và doanh
nghiệp. Hướng dẫn đăng ký khai thác sử
dụng nước dưới đất thông qua các văn bản
pháp luật về tài nguyên nước dưới đất để
các hộ khai thác nước dưới đất tự giác đăng
ký, báo cáo thông tin về tình hình khai thác
cho các cơ quan chức năng.
d) Thực hiện thường xuyên việc đánh
giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt,
nhiễm mặn nguồn nước dưới đất
Để có quy hoạch phân bổ hợp lý trên
quy mô cả đồng bằng, cần tiến hành thường
xuyên việc đánh giá các vấn đề sau: (i) Suy
giảm mực nước dưới đất; (ii) Thay đổi chất
lượng nước; (iii) Gây nhiễm mặn; (iv) Gây ô
nhiễm (arsen, sắt, amoni,…) và sụt lún mặt đất.
Để bảo đảm khai thác, sử dụng và phát
tirển bền vững tài nguyên nước dưới đất,
cần tiến hành các nghiên cứu xác định
phạm vi phân bố, nguyên nhân và đề xuất
giải pháp khắc phục.

đ) Nghiên cứu áp dụng bổ sung nhân
tạo nước dưới đất
Hầu hết các tỉnh chưa có các nghiên
cứu về cơ sở khoa học, các phương pháp
bổ sung nhân tạo, điều kiện và khả năng
áp dụng các phương pháp bổ sung nhân
tạo trong địa bàn tỉnh.
Ở quy mô toàn ĐBSCL, nghiên cứu về
cơ sở khoa học, các phương pháp bổ sung
nhân tạo, điều kiện và khả năng áp dụng
các phương pháp bổ sung nhân tạo mới
chỉ ở dạng các bài báo khoa học.
Việc chỉ ra các vùng có thể tiến hành
bổ sung nhân tạo, phương pháp thích hợp,
kinh phí và hiệu quả của việc bổ sung
nhân tạo vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ ở hầu
hết các tỉnh vùng ĐBSCL.
e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, điều tra bổ sung việc khai thác, sử
dụng tài nguyên nước dưới đất
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tỉnh, vào từng thời điểm cụ thể, các tỉnh
hầu hết đã tiến hành điều tra hiện trang
khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới
đất. Thời điểm các tỉnh tiến hành điều tra
giữa các tỉnh chưa đồng bộ. Kết quả là cho
đến nay rất khó có thông tin lượng khai
thác nước dưới đất hàng năm tăng giảm
thế nào so với các năm trước đó trong một
tỉnh và trên toàn vùng ĐBSCL.
Chưa có các quy định cụ thể, thiếu
các biện pháp, chế tài,... nên trên thực tế,
chưa quản lý được hoạt động khai thác sử
dụng nước dưới đất của các hộ sử dụng
nước. Các hộ khai thác sử dụng nước dưới
đất không có báo cáo về tình hình khai
thác theo giấy phép và không hề bị chịu
bất kỳ hình phạt nào.
g) Xây dựng và duy trì hệ thống quan
trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo tài nguyên
nước dưới đất

Tài liệu tham khảo
Báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng
nước dưới đất, Cục Quản lý tài nguyên nước.
Bùi Trần Vượng, 2015, Đánh giá tác
động của BĐKH đến tài nguyên nước
dưới đất vùng ĐBSCL, đề xuất các giải
pháp ứng phó, Liên đoàn Quy hoạch và
Điều tra tài nguyên nước Miền Nam.
Báo cáo tổng kết Dự án Biên hội-thành
lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất các
tỉnh trên toàn quốc tỷ lệ 1:200.000, Trung
tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên
nước quốc gia.
Các bản tin thông báo, cảnh báo dự
báo tài nguyên nước dưới đất, niên giám
tài nguyên nước dưới đất, Trung tâm Quy
hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tiếp tục duy trì hoàn thiện công tác
quan trắc giám sát, thông báo, cảnh báo
tài nguyên nước mạng quốc gia trên toàn
ĐBSCL.

P.S.J. Minderhoud, L. Coumou, L.E.
Erban, H. Middelkoop, E. Stouthamer,
E.A. Addink (2018), The relation
between land use and subsidence in the
Vietnamese Mekong delta, Science of the
Total Environment 634 (2018), 715 –726.

Đối với các địa phương: đến nay mới
có 4/13 tỉnh, thành phố đã xây dựng mạng
quan trắc tài nguyên nước dưới đất gồm:
Thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc
Trăng, Đồng Tháp.

Laura E Erban, Steven M Gorelick and
Howard A Zebker (2014), Groundwater
extraction, land subsidence and sealevel rise in the Mekong Delta, Vietnam,
Environ. Res. Lett. 9 (2014) 084010 (6pp).

Tuy nhiên việc vận hành còn chưa
thường xuyên liên tục, gây lãng phí đầu tư
xây dựng và thiếu thông tin cho công tác
quản lý tài nguyên nước. Cần tiếp tục vận
hành công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo
tài nguyên nước dưới đất thường xuyên
liên tục tại mạng quan trắc tài nguyên
nước các tỉnh đã xây dựng.
Cần xây dựng và vận hành mạng lưới
quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên
nước dưới đất tại 9 tỉnh còn lại.
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BÁO CÁO VỀ NỖ LỰC CỦA ỦY HỘI SÔNG MÊ CÔNG
QUỐC TẾ TRONG THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG
Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. TÌNH HÌNH LƯU VỰC SÔNG
MÊ CÔNG
1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
Sông Mê Công là dòng sông quan trọng
nhất vùng Đông Nam Á chảy qua 6 quốc
gia. Bắt nguồn từ độ cao 5.000m trên cao
nguyên Tây Tạng, Trung Quốc, trên chiều
dài 4.880km (dài thứ 12 thế giới), dòng
sông đi qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc),
Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và
đổ ra biển Đông tại vùng đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam (Hình
1). Với lưu vực rộng trên 795.000km2 và
tổng lượng dòng chảy hàng năm khoảng
475 tỷ m3 (thứ 8 thế giới), phần đóng góp
của các quốc gia ven sông trong lưu vực
rất khác nhau (Bảng 1), trong đó phần hạ
lưu vực sông Mê Công (bao gồm Lào, Thái
Lan, Campuchia và Việt Nam) chiếm 50%
chiều dài, 75% diện tích lưu vực và khoảng
83% tổng lượng dòng chảy hàng năm.
Dòng sông Mê Công là nguồn sống của
hơn 65 triệu người (Việt Nam có khoảng
19 triệu), với trên 100 dân tộc khác nhau
tạo thành một trong những vùng đa dạng
văn hoá nhất trên thế giới. Khoảng 85%
dân cư trong lưu vực là nông dân và ngư
dân, sống ở vùng nông thôn, phụ thuộc vào
nguồn tài nguyên nước và các nguồn tài
nguyên khác trong các hoạt động kinh tế
chính là trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng
và đánh bắt thủy sản. Để đáp ứng mục

Hình 1: Bản đồ lưu vực sông Mê Công

tiêu phát triển kinh tế, hiện đã có rất nhiều
kế hoạch tham vọng nhằm tăng cường sử
dụng nước, cả về sử dụng nước có tiêu hao
và điều tiết dòng chảy trong lưu vực trong
vài thập kỷ tới đây, chưa kể Trung Quốc
đang đẩy mạnh xây dựng bậc thang thuỷ
điện ở thượng nguồn Mê Công thuộc tỉnh
Vân Nam.
Riêng đối với Việt Nam, sông Mê Công
có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hai
vùng kinh tế trọng điểm là vùng ĐBSCL
và Tây Nguyên, đóng góp 60% tổng lượng
dòng chảy hàng năm và là nơi sinh sống
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Bảng 1. Đóng góp của các quốc gia ven sông vào lưu vực

Trung Quốc

Myanmar

Lào

Thái Lan

Campuchia

Việt Nam

% diện tích
trong lưu vực

21

3

25

23

20

8

% đóng góp vào
tổng lượng/năm

15

2

35

18

19

11

của trên 22% tổng dân số Việt Nam.
ĐBSCL là phần cuối cùng của châu thổ
sông Mê Công, với tổng diện tích tự nhiên
khoảng 3,96 triệu ha chiếm 5% diện tích
lưu vực sông Mê Công. ĐBSCL có vị trí rất
quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội
của cả nước. Với tiềm năng nông nghiệp
to lớn, trong những năm qua, ĐBSCL luôn
đóng góp khoảng 50% tổng sản lượng
lương thực và hơn 90% tổng sản lượng gạo
xuất khẩu của Việt Nam.
2. Các thách thức và cơ hội phát triển
trong lưu vực
Hiện nay lưu vực sông Mê Công đang
phải đối mặt với nhiều thách thức lớn,
nhất là khi các điều kiện ngoại cảnh khu
vực, quốc tế đã thay đổi nhiều so với bối
cảnh giữa những năm 90 khi ký kết Hiệp
định Mê Công 1995. Các thách thức đến
từ các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội
và biến động của tự nhiên như: (i) Phát
triển thủy điện (các quốc gia ven sông đã
khai thác gần 50% tiềm năng phát triển
thủy điện, trong đó Trung Quốc đã hoàn
thành gần 70% tiềm năng và Lào cũng
đang đẩy mạnh phát triển thủy điện dòng
chính); (ii) Chuyển nước ra ngoài lưu vực
(Thái Lan chuyển nước sang lưu vực sông
Chao-phraya); (iii) Gia tăng nhu cầu sử
dụng nước (do Campuchia, Lào và Thái
Lan mở rộng diện tích đất canh tác dự kiến
đến 32% nên nhu cầu nước tăng, đặc biệt
trong mùa khô; nhu cầu nước cho đô thị
và công nghiệp cũng tăng mạnh); (iv) Các
hoạt động khác (tàn phá rừng, nạo vét lòng
sông khai thác cát,…); (v) Biến đổi khí hậu

(BĐKH) đã trở nên ngày càng rõ nét, đặc
biệt hiện tượng nước biển dâng. Các thách
thức này sẽ gây biến động chế độ dòng
chảy như lũ lụt biến động bất thường, sụt
giảm trong mùa khô; chất lượng nước suy
giảm và ô nhiễm, xâm nhập mặn gia tăng,
giảm nguồn dinh dưỡng; phù sa bùn cát
sụt giảm gây xói lở, biến động lòng bờ, sụt
lún, giảm bồi đắp; hệ sinh thái bị đe dọa
do mất các loài di cư, suy thoái giống loài;
cản trở giao thông thủy; từ đó dẫn đến ảnh
hưởng các ngành kinh tế như nông nghiệp,
thủy sản, giao thông thủy và nguồn sống,
sinh kế người dân, gây mất an ninh nguồn
nước và an ninh lương thực cho các nước
trong vùng.
Mặc dù phải đối mặt với những thách
thức nêu trên nhưng hợp tác Mê Công
hiện đang rất được ưu tiên, quan tâm và
có nhiều cơ hội thuận lợi để củng cố và
phát triển. Thành công của các Hội nghị
cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế,
cùng với cam kết hợp tác mạnh mẽ của
Trung Quốc và Myanmar cho thấy xu thế
các nước Uỷ hội sông Mê Công, trong lưu
vực và trong vùng, mong muốn thúc đẩy
hợp tác trong cộng đồng chung ASEAN
là không thể đảo ngược. Hợp tác trong
các sáng kiến vùng, bao gồm Tiểu vùng
Mê Công mở rộng (GMS), Mê Công-Lan
Thương (MLC), ASEAN, APEC, GMS, Mê
Công-Nhật Bản và Mê Công-Mỹ được thúc
đẩy mạnh mẽ, tạo cơ sở thuận lợi cho hợp
tác Mê Công. Hợp tác Mê Công cũng đang
nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đối
tác phát triển và nhà tài trợ.
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Ngày 05 tháng 4 năm 1995 tại Chiềng
Rai, Thái Lan, 4 quốc gia ở hạ lưu vực sông
Mê Công (Campuchia, Lào, Thái Lan và
Việt Nam) đã ký kết Hiệp định hợp tác
phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công
(Hiệp định Mê Công 1995) và thành lập
Ủy hội sông Mê Công quốc tế với chức
năng chính là “Thúc đẩy và điều phối sự
quản lý và phát triển bền vững nước và
các tài nguyên liên quan khác vì lợi ích
chung của các quốc gia thành viên và
phúc lợi của người dân trong lưu vực”.
Hiệp định Mê Công được coi là một hiệp
định hợp tác lưu vực sông tiến bộ trên thế
giới, với các điều khoản chặt chẽ, cụ thể
về các quy định liên quan đến khai thác sử
dụng tài nguyên nước, bảo vệ môi trường,
tổ chức thực hiện và trách nhiệm, quyền
lợi của các bên, hướng tới mục tiêu phát
triển bền vững lưu vực. Cho tới nay, Hiệp
định vẫn là cơ chế pháp lý chặt chẽ nhất
và duy nhất trong lưu vực để đảm bảo các

mục tiêu phát triển và bảo vệ lưu vực của
các quốc gia thành viên nói chung và bảo
vệ quyền lợi của Việt Nam nói riêng.
1. Kết quả thực hiện Hiệp định Mê
Công 1995
Sau khi ký kết Hiệp định Mê Công
1995, các quốc gia thành viên đã tích cực
hợp tác thúc đẩy các hoạt động để thực
hiện Hiệp định vì lợi ích của người dân
sống trong lưu vực. 4 Kế hoạch chiến lược
của Ủy hội cho các giai đoạn 2001-2005,
2006-2010, 2011-2015 và 2016-2020 với
nhiều chương trình tổng thể mang tính lưu
vực đã và đang được các nước thành viên
xây dựng và thực hiện thành công. Thông
qua việc thực hiện các Kế hoạch chiến
lược và các chương trình này, Ủy hội đã
xây dựng và thông qua bộ quy chế sử dụng
nước; tăng cường đối thoại về phát triển tài
nguyên nước trong khu vực; thúc đẩy quá
trình lập quy hoạch toàn lưu vực có điều
phối áp dụng các nguyên tắc của Quản lý
tổng hợp tài nguyên nước; giảm thiểu các
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nguy cơ do lũ và phát huy các mặt tích
cực của lũ; mở rộng các cơ hội thương mại
quốc tế nhờ giao thông đường thủy an toàn
và hiệu quả hơn và các khuôn khổ pháp lý
cho giao thông thuỷ xuyên biên giới; xác
định cân bằng giữa các cơ hội và rủi ro của
các dự án thuỷ điện đang được đề xuất;
nâng cao kiến thức về thủy sản và đa dạng
sinh học thủy sinh; cung cấp hỗ trợ ra quyết
định về môi trường và khởi xướng quá trình
giúp đỡ người dân trong lưu vực để thích
ứng với hậu quả của BĐKH. Qua đó, tài
nguyên nước và tài nguyên liên quan của
lưu vực sông Mê Công đã được bảo vệ tốt
hơn nhờ công tác quản lý môi trường hiệu
quả hơn của các nước thành viên.
Sau 24 năm thực hiện Hiệp định Mê
Công, Ủy hội đã hoàn thành một khối
lượng lớn các văn bản (quy chế, thủ tục,
sổ tay hướng dẫn, hướng dẫn kỹ thuật,…)
giúp giải thích và thực hiện hiệu quả các
điều khoản quy định trong Hiệp định và
đã hoàn thành 90% yêu cầu xây dựng văn

bản pháp lý để thực hiện Hiệp định. Đây
là một thành quả nổi bật mà các đối tác
phát triển, đối tác đối thoại, các đối tác có
liên quan, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là
các tổ chức lưu vực sông khác trên thế giới
đều đánh giá cao và học tập.
Bên cạnh các văn bản pháp lý nêu
trên, Ủy hội cũng đã thực hiện rất nhiều
nghiên cứu phân tích đánh giá giúp thực
hiện các văn bản pháp lý nêu trên (các
tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức phát
triển, ngưỡng và chỉ tiêu đánh giá, phương
pháp và công cụ đánh giá tác động môi
trường kinh tế-xã hội,…).
Ủy hội cũng đã thông qua được Chiến
lược toàn lưu vực cho hầu hết các lĩnh vực
hợp tác của Ủy hội như môi trường, giao
thông thủy, biến đổi khí hậu… góp phần
khẳng định vai trò chủ đạo của Ủy hội
trong nỗ lực chung hướng tới phát triển
bền vững và giúp các quốc gia thành viên
lồng ghép các định hướng lưu vực trong
các chiến lược, chương trình hành động
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quốc gia của mình.
Về hoạt động chia sẻ thông tin số liệu:
các thông tin số liệu về tài nguyên nước,
các điều kiện môi trường xã hội thu thập
được có một ý nghĩa to lớn trong xây dựng
các định hướng chiến lược toàn lưu vực
về phát triển bền vững và cho chiến lược
của các lĩnh vực hợp tác; hỗ trợ xây dựng
các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan
đến khai thác sử dụng nước, các hoạt động
dự báo/cảnh báo, các nghiên cứu cho toàn
lưu vực,...; chia sẻ cho các quốc gia thành
viên và các đối tác có liên quan… Các
nguồn thông tin số liệu của Ủy hội cũng
đã giúp Việt Nam thực hiện thành công
Nghiên cứu tác động của các công trình
thủy điện trên dòng chính sông Mê Công
(2015), trong xây dựng các quy hoạch
vùng và ngành ở ĐBSCL và trong thực
hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính
phủ trong thời gian tới. Hiện nay, các hoạt
động quan trắc này đang được dần chuyển
giao về cho các quốc gia thành viên quản
lý và vận hành, trong khi Ủy hội sẽ đóng
vai trò hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận và quản
lý thông tin số liệu do các quốc gia thành
viên chuyển giao và duy trì hệ thống cơ sở
dữ liệu của Ủy hội.
Bên cạnh các chương trình hoạt động
thường xuyên và dài hạn nêu trên, Ủy hội
còn tiến hành nhiều hoạt động khác có
tính chiến lược, có mục tiêu và nội dung
toàn diện hơn, đa ngành đa lĩnh vực hơn
như: nghiên cứu chung về quản lý phát
triển bền vững lưu vực sông Mê Công, bao
gồm cả tác động của các dự án thủy điện
dòng chính (Nghiên cứu Ủy hội-2017),
các báo cáo định kỳ về hiện trạng lưu vực,
xây dựng các năng lực kỹ thuật cho Ủy
hội như bộ mô hình toán toàn lưu vực, cơ
sở dữ liệu chia sẻ với các quốc gia thành
viên, một hệ thống hỗ trợ ra quyết định
có thể xem xét đánh giá nhiều phương án
phát triển trong lưu vực, hệ thống thu thập

và phân tích số liệu hiện đại tự động (hệ
thống thông tin địa lý, viễn thám,…), tăng
cường năng lực,...
Ngoài các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật,
Ủy hội còn tiến hành nhiều đợt tham vấn
rộng rãi cấp vùng để xem xét các đề xuất
xây dựng các công trình thủy điện dòng
chính (tới nay là 4 dự án của Lào) trước khi
các cấp của Ủy hội có quyết định thích
hợp; duy trì một cơ sở dữ liệu về các dự án
phát triển tài nguyên nước do các quốc gia
thành viên đề xuất để lấy ý kiến các cộng
đồng trong lưu vực. Đây là một hoạt động
nổi bật được cộng đồng quốc tế, khu vực
và tại các quốc gia thành viên đánh giá
cao, giúp Chính phủ các quốc gia thành
viên xem xét thấu đáo được các đề xuất dự
án trước khi ra quyết định.
Thông qua hỗ trợ các hoạt động thực
hiện Hiệp định của Ủy hội, Ban Thư ký
đã dần trưởng thành về nhận thức, tính
chuyên nghiệp, năng lực quản lý, kỹ thuật
và đặc biệt vai trò của các quốc gia thành
viên đã được nâng cao trong quá trình “ven
sông hóa” và trong nỗ lực tái cơ cấu lại cơ
quan Ban Thư ký mới đây, từng bước nâng
Ban Thư ký ngang tầm với các cơ quan của
các tổ chức quốc tế và khu vực khác. Ban
Thư ký đã hoàn thành tốt vai trò vận động
tài trợ, tăng cường quan hệ với các đối tác,
xây dựng định hướng chiến lược và quản
lý chương trình dự án hợp tác.
Cuối cùng, một trong những thành quả
nổi trội của Ủy hội luôn được nêu bật trong
các tuyên bố chung tại các hội nghị cấp
cao là tăng cường mở rộng các mối quan
hệ với các đối tác chiến lược của Ủy hội,
tranh thủ nguồn lực và sự ủng hộ của cộng
đồng quốc tế và các khu vực đối với các
hoạt động hợp tác Mê Công. Bên cạnh các
đối tác phát triển lâu dài, Ủy hội đã mở
rộng quan hệ đối tác đến nhiều đối tác là
các quốc gia quan tâm hoặc tới hầu hết
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các tổ chức lưu vực sông quốc tế khác trên
thế giới và đặc biệt là tới tất cả các cơ
chế hợp tác tiểu vùng nhằm tăng cường
chia sẻ thông tin số liệu, phối hợp hoạt
động, tiết kiệm nguồn lực và thực hiện các
nỗ lực chung,…Cụ thể, sự hợp tác giữa Uỷ
hội sông Mê Công quốc tế với các đối tác
quốc tế, khu vực và quốc gia, bao gồm các
đối tác đối thoại, cụ thể là Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa và Liên bang Myanmar và
các đối tác phát triển đã không ngừng tăng
cường và mở rộng. Uỷ hội sông Mê Công
quốc tế cũng đã và đang củng cố quan hệ
hợp tác mới và quan hệ công tác với nhiều
tổ chức quốc tế bao gồm ASEAN, Tiểu
vùng sông Mê Công mở rộng (GMS), Ngân
hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân
hàng Thế giới trong thúc đẩy phát triển và
quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực
Mê Công.
2. Định hướng hoạt động của Ủy hội
trong thời gian tới
Dựa trên các thành quả và kinh nghiệm
trong 24 năm qua và xét đến các cơ hội,
thách thức của lưu vực nêu trên, Ủy hội đã
định hướng các hoạt động ưu tiên trong thời
gian tới như sau:
Tối ưu hoá các cơ hội phát triển và giải
quyết các thách thức thông qua quá trình
tổng hợp toàn diện và đa ngành trên toàn
lưu vực, đặc biệt trong thực hiện Chiến lược
phát triển lưu vực trong bối cảnh phát triển
kinh tế xã hội, hợp tác và hội nhập khu vực.

Tiếp tục phát huy các kết quả gần đây
trong thực hiện tất cả thủ tục sử dụng nước
của Ủy hội nhằm hỗ trợ sử dụng bền vững,
công bằng và hợp lý tài nguyên nước và các
tài nguyên có liên quan của sông Mê Công.
Tăng cường các mạng lưới quan trắc
trên toàn lưu vực và các hệ thống dự báo
về lũ lụt và hạn hán, các hệ thống quản
lý thông tin và số liệu của Ủy hội đã được
chuyển giao về các quốc gia.
Thực hiện Kế hoạch phát triển lưu vực,
Kế hoạch chiến lược của Ủy hội và các Kế
hoạch chỉ đạo quốc gia tập trung vào các dự
án chung. Tăng cường các nỗ lực thực hiện
các lộ trình chuyển giao các chức năng chủ
chốt về quản lý lưu vực sông bao gồm tăng
cường năng lực về hoạt động quan trắc và
bảo đảm tài chính.
Tiếp tục cải thiện hoạt động phổ biến,
chuyển giao và sử dụng sản phẩm của Ủy
hội cho các cơ quan và tổ chức có liên quan.
Xác định và thực hiện các cơ hội tăng
cường hợp tác với các đối tác đối thoại,
các đối tác phát triển và các đối tác khác.
Xác lập các hình thức hợp tác cụ thể với
ASEAN, Hợp tác Mê Công-Lan Thương và
Tiểu vùng Mê Công mở rộng. Tiếp tục các
cơ chế gắn kết thường xuyên với các bên có
liên quan trong các hoạt động của Ủy hội.

Xem xét các kiến nghị chính từ nghiên
cứu của Ủy hội, cả ở cấp chính sách và cấp
kỹ thuật, nhằm nắm bắt các cơ hội phát
triển và xem xét các phương án đánh đổi,
chia sẻ lợi ích, rủi ro để làm cơ sở cho công
tác quy hoạch và thực hiện các kế hoạch,
các dự án quốc gia và các hoạt động có liên
quan của Ủy hội.

173

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ I

BÁO CÁO VỀ SỤT LÚN ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG, HIỆN TRẠNG VÀ MỘT SỐ
NGUYÊN NHÂN CHÍNH
Viện Khoa học tài nguyên nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tóm tắt

thổ, đặc biệt là vùng ĐBSCL.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
đang bị sụt lún do sự tổ hợp của các
nguyên nhân tự nhiên và do con người gây
ra, trong đó có yếu tố lịch sử sử dụng đất.
Bài viết này phân tích hiện trạng sụt lún
và một số nguyên nhân gây sụt lún đất tại
ĐBSCL dựa trên các bằng chứng khoa học
và tài liệu quan trắc từ các đề án và dự án
trong nước và quốc tế. Các kết quả này
đều đã khẳng định một thực tế rằng hiện
tượng sụt lún đất đang diễn ra với tốc độ
1,1-2,5 cm/năm ở ĐBSCL; và 2-5cm/năm
ở Cà Mau. Các kết quả đều cho thấy có
sự thống nhất cao cả về phạm vi lún và
tốc độ lún trên phạm vi vùng. Tốc độ lún
tăng dần từ phần thượng đồng bằng xuống
phần hạ đồng bằng và vùng ven biển; tăng
cao ở các khu đô thị và thành phố lớn.
Thông qua nhận dạng một số nguyên nhân
gây sụt lún vùng ĐBSCL, một số giải pháp
đồng bộ, tăng cường thể chế, khoa học
công nghệ, hợp tác quốc tế và thông tin
tuyên truyền đã được đề xuất.
1. Vấn đề sụt lún đất ở đồng bằng sông
Cửu Long
Sụt lún đất là hiện tượng bề mặt đất bị
sụt đột ngột hoặc bị lún chìm dần xuống.
Hiện tượng đất bị sụt lún được ghi nhận
đã xảy ra ở nhiều vùng đồng bằng châu
thổ trên thế giới do các quá trình tự nhiên
hoặc các hoạt động của con người. Ở Việt
Nam hiện nay, sụt lún đất đã và đang xảy
ra tại một số vùng đồng bằng phù sa châu

Sụt lún đất với nhiều quy mô và cấp
độ khác nhau ở vùng ĐBSCL trong bối
cảnh nước biển dâng kéo theo hệ quả là
những dải rừng ngập mặn phòng hộ ven
biển ngày càng suy giảm, càng làm tăng
tình trạng xói lở bờ sông, bờ biển, gia tăng
thiệt hại khi có bão tố. Do vấn đề sụt lún
đang diễn ra, ĐBSCL sẽ đối mặt với một
số hệ lụy như mất đất tự nhiên liên tục, hư
hỏng các công trình hạ tầng, hư hại các
tuyến rừng ngập mặn phòng hộ ven biển,
xói mòn bờ biển gia tăng do bờ biển chìm
xuống; rừng ngập mặn suy giảm dẫn đến
xói mòn mạnh hơn và dâng sóng khi có
bão; gia tăng xâm nhập mặn vào hệ thống
sông và vào các tầng nước dưới đất gây
ra tình trạng suy thoái và ô nhiễm nguồn
nước. Lún đất cũng làm sai lệch các giá
trị đo đạc ở các trạm thủy văn thuộc vùng
đất bị lún.
Bài viết này phân tích hiện trạng sụt
lún và một số nguyên nhân gây sụt lún đất
tại ĐBSCL dựa trên các bằng chứng khoa
học và tài liệu quan trắc từ các đề án và
dự án trong nước và quốc tế của Bộ Tài
nguyên Môi trường và học giả nước ngoài
từ Đại học Stanford (Hoa Kỳ, 2014), Đại
học Utrecht (Hà Lan, 2017), Viện Địa kỹ
thuật Nauy (NGI, 2017).
2. Hiện trạng sụt lún
Vấn đề sụt lún ở ĐBSCL đã và đang được
nhiều nhà khoa học quốc tế và trong nước
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quan tâm. Tổ chức Hợp tác phát triển Đức
(GIZ) đang thực hiện “Chương trình thoát
nước và chống ngập đô thị ĐBSCL ứng phó
với biến đổi khí hậu” (BĐKH) với các hoạt
động ở cả cấp chính sách, thể chế và kỹ
thuật, trong đó bao gồm xây dựng mô hình
ngập úng, quy hoạch thoát nước cho các
thành phố Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau.
Tổ chức GIZ cũng đã khởi xướng nghiên
cứu và phối hợp với Cục Cứu trợ và Phòng
chống thiên tai, Cộng hòa Liên bang Đức và

Chương trình quan sát trái đất của Liên minh
châu Âu, đưa ra những số liệu mới về tình
hình sụt lún tại một số khu vực thuộc ĐBSCL.
Kết quả của dự án tuy nhiên vẫn chưa được
chính thức công bố.
Erban và cộng sự (Đại học Stanford, Hoa
Kỳ, 2014) đã nghiên cứu về tình hình khai
thác nước dưới đất, sụt lún đất và nước biển
dâng ở ĐBSCL, sử dụng số liệu quan trắc từ
79 giếng tại 18 vị trí từ năm 1995-2010,
kết hợp với phương pháp radar khẩu độ

(Erban và cộng sự, 2014)
Hình 1: Các giá trị trung bình năm trong giai đoạn 2006-2010. (Hình trái): Tốc độ suy giảm mực nước tối đa giữa
các tầng chứa nước, được nội suy từ dữ liệu giếng quan trắc. (Hình phải): Tốc độ sụt lún, các đường đứt nét được nội
suy bên ngoài khu vực có dữ liệu.

(Minderhoud và cộng sự, 2017)

Hình 2: Độ lún tổng cộng từ năm 1991 (trái) và tốc độ lún năm 2015 (phải)
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(Karlsrud và cộng sự, 2017; 2019)
Hình 3: Quá trình lún quan trắc được tại các vị trí CM1, CM2, CM3 bán đảo Cà Mau

tổng hợp giao thoa InSAR(1) từ 78 ảnh ALOS
PALSAR. Kết quả nghiên cứu cho thấy mực
nước dưới đất đã giảm đáng kể trên diện
rộng ở khu vực ĐBSCL trong những năm
gần đây, trung bình giảm 26cm/năm, gây
ra sự sụt lún khoảng từ 1-4 cm/năm và
trung bình khoảng 1,6cm/năm. Tốc độ sụt
lún cao nhất nằm trên trục Tây Bắc-Đông
Nam, ở khu vực khai thác nước dưới đất
nhiều nhất nằm ở giữa ĐBSCL (như trên
Hình 1).
Minderhoud và cộng sự (Đại học
Utrecht, Hà Lan, 2017) đã nghiên cứu
ảnh hưởng của 25 năm khai thác nước
dưới đất đến sụt lún ĐBSCL. Kết quả trên
hình 2 cho thấy trong 25 năm qua (giai
đoạn 1991-2015), ĐBSCL đã lún trung
bình khoảng 18cm. Tốc độ sụt lún trung
bình hiện tại ước tính lên tới 1,1cm/năm,
lớn nhất vào khoảng 2,5cm/năm ở các
thành phố lớn và các khu công nghiệp
chính, và khoảng 1-2cm/năm ở vùng nông
thôn. Tốc độ sụt lún tính toán hiện tại của
Thành phố Hồ Chí Minhlà ~7,3cm/năm

(từ 6,6-7,7cm).
Karlsrud và cộng sự (Viện Địa kỹ thuật
Nauy, NGI, 2017) đã nghiên cứu về sụt lún
và di chuyển đường bờ biển ở bán đảo Cà
Mau giai đoạn 1 từ năm 2012-2013, hợp
tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và có kết luận rằng khu vực có thể
xảy ra sụt lún khoảng 50cm vào năm 2012
và tốc độ sụt lún đang diễn ra có thể ở mức
2-5cm mỗi năm.
Ở giai đoạn 2, NGI tiếp tục phối hợp
với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng
sản, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn) tiến hành lắp đặt
thiết bị quan trắc lún tại 3 vị trí đại diện
được lựa chọn ở tỉnh Cà Mau (tại Trần
Văn Thời, Năm Căn, Phú Tân) trong năm
2016-2017. Kết quả (Hình 3) cho thấy tốc
độ sụt lún trung bình ở Cà Mau là 3,1cm/
năm. Theo kết quả phân tích InSAR, giá trị
tốc độ sụt lún lớn nhất ở Cà Mau là khoảng
3cm/năm.
Kết quả nghiên cứu của Dự án “Rise and

InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar): Radar khẩu độ tổng hợp giao thoa là một kỹ thuật radar được sử dụng trong đo đạc và
viễn thám. Phương pháp này sử dụng hai hoặc nhiều radar khẩu độ (SAR) hình ảnh tổng hợp để tạo ra bản đồ biến dạng bề mặt hoặc độ
cao kỹ thuật số, sử dụng sự khác biệt trong các giai đoạn của sóng phản xạ.

(1)
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Bảng 1. Mô tả về độ lún, tâm lún, tốc độ lún tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng ĐBSCL

TT

1

Tỉnh
thành

Thành
phố
Hồ Chí
Minh

Độ lún so với năm 2005
(cm)
Giá
trị

Bình
quân

Tại tâm
phễu lún

5-10

23

81,4

Tốc độ lún
(cm/năm)

Mô tả thêm về sụt lún và tâm lún

6,8

- Vùng có tốc độ lún 10cm phân bố chủ
yếu tại quận Bình Chánh, Nam quận
Bình Tân, quận 8, Tây quận 7, Tây Bắc
quận 2, Đông quận 12, Tây Nam quận
Thủ Đức, Tây Bắc huyện Nhà Bè.

(Chi tiết xem Hình 4)

- Phễu lún nằm ở các quận Bình Chánh,
Bình Tân.
2

Bạc
Liêu

>5

23

62,6

5,2

- Phía Nam tỉnh Bạc Liêu có tốc độ lún
trên 10cm với diện tích khoảng 1.187
km2.
- Phễu lún: Huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi,
Bạc Liêu.

3

Cần
Thơ

5-10

13

52,4

4,4

- Phía Đông thành phố Cần Thơ (quận
Ninh Kiều, Bình Thủy, phía Bắc quận
Cái Răng) có tốc độ lún trên 10 cm trên
diện tích khoảng 102 km2.
- Phễu lún: Phía Đông thành phố chạy
ven sông thuộc quận Ninh Kiều.

4

Sóc
Trăng

5-10

11,9

53,1

4,4

- Vùng lún >10 cm nằm rải rác thành các
cụm nhỏ.
- Vùng lún lớn nhất: huyện Châu Thành,
Vĩnh Châu.

5

Đồng
Tháp

1-10

5

51,7

4,3

- Các khu vực lún ổn định 1-5 cm chiếm
phần lớn nửa phía Bắc tỉnh.
- Phễu lún nằm ở phía Nam tỉnh chạy
dọc theo sông gồm các huyện Lấp Võ,
Lai Vung.

6

Cà
Mau

>5

15

33

2,75

- Phần lớn diện tích tỉnh Cà Mau
(khoảng 1.078km2 tại phía Nam tỉnh) có
tốc độ lún trên 10 cm.
- Huyện Đầm Dơi.

7

Tiền
Giang

0-5

2,1

32,6

2,7

177

- Các khu vực ổn định không xảy ra lún
đáng kể là khu vực giữa 2 huyện Cái Bè
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Bảng 1. Mô tả về độ lún, tâm lún, tốc độ lún tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng ĐBSCL (tiếp)

và Cai Lậy. Cá biệt có nơi còn trồi lên
cao 0,2 cm so với năm 2005.
- Phễu lún nằm ở phía Đông tỉnh thuộc
huyện Gò Công.
8

Hậu
Giang

>5

18

30,3

2,53

Đông Bắc tỉnh thuộc huyện Phụng Hiệp,
Châu Thành, Châu Thành A.

9

An

0-10

2,1

29,3

2,93

- Các khu vực ổn định không xảy ra lún
đáng kể là khu vực phía Tây tỉnh bao
gồm các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu
Thành, nửa Tây huyện Thoại Sơn.

Giang

- Phễu lún nằm ở phía Đông tỉnh chạy
dọc theo sông gồm các huyện Phú Tân,
Chợ Mới, Long Xuyên.
10

Kiên
Giang

5

7,9

28,4

2,4

- Vùng lún >10 cm nằm rải rác thành các
cụm nhỏ.
- Phễu lún nằm ở phía Nam tỉnh huyện
Vĩnh Thuận.

11

Long
An

1-5

4,2

15,9

1,33

- Các khu vực ổn định không xảy ra lún
đáng kể thuộc khu vực phía Bắc tỉnh bao
gồm các huyện Đức Hòa, Đức Huệ.
- Phễu lún nằm ở phía Đông tỉnh thuộc
huyện Cần Giuộc.

12

Bến
Tre

1-5

3

15,1

1,2

13

Trà
Vinh

0-5

3,7

12,4

1

Fall”(1) vừa công bố kết quả tốc độ sụt lún
trung bình ở ĐBSCL ở mức 1-2cm ở vùng
nông thôn và tới 2,5cm ở khu vực thành thị
và khu công nghiệp.
Kết quả phân tích số liệu từ nhiệm vụ
“Đo kiểm tra các mốc cao độ hạng I, II, III
Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
và một số tỉnh ĐBSCL” (giai đoạn 20052014, 2005 -2017) đã chỉ ra rằng khu vực
ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh đang
xảy ra sụt lún ở nhiều mức độ và quá trình

Phía Nam tỉnh thuộc huyện Mỏ Cày.
Phía Đông tỉnh thuộc huyện Gò Công.

lún ngày càng gia tăng.
Nhìn chung, khu vực Thành phố Hồ Chí
Minh đang bị lún nhiều nhất với độ lún bình
quân trong giai đoạn từ 5-10 cm, tỉnh An
Giang và phía Đông tỉnh Kiên Giang bị lún
ít; phía Nam tỉnh Kiên Giang, thành phố Cần
Thơ và các tỉnh phía Đông Sông Hậu (Long
An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến
Tre, Đồng Tháp) độ lún khoảng 1-5cm; khu
vực các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang,
Sóc Trăng có độ lún 5-10 cm.

Dự án“Rise and Fall” do Đại học Utrecht (Hà Lan) hợp tác với Đại học Cần Thơ xây dựng Chiến lược khai thác nước dưới đất hợp lý
nhằm giảm thiểu các vấn đề về sụt lún đất và xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong bối cảnh đô thị hoá và BĐKH. Dự án tập trung đánh giá
các đặc tính tự nhiên ở tầng nông dưới mặt đất, động lực mặn-nhạt của nước dưới đất, tốc độ sụt lún, xâm nhập mặn ở các cửa sông và
thể chế-chính sách hướng đến quản trị nguồn tài nguyên nước dưới đất một cách bền vững.

(1)
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Hình 4: Sơ đồ phân vùng lún, hạ thấp mực nước dưới đất ĐBSCL giai đoạn 2005-2017
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Trong khu vực tồn tại các phễu lún lớn,
một phễu lún ở Thành phố Hồ Chí Minh,
tâm lún tại trung tâm thành phố với độ lún tại
tâm đến 81,4cm so với năm 2005. Phễu lún
còn lại nằm ở khu vực các tỉnh, thành phố
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu
và Cà Mau với phễu lún nằm ở khu vực giữa
thành phố Cần Thơ và Hậu Giang, độ lún tại
tâm 51,7cm so với năm 2005. Phễu lún khác
nằm ở khu vực trung tâm 2 tỉnh Cà Mau và
phía nam tỉnh Bạc Liêu với độ lún tại tâm
62,6cm so với năm 2005.
Chi tiết về độ lún, tâm lún, tốc độ lún
tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực
thuộc các tỉnh vùng ĐBSCL giai đoạn 20052017 được mô tả trong Bảng 1, trong đó sơ
đồ phân vùng lún, hạ thấp mực nước dưới
đất ĐBSCL giai đoạn 2005 - 2017 được mô
tả trên Hình 4.
3. Một số nguyên nhân gây ra sụt lún
Hiện tượng sụt lún đang diễn ra ở
ĐBSCL do nhiều nguyên nhân trong đó có
yếu tố tự nhiên và con người. Một số kết
quả nghiên cứu gần đây đã khẳng định
nguyên nhân gây sụt lún ở ĐBSCL, Thành
phố Hồ Chí Minh và bán đảo Cà Mau là
do hoạt động khai thác nước dưới đất. Tuy
nhiên, sụt lún mặt đất vùng ĐBSCL là do sự
kết hợp hoặc tổ hợp của các nguyên nhân
gây ra sụt lún khác liên quan đến lịch sử sử
dụng đất, sự tự cố kết của các lớp trầm tích
trẻ, do kiến tạo địa chất, suy giảm phù sa,
gia tăng tải trọng của các công trình xây
dựng và hạ tầng và các nguyên nhân khác
(Hình 5).
Như vậy, hiện tượng sụt lún đang diễn
ra ở ĐBSCL là do sự kết hợp của các nguyên
nhân tự nhiên và do con người gây ra và có
thể được chia thành ba nhóm như sau:
a) Nguyên nhân tự nhiên
- Sự cố kết chậm của lớp đất sét yếu
bão hòa nước xen giữa các tầng chứa nước

(Mô tả dựa theo Minderhoud và cộng
sự, 2015)
Hình 5: Sơ đồ hóa một số nguyên nhân gây ra sụt lún
ĐBSCL

cũng là một nguyên nhân gây sụt lún. Quá
trình này diễn ra tự nhiên với tốc độ chậm,
lâu dài. Theo ước tính, tốc độ sụt lún do
nhóm các nguyên nhân này có thể đạt vài
milimet đến khoảng 1cm/năm.
- Xâm nhập mặn làm suy yếu liên kết
hóa học giữa các hạt đất, làm cho các lớp
đất dễ bị nén hơn. Ngoài ra, hiện tượng
xâm nhập mặn còn làm gia tăng cố kết thứ
cấp của tầng đất yếu. Quá trình này diễn
ra tự nhiên với tốc độ chậm, lâu dài.
- Kiến tạo địa chất xảy ra không đều
và theo các khối địa chất, có khối bị sụt
xuống, thậm chí có khối địa chất bị trồi
lên. Theo kết quả nghiên cứu gần đây, tốc
độ hạ trung bình là 2,7mm/năm, tốc độ
hạ lớn nhất là 19,9mm/năm (khu vực Cần
Giờ) và tốc độ nâng lớn nhất đạt 20,6mm/
năm (khu vực Hòn Đất).
- Nước biển dâng tương đối xảy ra
khi có một sự gia tăng mực nước của đại
dương so với các biến động cục bộ của đất
liền. Nước biển dâng và đồng thời mặt đất
hạ xuống sẽ làm tăng độ lún so với mực
nước biển hiện tại. Theo kịch bản BĐKH
và nước biển dâng hiện nay thì tốc độ sụt
lún có thể cao hơn tốc độ nước biển dâng.
b) Do tác động của con người
- Suy giảm mực nước dưới đất: điều
kiện tiên quyết để hiện tượng sụt lún xảy
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ra do hạ thấp mực nước dưới đất: (i) Các
tầng chứa nước có áp, bị bao phủ bởi các
lớp đất sét mềm ít cố kết; hoặc địa tầng
có chứa các lớp đất hạt mịn (fine-grained
material) nằm xen kẹp giữa các lớp hạt thô
(coarse-grained material); (ii) Khai thác
nước dưới đất liên tục dẫn đến mực nước
dưới đất bị suy giảm liên tục.
Sụt lún đất do nguyên nhân suy giảm
mực nước dưới đất có thể được tính toán
dựa trên lý thuyết của Terzaghi (1925),
trong đó ứng suất hiệu quả là sự chênh
lệch giữa ứng suất tổng và áp lực chất lỏng
hoặc lỗ rỗng. Mối quan hệ này cho thấy
có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc hạ thấp
mực nước dưới đất do bơm hút và sụt lún.
Trong một tầng chứa nước, áp lực nước lỗ
rỗng tương đương với áp lực cột nước. Khi
nước được rút ra khỏi tầng chứa nước và sau
đó áp lực cột nước giảm, ứng suất hiệu quả
trên tầng chứa nước tăng lên mặc dù tổng
ứng suất không đổi. Chính sự gia tăng ứng
suất hiệu quả là nguyên nhân gây ra sự cố
kết của các lớp đất đá dẫn đến sự sụt lún bề
mặt (Nguyen Cao Don và cộng sự, 2004).
Theo số liệu quan trắc mực nước dưới
đất từ năm 1995 đến nay (NAWAPI) tại
các công trình quan trắc trong mạng quan
trắc quốc gia vùng ĐBSCL cho thấy mực
nước dưới đất trong hầu hết các tầng chứa
nước đều bị hạ thấp liên tục. Kết quả trên
Hình 4 cho thấy sự suy giảm mực nước
dưới đất có mối liên hệ chặt chẽ với giá trị
sụt lún đo được.
- Phù sa suy giảm: các hồ đập được
xây dựng ở thượng nguồn sông Mê Công
đã làm giảm lượng phù sa ở vùng hạ lưu.
Trước đây, phù sa trong nước lũ chảy tràn
và bồi lắng ở nội đồng trong vùng Đồng
Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Sự bồi
lắng này bù đắp lại sự lún và cố kết của
nền đất phù sa, cho nên ĐBSCL vẫn duy
trì được cao độ. Giờ đây, những con đê

bao sông, kênh rạch đã ngăn chặn phù sa
từ sông vào bồi đắp cho đồng bằng, hơn
nữa lượng phù sa lại bị suy giảm, do đó,
vùng nội đồng không còn được bồi đắp như
trước đây, mặt đất đang trong quá trình lún
tự nhiên sẽ dẫn đến mất dần cao độ.
- Đô thị hóa, phát triển dân cư và cơ sở
hạ tầng: Quá trình đô thị hóa trong vùng
đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ các
điều kiện môi trường và tài nguyên ở cả
thành thị lẫn nông thôn. Quá trình đô thị
hóa và xây dựng đang được đẩy nhanh.
Các thành phố hình thành và mở rộng.
Các công trình hạ tầng kiến trúc, đặc biệt
là các tòa nhà lớn, các công trình có quy
mô lớn, cầu cống, giao thông và phương
tiện, thủy lợi, v.v. càng làm tăng tải trọng
và diện tích chất tải, cho nên ngày càng
đẩy nhanh quá trình sụt lún đất. Khi diện
tích xây dựng ngày càng lớn thì lún diện
rộng sẽ có khả năng xảy ra. Theo tính toán
sơ bộ dựa vào việc phân tích ảnh vệ tinh
qua các thời kỳ từ 2005 đến 2016, diện
tích sử dụng đất của các đô thị, dân cư và
cơ sở hạ tầng tại một số đô thị lớn ở các tỉnh
thành vùng ĐBSCL có mối liên hệ tương
đối chặt chẽ với giá trị sụt lún đo được.
c) Do tự nhiên và con người
- Sự tự cố kết của các lớp trầm tích trẻ:
Các lớp trầm tích trẻ phân bố ở tầng nông
dưới mặt đất bị cố kết dưới tác động trực
tiếp của các yếu tố tự nhiên và con người.
Các lớp trầm tích này bị nén chặt trong
quá trình chôn vùi theo thời gian do các
lớp trầm tích mới hình thành. Vào mùa
mưa lũ, mực nước trong hệ thống sông
dâng cao gây ngập lụt vùng đồng bằng.
Lũ lụt khi rút đi thường để lại một lớp trầm
tích mỏng. Sau mỗi đợt lũ lụt, một lớp trầm
tích mới được bồi thêm vào. Khối lượng
của các lớp bề mặt ép các lớp dưới lại với
nhau. Các lớp bên dưới cố kết lại và các
lớp bên trên nén xuống. Sự thiếu hụt phù
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sa dẫn đến hiện tượng sụt lún bề mặt ở
các đồng bằng trồng lúa và nông thôn, nơi
không nhất thiết phải có hoạt động khai
thác và sử dụng nước dưới đất.
4. Kết luận và một số đề xuất
Vấn đề sụt lún ở ĐBSCL đã diễn ra rõ
rệt từ các thập kỷ trước và vẫn đang tiếp tục
diễn ra. Các kết quả nghiên cứu cả về khoa
học và quan trắc được công bố gần đây đều
khẳng định một thực tế là quá trình sụt lún
đất đang diễn ra tại vùng ĐBSCL. Tốc độ
lún tăng dần từ phần thượng đồng bằng
xuống phần hạ đồng bằng và vùng ven
biển; tăng cao ở các khu đô thị và thành
phố lớn. Sụt lún xảy ra ở ĐBSCL có thể do
việc suy giảm liên tục mực nước dưới đất,
sự tự cố kết của các lớp trầm tích trẻ, hoạt
động kiến tạo địa chất, gia tăng tải trọng
của công trình xây dựng, tính từ biến của
đất đá và các nguyên nhân khác.
Để sụt lún tại ĐBSCL không tăng theo
thời gian, cần có các giải pháp đồng bộ,

sâu rộng về tăng cường thể chế, đẩy mạnh
khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và
thông tin tuyên truyền. Các nguyên nhân
sụt lún cần được sự nghiên cứu đầy đủ và
tích hợp một cách khoa học, phi chính trị
nhằm định lượng được tác động chính của
các ảnh hưởng này.
Trong số các nguyên nhân gây sụt lún
đất, không phải nguyên nhân nào cũng có
giải pháp tương ứng. Sẽ không có giải pháp
ứng với nguyên nhân xây dựng cơ sở hạ
tầng do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội là
liên tục. Nguyên nhân nén lún do tự nhiên
hoặc chuyển động kiến tạo cũng sẽ không
có giải pháp tương ứng. Hiện tại, sản xuất
nông nghiệp vẫn đang là chủ lực của vùng
ĐBSCL, trước tác động của BĐKH gây ra
hạn hán, xâm nhập mặn, việc khai thác, sử
dụng nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt,
sản xuất là khó tránh khỏi nên cần khai
thác tối ưu.
Một số giải pháp chính dưới đây được
đề xuất, bao gồm (i) Nghiên cứu giải pháp
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khoa học tối ưu hóa khai thác nước dưới đất
kết hợp sử dụng nước mặt và bổ cập nước
ngầm; (ii) Nghiên cứu tạo nguồn nước ngọt
thay thế, bảo tồn và khôi phục vùng hấp
thu lũ ở Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long
Xuyên; (iii) Tăng cường thể chế và thông tin
tuyên truyền nhằm hạn chế việc khai thác
nước ngầm tự phát của hộ gia đình. Giải
pháp tiết kiệm nước sạch, xử lý nước mặt;
(iv) Xây dựng các mô hình sinh kế nông
nghiệp dựa vào lũ để hấp thu nước lũ và
giảm sụt lún, đảm bảo nguồn nước ngầm,
bồi đắp phù sa; (v) Rà soát, điều chỉnh lại
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã
hội của vùng và của từng địa phương; hạn
chế phát triển những khu vực hiện đang
có xu hướng sụt lún do tân kiến tạo và các
vùng có lớp đất sét yếu dày; (vi) Đầu tư xây
dựng cơ sở dữ liệu, các trạm quan trắc diễn
biến lún bề mặt đất và các tầng chứa nước
chủ yếu vùng ĐBSCL; (vii) Đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền để chính quyền
các cấp và cộng động địa phương nhận
biết về vấn đề sụt lún khu vực và cần có
hành vi ứng xử thích hợp và (viii) Xây dựng
một chính sách đối ngoại sử dụng bền vững
nguồn nước sông Mê Công.
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BÁO CÁO VỀ QUY HOẠCH THỦY LỢI
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐỒNG BẰNG ngọt cho sản xuất và sinh hoạt trên diện
tích khoảng 2,1 triệu ha ở những vùng xa
SÔNG CỬU LONG
1. Vị trí và vai trò của đồng bằng sông
Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
nằm ở cuối châu thổ sông Mê Công với
diện tích khoảng 3,96 triệu ha, chiếm
5% diện tích toàn lưu vực, tiếp giáp biển
Đông và biển Tây. Dòng chảy trung bình
của sông Mê Công vào lãnh thổ Việt Nam
khoảng 475tỷ m3/năm. Với nền địa hình
thấp, cao độ trung bình khoảng 1,5m,
ĐBSCL là một trong 5 vùng đồng bằng
trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do
biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng.
ĐBSCL có vị trí quan trọng trong phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước, đóng
góp 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản;
60% sản lượng cá xuất khẩu; 70% sản
lượng trái cây; 50% sản lượng lúa; 95%
lượng gạo xuất khẩu, góp phần bảo đảm
an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu.
Trong tiến trình phát triển kinh tếxã hội ở ĐBSCL, điều kiện tự nhiên ảnh
hưởng không nhỏ đến sản xuất nông
nghiệp và sinh hoạt của người dân, cụ thể:
ảnh hưởng của lũ trên diện tích 1,9 triệu
ha ở vùng thượng nguồn; mặn xâm nhập
trên diện tích khoảng 1,2 đến 1,6 triệu ha
ở vùng ven biển; đất phèn và sự lan truyền
nước chua trên diện tích khoảng 1,0 triệu
ha ở những vùng thấp trũng và thiếu nước

sông, gần biển thuộc vùng giữa đồng bằng.

Để đáp ứng với nhu cầu phát triển của
ĐBSCL, trong hơn 40 năm qua, Đảng và
Chính phủ đã cho triển khai nhiều chương
trình phát triển kinh tế-xã hội gồm:
- Chương trình phát triển Đồng Tháp
Mười (1985-1995), Chương trình phát
triển Tứ giác Long Xuyên và Tây sông
Hậu, Chương trình phát triển bán đảo Cà
Mau (1990-2000), hàng loạt chương trình
ngọt hóa ở vùng ven biển (Gò Công, Nam
Măng Thít, Quản Lộ-Phụng Hiệp, Bắc Bến
Tre,…) và đặc biệt năm 1996, Chính phủ
đã ban hành Quyết định số 99/TTg ngày
09/02/1996 về định hướng dài hạn và kế
hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát
triển thủy lợi, giao thông và xây dựng nông
thôn ĐBSCL;
- Năm 1999, Chính phủ ban hành
Quyết định số 144/1999/QĐ-TTg ngày
21/06/1999 phê duyệt Quy hoạch về kiểm
soát và sử dụng nước lũ vùng ĐBSCL giai
đoạn đến năm 2010;
- Năm 2006 ban hành Quyết định số
84/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch ĐBSCL giai đoạn 20062010 và định hướng đến 2020; năm 2012
ban hành Quyết định số 1397/QĐ-TTg
phê duyệt Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL trong
điều kiện BĐKH và nước biển dâng giai
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đoạn 2012-2020 và định hướng đến 2050.
Triển khai thực hiện các chương trình,
quy hoạch trên, ĐBSCL đã hình thành một số
hệ thống công trình thủy lợi rất lớn, tiêu biểu
như: Hệ thống thủy lợi Gò Công, Bảo Định,
Bắc Bến Tre, Nam Bến Tre, Nam Mang Thít,
Ô Môn-Xà No, Quản Lộ-Phụng Hiệp, Long
Phú-Tiếp Nhật, Ba Rinh-Tà Liêm, Bắc Vàm
Nao,… Các hệ thống thủy lợi đã góp phần
phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an
ninh lương thực, nâng cao đời sống, sinh kế
của người dân trong vùng.
2. Đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch
Giai đoạn trước năm 1975, ĐBSCL
chủ yếu tập trung nghiên cứu, thu thập tài
liệu, thăm dò tìm kiếm. Các nghiên cứu
ở mức khái quát, đơn lẻ, thủy lợi chủ yếu
phục vụ sản xuất lúa 1 vụ ở những khu vực
thuận lợi về nguồn nước.
Từ năm 1976 đến năm 1985 (thời kỳ
bao cấp), quy hoạch tập trung khai hoang,
tăng vụ, mở rộng diện tích trồng lúa. Trong
giai đoạn này đã đề xuất và thực hiện một
số kênh dẫn nước, ép phèn, tiêu chua, cải
tạo được khoảng 800 nghìn ha đất phèn.
Đắp bờ bao bảo vệ sản xuất lúa, thủy lợi
phục vụ cho sản xuất lúa từ 2 đến 3 vụ.
Từ năm 1985-2010, quy hoạch tập
trung đề xuất các giải pháp thủy lợi
phục vụ gia tăng tối đa sản lượng lúa,
màu, đáp ứng an ninh lương thực, Chính
phủ đã phê duyệt các quy hoạch trong
lĩnh vực thủy lợi theo các quyết định:
Quyết định số 99/TTg ngày 09/02/1996;
Quyết định số 144/1999/QĐ-TTg ngày
21/06/1999; Quyết định số 84/QĐ-TTg
ngày 19/04/2006.
Từ năm 2010 đến nay, quy hoạch đã
bước đầu đề cập đến tác động của BĐKH
và nước biển dâng, ảnh hưởng của phát
triển thượng lưu và tiếp cận công tác thủy
lợi phục vụ đa mục tiêu, liên ngành, đã

trình Chính phủ phê duyệt Quyết định số
1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 về Quy
hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 20122020 và định hướng đến 2050 trong điều
kiện BĐKH, nước biển dâng để phát triển
thủy lợi ở ĐBSCL. Năm 2013, với sự hỗ trợ
của Chính phủ Hà Lan, đã xây dựng được
Kế hoạch phát triển ĐBSCL MDP 2.0.
Qua quá trình lập quy hoạch thủy lợi,
thực tế đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác
và vận hành đã bộc lộ một số tồn tại, hạn
chế cần khắc phục. Các tồn tại, hạn chế
chính được khái quát theo 3 vùng sinh
thái: vùng thượng đồng bằng phát triển
theo sinh thái thích ứng với ngập lũ; vùng
giữa đồng bằng phát triển theo sinh thái
nước ngọt là chủ đạo; vùng ven biển phát
triển theo mô hình sinh thái nước mặn lợ,
như sau:
a) Vùng thượng đồng bằng
Phát triển đê bao, bờ bao sản xuất lúa
3 vụ và bảo vệ cây ăn trái tăng nhanh đã
tác động đến khả năng chứa lũ và thoát lũ.
Chưa đề xuất được các mô hình sinh
kế cho người dân vùng lũ và mô hình canh
tác khi có lộ trình chuyển đổi diện tích sản
xuất lúa thu-đông ở vùng ngập sâu.
Ngập úng khu vực sản xuất nông
nghiệp, thành phố, đô thị và khu dân cư
chưa chủ động kiểm soát được, gây thiệt
hại cho sản xuất lúa hè-thu, cây ăn trái
vùng ven sông Tiền, thiệt hại tài sản của
người dân.
Hạ tầng phát triển của các ngành (giao
thông, xây dựng, đô thị), sản xuất nông
nghiệp làm giảm không gian chứa lũ, gây
cản trở thoát lũ.
Tình trạng vi phạm, lấn chiếm, xây
dựng cơ sở hạ tầng trên sông, kênh, rạch
gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm chất
lượng nước.
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Sạt lở, bồi lắng hệ thống kênh, rạch
các cấp và nội đồng xảy ra thường xuyên,
chưa đáp ứng yêu cầu cấp nước tưới, tiêu
thoát lũ, tiêu chua, cải tạo đất phèn, nhất
là tại trung tâm phèn Bắc Đông, Bo Bo và
Tứ giác Hà Tiên.
b) Vùng giữa đồng bằng
Việc đầu tư khép kín, hiện đại hóa
các hệ thống thủy lợi chưa được triển khai
đồng bộ như: Ô Môn-Xà No, Quản LộPhụng Hiệp, Nam Mang Thít,...
Bồi lắng kênh, rạch, hạn chế khả năng
cấp, thoát nước; đầu tư hạ tầng, lấn chiếm
vi phạm hệ thống kênh rạch đã ảnh hưởng
đến khả năng thoát lũ, cấp nước; ô nhiễm
môi trường sinh thái.
Hệ thống thủy lợi nội đồng chưa hoàn
chỉnh, các giải pháp thủy lợi phục vụ cây
ăn trái còn hạn chế.
Quan điểm đầu tư các công trình
kiểm soát lũ trên sông Hậu chưa rõ ràng

(từ vùng thượng đồng bằng xuống vùng
giữa đồng bằng).
Giải pháp cấp nước cho nuôi trồng
thủy sản nước ngọt, nhất là cá tra còn
hạn chế.
Ngập úng đô thị (Cần Thơ, Vĩnh
Long,…) thường xuyên xảy ra.
c) Vùng ven biển
Thiếu nước ngọt, nước mặn chủ động
phục vụ chuyển đổi sản xuất và sinh hoạt.
Chưa hoàn thiện công trình phân ranh
mặn ngọt; chưa đề xuất giải pháp cấp
nước ngọt và nước mặn phục vụ nuôi trồng
thủy sản (ven Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu,
Cà Mau, Kiên Giang,…). Những vùng xa
nguồn nước sông chính (bán đảo Cà Mau,
Nam Mang Thít, Bến Tre,...) còn thiếu
nguồn nước ngọt để chủ động sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất và tổ chức sản
xuất kinh tế mặn-lợ chưa theo quy hoạch,
chưa thích ứng với BĐKH và phát triển.
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Việc khai thác, sử dụng nguồn nước
ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản ngày
càng tăng, làm hạ thấp mực nước ngầm,
sụt lún đất.
Sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra phức tạp.
3. Thách thức
a) Bối cảnh biến đổi khí hậu
BĐKH là xu thế tất yếu phải sống
chung và thích nghi. Theo kịch bản BĐKH,
ĐBSCL là một trong 5 châu thổ chịu ảnh
hưởng nặng nề, cụ thể:

Việc xây dựng các bậc thang thủy
điện ở thượng nguồn (dòng chính và dòng
nhánh); nguy cơ chuyển nước từ lưu vực
sông Mê Công sang lưu vực sông khác (chủ
yếu của Thái Lan) và can thiệp vào Biển
Hồ của Campuchia sẽ có tác động bất lợi,
nghiêm trọng đến vùng ĐBSCL cả về chế
độ dòng chảy, thủy văn, bùn, cát, hệ thủy
sinh và hệ sinh thái.
c) Phát triển tại đồng bằng
Khai thác sử dụng tài nguyên quá mức
(tài nguyên đất, nước và khoáng sản).

- Với kịch bản trung bình: nhiệt độ
tăng 1,7-1,90C; mưa tăng 5-15%. Với kịch
bản cao: nhiệt độ tăng 3,00C-3,50C; mưa
tăng 20%, tăng tập trung vào mùa mưa.

Sức ép dân số, phát triển đô thị, hạ
tầng, sản xuất nông nghiệp (đê bao, bờ
bao bảo vệ sản xuất lúa vụ 3, cây ăn trái)
tăng nhanh không theo quy hoạch.

- Trường hợp nước biển dâng tăng
lên 0,5m, ĐBSCL sẽ bị ngập 177.800ha
(4,48%). Trường hợp nước biển dâng
tăng 1,0m, ĐBSCL sẽ bị ngập 1,5 triệu
ha (38,9%).

Ô nhiễm nguồn nước do sản xuất nông
nghiệp, đô thị hóa, công nghiệp và nuôi
trồng thủy sản,...

b) Bối cảnh phát triển thượng nguồn

Sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng khu
vực sản xuất nông nghiệp, ngập khu đô
thị (Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau,…), sụt
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lún đất (Cà Mau, Cần Thơ,...) ngày càng
nghiêm trọng và xu hướng gia tăng theo
từng năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP LẬP
QUY HOẠCH THỦY LỢI
1. Quan điểm Quy hoạch thủy lợi
- Thủy lợi đáp ứng yêu cầu của phát
triển kinh tế-xã hội bền vững, phục vụ nền
nông nghiệp mới, thích ứng BĐKH theo
3 vùng sinh thái tại ĐBSCL và 3 trụ cột
chính thủy sản, cây ăn trái và lúa.
- Ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai;
phải có giải pháp bảo đảm phát triển kinh
tế, cấp nước cho dân sinh cho kịch bản
bất lợi.
- Kế thừa, điều chỉnh, phát huy hiệu
quả hệ thống thủy lợi đã có; tiếp tục đầu
tư hoàn thiện đồng bộ các hệ thống công
trình thủy lợi, hoàn chỉnh khép kín các hệ
thống thủy lợi với các kịch bản phát triển.
- Phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ môi
trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất
và nước.
- Thực hiện đồng bộ, quản lý liên vùng,
liên ngành, có lộ trình phù hợp.
2. Nhiệm vụ Quy hoạch thủy lợi vùng
đồng bằng sông Cửu Long
a) Vùng thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long
Chủ động kiểm soát nước lũ, bảo vệ
vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng
thủy sản và cây ăn trái. Dần hình thành
mô hình sinh kế vùng lũ, nuôi trồng thủy
sản nước ngọt, sản xuất nông nghiệp gắn
với du lịch, dịch vụ, tạo không gian chứa
lũ tại vùng thượng đồng bằng:
- Đánh giá khả năng thoát lũ của tuyến
phòng lũ tràn biên giới; các công trình
giao thông, xây dựng cản lũ; các băng tràn
thoát lũ.

- Chuyển đổi mô hình sản xuất vùng
lũ, có lộ trình chuyển đổi đất lúa sang nuôi
trồng thủy sản nước ngọt và kết hợp du lịch
sinh thái.
- Nghiên cứu các cống lớn dọc sông
Hậu để kiểm soát lũ, cấp nước.
- Chống ngập, tiêu úng cho các thành
phố, khu dân cư, khu vực sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản tập trung và
vườn cây ăn trái.
- Tập trung nạo vét kênh, rạch vùng
Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên.
- Đề xuất các giải pháp về không gian
chứa lũ tại vùng Đồng Tháp Mười và Tứ
giác Long Xuyên.
b) Vùng giữa đồng bằng
Phát triển thủy lợi phục vụ vùng kinh tế
nước ngọt, từng bước hoàn thiện, hiện đại
hóa hệ thống thủy lợi, bảo vệ chất lượng
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi
trồng thủy sản:
- Phát triển thủy lợi gắn với mô hình
sinh thái.
- Rà soát hệ thống thủy lợi, nâng cấp
hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi,
hoàn chỉnh khép kín hệ thống.
- Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi phục
vụ cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản
nước ngọt.
- Chống ngập úng cho sản xuất nông
nghiệp; các khu đô thị (Cần Thơ, Vĩnh
Long,…).
- Nghiên cứu các cống lớn dọc sông
Hậu để kiểm soát lũ và cấp nước.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp
nước bằng trạm bơm từ sông Hậu cho vùng
bán đảo Cà Mau và Bạc Liêu.
- Tăng cường nạo vét hệ thống kênh,
rạch tăng khả năng tiêu thoát, cấp nước.
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- Kiểm soát môi trường nước trong các
hệ thống thủy lợi.
- Giải quyết tình trạng vi phạm, lấn chiếm
trên các hệ thống sông, kênh trục chính.
c) Vùng ven biển
Trữ nước để sử dụng tại chỗ; tiếp nhận
nguồn nước ngọt từ vùng giữa; cấp nước
mặn, ngọt phục vụ nuôi trồng thủy sản
vùng ven biển, bảo vệ chất lượng nước:
- Rà soát hệ thống thủy lợi vùng ven
biển, bổ sung nhiệm vụ để phục vụ kinh
tế mặn lợ tập trung nuôi tôm công nghiệp.
- Bảo vệ môi trường nước nhất là nước
cho nuôi trồng thủy sản.
- Hoàn chỉnh hệ thống phân ranh mặn
ngọt; đánh giá các giải pháp thủy lợi vùng
bán đảo Cà Mau để đề xuất các giải pháp
cấp nước.
- Nạo vét mở rộng các kênh tiếp nước
ngọt từ sông Hậu, sông Tiền, sông Cần Thơ
và hệ thống thủy lợi cho vùng ven biển.

- Tiếp tục hoàn thiện các tuyến đê
biển, đê sông; nghiên cứu kết hợp giữa
công trình thủy lợi với công trình giao
thông (cầu, cống, đê, đường giao thông…).
- Đề xuất giải pháp cung cấp nước ngọt
từ hệ thống sông Tiền, sông Hậu cho vùng
bán Đảo Cà Mau; nghiên cứu đề xuất giải
pháp ô bao bảo vệ (bao nhỏ hay bao lớn)
đối với vùng bán đảo Cà Mau.
- Đề xuất giải pháp lấy nước mặn từ
biển phục vụ nuôi trồng thủy sản.
- Nghiên cứu khả năng trữ ngọt ở bán
đảo Cà Mau, hạn chế khai thác nước ngầm
và tiếp tục nghiên cứu lún đất để có giải
pháp phòng, chống trong công tác thủy lợi.
3. Đề xuất các giải pháp thủy lợi vùng
đồng bằng sông Cửu Long
a) Đề xuất các giải pháp thủy lợi
- Quản lý vùng thiên tai: khai thác một
cách khoa học, hợp lý, trong đó có sử dụng
đất, quản lý phát triển trong vùng mặn,
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vùng lũ, thay đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây
trồng, loại hình sản xuất,... thích nghi với
quy luật triều, quy luật mặn và quy luật lũ;
- Tăng cường các giải pháp dự báo và
cảnh báo thiên tai (xâm nhập mặn, hạn
hán, nước biển dâng, gió bão, triều cường,
lũ lụt, mưa to,…), cứu hộ và tổ chức sơ tán
tạm thời, làm tốt công tác này trong cả 3
giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai
xảy ra;
- Thông qua cứu trợ, khôi phục và bảo
hiểm thiên tai để chia sẻ tổn thất do thiên
tai gây ra cho người dân vùng ven biển,
vùng ngập lũ,…, đặc biệt coi trọng những
người dễ bị tổn thương do thiên tai như
phụ nữ và trẻ em; tăng cường giáo dục
cộng đồng trong phòng tránh thiên tai;
- Lập kế hoạch dự phòng cho tổn thất
do thiên tai;
- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của
giải pháp công trình.
b) Nghiên cứu nâng cao

trên hệ thống kênh, ô bao, các công trình
kiểm soát xâm nhập mặn sâu lên nội đồng.
Chủ động kiểm soát mặn: theo từng giai
đoạn, mặn trên sông chính lên đến đâu,
xem xét xây dựng các cống dần từ cửa
sông lên.
- Kiểm soát những ảnh hưởng từ nước
biển dâng và các thiên tai từ biển: hệ
thống đê biển cần tiếp tục được ưu tiên
thực hiện, xem xét nâng cao trình đỉnh đê
cho phù hợp với sự gia tăng đỉnh triều. Hệ
thống cống khép kín các tuyến đê được
xem xét trong từng phương án bảo vệ.
- Tiêu nước nội vùng: tính toán, bố trí
cùng với cấp nước bằng nạo vét hệ thống
kênh và xây dựng hệ thống bơm điện tưới/
tiêu kết hợp.
- Sạt lở bờ sông, bờ biển do lượng phù
sa suy giảm, thay đổi chế độ thủy văn-thủy
lực ngày càng gia tăng, có các giải pháp
bảo vệ những vùng/đoạn xung yếu, xem
xét, kết hợp giữa xây kè và trồng cây chắn
sóng (cho vùng ven biển).

Để thích ứng với BĐKH, nước biển
dâng và phát triển thượng lưu, giải pháp
tổng thể phát triển thủy lợi cần theo
phương châm “chủ động sống chung với
lũ, ngập, nước lợ, nước mặn”, gồm:

- Củng cố, nâng cấp các công trình (đê
bao, cống bọng, nạo vét kênh) bảo vệ cho
các khu vực rừng tràm, đặc biệt tràm trên
đất than bùn để ngăn chặn, hạn chế nguy
cơ cháy rừng có thể xảy ra.

- Chủ động sống chung với lũ: quan
điểm là giữ nguyên hệ thống bờ bao như
hiện nay, không tiếp tục mở rộng các khu
vực canh tác 3 vụ ở vùng ngập sâu; bố
trí, cải tạo hệ thống thủy lợi để phục vụ
chuyển đổi mô hình sản xuất trong mùa lũ
(thủy sản ngọt); nghiên cứu các giải pháp
kiểm soát lũ (chú trọng đối với lũ đặc biệt
lớn) theo quy mô lớn.

- Phát triển hệ thống đê bao được xem
xét kết hợp với hệ thống đường giao thông
các cấp để nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Thích ứng với giảm dòng chảy kiệtgia tăng xâm nhập mặn: bên cạnh các giải
pháp phi công trình (chuyển đổi mô hình
canh tác, mùa vụ, giống,...), cần kết hợp
các giải pháp công trình để trữ-giữ nước

- Có các giải pháp cấp nước ngọt/nước
mặn cho các vùng nuôi trồng thủy sản:
cấp-thoát tách rời theo thời gian, cấp nước
trực tiếp từ xa bờ, cấp nước bằng đường
ống, tiêu thoát và xử lý nước thải,…
4. Giải pháp cho từng vùng
a) Vùng thượng đồng bằng
Mục tiêu: giải quyết triệt để vấn đề
kiểm soát lũ xuyên biên giới, tăng khả
năng chứa lũ, thoát lũ, giảm thiểu ngập
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úng các khu đô thị, đảm bảo an toàn cho
sản xuất lúa và cây ăn trái, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường trong các khu đê bao
triệt để. Các giải pháp chủ yếu:
- Kiểm soát lũ xuyên biên giới;
- Giải pháp giữ lũ (cho lũ vào đồng
để tăng phù sa, vệ sinh đồng ruộng, trữ
nước,…); thoát lũ nội đồng (chuyển lũ từ
sông Tiền về phía sông Vàm Cỏ, từ sông
Hậu về phía biển Tây),…;
- Làm rõ mục tiêu, sự cần thiết các
công trình dự kiến khu vực bờ tả sông Tiền
và vùng Tứ giác Long Xuyên;
- Chuyển đổi cơ cấu sản vùng Bắc kênh
Tân Thành-Lò Gạch theo hướng thích
nghi, vùng không kiểm soát lũ;
- Cấp nước động lực cho các khu vực
cao, vùng núi được quy hoạch sản xuất rau
màu và cây công nghiệp ngắn ngày;
- Tiểu vùng Bắc kênh Vĩnh An: khu
vực Đông kênh Bảy Xã giữ nguyên hệ
thống đê bao 3 vụ; khu vực Tây kênh
Bảy Xã chỉ đầu tư các ô bao tháng 8 để
sản xuất 2 vụ, chừa khoảng không gian
thoát lũ;
- Xây dựng 8 cống dọc sông Hậu (vùng
Tứ Giác Long Xuyên) để kiểm soát lũ vào
nội đồng.
b) Vùng giữa đồng bằng
Mục tiêu: hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi
hiện có, kết hợp các giải pháp về đê bao,
cống bọng và trạm bơm để chủ động cấp,
tiêu nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp
và cây ăn trái.
Các giải pháp chính:
- Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội
đồng; tăng cường nạo vét hệ thống kênh
để tăng khả năng lấy và trữ nước ngọt;
- Đầu tư thêm các cống kiểm soát mặn
còn thiếu vùng Nam Mang Thít;

- Cải tạo hệ thống cửa van tự động
của các cống thành các cửa van cưỡng
bức để tăng cường khả năng chủ động
lấy nước ngọt;
- Khép kín các ô bao bảo vệ vườn cây
ăn trái vùng Nam Nguyễn Văn Tiếp;
- Kiểm soát lũ theo các ô bao nhỏ kết
hợp với cống bọng, trạm bơm chủ động
cấp, tiêu nước;
- Nạo vét các trục kênh nối sông Tiền,
sông Hậu để tăng khả năng thoát lũ về
sông Hậu, tăng cường cấp và tiêu nước;
- Đầu tư các công trình chống ngập
cho thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long.
c) Vùng ven biển
Mục tiêu: đảm bảo khả năng điều tiết
chủ động để cấp ngọt và mặn phục vụ
phát triển nuôi trồng thủy sản, cấp nước
sinh hoạt nhân dân.
Các giải pháp chính:
- Nạo vét các trục kênh nối với sông
Hậu với vùng ven biển bán đảo Cà Mau để
tăng khả năng cấp nước; nạo vét các kênh
tiếp nước từ kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp
cho vùng ven biển Vĩnh Châu tỉnh Bạc
Liêu. Về lâu dài, nghiên cứu các giải pháp
chuyển nước bằng động lực cho các khu
vực ven biển, xa nguồn nước (trạm bơm,
đường ống, cầu máng,...);
- Đầu tư các hồ chứa nước ngọt ở Hậu
Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang,
Trà Vinh;
- Sửa chữa, nâng cấp các cống ven
Quốc lộ 1A (Bạc Liêu) để tăng cường khả
năng điều tiết nước cho hệ thống Quản LộPhụng Hiệp;
- Xây dựng 7 cống dọc sông Hậu khu
vực Kế Sách tỉnh Sóc Trăng để chủ động
kiểm soát mặn theo mức độ mặn xâm
nhập. Sửa chữa hệ thống cửa van của các
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III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

cống đã có thành dạng cưỡng bức;
- Nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống đê
biển (đê và các công trình dưới đê);
- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống
thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé;
- Xem xét đầu tư khép kín trước một số
ô bao thuận lợi chuyển đổi sang hình thức
tôm-lúa của vùng Nam Cà Mau;
- Nâng cấp đê bao bảo vệ sản xuất vùng
sinh thái ngọt Bắc Cà Mau, U Minh Thượng;
- Đầu tư các công trình thủy lợi nội
đồng phục vụ các hình thức sản xuất mặn,
ngọt trong vùng.

Quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự
kiến được hoàn thành trong thời gian tới
để tích hợp vào Quy hoạch vùng và Quy
hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi
quốc gia.
Đây là quy hoạch phức tạp, cần có
sự phối hợp liên ngành và cần có nguồn
lực tài chính để thực hiện. Tuy nhiên, do
vướng Luật Quy hoạch nên kinh phí thực
hiện dự án chưa được phân bổ. Vì vậy,
đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường
báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép
tiếp tục nghiên cứu lập Quy hoạch thủy
lợi vùng ĐBSCL giai đoạn đến 2030,
tầm nhìn 2050./.
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BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHẢO SÁT,
DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ
Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO toán khả năng khô hạn, xu thế nhiệt độ,
THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, các hiện
Công tác dự báo thủy văn được Đài khí
tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ coi trọng,
nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống
thiên tai và phát triển kinh tế-xã hội trong
khu vực. Các mô hình, công cụ dự báo tiên
tiến được triển khai ứng dụng tại Đài khu
vực cũng như các Đài KTTV tỉnh. Đang
khai thác, sử dụng phần mềm SmartMet
cho nghiệp vụ dự báo hạn 24-72h đến 7
ngày. Hệ thống tích hợp SRWW-Southern
Regional Weather Wach dùng quản lý toàn
bộ các thông tin quan trắc và đo đạc thời
tiết trên khu vực Nam Bộ; cung cấp tiện ích
khai thác thông tin theo các yêu cầu của dự
báo viên. Hệ thống tích hợp MeteoSys, thu
nhận số liêu các trạm và phân tích dự báo
Synop và các mô hình số trị.
Đài sử dụng radar thời tiết, ảnh mây vệ
tinh, hệ thống các trạm khí tượng, thủy văn,
mưa tự động thực hiện theo dõi chặt chẽ,
đưa ra cảnh bảo các hiện tượng thời tiết
nguy hiểm như dông, sét, mưa lớn. Bản tin
dự báo khí hậu hàng năm được Đài tổ chức
hội thảo, trình bày các nhận định thời tiết
khí hậu cho cả năm với sự có mặt của đông
đủ các sở, ngành địa phương có liên quan,
các kết quả dự báo được bổ sung, cập nhật
2 tháng/lần, các thông tin cơ bản gồm nhận
định thời điểm bắt đầu, kết thúc mùa mưa
ở Nam Bộ, dự báo định lượng mưa, tính

tượng thời tiết cực đoan, so sánh chuẩn sai
so với trung bình nhiều năm để địa phương
có cơ sở trong việc điều hành sản xuất, bố
trí mùa vụ cây trồng hợp lý, thích ứng với
điều kiện thời tiết, khí hậu.
Là khu vực có đường bờ biển kéo dài,
trong những năm gần đây, hiện tượng thủy
triều dâng cao gây ngập lụt và sạt lỡ nhiều
nơi nên công tác dự báo thuỷ triều trong
khu vực được các Đài KTTV trong khu vực
quan tâm, bản tin dự báo thủy triều được
thực hiện hằng ngày trong suốt cả năm.
Nhiệm vụ dự báo lũ trên sông Cửu Long
là nhiệm vụ trọng tâm của Đài KTTV khu
vực cũng như các Đài KTTV tỉnh trong mùa
mưa lũ hàng năm, dự báo, cảnh báo kịp thời
các đợt nước lên, các đợt biến động dòng
chảy trên sông Mê Công. Ngoài việc dự báo
cho các trạm trên dòng chính, những năm
gần đây, các Đài KTTV tỉnh còn triển khai
dự báo cho khu vực nội đồng, góp phần
tích cực trong việc phát triển một cách bền
vững trong khu vực.
Trong mùa khô, Đài triển khai công tác
đo đạc, khảo sát và dự báo xâm nhập mặn
cho khu vực ĐBSCL. Đặc biệt trong thời
gian gần đây, do tác động của các hồ chứa
thượng nguồn sông Mê Công, hiện tượng El
Nino kéo dài và có cường độ mạnh, mặn
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xâm nhập sớm và sâu, đã ảnh hưởng rất
lớn đến phát triển kinh tế của địa phương.
Chính vì vậy, bản tin dự báo xâm nhập mặn
được chính quyền địa phương và người dân
trong khu vực quan tâm.
Tuy còn những hạn chế, công tác dự
báo, cảnh báo KTTV của Đài KTTV khu vực
Nam Bộ trong thời gian qua đã đạt những
hiệu quả nhất định, được các địa phương
đánh giá cao.

II. DIỄN BIẾN KTTV TRONG THỜI
GIAN QUA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG
1. Lượng mưa
Mưa là một trong những hiện tượng thời
tiết điển hình, có ảnh hưởng rất lớn đến
các hoạt động, sinh hoạt của con người, là
nguyên nhân hình thành các dòng sông,
các hiện tượng thủy văn như lũ, ngập lụt,
hạn hán. Việc tính toán, dự báo trước các
hiện tượng trên đã được nghiên cứu, phát
triển từ nhiều thập kỷ trước đây. Cùng với
sự phát triển của khoa học khí tượng, khoa
học máy tính, công nghệ viễn thám,... ngày
nay, việc tính toán, dự báo, cảnh báo sớm
mưa, dông đã được nghiên cứu và đem lại
nhiều kết quả khả quan tại nhiều tổ chức
nghiên cứu và nhiều quốc gia. Ngoài các
phương pháp dự báo mưa truyền thống
(Synop, thống kê,...) hiện nay, trên thế
giới và ở Việt Nam đang nghiên cứu phát
triển và ứng dụng các phương pháp dự báo
mưa, dông bằng các phương pháp mô hình
dự báo thời tiết số, phân tích ảnh vệ tinh,
phân tích số liệu độ phản hồi vô tuyến của
radar thời tiết và phương pháp kết hợp cả 3
phương pháp vừa nêu trên.
Để chủ động hơn trong phòng tránh
và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra,
bên cạnh những biện pháp công trình đòi
hỏi có đầu tư lớn, cần hiểu rõ bản chất
và phát hiện sớm thời điểm thiên tai xảy

ra. Tuy nhiên, việc cảnh báo, dự báo sớm
những hiện tượng mưa, dông, đặc biệt là
mưa dị thường, là một trong những bài toán
đặc biệt khó khăn của khoa học công nghệ
thế giới hiện nay. Vì thế, việc nghiên cứu
tìm hiểu và tiếp tục nhận thức về các hiện
tượng mưa dông là rất cần thiết.
Từ lâu, hiện tượng ngập lụt đô thị ở các
thành phố đông dân cư đã trở nên khá quen
thuộc đối với người dân. Và hiện tượng này
xảy ra thường xuyên vào các mùa mưa hàng
năm, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt
cũng như dẫn đến tình trạng ùn tắc giao
thông. Đặc biệt, tình trạng ngập úng kéo
dài trong những đợt mưa lớn còn ảnh hưởng
nghiêm trọng đến chất lượng công trình, cở
sở vật chất,… làm tổn hại nghiêm trọng đến
tài sản và thiệt hại nhiều về kinh tế. Ngập
trong các khu đô thị có thể do nhiều nguyên
nhân khác nhau hoặc tổ hợp một lúc nhiều
nguyên nhân như: mưa lớn kéo dài, triều
cường lên cao, mưa to kết hợp với nước
biển dâng do bão, mưa lớn kết hợp triều
cường,… bên cạnh đó, việc quy hoạch đô
thị chưa đồng bộ dẫn đến hệ thống thoát
nước kém cũng là một yếu tố quan trọng
trong bài toán ngập trong các khu đô thị.
Trong đó, tình trạng ngập do mưa là một
trong những loại phổ biến nhất ở các khu
đô thị Việt Nam nói chung và các đô thị
ở ĐBSCL nói riêng. Đặc biệt, trong những
thập kỷ gần đây, tần suất xoáy thuận nhiệt
đới đang gia tăng trên khu vực biển Đông
và đe dọa nhiều hơn đến nước ta. Đối với
các tỉnh ĐBSCL, mùa mưa bão thường kéo
dài từ khoảng tháng 4 đến tháng 11 hoặc
tháng 12 hàng năm và xu hướng xoáy thuận
nhiệt đới đang ngày càng ảnh hưởng nhiều
hơn đến khu vực. Do đó, tình trạng ngập do
mưa trở nên thường xuyên hơn. Đặc biệt,
trong những năm gần đây, tình trạng đô thị
hóa tăng lên, nhưng chưa đồng bộ và khả
năng thoát nước trong các khu đô thị kém,
càng gia tăng thêm tình trạng ngập.
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2. Dông sét
ĐBSCL thuộc một vùng tập trung nhiều
dông, sét của cả nước. Vì ĐBSCL nằm
trong khu vực nhiệt đới gió mùa có độ ẩm
cao, chung quanh lại giáp biển, có đường
bờ biển kéo dài nên gió từ biển đưa vào
càng tăng thêm độ ẩm trong vùng đất liền,
gây mưa dông. Đặc biệt, những cơn dông
đầu mùa mưa thường mang theo những
trận sét nguy hiểm nhất. Dưới đây là bản
đồ dông các tháng tại ĐBSCL.

Hình 1: Bản đồ phân bố lượng mưa ngày lớn nhất
trong 12 tháng tại ĐBSCL

Hình 3: Bản đồ phân bố dông 12 tháng trong năm
tại ĐBSCL

3. Diễn biến mực nước vùng của sông
a) Mực nước tại Vũng Tàu
Trong vòng 38 năm qua (1981-2018),
mực nước cao nhất tăng 18,7cm (trung
bình mỗi năm tăng 0,5cm).

Hình 2: Bản đồ phân bố lượng mưa tháng trung bình
tại ĐBSCL

Hình 4: Diễn biến mực nước cao nhất tại Vũng Tàu
thời kỳ 1981-2018

195

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ I

Tính thời kỳ 1996-2018, trong vòng
23 năm, mực nước cao nhất tăng 6,6cm
(trung bình mỗi năm tăng 0,3cm).

trung bình mỗi năm tăng 1,6cm.

b) Mực nước tại Vàm Kênh
Trong vòng 38 năm (1981-2018), mực
nước cao nhất tăng 25,5cm, trung bình
mỗi năm tăng 0,7cm.
Thời kỳ 1996-2018, trong vòng 23
năm, mực nước cao nhất tăng 5,8cm,
trung bình mỗi năm tăng 0,3cm.

Hình 7: Diễn biến mực nước cao nhất tại Gành Hào
thời kỳ 1981-2018

đ) Mực nước tại Sông Đốc
Thời kỳ 1996-2018, trong vòng 23
năm, mực nước cao nhất tăng 29,3cm,
trung bình mỗi năm tăng 1,3cm.

Hình 5: Diễn biến mực nước cao nhất tại Vàm Kênh
thời kỳ 1981-2018

c) Mực nước tại Bình Đại

Hình 8: Diễn biến mực nước cao nhất tại Sông Đốc
thời kỳ 1981-2018

Trong vòng 38 năm (1981-2018), mực
nước cao nhất tăng 56,7cm, trung bình
mỗi năm tăng 1,5cm.

4. Dòng chảy qua Tân Châu-Châu Đốc

Thời kỳ 1996-2018, trong vòng 23
năm, mực nước cao nhất tăng 34,5cm,
trung bình mỗi năm tăng 1,5cm.

Hình 9: Lưu lượng trung bình tại Tân Châu-Châu
Đốc thời kỳ 2000-2017

Từ năm 2000 đến nay 2018, lưu lượng
trung bình qua Tân Châu, Châu Đốc có xu
thế giảm.

Hình 6: Diễn biến mực nước cao nhất tại Bình Đại thời
kỳ 1981-2018

d) Mực nước tại Gành Hào
Trong vòng 38 năm (1981-2018), mực
nước cao nhất tăng 51,2cm, trung bình
mỗi năm tăng 1,3cm.
Thời kỳ 1996-2018, trong vòng 23
năm, mực nước cao nhất tăng 36,3cm.

Tại Tân Châu, lưu lượng có xu thế giảm
-8,68% so với trung bình nhiều năm thời
kỳ 2000-2017.
Tại Châu Đốc, lưu lượng có xu thế
giảm nhanh đến -27,01% so với trung
bình nhiều năm thời kỳ 2000-2017.
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Đốc có xu thế giảm -12,28% so với trung
bình nhiều năm thời kỳ 2000-2017.

b) Sông Tiền tại Châu Đốc

5. Dòng chảy từ biển qua Tân ChâuChâu Đốc

Hình 13: Hàm lượng chất lơ lửng trung bình năm tại
Châu Đốc thời kỳ 2008 - 2017

Hình 10: Lưu lượng trung bình từ biển qua
Tân Châu-Châu Đốc thời kỳ 2000-2017

Từ năm 2000 đến nay 2018, dòng
chảy trung bình từ biển qua Tân Châu,
Châu Đốc có xu thế tăng nhanh.
Qua Tân Châu, dòng chảy trung bình
từ biển tăng đến 54,66% so với trung bình
nhiều năm thời kỳ 2000-2017.
Qua Châu Đốc, dòng chảy trung bình
từ biển tăng đến 53,49% so với trung bình
nhiều năm thời kỳ 2000-2017.
Qua số liệu thông kê cho thấy tác động
của thủy triều biển Đông vào ĐBSCL càng
ngày càng vào sâu hơn trên sông Cửu Long
6. Chất lơ lửng tại Tân Châu-Châu Đốc
thời kỳ 2008-2017
a) Sông Tiền tại Tân Châu

Hình 14: Tổng lượng chất lơ lửng năm tại Châu Đốc
thời kỳ 2008 - 2017

Trong giai đoạn 2008 - 2017:
Tại Tân Châu, hàm lượng chất lơ lửng
trung bình năm lớn nhất là 117,8g/m3 xuất
hiện vào năm 2008 và nhỏ nhất 54,4g/m3
xuất hiện vào năm 2015;
Tại Châu Đốc, hàm lượng chất lơ lửng
trung bình năm lớn nhất là 57,1g/m3 xuất
hiện vào năm 2008 và nhỏ nhất 37,5g/m3
xuất hiện vào năm 2015;
Tổng lượng chất lơ lửng năm lớn nhất
qua Tân Châu và Châu Đốc là 69,5 triệu
tấn xuất hiện vào năm 2008 và nhỏ nhất
28,6 triệu tấn xuất hiện vào năm 2015;
Hàm lượng chất lơ lửng trung bình
nhiều năm tại Tân Châu là 75,1g/m3, tại
Châu Đốc là 47,5g/m3 với xu thế giảm ở cả
2 trạm, trong đó, tại Tân Châu giảm 4,4%/
năm và tại Châu Đốc giảm 2,1%/năm;

Hình 11: Hàm lượng chất lơ lửng trung bình năm tại
Tân Châu thời kỳ 2008-2017

Hình 12: Tổng lượng chất lơ lửng năm tại Tân
Châu thời kỳ 2008-2017

Tổng lượng chất lơ lửng trung bình
nhiều năm trên sông Cửu Long là 44,6
triệu tấn/năm, trong đó, qua Tân Châu là
39,0 triệu tấn/năm và qua Châu Đốc là 5,6
triệu tấn/năm; tổng lượng chất lơ lửng có
xu thế giảm ở cả 2 trạm, trong đó, tại Tân
Châu giảm 5,7%/năm và tại Châu Đốc
giảm 3,2%/năm;
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Kết quả tính toán về tỷ lệ biến động
chất lơ lửng theo từng năm như thống kê
ở trên từ năm 2008 đến năm 2017 nhận
thấy: hàm lượng và tổng lượng chất lơ lửng
có năm tăng, có năm giảm so với trung
bình nhiều năm. Tuy nhiên từ năm 20142017, hầu như hàm lượng và tổng lượng
chất lơ lửng liên tục giảm so với trung bình
nhiều năm.
Qua số liệu từ năm 2008-2017, có thể
nhận thấy hàm lượng và tổng lượng chất
lơ lửng phụ thuộc chủ yếu vào độ lớn của
lũ hàng năm. Do vậy, xu thế giảm của
lưu lượng lũ tại Tân Châu và Châu Đốc là
nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm của
hàm lượng và tổng lượng chất lơ lửng trong
những năm vừa qua.

7. Xâm nhập mặn
Diễn biến mặn trong khu vực khá phức
tạp. Độ mặn lớn nhất thường xuất hiện chủ
yếu vào tháng 3, 4 hoặc tháng 5 do ảnh
hưởng của thủy triều ở biển Đông, biển
Tây hoặc cả hai. Ngoài ra, lưu lượng dòng
chảy từ thượng nguồn sông Mê Công đổ về
ít cũng là nhân tố chính ảnh hưởng đến
tình hình xâm nhập mặn ở vùng cửa sông
ven biển của ĐBSCL, trong đó, thủy triều
là nhân tố động lực, mang nước biển kèm
theo độ mặn đi sâu vào nội đồng, trong
khi lượng nước từ thượng lưu đổ về còn
hạn chế. Bên cạnh đó, lượng mưa giảm,
lượng nước bị bốc hơi cao cũng là những
yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xâm nhập
mặn. Ngoài những yếu tố tự nhiên thì yếu
tố con người cũng góp phần không nhỏ
gây ra xâm nhập mặn như khai thác và
sử dụng nước ngầm quá mức để đáp ứng
nhu cầu phát triển, sản xuất và đời sống
ở địa phương; thay đổi mục đích sử dụng
đất cũng có ảnh hưởng nhất định đến tình
hình xâm nhập mặn.

sinh hoạt, sản xuất của cả vùng ĐBSCL.
Đặc biệt, cuối năm 2015 và những tháng
đầu năm 2016, diễn biến xâm nhập mặn
tại ĐBSCL được đánh giá nặng nề nhất
trong 100 năm qua. Từ năm 2017, với
diễn biến tình hình thời tiết mưa trái mùa
xảy ra trên diện rộng trong các tháng mùa
khô, lượng mưa trên toàn khu vực Nam Bộ
đều vượt trung bình nhiều năm, cùng với
lượng nước đầu nguồn sông Mê Công tương
đối dồi dào như năm 2017-2019 nên tình
hình xâm nhập mặn trong những tháng
mùa khô năm 2018-2019 tại khu vực Nam
Bộ diễn ra không quá gay gắt.
Nhận xét
BĐKH làm cho thời tiết khí hậu ngày
càng phức tạp, xuất hiện ngày càng nhiều
hiện tượng KTTV nguy hiểm, bản chất các
hiện tượng mưa lớn, dông, sét, hạn hán,
xâm nhập mặn, bão, áp thấp nhiệt đới rất
phức tạp, khó dự báo; bên cạnh đó, tác
động từ con người (điều tiết nước các hồ
chứa thủy điện thượng nguồn,...) phần nào
làm ảnh hưởng đến kết quả dự báo khách
quan. Tuy nhiên, trong thời gian qua, được
sự quan tâm của Nhà nước, mạng lưới trạm
quan trắc đã từng bước được đầu tư hiện
đại cả về chất lượng và số lượng. Cùng với
sự nỗ lực của ngành, của Đài, công tác
dự báo và phục vụ KTTV đối với các hiện
tượng thời tiết nguy hiểm khu vực ĐBSCL
có độ tin cậy ngày càng cao, đáp ứng được
yêu cầu trong công tác phòng chống thiên
tai và phát triển kinh tế của các ngành và
địa phương./.

Xâm nhập mặn gây ra những hậu quả
hết sức nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống
198

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC, LŨ LỤT, XÂM NHẬP MẶN, ỨNG PHÓ VỚI SỤT LÚN, SẠT LỞ
Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC,
ỨNG PHÓ VỚI NGẬP LỤT, XÂM NHẬP MẶN VÀ SẠT LỞ
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Trong định hướng phát triển, thành
phố Cần Thơ được xác định là thành phố
trung tâm, động lực phát triển vùng đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hơn 10
năm qua, tốc độ đô thị hóa của thành phố
diễn ra nhanh chóng, hạ tầng cơ sở phục
vụ yêu cầu phát triển được quan tâm đầu
tư, tạo những điểm nhấn phát triển cho
thành phố.
Tuy nhiên, cũng như các địa phương
trong vùng, Cần Thơ đang phải chịu ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn
ra ngày càng nghiêm trọng, khó dự báo,
thể hiện rõ nét qua các hiện tượng thời
tiết cực đoan, thiên tai bất thường, cùng
với đó là các hiện tượng triều cường, sạt
lở bờ sông, xâm nhập mặn, đã gây ảnh
hưởng đáng kể đến đời sống, hoạt động
sản xuất của người dân, môi trường và hệ
sinh thái,...
Trước tình hình đó, Chính phủ đã
kịp thời ban hành Nghị quyết số 120/
NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về
phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng
với BĐKH. Nghị quyết là cơ sở để triển
khai nhiều chương trình, hoạt động
nhằm thúc đẩy phát triển bền vững vùng
ĐBSCL. Theo đó, từng địa phương định
hướng đúng tiềm năng lợi thế của mình,
thực hiện liên kết với địa phương khác
để phát huy sức mạnh tổng hợp của
vùng. Đối với Cần Thơ, thành phố đã

xây dựng và ban hành Kế hoạch hành
động số 84/KH-UBND ngày 09 tháng 5
năm 2018, trong đó, xác định rõ mục
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể,
bảo đảm tính khoa học, khả thi; chú
trọng công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ
thực hiện, nhất là về quản lý tài nguyên
nước, ứng phó với ngập lụt, xâm nhập
mặn và sạt lở đang là những vấn đề
trọng tâm của thành phố.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI
NGUYÊN NƯỚC, NGẬP LỤT, XÂM
NHẬP MẶN, VÀ SẠT LỞ TẠI THÀNH
PHỐ CẦN THƠ
Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang
đối mặt với nhiều thách thức trong việc
đảm bảo an ninh nguồn nước và phát
triển bền vững. Do BĐKH và nước biển
dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra
nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, việc
khai thác tài nguyên nước trên thượng
nguồn và một số tác động khác đã làm
thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa,
gây nhiều hiện tượng sạt lở, xâm nhập
mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực
đến phát triển kinh tế-xã hội và ảnh
hưởng đời sống người dân.
1. Quản lý tài nguyên nước
Tình trạng khai thác và sử dụng tài
nguyên nước chưa hiệu quả, nguồn nước
liên tục bị suy giảm cả về số lượng và chất
lượng cùng với ảnh hưởng của thiên tai,
BĐKH, đã và đang gây sức ép không nhỏ
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đến đời sống và tăng trưởng kinh tế.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của
công tác quản lý nhà nước về tài nguyên
nước trong những năm tới, đặc biệt để
triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước
số 17/2012/QH13, trong bối cảnh BĐKH,
nước biển dâng và hoạt động khai thác sử
dụng tài nguyên nước ở nội tại cũng như
của các quốc gia thượng nguồn ngày càng
gia tăng, nhiều giải pháp được đề xuất triển
khai quyết liệt đối với công tác quản lý tài
nguyên nước.
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng nguồn
nước mặt và dự báo nhu cầu sử dụng trong
tương lai, thành phố đã chỉ đạo các sở ngành
và địa phương thực hiện các biện pháp
quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước mặt
phù hợp. Về giải pháp kỹ thuật, cần thường
xuyên điều tra đánh giá tài nguyên nước;
nâng cấp mạng lưới quan trắc và theo dõi
đánh giá diễn biến tài nguyên nước, xây
dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng khai thác

và sử dụng; ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ công tác quản lý. Đối với giải pháp
quản lý, thành phố cần xây dựng cơ chế
chính sách quản lý; thường xuyên thanh,
kiểm tra; tăng cường cán bộ làm công tác
quản lý tài nguyên nước; đẩy mạnh công
tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển
giao công nghệ về bảo vệ, khai thác, sử
dụng tiết kiệm nguồn nước.
2. Ngập lụt
Lũ ở ĐBSCL nói chung và thành phố
Cần Thơ nói riêng là quy luật tự nhiên,
ngoài những tác hại, lũ cũng mang lại lợi
ích, tăng nguồn lợi thủy sản, bổ sung lượng
nước, phù sa, thau chua, rửa phèn, diệt trừ
sâu bệnh,… Năm 2018, mặc dù lũ xảy ra
sớm hơn mọi năm, đỉnh lũ trạm Cần Thơ
trên sông Hậu vượt mức lịch sử nhưng hầu
hết người dân trên địa bàn thành phố được
đảm bảo an toàn.
Tại các thời điểm triều cường dâng
cao, một số tuyến đường trong nội ô thành
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phố bị ngập theo triều đã gây ra không ít
khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, sinh hoạt và đặc biệt là giao thông
đi lại của người dân.
Theo ý kiến của các chuyên gia, tình
trạng ngập do nhiều nguyên nhân như: sụt
lún đô thị, BĐKH nhưng đây là những quá
trình diễn ra từ từ, không phải đột biến tức
thời, bên cạnh đó, còn do cơ chế quản lý
các vùng đặc biệt là khu vực thượng nguồn
chưa đồng nhất, sự phát triển nông nghiệp
chưa phù hợp,…Và nguyên nhân căn cơ
nhất dẫn đến việc ngập nghẹt xảy ra trên
địa bàn thành phố là do sự phát triển hạ
tầng đô thị thiếu bền vững, hệ thống thoát
nước không đảm bảo tải lượng.
Nhằm chủ động kiểm soát ngập cho
vùng nội ô thành phố, các cơ quan chức
năng tăng cường theo dõi và thông báo
kịp thời diễn biến tình hình mưa, lũ và
triều cường trên các phương tiện thông tin
đại chúng để nhân dân và các cấp chính

quyền được biết để ứng phó; thường xuyên
thực hiện kiểm tra, duy tu, sửa chữa, nạo
vét hệ thống tiêu thoát nước, miệng cống,
hố ga để tăng khả năng thoát nước, góp
phần giảm ngập. Đối với khu vực nông
thôn, ngành nông nghiệp lưu ý điều tiết
nước ở các cống đập, thường xuyên kiểm
tra, tăng cường gia cố, tôn cao và khắc
phục các đoạn đê bao bị vỡ, thấp, nhằm
tránh thiệt hại tài sản của người dân, bảo
vệ vườn cây ăn trái, ao nuôi thủy sản trong
những đợt triều cường, lũ lụt. Đặc biệt,
khẩn trương di dời người già, trẻ em ở các
cồn, vùng trũng thấp đến nơi ở an toàn, cao
ráo; khẩn trương khôi phục sạt, vỡ đê trong
những ngày nước rút... Thành phố cũng đã
thực hiện Quy hoạch thủy lợi chống ngập
úng thành phố Cần Thơ theo Quyết định
phê duyệt số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày
20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
Bên cạnh đó, tăng cường đẩy nhanh
tiến độ hoàn thành các hạng mục của Dự
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án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng
cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự
án hoàn thành sẽ giúp kiểm soát ngập cho
vùng lõi các quận Ninh Kiều, Bình Thủy
bằng việc đầu tư các tuyến kè dọc theo
sông Cần Thơ, sông Cái Sơn, Mương Khai,
kết hợp với các hạng mục công trình khác
như các âu thuyền, cống ngăn triều, van
ngăn triền và các trạm bơm để giảm các
nguy cơ liên quan đến tình trạng ngập úng
tại khu vực đô thị trung tâm thành phố.
3. Xâm nhập mặn
Những năm gần đây, diễn biến xâm
nhập mặn ở ĐBSCL phức tạp, bất thường,
năm sớm năm muộn so với cùng kỳ nhiều
năm. Đặc biệt, những tháng đầu năm
2016, diễn biến xâm nhập mặn tại ĐBSCL
được đánh giá nặng nề nhất trong 100
năm qua. Trong tương lai, sự ảnh hưởng
của mực nước biển dâng và sự thay đổi các
yếu tố khí tượng thuỷ văn sẽ làm cho độ
mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền, làm
tăng diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm

mặn. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng
đến phát triển kinh tế-xã hội của các địa
phương ở ĐBSCL.
Tại thành phố Cần Thơ, hầu hết người
dân sử dụng nước sông để sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản,..., chính vì vậy
xâm nhập mặn gay gắt sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến đời sống và tình hình sản xuất của
người dân nơi đây.
Để chủ động phòng, chống, hạn chế đến
mức thấp nhất thiệt hại do tác động của hạn
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, thành phố
cũng đã triển khai Dự án nâng cao khả năng
chống chịu của thành phố Cần Thơ để ứng
phó với xâm nhập mặn do BĐKH gây ra. Dự
án này là một trong các bước của kế hoạch
ứng phó với BĐKH của thành phố, giúp tăng
cường khả năng chống chịu và giảm nhẹ
thiệt hại do nước biển dâng gây ra; củng cố
và phát triển hệ thống quan trắc nước mặt
của thành phố, góp phần chuyển tải thông
tin về độ mặn nguồn nước kịp thời đến người
sử dụng.

202

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC, LŨ LỤT, XÂM NHẬP MẶN, ỨNG PHÓ VỚI SỤT LÚN, SẠT LỞ
Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thành phố cũng đã thực hiện Quy hoạch
xây dựng củng cố hệ thống đê bao sông, rạch
các khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố
Cần Thơ và Quy hoạch chi tiết trạm bơm
điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành
phố Cần Thơ đến năm 2020.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đề nghị
triển khai thực hiện tốt một số giải pháp:
- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
khí tượng, thủy văn để chủ động thực hiện
các biện pháp phòng, chống hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn.
- Vận hành các hệ thống công trình
thủy lợi hợp lý, đảm bảo nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp và dân sinh. Xây dựng
kế hoạch sử dụng nước hợp lý, điều chỉnh
việc cấp nước phù hợp khi nguồn nước bị
thiếu hụt, bảo đảm hiệu quả sản xuất.
- Thực hiện các biện pháp tăng cường
tích trữ nước, tu bổ, nạo vét kênh mương,
cống bọng để tăng khả năng tích nước
ngọt. Lợi dụng thủy triều duy trì mực nước
trên các kênh rạch ở mức các công trình
thủy lợi có thể lấy được nước phục vụ sản
xuất, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện
bơm nước kịp thời lấy nước.
- Tăng cường tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng để vận
động, hướng dẫn người dân sử dụng nước
tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện tốt công tác
phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.
4. Sụt lún và sạt lở bờ sông
Hiện nay, vấn đề sụt lún đất và sạt lở
bờ sông đã trở nên hết sức nghiêm trọng
ở vùng ĐBSCL. Riêng trong 4 tháng đầu
năm 2019, trên địa bàn thành phố Cần
Thơ xảy ra 4 điểm sạt lở, làm sạt hoàn toàn
4 căn nhà, 11 căn nhà bị sạt một phần và
6 căn nhà phải di dời khẩn cấp.
Số liệu tổng hợp tình hình thiệt hại
do sạt lở gây ra những năm gần đây cho

thấy diễn biến của sạt lở bờ sông, kênh,
rạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày
một nghiêm trọng và phức tạp (tăng cả
về cường độ và số lượng), đặc biệt là các
đoạn sông, kênh, rạch chảy qua các khu
vực đông dân cư, các kênh rạch có mật độ
giao thông thủy lớn, những đoạn sông uốn
khúc, các cửa phân lưu, nơi giao thoa giữa
dòng chảy sông và dòng triều,… gây thiệt
hại lớn về sinh mạng, mất đất, nhà cửa,
tài sản, cơ sở hạ tầng xây dựng hai bên bờ
sông, kênh, rạch.
Để giải quyết vấn đề này, chính quyền
địa phương cũng đã triển khai nhiều dự
án có quy mô kinh phí từ nhỏ đến lớn,
từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Điển hình
là các công trình kè sông Cần Thơ, kè
chống sạt lở sông Ô Môn, bờ kè Xóm Chài,
phường Hưng Phú. Cùng lúc đó, các địa
phương cũng đã triển khai các dự án kè bờ
sông khác như kè chống sạt lở chợ Rạch
Cam (quận Bình Thủy); kè chống sạt lở,
chống xâm nhập mặn, ứng phó BĐKH khu
vực rạch Cái Sơn (quận Bình Thủy, Ninh
Kiều); kè sông Bò Ót (quận Thốt Nốt); kè
chống sạt lở bờ sông kênh Thốt Nốt (quận
Thốt Nốt),… Điều này cho thấy rõ chủ
trương của Đảng và Nhà nước, nỗ lực của
thành phố trong việc cải thiện, nâng cấp
các công trình, góp phần phòng, chống sạt
lở bờ sông, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc
sống người dân.
Trên cơ sở Đồ án quy hoạch phòng
chống sạt lở các sông, rạch trên địa bàn
thành phố Cần Thơ, trong thời gian tới,
thành phố tiếp tục thực hiện đầu tư xây
dựng các công trình kè chống sạt lở kiên
cố (tại khu vực đông dân cư, khu vực
thành thị), kết hợp di dời dân cư sống ven
sông vào vùng ổn định, tổ chức cắm biển
cảnh báo sạt lở (ưu tiên thực hiện trước
tại những khu vực đặc biệt nguy hiểm, có
nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại những khu
vực dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng,…).
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Thực hiện đầu tư xây dựng, gia cố các vị trí
sạt lở bằng các giải pháp dân gian, truyền
thống (cừ dừa, cừ bạch đàn, cừ tram kết
hợp rọ đá và vải địa kỹ thuật) tại các khu
vực nông thôn, khu vực không tập trung
đông dân cư. Đồng thời, tiếp tục thực hiện
công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng
trong phòng chống sạt lở bờ sông, khuyến
khích nhân dân không chất tải, không xây
cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không
khai thác đất, cát ven sông.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

phát triển của vùng.
Với vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, thành
phố Cần Thơ luôn chủ động và sẳn sàng
hợp tác, liên kết với các tỉnh, Bộ, ngành,
Trung ương và các tổ chức quốc tế để định
hướng kế hoạch hành động thống nhất và
đồng bộ, đảm bảo công tác ứng phó với
các tác động của BĐKH đạt hiệu quả cao.
Kiến nghị
Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương
hỗ trợ thành phố:

Ứng phó với những thách thức đa
chiều và phức tạp của vấn đề BĐKH,
thành phố Cần Thơ đã, đang và sẽ tiếp
tục thực hiện quyết liệt các giải pháp,
kế hoạch hành động về phát triển kinh
tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh,
bền vững, lồng ghép bảo vệ môi trường và
thích ứng BĐKH.

- Đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối liên
tỉnh, liên vùng mang tính đồng bộ để tạo
đột phá phát triển cho thành phố Cần Thơ
nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Tập trung tăng cường hơn nữa các động
lực phát triển kinh tế trên cơ sở chuyển đổi
mô hình, cơ cấu kinh tế hợp lý. Đẩy mạnh
thực hiện có hiệu quả các chính sách thu
hút các nguồn lực, hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp, chính sách xã hội hóa, chính
sách phát triển khoa học công nghệ nhằm
phát huy tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh
việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã
hội, đặc biệt tập trung cho phát triển sản
xuất công nghiệp theo hướng công nghiệp
xanh, ít phát thải; chuyển đổi cơ cấu nông
nghiệp phù hợp, bảo vệ hệ sinh thái tự
nhiên, phát huy du lịch sinh thái nhằm
bảo tồn văn hoá đặc trưng của đô thị miền
sông nước.

+ Dự án kè chống sạt lở sông Ô Mônkhu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô
Môn (phía bờ phải) đoạn còn lại với chiều
dài khoảng 1.570m, kinh phí 198 tỷ đồng.

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư một số công
trình thủy lợi, kè chống sạt lở bờ sông
và các dự án trọng điểm của thành phố,
cụ thể:

+ Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn
(đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích),
chiều dài khoảng 1.900m, kinh phí 223
tỷ đồng.
+ Dự án cụm dân cư tập trung Phước
Thới nhằm bố trí di dời ổn định các hộ dân
trong vùng thiên tai với vốn đầu tư dự kiến
khoảng 48,712 tỷ đồng./.

Nhiều chương trình, dự án nâng cấp
đô thị tiếp tục được thực hiện nhằm hoàn
thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, đê
kè cũng như các hạ tầng kỹ thuật về môi
trường, vừa nâng cao khả năng chống chịu
của thành phố trong bối cảnh BĐKH, đảm
bảo vai trò thành phố Cần Thơ là động lực
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Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Vùng ven biển đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) nói chung, tỉnh Cà Mau nói
riêng có tiềm năng đa dạng, có thế mạnh
phát triển nông nghiệp và các ngành kinh
tế biển, ven biển, nhất là nuôi trồng và
khai thác thủy hải sản. Thời gian qua,
kinh tế-xã hội các tỉnh trong vùng đã đạt
được những thành tựu quan trọng, kết cấu
hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng,
quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời
sống nhân dân từng bước được cải thiện
và nâng lên.
Tuy nhiên, những năm gần đây, các
tỉnh trong vùng đã và đang phải đối mặt
với tác động ngày càng mạnh mẽ của biến
đổi khí hậu (BĐKH). Biểu hiện rõ nét là
nhiệt độ tăng cao, hạn hán khốc liệt, xâm
nhập mặn sâu vào nội đồng, lốc xoáy diễn
ra thường xuyên, triều cường và sạt lở bờ
sông, bờ biển diễn biến phức tạp. Các
tỉnh vùng ven biển ĐBSCL thực sự đang
là những địa phương bị tổn thương nhiều
nhất do BĐKH gây ra. Trong khi đó, Cà
Mau là tỉnh duy nhất trong vùng ĐBSCL
và cả nước có 3 mặt giáp biển, kéo dài từ
biển Đông sang biển Tây với bờ biển dài
254km, phần lớn diện tích của tỉnh thuộc
vùng đất ngập nước ven biển, có nhiều
cửa sông, cửa biển (tổng chiều dài trên
8.000km, có 87 cửa sông thông ra biển);
dân cư sống rải rác, dễ bị ảnh hưởng trước
tác động của BĐKH và nước biển dâng,
nên công tác phòng, tránh thiên tai, bảo

vệ sản xuất, cung cấp nước ngọt, phát triển
kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân gặp
không ít khó khăn, tốn kém. Chính vì vậy,
tỉnh Cà Mau đã, đang chịu tác động nặng
nề nhất so với các tỉnh trong khu vực và
đang phải đối mặt với những thách thức
sau đây:
Thứ nhất: Nước biển dâng khiến
tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gia
tăng. Chỉ riêng đợt nắng nóng kéo dài
do hiện tượng El Nino cuối năm 2015,
đầu năm 2016, xâm nhập mặn đã ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông
nghiệp và đời sống của nhân dân. Diện
tích lúa trên đất nuôi tôm bị thiệt hại gần
53.000ha; trên 43.000ha rừng tràm bị
khô hạn nghiêm trọng; đường giao thông
bị sụt, lún, lở đất, hư hỏng trên 112km;
hơn 12.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt
nghiêm trọng;... một bộ phận dân nghèo
đã phải di cư đi tìm việc làm ở các tỉnh
miền Đông Nam bộ, ảnh hưởng đến tình
hình kinh tế-xã hội của tỉnh.
Thứ hai: Nhu cầu khai thác nước ngầm
phục vụ sản xuất, sinh hoạt ngày càng tăng
cao, trung bình khoảng trên 150.000m3/
ngày đêm; dự báo đến năm 2020 tăng lên
khoảng 230.000m3/ngày đêm. Việc khai
thác quá mức nguồn nước ngầm dẫn đến
tình trạng sụt lún, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn
tài nguyên nước dưới đất. Theo đánh giá
sơ bộ trong kết quả nghiên cứu giai đoạn
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1 về sự sụt lún đất ở bán đảo Cà Mau do
Viện Địa kỹ thuật Na Uy thực hiện, sụt lún
đất ở tỉnh Cà Mau trong vòng 15 năm ở
nhiều nơi có thể từ 30cm đến 70cm, bình
quân khoảng 1,9cm-2,8cm/năm; nếu tiếp
tục gia tăng khai thác nước ngầm thì trong
vòng 25 năm tới, dự báo sụt lún sẽ lên đến
90cm, do vậy, cùng với nước biển dâng do
ảnh hưởng của BĐKH thì tỷ lệ diện tích bị
ngập của tỉnh Cà Mau càng lớn hơn.
Thứ ba: Tình trạng sạt lở ven biển, ven
sông ngày càng gia tăng và diễn biến phức
tạp, khó lường. Tỉnh Cà Mau đã áp dụng
nhiều biện pháp phòng chống sạt lở, cả
giải pháp công trình và phi công trình; đã
xử lý khắc phục sạt lở nhiều vị trí xung yếu
với chiều dài gần 29.000m; các đoạn kè
gây bồi tạo bãi đã tạo được bãi bồi ven biển
phía bên trong kè, khôi phục hàng trăm ha
rừng phòng hộ ven biển. Tuy nhiên, việc
xác định nguyên nhân, cơ chế gây ra sạt
lở để có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả
chưa được làm rõ; một số giải pháp công

trình gây bồi tạo bãi có hiệu quả nhưng
suất đầu tư còn rất cao, bình quân 20 tỷ
đồng/km, vượt quá khả năng cân đối ngân
sách của tỉnh.
Thứ tư: Hệ thống kè, đê biển, hệ thống
giao thông bộ, giao thông thuỷ thiếu đồng
bộ, tính kết nối thấp. Gần đây, triều cường,
thiên tai đã làm ngập, sụt lún nhiều tuyến
đường giao thông, nhất là các huyện ven
biển, làm phát sinh nhu cầu vốn sửa chữa,
nâng cấp rất lớn. Riêng đối với vùng ven
biển Đông của tỉnh Cà Mau, đến nay chưa
hình thành được tuyến đê biển, nên khả
năng chống chịu và thích ứng với BĐKH
và nước biển dâng rất hạn chế, nguy cơ
thiệt hại do tác động của BĐKH và nước
biển dâng là rất lớn, đe dọa tính mạng và
tài sản của hàng ngàn hộ dân trong vùng.
Thứ năm: Cùng với tác động của BĐKH,
tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng
gia tăng, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước.
Nguyên nhân là do tỉnh Cà Mau được bao
quanh bởi biển Đông và biển Tây nên tạo
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thành nhiều vùng giáp nước, điều này làm
hạn chế sự lưu thông dòng chảy, nước từ
nội đồng không thể thoát ra ngoài; trong
khi các chất thải từ các hoạt động sinh
hoạt, sản xuất của người dân chưa được
thu gom, xử lý triệt để đã ảnh hưởng rất
lớn đến sản xuất nông nghiệp, nhất là ô
nhiễm nguồn nước trong nuôi tôm thâm
canh, siêu thâm canh.
Thứ sáu: Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ,
manh mún, tự phát, thiếu hợp tác, thiếu
liên kết; trong khi các hình thức hợp tác
sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã hiện
chưa phát triển; chính sách hiện nay chưa
thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn nên chưa tổ chức sản
xuất hàng hoá với quy mô lớn. Điều này
gây khó khăn cho việc xây dựng liên kết
chuỗi giá trị trong sản xuất và thường xuyên
xảy ra những bất ổn như được mùa thì mất
giá, được giá thì mất mùa và tồn tại nhiều
hoạt động cạnh tranh không lành mạnh.
Để giảm thiểu tối đa các tác động,
từng bước thích ứng với BĐKH, quan điểm
phát triển của tỉnh Cà Mau là phải chuyển
đổi sản xuất theo hướng thích ứng với các
điều kiện tự nhiên; trong đó lấy thích nghi
là chính, hạn chế đối đầu với thiên nhiên;
đồng thời nghiên cứu, tận dụng các lợi
thế do BĐKH tạo ra; quản lý, sử dụng tài
nguyên nước, tài nguyên đất hợp lý, tích
hợp các giải pháp thích ứng với BĐKH
vào các quy hoạch, kế hoạch sản xuất, kế
hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã
hội. Từ đó, xây dựng định hướng phát triển
cụ thể cho từng tiểu vùng, phân bố hợp lý
nguồn lực đầu tư theo khả năng huy động,
kết hợp hài hòa cả giải pháp công trình và
phi công trình trong ứng phó với BĐKH.
Với tinh thần đó, tỉnh Cà Mau xin bày
tỏ quan điểm về: “Quản lý tài nguyên nước,
xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở
vùng ĐBSCL và giải pháp” cụ thể như sau:

1. Sản xuất luân canh lúa - tôm
Trên cơ sở quy hoạch các vùng, tiểu
vùng, xác định lại đối với diện tích sản
xuất chuyên lúa đang nằm xen kẽ trong
các vùng nuôi tôm, lúa-tôm, hiện nay,
người dân vẫn duy trì sản xuất chuyên lúa,
nhưng những vùng này rất dễ bị ảnh hưởng,
thường xuyên bị xâm nhập mặn,...,vì vậy
cần định hướng chuyển sang sản xuất luân
canh lúa-tôm để đảm bảo hiệu quả và bền
vững.
2. Về cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt
Cung cấp nước phục vụ cho sản xuất,
sinh hoạt gồm cả cung cấp nguồn nước
ngọt và nguồn nước mặn một cách chủ
động. Đối với nguồn nước ngọt, cần khẩn
trương quy hoạch và đầu tư hạ tầng cung
cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt, để đến
năm 2020 chấm dứt khai thác nguồn nước
ngầm theo chủ trương của Chính phủ.
Trong bối cảnh ảnh hưởng của BĐKH, nhu
cầu nước sinh hoạt ngày càng cao, chúng
ta cần đa dạng nguồn cung, cần có lộ trình
cụ thể cho việc thay thế nguồn nước ngầm.
Vì vậy, trước mắt cần đầu tư các hồ chứa
nước mưa ở các vùng phù hợp như U Minh
Thượng, U Minh Hạ; đầu tư mở rộng, nạo
vét hệ thống kênh, rạch trong các vùng
nội đồng để trữ nước mưa. Ngoài ra, cần
có chương trình vận động và hỗ trợ nhân
dân vùng ven biển chứa nước mưa quy mô
hộ gia đình. Về lâu dài, cần triển khai hệ
thống cung cấp nước ngọt cho các tỉnh
ĐBSCL từ nguồn nước của sông Hậu. Đối
với việc cung cấp nước cho sản xuất, cần
chọn một số nơi thí điểm để xây dựng hệ
thống công trình điều tiết, cấp nước ngọt,
nước mặn cho sản xuất một cách chủ động
( như vùng sản xuất lúa-tôm ) để làm cơ sở
nhân rộng cho toàn vùng.
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xuất hàng hoá quy mô lớn đòi hỏi những
người sản xuất quy mô nhỏ phải hợp tác
với nhau hoặc doanh nghiệp phải tích tụ
được ruộng đất với quy mô lớn. Thực tế
cho thấy, hợp tác, liên kết trong sản xuất là
khâu yếu nhất và cũng là nguyên nhân làm
phát sinh những khó khăn, bất cập của sản
xuất nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
Chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp tác,
liên kết sản xuất trong nông nghiệp đã có
nhưng chưa đủ, chưa tạo được đột phá
trong thu hút đầu tư; vì vậy, Chính phủ cần
ban hành chính sách mạnh mẽ hơn để thu
hút, hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp
quy mô lớn, hỗ trợ sản xuất theo liên kết
chuỗi giá trị,...
4. Về sắp xếp, bố trí lại dân cư
Vùng ven biển ĐBSCL cần bố trí lại
dân cư, chuyển từ bố trí dân cư theo tuyến
kênh, rạch sang bố trí theo cụm, có tính
đến việc dịch chuyển các cụm dân cư ven
biển vào phía trong để phòng tránh thiên
tai. Tuy nhiên, thời gian qua, nguồn lực
đầu tư cho tái định cư còn thiếu hụt rất
lớn so với nhu cầu, chưa đủ di dời các đối
tượng đang sinh sống ở vùng sạt lở nguy
hiểm vào nơi an toàn. Vì vậy, tỉnh Cà Mau
kiến nghị Chính phủ nên khởi động lại và
đầu tư nhiều hơn cho Chương trình bố trí
dân cư vùng thiên tai,... theo Quyết định
số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ; các dự án vay vốn ưu đãi ODA cần
tập trung hỗ trợ nhiều hơn cho chuyển đổi,
đảm bảo sinh kế người dân sau tái định cư.
5. Về đầu tư phòng, chống sạt lở ven
sông, ven biển
Do ảnh hưởng của BĐKH gây ra sạt lở
nhiều nơi, chi phí khắc phục sạt lở, đặc
biệt là sạt lở ven biển rất lớn. Vì vậy, cần
phải tiếp tục nghiên cứu xác định chính
xác nguyên nhân, cơ chế gây sạt lở,... để từ
đó xác định các giải pháp công trình, phi
công trình phù hợp với nguồn lực đầu tư.

Ngoài ra, cần có cơ chế khuyến khích, tạo
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp
đầu tư tham gia bảo vệ bờ biển thông qua
việc đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã
hội vùng bị sạt lở.
6. Về đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất
Hạ tầng phục vụ sản xuất bao gồm
cả thuỷ lợi, giao thông đường bộ, đường
thuỷ. Đối với đầu tư thuỷ lợi, trên cơ sở quy
hoạch các vùng, tiểu vùng, xác định các
dự án đầu tư cụ thể, sắp xếp theo thứ tự ưu
tiên, phù hợp với khả năng cân đối nguồn
lực; trong đó, cần bố trí vốn đầu tư hoàn
thành hệ thống thuỷ lợi các vùng nuôi tập
trung; đồng thời, bố trí nguồn lực đủ để
giải quyết các công trình bức xúc, đảm
bảo điều kiện sản xuất bình thường. Bên
cạnh đó, cần bố trí vốn đầu tư các công
trình mang tính nghiên cứu, thí điểm để
có cơ sở nhân rộng. Mặt khác, hiện nay,
hệ thống giao thông bộ các vùng sản xuất
nông nghiệp ở nông thôn chưa phát triển,
nhiều loại nông sản có sản lượng lớn nhưng
không thể vận chuyển bằng đường bộ ở
nông thôn, trong khi đó tiềm năng giao
thông thuỷ ở ĐBSCL rất lớn nhưng chưa
được đầu tư kết nối đồng bộ với đường bộ,
chưa đầu tư nâng cấp, khơi thông các trục
giao thông thuỷ giữa các vùng. Vì vậy, bên
cạnh đầu tư hạ tầng thuỷ lợi, cần quan tâm
đầu tư kết nối đồng bộ, phát huy hệ thống
giao thông thuỷ nội địa trong phát triển
sản xuất vùng ĐBSCL.
Để hiện thực hoá các quan điểm nói
trên, tỉnh Cà Mau xin đề xuất, kiến nghị
với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành
Trung ương một số vấn đề sau:
* Một là, về đầu tư hạ tầng thuỷ lợi:
- Để đảm bảo sản xuất đúng theo quy
hoạch thì hạ tầng thuỷ lợi cũng phải được
đầu tư đúng theo quy hoạch. Thời gian
qua, chúng ta phê duyệt nhiều quy hoạch
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sản xuất, quy hoạch thuỷ lợi nhưng không
có nguồn lực đầu tư theo quy hoạch, dẫn
đến tình trạng sản xuất tự phát, ảnh hưởng
đến hiệu quả sản xuất của cả vùng, lãng
phí nguồn tài nguyên nước ngầm. Đề nghị
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chủ trì quy hoạch lại sản xuất, quy hoạch
hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất các tỉnh
vùng ven biển ĐBSCL; trên cơ sở đó xác
định tiến độ thực hiện quy hoạch, phân
kỳ đầu tư hạ tầng thuỷ lợi cho phù hợp với
nguồn lực đầu tư. Cần đầu tư thỏa đáng
cho nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch sản
xuất, quy hoạch thuỷ lợi để đảm bảo các
quy hoạch khả thi khi thực hiện.
- Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Bộ Xây dựng cần phối hợp rà soát,
nghiên cứu quy hoạch hệ thống cung cấp
nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho
các tỉnh vùng ven biển ĐBSCL. Trên cơ
sở đó xác định cụ thể khu vực, tỷ trọng
các nguồn cung cấp nước ngọt khác nhau,

phân kỳ đầu tư, bố trí nguồn lực cho các
địa phương thực hiện. Trước mắt, đề nghị
Trung ương sớm triển khai đầu tư xây dựng
hệ thống cấp nước ngọt vùng ĐBSCL để
nhanh chóng thay thế nguồn nước ngầm
đang bị khai thác quá mức ở các đô thị
trong vùng.
* Hai là, về phát triển ngành hàng tôm:
Các tỉnh vùng ven biển ĐBSCL chiếm
hầu hết diện tích, sản lượng và giá trị kim
ngạch xuất khẩu tôm của ĐBSCL. Tuy
nhiên, sản xuất ngành hàng tôm cũng còn
nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục.
BĐKH vừa tác động tiêu cực, đồng thời
cũng tạo ra các cơ hội tích cực cho ngành
hàng tôm; song muốn khắc phục được
những hạn chế, tồn tại vốn có hiện nay
và nắm bắt các cơ hội mới mang đến, các
tỉnh vùng ven biển cần có chương trình, kế
hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu do Thủ
tướng Chính phủ đã giao là đạt kim ngạch
xuất khẩu 10 tỷ USD vào năm 2025. Tỉnh
Cà Mau là tỉnh có diện tích, sản lượng,
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kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất; tỉnh
đã xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả và
phát triển bền vững ngành hàng tôm tỉnh
Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030, đã được Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn thẩm định. Kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nói
trên để tỉnh Cà Mau có cơ sở triển khai
thực hiện.
* Ba là, đề xuất một số chính sách huy
động nguồn lực đầu tư phát triển:
- Trở ngại lớn nhất của việc thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
hiện nay là thiếu đất có diện tích lớn;
hầu hết diện tích đất nông nghiệp đã giao
cho hộ gia đình quản lý sử dụng. Muốn
tích tụ diện tích lớn đối với diện tích đất
đã giao cho dân cần phải đưa ra nhiều
phương án cho dân chọn lựa theo hướng
có lợi và theo nguyện vọng của họ (tham
gia cổ phần cùng với doanh nghiệp bằng
giá trị đất hoặc cho thuê đất hoặc hoán đổi
đất,...). Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ
cho phép Cà Mau thí điểm mô hình hỗ trợ
doanh nghiệp tích tụ diện tích đất quy mô
lớn thông qua việc đứng ra thuê đất của
dân để cho doanh nghiệp thuê lại và sử
dụng diện tích đất công (của 2 công ty lâm
nghiệp) để thực hiện hoán đổi cho dân.

phòng hộ bên trong sau khi doanh nghiệp
đầu tư kè tạo bãi và trồng rừng diện tích
tương ứng phía ngoài.
* Bốn là, về phòng chống sạt lở:
Nhiệm vụ thích ứng với BĐKH ngày
càng nặng nề; các tỉnh vùng ven biển
ĐBSCL chịu tác động nặng nề của tình
trạng sạt lở ven sông, ven biển; các tỉnh
vùng ven biển chưa cân đối được ngân
sách, hàng năm vẫn còn phải tiếp nhận sự
hỗ trợ của Trung ương. Vì vậy, kiến nghị
Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính không áp
dụng cơ chế vay lại các dự án ODA đối với
các dự án ứng phó thiên tai theo quy định
tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 52/2017/
NĐ-CP của Chính phủ, vì đây là các dự án
không trực tiếp sinh lợi khi đầu tư./.

- Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp
đăng ký đầu tư các dự án phát triển dịch
vụ du lịch, dịch vụ thương mại,... ven
biển. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế được
phép giao đất, chuyển đổi mục đích sử
dụng đất rừng phòng hộ ven biển, nên
chưa thu hút được đầu tư nhằm huy động
nguồn lực đầu tư các công trình bảo vệ
bờ biển. Để thu hút, tạo điều kiện thuận
lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư bảo
vệ bờ biển, kiến nghị Thủ tướng Chính
phủ cho phép giao đất cho doanh nghiệp
với thời gian từ 50-70 năm và cho chuyển
đổi mục đích sử dụng diện tích đất rừng
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BÁO CÁO VỀ ỨNG PHÓ VỚI SẠT LỞ TRONG ĐIỀU KIỆN
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ 24.011 hộ dân tộc thiểu số, với 114.632
NGUYÊN NHÂN SẠT LỞ ĐẤT BỜ SÔNG người, chiếm 5,17% tổng dân số).
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
Trong hơn một thập kỷ qua, ĐBSCL
1. Tình hình sạt lở đất bờ sông trên địa
bàn tỉnh An Giang
An Giang là một tỉnh Tây Nam của Tổ
quốc, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
(gồm Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang
và Cà Mau), cũng là tỉnh thuộc tiểu vùng
Tứ giác Long Xuyên; là trung tâm kinh tế
thương mại vùng và khu vực; đồng thời là
cửa ngõ giao thương với các nước khu vực
ASEAN như Campuchia, Lào và Thái Lan
với đường biên giới dài gần 100km (có Khu
kinh tế cửa khẩu An Giang, được xác định
là một trong 9 khu kinh tế trọng điểm quốc
gia, với 3 khu vực cửa khẩu là Tịnh Biên,
Vĩnh Xương và Khánh Bình). Phía Đông
tỉnh An Giang giáp với tỉnh Đồng Tháp,
phía Đông Nam giáp thành phố Cần Thơ,
phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang và Tây Bắc
giáp Campuchia. An Giang cách Thành
phố Hồ Chí Minh 190km, cách Thành
phố Phnom Pênh-Campuchia 120km.
An Giang có diện tích tự nhiên
3.536km2, dân số gần 2,2 triệu người (là
tỉnh có dân số đông nhất ĐBSCL). Địa hình
có hai dạng chính là đồng bằng và đồi núi,
tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là
282.626ha, trong đó đất trồng lúa chiếm
gần 90%. An Giang có 2 thành phố, 1 thị
xã, 8 huyện, với 156 xã, phường, thị trấn
trực thuộc; vừa là tỉnh biên giới, vừa là tỉnh
có đặc thù tôn giáo, dân tộc (toàn tỉnh có

của chúng ta, trong đó có An Giang, đã và
đang chịu ảnh hưởng nặng nề, tác động
kép bởi BĐKH, nước biển dâng, xâm nhập
mặn và các hoạt động phát triển tài nguyên
nước như chuyển nước qua lưu vực khác,
xây dựng các đập thủy điện của các quốc
gia thượng nguồn trên dòng chính sông
Mê Công. Từ 2016 đến nay liên tục xảy
ra tình trạng bất thường ở khu vực: Hạn
hán và xâm nhập mặn lịch sử xảy ra năm
2016; đầu năm 2017 đến nay, tỉnh An
Giang đã xảy ra khoảng 120 vụ sạt lở bờ
sông nghiêm trọng làm mất đất đai, thiệt
hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường giao
thông ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng,
trong đó điển hình là vụ sạt lở đặc biệt
nghiêm trọng xảy ra ngày 22/4/2017 tại
bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao tại tổ 12,
ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ
Mới, làm nhấn chìm hoàn toàn 15 căn
nhà, 2 nền đất, cắt đứt hoàn toàn đường
giao thông liên xã và ảnh hưởng trực tiếp
đến 108 hộ dân và 1 nhà máy xay xát phải
di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Ước tính
tổng thiệt hại ban đầu chỉ riêng vụ sạt lở
này là khoảng 88 tỷ đồng và nguy cơ sạt lở
vẫn còn diễn biến phức tạp và có thể tiếp
tục xảy ra trong thời gian tới.
Còn theo kết quả quan trắc định kỳ
của các ngành chức năng tỉnh An Giang,
hiện nay trên toàn tỉnh có đến 51 đoạn
sông, kênh rạch được cảnh báo có nguy
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cơ sạt lở từ trung bình đến rất nguy hiểm
với tổng chiều dài cảnh báo sạt lở là hơn
162km trên tổng số khoảng 400km đường
bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang (chiếm
40%), ảnh hưởng đến khoảng 20.000 hộ
dân sống trong các khu vực này. Trong
đó có 23 điểm có nguy cơ sạt lở cao và
đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến
khoảng 4.800 hộ dân và cần phải di dời
khẩn cấp các hộ này đến nơi an toàn trong
thời gian tới. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh
An Giang, ước tính sạt lở sẽ gây thiệt hại
khoảng trên 100 tỷ đồng, điều này đã và
đang tạo áp lực lớn đến sự phát triển kinh
tế-xã hội của tỉnh.
2. Nguyên nhân sạt lở
Nguyên nhân sạt lở được các cơ quan
chức năng đánh giá chủ yếu là do: diễn
biến thời tiết bất thường, tác động của quá
trình BĐKH và ảnh hưởng của các đập
thủy điện trên sông Mê Công, yếu tố thủy
lực, dòng chảy, hình thái dòng sông, cấu
trúc địa chất bờ sông, vận động kiến tạo
và hoạt động kinh tế-xã hội (ghe tàu, khai
thác cát, hoạt động xây dựng, vận tải 2
bên bờ sông,...).
Tỉnh An Giang nói riêng và ĐBSCL là
vùng đất trẻ, nền đất yếu, rất dễ bị xâm
thực, bào mòn nhanh; sự tác động của sông
nước, biên độ chênh lệch của đỉnh triềuchân triều và nhiều dòng sông giao nhau
làm cho dòng chảy không bình thường,
tạo ra dòng chảy xoáy; dân cư phát triển
nhanh, tăng mật độ xây dựng nhà ở bê
tông kiên cố, xây dựng công trình kho bãi
nhà máy, công trình giao thông, chất tải
gần bờ sông, làm tăng tải trọng, vượt khả
năng chịu tải của bờ sông; việc gia tăng
phương tiện giao thông trên bờ, dưới sông
gây chấn động,… là những nguyên nhân
dẫn đến sạt lở đất ven sông, kênh, rạch
trên địa bàn tỉnh.

II. ỨNG PHÓ VỚI SẠT LỞ TRONG
ĐIỀU KIỆN BĐKH TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH AN GIANG THỜI GIAN TỚI
Để ứng phó với sạt lở, thời gian qua,
tỉnh An Giang nhận định và thực hiện việc
khắc phục tình trạng sạt lở bằng nhiều giải
pháp tổng thể trước mắt, lâu dài đồng bộ
với phương châm thích ứng và phòng ngừa
là chính, cụ thể:
1. Thực hiện công tác quan trắc cảnh
báo sạt lở hằng năm (2 đợt/năm); tổ chức
cắm biển báo và tuyên truyền vận động
nhân dân ý thức phòng tránh sạt lở, hạn
chế việc phát sinh nhà ở trên bờ sông kênh
rạch. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân
dân cấp huyện, xã trong việc kiểm tra,
giám sát không để phát sinh nhà ở, công
trình trên bờ sông, kênh rạch trái phép.
2. Rà soát, kiểm tra, xây dựng hệ thống
bản đồ địa hình, làm cơ sở cho việc tính
toán điều chỉnh vị trí các mỏ khai thác cát
sông và đề xuất chỉnh trị dòng chảy phòng
tránh sạt lở. Cho chủ trương nghiên cứu,
tăng cường công cụ, thiết bị quan trắc,
đánh giá, phần mềm quản lý, mô hình
tính toán dự báo sạt lở có thể áp dụng
cho tỉnh An Giang; đào tạo nhân lực có
chuyên môn sâu để dự báo, cảnh báo tình
hình sạt lở, khoanh định vùng có nguy cơ
sạt lở, đề xuất biện pháp xử lý, để hạn chế
sạt lở và hạn chế thiệt hại về tài sản, tính
mạng của người dân; xây dựng cơ sở dữ
liệu liên quan đến sạt lở phục vụ công tác
quản lý; tiến hành khoanh vùng các khu
vực sạt lở, cắm mốc giới hạn hành lang sạt
lở nguy hiểm và trên cơ sở đó, tiến hành
thống kê và lập kế hoạch di dời ra khỏi
khu vực sạt lở.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra việc khai thác cát sông trái phép, xử lý
nghiêm các sai phạm; rà soát điều chỉnh
quy hoạch giao thông, dân cư trên địa bàn
đồng bộ, định hướng di dời dân lâu dài, ổn
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định cuộc sống gắn với mục tiêu phát triển
kinh tế-xã hội.
4. Phối hợp với các cơ quan nghiên
cứu khoa học trong nước và quốc tế đề
xuất các giải pháp công trình hợp lý, phù
hợp với năng lực của tỉnh nhưng hạn chế
được nguy cơ sạt lở.
5. Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh đến khảo
sát, nắm tình hình sạt lở, trực tiếp chỉ đạo
và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho người
dân bị sạt lở, thành lập các đoàn đi kiểm
tra và chỉ đạo công tác phòng, chống thiên
tai theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo
yêu cầu bảo vệ sản xuất, bảo vệ tính mạng
nhân dân.
6. Xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các
cụm tuyến dân cư tái định cư sạt lở theo
các nhóm: (1) Sạt lở rất nghiêm trọng, cần
phải thực hiện đầu tư cụm, tuyến dân cư
ngay để di dời các hộ dân, tránh thiệt hại
về người và tài sản; (2) Các cụm tuyến dân

cư có khả năng kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn
xã hội hóa trên cơ sở nghiên cứu đề xuất
cơ chế, chính sách xã hội hóa cho doanh
nghiệp tham gia để thực hiện; (3) Các cụm
tuyến dân cư còn lại tiếp tục tham mưu
thực hiện theo Chương trình cụm tuyến
dân cư vượt lũ ĐBSCL giai đoạn 1 và 2.
7. Xem xét ưu tiên việc thực hiện giải
pháp công trình đối với những sạt lở gây
nguy hiểm trực tiếp đến các khu đô thị,
khu dân cư sinh sống tập trung, trụ sở các
cơ quan; ảnh hưởng đến các khu đô thị,
Quốc lộ, tỉnh lộ, bến cảng, hệ thống điện
cao thế và trung thế, di tích, lịch sử, văn
hóa, trường học, bệnh viện, trạm y tế,…
bằng giải pháp kè chống sạt lở bờ sông, có
thể sử dụng nhiều loại khác nhau (tường
chắn, mái nghiên, kết cấu cứng hoặc kè
mềm,...) tùy theo địa hình, địa chất, thủy
năng, thủy văn,... trong khu vực.
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biến động, vì dòng sông chảy theo quy
luật, vì sự tương tác giữa sạt lở với Quy
hoạch phát triển kinh tế xã hội, nên không
thể có giải pháp hữu hiệu, nếu còn tình
trạng chia cắt, thiếu phối hợp, tư duy ngắn
hạn, chủ quan, không tôn trọng quy luật,
như trong Nghị quyết số 120/NQ-CP của
Chính phủ nhận định. Để giải quyết vấn
đề sạt lở ở An Giang nói riêng và ĐBSCL
nói chung, tỉnh An Giang có một số kiến
nghị như sau:
1. Thường xuyên tuyên truyền, cập
nhật kiến thức, nâng cao nhận thức về bối
cảnh mới tại đồng bằng và tại địa bàn mà
nổi bật là lượng trầm tích về đồng bằng bị
các đập ở thượng nguồn giữ lại, lượng nước
về đồng bằng ít hơn vì được khai thác ở
thượng nguồn nhiều hơn và thất thường
hơn do BĐKH toàn cầu. Chú ý tư duy tôn
trọng vai trò của dòng sông trong phát triển
lãnh thổ. Giống như mạch máu đối với con
người, dòng chảy của sông phải điều hòa,
không tắc nghẽn. Chất lượng nước, phù sa
mà sông mang theo, nhịp điệu theo triều
và theo mùa là sự phong phú và giàu có
của dòng sông mang lại cho vùng đất và
cho con người.
2. Thống nhất phương pháp, tiêu chí
để theo dõi quan trắc thường xuyên diễn
biến của bờ sông (bồi và lở) và lòng sông
bằng nhiều phương pháp, công cụ: ảnh vệ
tinh, đo siêu âm, mô hình toán hoặc phao
đo định kỳ độ sâu, mái dốc bờ,…, chia sẻ
dữ liệu để nhiều cơ quan có thể cùng lúc
theo dõi, sử dụng.

nào khác. Thực hiện đánh giá tác động
môi trường toàn diện lên các xã, huyện
lân cận tùy theo quy mô chỉnh trị sau từng
thời gian.
4. Ban hành cụ thể các thể chế, phân
định rõ chức năng và nhiệm vụ, đồng
thời sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Xây dựng và Giao
thông vận tải trong công tác chuyên môn
và quản lý liên quan đến sạt lở. Thực hiện
tốt công tác quản lý nhà nước: (1) Trong
quan trắc, theo dõi các yếu tố thủy văn,
trầm tích, nước biển dâng; (2) Quản lý
khai thác tài nguyên (đất, nước, cát sông
và nước ngầm,…); (3) Dự báo các khu vực,
các điểm có khả năng xảy ra sạt lở; (4) Xây
dựng tiêu chí đô thị, thành phố các loại
có phân biệt theo điều kiện địa chất, thủy
văn; (5) Luật hóa việc dành không gian
cho giao diện giữa con người với sông,
biển; (6) Kịp thời giải quyết hậu quả của
sạt lở gây ra.
5. Trung ương xem xét hỗ trợ để đầu
tư các cụm tuyến dân cư cho các khu vực
có nguy cơ sạt lở nguy hiểm. Đặc biệt cần
nghiên cứu, chỉ đạo quyết liệt ban hành
chính sách ưu đãi để kêu gọi các doanh
nghiệp tham gia đầu tư các cụm tuyến dân
cư phòng tránh sạt lở lâu dài, ưu đãi các
khoản thuế, tiền sử dụng đất, cho hưởng
địa tô từ các công trình đầu tư công để
sớm di dời dân cư vào vùng an toàn, tránh
sạt lở trong điều kiện các tỉnh khó khăn về
ngân sách./.

3. Sớm triển khai Quy hoạch không
gian của các tỉnh, vùng, cần tính toán kỹ
bố trí các thị trấn, thị xã, huyện lỵ,… với tư
duy dành không gian cho dòng chảy sông,
biển trong giao diện với con người, chứ
không đối đầu, khống chế, chỉnh trị dòng
sông, bờ biển. Hạn chế tối đa giải pháp
kè, chỉ dùng đến khi không còn giải pháp
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BÁO CÁO VỀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
SẢN PHẨM MỚI KÈ BÊ TÔNG CỐT PHI KIM
TRONG VIỆC XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI BẢO VỆ BỜ BIỂN
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ
Việt Nam (Busadco) là doanh nghiệp khoa
học công nghệ được Bộ Khoa học và Công
nghệ đánh giá là đơn vị tiên phong của Bộ
trong nghiên cứu và ứng dụng thành công
trên 85 công trình khoa học công nghệ,
sản phẩm dùng trong các lĩnh vực dân
dụng và công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ
thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường,
phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi
khí hậu (BĐKH); đã được Cục Sở hữu trí
tuệ cấp 320 bằng độc quyền sáng chế,
giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp
và quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
Sản phẩm Busadco đã và đang ứng
dụng tại nhiều tỉnh, thành phố trên
cả nước; đã xuất khẩu sang Lào và
Malaysia; có 15 nhà máy sản xuất trải
dài trên 3 miền.
Công ty được Đảng và Nhà nước trao
tặng các danh hiệu cao quý như Anh hùng
lao động tập thể và cá nhân; giải thưởng
Hồ Chí Minh đợt 5 năm 2016 dành cho
cụm công trình “Xây dựng đồng bộ hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn,
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai
và ứng phó với BĐKH”; Huân chương Lao
động hạng I, II, III; Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân;
Top 10 sự kiện tiêu biểu Việt Nam năm
2012, 2015.

I. THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG
THIÊN TAI BẢO VỆ BỜ BIỂN
1. Tổng quan công nghệ bảo vệ bờ biển
Vùng ven biển là yếu tố quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
và an ninh quốc phòng của bất kỳ quốc
gia biển. Tuy nhiên, đây là những vùng
thường phải hứng chịu các tác động bất
lợi như sóng, gió, nước dâng, bão, lũ,...
gây ra hiện tượng xói lở bờ, bồi tụ,... Đây
thực sự là những lực cản không nhỏ đến
quá trình phát triển kinh tế-xã hội của
khu vực. Chính vì vậy, nghiên cứu động
lực học dòng chảy và công trình chỉnh trị,
trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khoa
học công nghệ nhằm ổn định đường bờ,
phục vụ khai thác phát triển kinh tế-xã hội
một cách bền vững đã được nhiều quốc
gia trên thế giới quan tâm.
Trong lĩnh vực nghiên cứu, các giải
pháp công nghệ bảo vệ bờ biển cũng đã
được nhiều nước trên thế giới thực hiện
liên tục trong hàng thập kỷ qua. Cùng với
trình độ khoa học và điều kiện kinh tế-xã
hội ngày càng phát triển, các giải pháp
công nghệ chống xói lở bờ được đề xuất
không ngừng được cải tiến. Từ những giải
pháp công trình ở mức độ kết cấu đơn
giản, bị động, thích ứng với tự nhiên đến
dạng giải pháp chủ động, cải tạo tự nhiên
bằng những quy mô công trình lớn, kết
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cấu phức tạp. Các loại vật liệu được sử
dụng phát triển từ đơn giản như bó cây, đá
tự nhiên đến bê tông và các vật liệu mới
khác như thảm mềm bằng sợi tổng hợp, cừ
nhựa PVC,... Kết cấu công trình phát triển
từ dạng tơi, rời lên đến dạng liên kết khối,
liên kết mảng.
Các giải pháp công nghệ bảo vệ bờ
mang tính bị động, bằng cách gia cố, bao
bọc bờ sông, bờ biển bằng các loại vật liệu
có khả năng chịu được các tác động của
sóng, gió, dòng chảy có thể kể đến như:
Đá đổ tự nhiên hoặc xếp ken xít hoặc chít
mạch, thảm đá, tấm bê tông đổ tại chỗ,
thảm bê tông thi công trong nước, bê tông
nhựa đường, các dạng cấu kiện rời tự điều
chỉnh, cấu kiện bê tông liên kết mảng,...

bảo vệ mái kè được ứng dụng phổ biến là
các dạng cấu kiện khối phủ liên kết độc
lập dạng cột (column), điển hình như cấu
kiện Basalton® và Hydroblock® của Hà
Lan. Ưu điểm nổi bật của dạng cấu kiện
này so với các dạng kết cấu truyền thống
khác như liên kết mảng hoặc tấm mỏng
thể hiện qua các mặt như mức độ ổn định
cao, tính năng bảo vệ linh động với biến
dạng nền, dễ thi công và bảo dưỡng và
khả năng thân thiện tốt với môi trường.

Hình 2: Bảo vệ mái kè bằng cấu kiện Hydroblock® của
Hà Lan

Bên cạnh các giải pháp mang tính bị
động là các giải pháp chủ động, tác dụng
trực tiếp vào dòng chảy, nhằm giảm thiểu
các tác động hoặc cải thiện điều kiện tương
tác của sóng, dòng chảy như sử dụng các
dạng công trình kè mỏ hàn hướng dòng
hoặc đê ngầm xa bờ.
Hình 1: Các dạng vật liệu bảo vệ mái kè
sử dụng trong từng giai đoạn khác nhau của Hà Lan

Xu thế chung hiện nay, dạng kết cấu

- Công trình gây bồi tạo bãi bằng mỏ
hàn: Là giải pháp công trình gây bồi, tạo
bãi nhằm ổn định bờ biển được ứng dụng
ở nhiều nơi trên thế giới. Các chức năng
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chính của mỏ hàn là: giảm tốc độ dòng
chảy và vận chuyển bùn cát dọc bờ; tạo
vùng nước tĩnh hoặc xoáy nhẹ để giữ bùn
cát lại gây bồi cho vùng bờ, bãi bị xói;
che chắn bờ khi sóng xiên truyền tới, làm
giảm lực xung kích của sóng tác dụng vào
bờ; hướng dòng chảy ven bờ đi lệch xa
bờ. Hạn chế của giải pháp kè mỏ hàn là
thường gây ra sự xói lở ở hạ lưu hệ thống
công trình, ngoài ra hệ thống kè mỏ hàn
được xây dựng sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự
nhiên của bãi biển, gây ảnh hưởng xấu
đến các hoạt động du lịch ven biển.

Hình 4: Đê chắn sóng bảo vệ bờ và dạng bờ kiểu salient
ở Presque Isle, Pennsylvania, Mỹ (US Army Engineering
Corps, 2008)

- Các dạng kết cấu vật liệu thường
được sử dụng cho các loại công trình này
là đá hộc, khối Haro, Tetrapod hay các
hàng cọc gỗ, cọc bê tông rồi liên kết lại
với nhau,…

Xói ở hạ
lưu mỏ hàn

Hình 3: Kè mỏ hàn ở New Jersey, Mỹ bị xói ở hạ lưu
và mỏ hàn bằng cọc gỗ ở Hà Lan

- Hệ thống đê phá sóng xa bờ: Hệ
thống đê phá sóng thường bao gồm nhiều
đoạn đê rời nhau, có tuyến song song với
bờ; có tác dụng giảm sóng ở vùng khuất,
làm giảm tốc độ dòng chảy dọc bờ, gia
tăng quá trình bồi tụ, tạo ra vùng bờ lồi
dạng “salient” hoặc “tombolo”.

Hình 5: Khối Tetrapod phá sóng ở cảng St Francis, Nam
Phi (trên) và kè mỏ hàn bằng các khối bê tông khối tam
giác ở Enoshima, Nhật Bản (dưới)

Dạng kết cấu này được chia làm hai
loại: (i) Đê phá sóng nổi và (ii) Đê ngầm
giảm sóng. Đê phá sóng nổi có cao trình
đỉnh đê cao hơn mực nước triều lớn nhất.
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sóng, dòng chảy; các giải pháp tạo bãi,
nuôi bãi; xây dựng các mỏ hàn ngầm giảm
sóng, dòng chảy; bố trí các mỏ hàn mềm
dạng túi cát đặt song song với bờ hoặc tạo
một góc hợp lý với đường bờ;... Tuy nhiên,
các dạng giải pháp công trình này không
thể áp dụng một cách rộng rãi, mà phải có
những nghiên cứu kỹ càng tùy thuộc vào
điều kiện cụ thể của từng vùng.
Một đặc điểm quan trọng của hệ thống
đê biển của các nước phát triển là công nghệ
xây dựng rất tiên tiến, quy trình công nghệ
được đảm bảo. Máy móc được áp dụng trong
mọi khâu của quá trình, từ khảo sát, thiết kế,
xây dựng, vận hành và bảo dưỡng nên những
hư hỏng nhỏ trong điều kiện bình thường ít
xảy ra, trừ những sự cố thiên tai lớn.

Hình 6: Mỏ hàn bằng goetube ở bãi biển Florida (Mỹ)

Đê ngầm giảm sóng thường có cao trình
đỉnh đê cao hơn mực nước triều trung bình
nhưng thấp hơn mực nước triều lớn nhất, ít
nhất bị ngập nước một thời đoạn xác định
trong một chu kỳ triều. Hiệu quả giảm
sóng bảo vệ bờ tăng lên khi cao trình đỉnh
đê tăng lên. Tuy nhiên, đê càng cao thì đòi
hỏi chi phí càng lớn, nhất là ở những vùng
bờ biển có địa chất yếu. Do vậy, việc lựa
chọn đê nổi hay ngầm hay cao trình đê nói
chung cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết cấu đê phá sóng rời nhau được
dùng để bảo vệ các phần bờ biển riêng
biệt. Những tác động tiêu cực do vận
chuyển bùn cát dọc bờ bị chặn có thể điều
chỉnh bằng cách nuôi bãi cát (nhân tạo).
Loại kết cấu này chỉ thích hợp với vùng bờ
biển có lưu lượng vận chuyển bùn cát dọc
bờ thấp, dòng chảy ven bờ do triều nhỏ.
Trong những năm gần đây, xu thế các
giải pháp khoa học công nghệ được đề
xuất ngày càng thân thiện với môi trường
hơn như các giải pháp trồng cây giảm

Tokyo (Nhật Bản)

Ở những nước như Hà Lan, Đức, Bỉ,
Anh, Đan Mạch, Mỹ, Nhật Bản, ngoài
việc tăng cường hệ thống đê biển thì việc
duy trì bãi trước được xem như một giải
pháp không chỉ giúp tăng an toàn cho đê
mà còn là chiến lược phát triển du lịch
biển, vì vậy người ta quan tâm tới giải
pháp mềm như nuôi bói, trồng cây ngập
mặn, v.v. Các đội tàu hút cát hoạt động
thường xuyên làm rộng các bãi tắm, tạo
thêm cảnh quan; dải đất ven biển được
trồng cây chắn sóng; bài toán phát triển
bền vững môi trường sinh thái biển luôn
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được đặt ra trong các dự án phát triển.
2. Thành tựu công nghệ trong xây dựng
đê biển, kè biển
Việt Nam là quốc gia biển với hơn
3.000km bờ biển, đây thực sự là tiềm
năng to lớn để phát triển đa ngành như
giao thông thủy, du lịch, công nghiệp chế
biến và nuôi trồng thủy sản,… Tuy nhiên,
bên cạnh đó, những tai họa do các yếu
tố bất lợi từ thiên nhiên như bão, lũ và
BĐKH gây ra cũng rất lớn. Đặc biệt là tình
trạng xói lở bờ biển đã hạn chế rất nhiều
đến quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra ở nhiều
nơi làm nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị
đổ xuống biển. Sạt lở bờ biển nhiều nơi đã
phủ nhận công lao của bao thế hệ cùng
góp công sức, tiền bạc, thậm chí cả sinh
mạng để xây nên tuyến đê biển khá kiên
cố, chạy dọc theo chiều dài bờ biển nước
ta, ví dụ những đoạn đê biển đang bị sạt
lở khá nghiêm trọng như: Hải Hậu, Hậu
Lộc, Hòa Duân, Phước Thể, Đồi Dương, La
Gi, Gò Công Đông, Phú Thạnh, Gành Hào
v.v... Có thể nói, trong số những tồn tại về
biển, sạt lở bờ biển đang là vấn đề vấn đề
trung tâm, vấn đề bức xúc nhất của xã hội.
Chính lẽ đó, nhiều công trình nghiên cứu,
nhiều công trình chỉnh trị, công trình bảo
vệ bờ đã, đang được nghiên cứu và triển
khai ứng dụng.

Vùng ven biển Nam Bộ nằm trong
vùng chịu ảnh hưởng mạnh của các tác
động của tự nhiên, đặc biệt là ảnh hưởng
của BĐKH và nước biển dâng.
Vùng cửa sông, ven biển có chế độ
sóng, dòng chảy ven bờ bị ảnh hưởng và
chịu sự chi phối của chế độ gió và chế độ
dòng chảy sông. Chế độ gió có hai mùa
chính: gió mùa Đông Bắc thường bắt đầu
từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau; gió có
hướng chính là hướng Đông Bắc, vận tốc
gió trung bình khoảng 9-11 m/s, lớn nhất
đạt trên 20 m/s; gió mùa Tây Nam thường
bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến hết tháng
10, tốc độ gió lớn nhất khoảng 10-12 m/s.
Gió là yếu tố ngoại sinh chính tạo ra sóng,
ngoài ra chế độ gió mùa nói trên cũng tạo
ra các dòng hải lưu và dòng chảy ven bờ.
Vào thời điểm gió mùa mạnh, kết hợp với
triều cường, thường gây ra hiện tượng xói
lở vùng ven biển.
So với cả nước, vùng ven biển Nam Bộ
ít có các cơn bão đổ bộ trực tiếp vào khu
vực này. Tính đến cả những cơn bão đổ bộ
vào khu vực lân cận thì chỉ có khoảng 16
cơn bão lớn, nhỏ trong khoảng thời gian
từ năm 1950 đến nay. Tuy nhiên, chỉ tính
trong khoảng 15 năm gần đây, đã có 7 cơn
bão đổ vào vùng biển Nam Bộ, trong đó có
2 cơn bão là bão Linda (năm 1997) và bão
Durian (2006) có tốc độ khá mạnh và quỹ

Vùng ven biển Nam Bộ từ Thành phố
Hồ Chí Minh đến Kiên Giang là vùng đất
thấp, với nhiều vùng trũng, cao độ trung
bình trong vùng chỉ khoảng từ 0,5-1,0 m.
Dọc theo bờ biển có nhiều bãi bồi, đa số
là các bãi bồi ngập nước không thường
xuyên. Vùng ven biển có các dải rừng
ngập mặn, có tác dụng như tấm lá chắn
bảo vệ trước các tác động bất lợi từ phía
biển. Địa hình dải ven biển bị chia cắt
thành nhiều khu vực bởi mạng lưới sông
rạch chằng chịt, liên thông.
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đạo di chuyển khá bất thường. Các cơn
bão khi đổ vào bờ biển Nam Bộ thường
gây nên những thiệt hại nặng nề. Bão gây
ra sóng lớn, gây xói và tàn phá các công
trình ven biển và trên bờ. Sóng cao trùng
hợp với triều cường gây ra vỡ đê biển trên
diện rộng.
Về tình hình triển khai xây dựng các
công trình bảo vệ bờ cửa sông ven biển:

Công nghệ gia cố mái đê, kè ở nước ta
đã từng bước phát triển, với các dạng kết cấu
điển hình qua các thời kỳ như:
- Thời kỳ 1970 - 1990: Chủ yếu sử dụng
hình thức gia cố mái bằng đá lát khan, đá
xây chít mạch, bê tông bản lớn đúc sẵn.
- Thời kỳ từ 1990 - 1995: Đã ứng dụng
khối bê tông đúc sẵn liên kết tạo mảng,
đảm bảo độ bền cao hơn trước tác động

Hình 9: Xói lở bờ biển Tây Cà Mau (trái) và bờ biển Đông mũi Cà Mau

Tính đến nay, nước ta đã có những công
trình bảo vệ bờ biển có tính khoa học cao,
mang lại hiệu quả tốt như công trình kè
đê biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre,…,
kè đê biển Gò Công bằng cấu kiện TSC178 và cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đây là
những công trình vận dụng thành công
các nguyên lý của khoa học và công nghệ
trong bảo vệ bờ.

của sóng gió.
- Thời kỳ 1995 đến nay, công nghệ bảo
vệ bờ sông, bờ biển đã có bước tiến mới
do sự xuất hiện của nhiều khối cấu kiện
bê tông đúc sẵn liên kết hai, ba chiều, lắp
ghép tạo mảng chắc chắn. Những sáng
chế ra khối cấu kiện bê tông tự chèn đang
được ứng dụng rộng rãi dọc bờ biển nước
ta (Phan Thiết, Gò Công, Cửa Tiểu v.v.).

Hình 10: Kè bảo vệ bờ biển Gò Công
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Các cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ
và đê biển ứng dụng tại huyện Tiền Hảitỉnh Thái Bình.
Xây dựng công trình tác động từ xa
hay kết hợp nhằm giảm sóng, gây bồi, tạo
bãi v.v. được ứng dụng chủ yếu ở vùng cửa
sông ven biển, với các loại kết cấu điển
hình như: hệ thống mỏ hàn bằng đá đổ ở
Văn Lý, Hải Hậu, Nam Định, ở cửa sông
Cái Phan Rang, Ninh Thuận, đoạn bờ biển
Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh;...; hệ
thống mỏ hàn gây bồi giảm sóng bằng
khối Haro, khối Tetrapot ở đoạn bờ biển
Nam Định, bờ biển khu vực thị xã Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận; hệ thống mỏ hàn
hình chữ T, bằng đá đổ, bằng ống tròn tại
Nam Định, Thái Bình.

thay thế vật liệu đá đổ, ống tròn hoặc khối
bê tông, đã được nhiều địa phương ứng
dụng như Thừa Thiên-Huế, Đồi Dương,
Lộc An, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Gần đây, năm 2012, khu vực cửa biển
Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu được bảo vệ bằng
22 túi địa geotube xen kít nhau thành hình
dạng bán nguyệt nên có thể phá sóng bảo
vệ bờ phía trong, tuy nhiên rất khó gây
bồi tạo bãi để khôi phục rừng phòng hộ vì
không có nguồn bùn, cát di chuyển vào.
Ngoài ra do chưa có sự nghiên cứu hợp lý
về kết cấu nên khi thi công cao trình của
các túi địa geotube cũng không đạt được
chiều cao thiết kế.
Ngoài việc sử dụng giải pháp cứng,
trồng cây ven biển là một giải pháp thân

Hình 12: Giải pháp gia cố bờ thảm cát

Hình 11: Các giải pháp gia cố bờ thảm bê tông (hình
trên) và cừ dự ứng lực

Mấy năm gần đây, loại túi mềm đựng
cát làm mỏ hàn đặt nghiêng hay song song
với bờ biển để gây bồi, tạo bãi, giảm sóng,

thiện với môi trường đã được Tổ chức Hợp
tác phát triển Đức (GIZ) tiến hành thí điểm
ở vị trí bờ biển bị xói lở, bằng cách làm
hàng rào bằng tre dạng chữ T nhằm giảm
sóng, gây bồi tạo bãi để trồng cây chắn
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sóng. Giải pháp này đã được ứng dụng
cho các khu vực xói lở ven biển thuộc các
tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Tuy
vậy chỉ mới thành công ở khu vực chịu tác
động của sóng không lớn, qua theo dõi,
khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng chỉ sau một
hai năm hàng rào tre đã bị sóng phá hủy.

Hình 13: Hàng rào tre chữ T trên bờ biển tỉnh Bạc Liêu
(năm 2012)

Như vậy, có thể thấy, công tác nghiên
cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong xây dựng công trình chỉnh trị
bảo vệ bờ biển đã có những bước tiến
khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó là không
ít công trình bảo vệ bờ đã được xây dựng
không mang lại hiệu quả, vẫn còn những
tồn tại, bất cập. Nhiều công trình được
thực hiện nhưng chưa được nghiên cứu
đầy đủ, còn thiếu quy hoạch chỉnh trị tổng
thể, bố trí kết cấu công trình chưa hợp lý,
phạm vi bảo vệ công trình chưa đủ,... Mặt
khác, đối với khu vực bờ biển Nam Bộ,
nghiên cứu giải pháp công trình chống xói
lở, ngoài việc bảo vệ bờ biển một cách
bền vững và hiệu quả, còn phải đảm bảo
được duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng
ngập mặn ven biển. Đây là vấn đề không
đơn giản, đặt ra hiện nay trong chiến lược
phát triển, bảo vệ bờ biển Nam Bộ. Trong
thực tế đã có những câu hỏi đặt ra như
phải chăng tình trạng xói lở bờ biển Nam
Bộ như hiện nay ngoài những tác động của
các yếu tố tự nhiên như sóng, gió,... còn
do ảnh hưởng một phần không nhỏ của
các công trình đê biển, các kênh đào, các
hoạt khai thác nuôi trồng thủy sản,... làm
thay đổi môi trường ven biển, dẫn đến sự
suy thoái của dải rừng ngập mặn ven biển
(có tác dụng như một tấm lá chắn hữu hiệu

trong giảm sóng, ngăn ngừa xói lở). Vì vậy,
nghiên cứu làm rõ được nguyên nhân gây
xói lở bờ biển, nguyên nhân suy thoái rừng
ngập mặn ven biển là hết sức cần thiết,
làm cơ sở để đề xuất các giải pháp bảo vệ
bờ phù hợp cho vùng ven biển Nam Bộ.
Tóm lại, trong thời gian qua, khoa học
và kỹ thuật bảo vệ bờ đã đạt được những
thành tựu nhất định, nhưng đến nay vẫn
chưa có những tổng kết đánh giá một cách
toàn diện, đúc rút các kinh nghiệm nhằm
đưa ra các công trình mang lại hiệu quả
cao cả về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội và
môi trường, chưa có các phân tích xem xét
hướng phát triển các loại công trình này,
để từ đó có định hướng cho các nhà thiết
kế, thi công công trình. Đây cũng chính là
lý do của việc thực hiện đề tài này, nhằm
đề xuất được các giải pháp công nghệ
chống sạt lở bờ biển phù hợp với điều kiện
từng vùng cụ thể, vừa đảm bảo yêu cầu
chống sạt lở một cách bền vững, vừa thân
thiện với môi trường.
3. Công nghệ vật liệu trong lĩnh vực
xây dựng đê, kè biển tại Việt Nam
Tại Việt Nam hiện nay đang sử dụng
một số công nghệ phổ biến và có nhiều
đề tài nghiên cứu ứng dụng các công nghệ
mới trong xây dựng đê, kè biển; cụ thể:
- Vật liệu truyền thống: đá hộc, cọc cừ,
tre, bè cây: các loại kết cấu truyền thống
đang dần được thay thế bằng các giải
pháp công nghệ hiện đại hơn.
- Bê tông cốt thép đổ tại chỗ: các cấu
kiện chân khay bằng ống buy tròn, lục
lăng; các khối bê tông dị hình gia cố chân
khay, là kè mỏ hàn; các cấu kiện bê tông
tự chèn gia cố mái kè, đê.
- Bê tông cốt thép đúc sẵn-Thùng chìm:
hiện nay, tại Việt Nam đã có một số nghiên
cứu về thùng chìm bê tông cốt thép, là một
trong những giải pháp đề xuất ý tưởng xây
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dựng tuyến đê biển từ Vũng Tàu đến Gò
Công. Tuy nhiên, các ứng dụng thực tế còn
rất hạn chế, biện pháp thi công phức tạp
chỉ phù hợp với điều kiện vùng biển có
mực nước sâu.
- Cừ ván bê tông dự ứng lực; cừ ván
bê tông dự ứng lực kết hợp cọc xiên, cọc
neo: Giải pháp công nghệ này được đánh
giá cao, những năm gần đây đã có nhiều
ứng dụng tại các công trình kè bờ sông như
kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè nhưng chưa phổ
biến trong xây dựng các công trình kè biển
do chi phí xây dựng cao, bị hạn chế về
khả năng chống ăn mòn trong môi trường
nước mặn do sử dụng cốt thép.
- Công nghệ bê tông tự lèn: một số
nghiên cứu của các nhóm tác giả, trường
Đại học, đề tài nghiên cứu đề xuất ứng
dụng bê tông tự lèn thực hiện đề tài cấp
Bộ do PGS.TS. Hoàng Phú Uyên làm chủ
nhiệm: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo
và thi công bê tông tự lèn trong xây dựng
công trình thủy lợi”; các nghiên cứu hiện
nay còn hạn chế về ứng dụng tại các mô
hình hay công trình thực tế. Ngoài ra, Viện
Thủy công nghiên cứu ứng dụng công nghệ
bê tông tự lèn thi công đập xà lan di động
đã được cấp bằng độc quyền sáng chế.
- Công nghệ bê tông đầm lăn: là loại
công nghệ sử dụng bê tông không có độ
sụt, được làm chặt bằng thiết bị rung lèn từ
mặt ngoài (lu rung). Công nghệ này thích
hợp sử dụng cho các công trình bê tông
khối lớn, không cốt thép và hình dáng
không phức tạp như lõi đập, mặt đường.
Việc sử dụng hỗn hợp bê tông khô hơn
(không có độ sụt) và đầm lèn bê tông bằng
lu rung giúp thi công nhanh hơn, rẻ hơn
so với dùng công nghệ thi công bê tông
truyền thống. Hiện nay đã ứng dụng trong
các công trình đập thủy điện với tỷ lệ 24
đập/300 đập RCC trên thế giới; một số các
nghiên cứu RCC để xây dựng các công

trình bảo vệ bờ nhưng chưa được kiểm
chứng qua các công trình thí điểm.
- Công nghệ vật liệu mới gia cố đất
nền yếu để xây dựng đê: giải pháp địa kỹ
thuật hỗn hợp; neoweb; tấm bê tông bọc
vải địa kỹ thuật; bấc thấm, giếng cát, cọc
cát, trụ đất xi măng đã có nhiều nghiên
cứu, chỉ dẫn kỹ thuật như Đề tài nghiên
cứu công nghệ xử lý nền và thi công đê,
đập phá sóng trên nền đất yếu của PGS.
TS. Lê Xuân Roanh và đã có nhiều ứng
dụng trong thực tiễn.
- Giải pháp mới: GS. Ngô Trí Viềng
chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện
công nghệ mới trong gia cố đê biển bằng
phương pháp neo đất, sử dụng phụ gia
consolid và chống xói mòn lớp bảo vệ
mái”, mã số KC08-03/11-15 được Hội
đồng nghiệm thu đánh giá cao, có nhiều
triển vọng ứng dụng trong thực tiễn.

II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG
NGHỆ MỚI CỦA BUSADCO
1. Dây chuyền công nghệ mới
- Dây chuyền công nghệ được Bộ Xây
dựng cấp Chứng nhận công nghệ phù
hợp tại Quyết định số 885/QĐ-BXD ngày
30/9/2011.
- Dây chuyền công nghệ bê tông cốt
thép thành mỏng đúc sẵn đã được Cục Sở
hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền GPHI số
827 tại Quyết định số 4276/QĐ-SHTT
ngày 12/3/2010.
- Dây chuyền công nghệ ứng dụng
công nghệ đầm rung lắc đã được Cục Sở
hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền GPHI số
1810 tại Quyết định số 54594/QĐ-SHTT
ngày 01/8/2018.
2. Công nghệ vật liệu
Công nghệ bê tông cốt phi kim sử dụng
thành phần cấp phối bê tông như cát, đá,
nước trộn bê tông. Ngoài ra điểm khác
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biệt là sử dụng xi măng bền sunfat, phụ
gia chống bám dính ván khuôn, tác dụng
đông kết nhanh cho bê tông; đặc biệt, sử
dụng cốt sợi polyme phân tán PP (cốt sợi
Polypropylen) hoặc cốt sợi thủy tinh dạng
thanh Glass Fiber Reinforced polyme
(GFRP) để tạo ra các cấu kiện bê tông có
cấu tạo kết cấu mỏng nhưng vẫn đảm bảo
khả năng chịu lực.
- Chế tạo được các cấu kiện đúc sẵn có
hình dáng phức tạp mà kết cấu bê tông cốt
thép thông thường không thể thực hiện,
kết cấu thành mỏng chỉ từ 1,5cm, cường
độ bê tông ≥25MPa nhưng vẫn đảm bảo
được khả năng chịu lực, tiết kiệm được
nguồn nguyên vật liệu sản xuất bê tông,
nhất là trong giai đoạn nguồn nguyên vật

Hình 14: Cốt sợi thanh GFRP

liệu cát, đá,... đang khan hiếm, khai thác
gây ô nhiễm môi trường.
- Tăng tuổi thọ công trình so với các
giải pháp truyền thống, đảm bảo bề mặt
cấu kiện láng mịn để hạn chế được khả
năng bám bề mặt của các sinh vật biển.
- Kiểm soát được chất lượng sản phẩm
do đúc sẵn tại nhà máy, kiểm soát được
chất lượng công trình do chất lượng bê
tông đảm bảo.
a) Cấu tạo
Sử dụng hệ liên kết lắp ghép đồng bộ
nhằm giữ ổn định, kết cấu lắp ghép chống
đẩy, chống trượt, chống xói chân, đảm bảo
hệ liên kết chống đứt gãy, lún sụt cục bộ,
sạt lở, xói mòn... với các môđun cấu kiện
được đúc sẵn, lắp ghép theo môđun (đốt)
có các kích thước, hình dạng thay đổi theo
từng điều kiện, yêu cầu kỹ thuật của công
trình sử dụng với các bố cục, hình khối,
kiểu dáng và đường nét khác nhau (hình
chữ nhật, hình vuông, hình thang vuông,
hình thang, hình chữ A,…).
Các cấu kiện được liên kết với nhau
bằng mối nối dạng khe trượt: mối nối
ngàm âm dương, mối nối mộng vát,...
trong tình huống bất lợi do nền đất yếu,
dòng chảy ngầm gây xói lở, lún sụt cục
bộ thì không xảy ra tình trạng đứt gãy và
hở mối nối. Cấu kiện có khả năng dịch
chuyển lên xuống theo phương dọc của
khe trượt. Mối nối dạng khe trượt: mối nối
ngàm âm dương, mối nối mộng vát,... vừa
có tính năng giảm sóng vừa có tác dụng là
khớp nối mềm.
b) Kết cấu

Hình 15: Cốt sợi phân tán PP

Các kích thước, hình khối, trọng lượng,
cường độ bê tông, kết cấu công trình được
thiết kế theo định hình sản phẩm và theo
tính toán khảo sát về mặt địa hình, địa
chất, thủy văn của khu vực.
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c) Sản phẩm
- Giải pháp kè lắp ghép bảo vệ bờ sông,
hồ và đê biển: cấu kiện kè lắp ghép bảo vệ
bờ sông, hồ và đê biển theo sáng chế bao
gồm các môđun cấu kiện được liên kết với
nhau theo chiều dài công trình, mỗi môđun
cấu kiện có dạng một khối rỗng bằng bê tông
thành mỏng liền khối, tạo bởi phần mặt trên,
phần mặt trước, phần mặt sau và hai phần
mặt bên.

Cấu kiện lắp
ghép bảo vệ bờ
sông, hồ và đê
biển

Tường hắt
sóng

Tấm lắp ghép
chống xói

CK phá sóng
xa bờ

Cấu kiện cân
bằng bùn cát

Giải pháp gây bồi tạo
bãi bảo vệ bờ

Tấm ghép
cơ đê

Giải pháp tạo lập
gò bãi bố trí dọc the
oven biển

Phần mặt trên có lỗ chờ cọc chống để
lắp cọc chống qua và đóng xuống nền đất, lỗ
bơm vật liệu chèn để bơm vật liệu chèn vào
phần bên trong môđun cấu kiện. Phần mặt
trước và phần mặt sau có các gân tăng cứng.
Hai phần mặt bên có rãnh lõm và gờ lồi
tương ứng sao cho các môđun có thể ăn khớp
với nhau liên tiếp dọc theo cấu kiện; cọc

Giải pháp kè lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ
và đê biển

chống nằm trong môđun cấu kiện và được
đóng vào nền đất, các cọc chống được giằng
liền khối với nhau thông qua dầm giằng nằm
ở mặt trên của các cấu kiện.
Giải pháp kè gây bồi tạo bãi, quây đê lấn
biển: Sử dụng các cấu kiện lắp ghép bảo vệ
bờ sông hồ và đê biển, tạo ra các bờ bao có
nhiều hình dạng kích thước khác nhau, kết
hợp với các cấu kiện chống cát chảy được
sắp xếp lắp đặt khép kín với bờ hoặc lắp đặt
song song, vuông góc, chéo góc so với bờ,
phù hợp với các yếu tố địa chất, địa hình,
khí tượng, thủy văn của từng vùng biển, vùng
sông khác nhau.
Cấu kiện sẽ tự sắp xếp, tự ổn định, tự
bồi lắng, biến đổi theo dòng chảy, tạo ra hệ
cân bằng để chống lại dòng xoáy, dòng chảy
không ổn định tại các khu vực bị xâm thực
mạnh, từ đó có thể gây bồi, tạo bãi theo các
hình dạng và kích thước khác nhau như hình
tròn, hình cánh cung, elip, hình vuông, chữ
nhật, chữ T, chữ I,... theo thời gian, mở rộng
diện tích đất sử dụng. Các cấu kiện chống
cát chảy để gây bồi sẽ được cấu tạo liên kết
với nhau bằng các mối nối âm dương, kết
hợp với các thanh cốt phi kim để tạo thành
hệ liên kết thống nhất bền vững.
Sử dụng các cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ
sông hồ và đê biển, tạo các bờ bao sử dụng
các cấu kiện có kết cấu gọn nhẹ, dễ dàng
tháo lắp và di dời, tùy theo điều kiện địa chất
thủy văn của khu vực, mực nước triều max,
min, cao độ của công trình mà sử dụng cấu
kiện phù hợp.
Phần gây bồi sử dụng các cấu kiện chống
cát chảy, lắp ghép theo từng mô đun với các
khớp nối mềm, thuận tiện cho việc thi công
lắp đặt, đặc biệt trong điều kiện mặt bằng thi
công khó khăn, bị ảnh hưởng của thuỷ triều,
sóng, gió, dòng chảy ngầm, xói lở, dễ dàng
tháo dỡ, di dời và tái sử dụng lại khi có thay
đổi về dòng chảy quy hoạch.

Sản phẩm
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Giải pháp kè gây bồi, tạo bãi, quay đê
lấn biển

Mô hình gây bồi tạo bãi, bảo vệ bờ Hình ảnh sản phẩm

năng, thẩm mỹ, mục đích sử dụng của công
trình, cấu kiện có thể được bố trí thêm các
gân tăng cường độ, hệ thống cọc định vị
công trình, giằng neo, chân ngàm giúp ổn
định, chống trượt, chống lật cấu kiện.
Giải pháp kè phá sóng xa bờ, triệt tiêu
sóng cốt phi kim

Hình ảnh thi công, lắp đặt sản phẩm

Thi công, lắp đặt sản phẩm

sóng xa bờ, triệt tiêu sóng: cấu kiện kè phá
sóng xa bờ, triệt tiêu sóng cốt phi kim theo
sáng chế bao gồm các môđun cấu kiện được
liên kết với nhau theo chiều dài công trình,
mỗi môđun cấu kiện có dạng một khối rỗng
bằng bê tông thành mỏng liền khối, tạo bởi
mặt trước, mặt sau và hai mặt bên.
Riêng mặt trên và mặt đáy để hở; các
đốt cấu kiện được liên kết với nhau bằng
mối nối là các rãnh lõm và gờ lồi tương ứng
ăn khớp với nhau dạng khe trượt. Mặt trước
và mặt sau cấu kiện bố trí các lỗ tiêu sóng.
Ngoài ra, tùy thuộc yêu cầu thiết kế công

3. Kiểm soát chất lượng
Các sản phẩm được đúc sẵn tại nhà
máy, kiểm soát chất lượng sản phẩm và
kiểm định theo quy trình.
Kiểm soát chất lượng
Quá trình nghiên cứu sản xuất
định chất lượng sản phẩm

kiểm

Quá trình nghiên cứu

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
thăm gian hàng triển lãm và nghe thuyết minh
về sản phẩm của Busadco
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Chú thích: điều kiện áp dụng, thiết kế theo kết quả khảo
sát và yêu cầu công năng

Thi công và hoàn thiện công trình

2. Tại tỉnh Thái Bình

Dữ liệu đầu vào – Mô hình toán ABAQUS

4. Biện pháp thi công sản phẩm
- Biện pháp thi công không sử dụng
tường vây, bơm nước mặt, hạ nước ngầm
mà sử dụng giải pháp đào hố móng, ép
thuỷ lực hoặc bơm xói nước, rung lắc để
lắp đặt, thi công trong điều kiện ngập
nước. Biện pháp thi công cụ thể sẽ dựa
trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được lập.

Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử
dụng tháng 8/2015 hạng mục kè với cao
trình +2m, tổng chiều dài 3,9km thuộc
Dự án xây dựng thí điểm kè và nâng bãi
trồng cây chắn sóng đê biển số 6 đoạn từ
K33+020 đến K35+760 xã Đông Minh
và đê biển số 5 đoạn từ K22+300 đến
K23+300 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải,
tỉnh Thái Bình.
Đang triển khai thi công hạng mục
kè với cao trình +2,50m, tổng chiều dài
4,7km thuộc Dự án nắn tuyến đê biển số
8 từ K26+700 đến K31+700 kết hợp giao
thông huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tại tỉnh Cà Mau
- Khu vực biển Tây tỉnh Cà Mau: đã
hoàn thành thi công thí điểm hạng mục
kè phá sóng xa bờ, gây bồi tạo bãi với cao
trình +1,6m, tổng chiều dài 1,2km thuộc
Dự án xây dựng kè cấp bách bảo vệ đê
biển Tây kết hợp xây dựng khu tái định
cư (đoạn từ cống Sào Lưới đến Bắc cống
Đá Bạc và đoạn từ Nam Đá Bạc hướng về
Kênh Mới).
- Khu vực biển Đông tỉnh Cà Mau:
đang triển khai thi công hạng mục kè phá
sóng xa bờ, gây bồi tạo bãi với cao trình
+2.5m, tổng chiều dài 2km thuộc Dự án
xây dựng kè cấp bách bảo vệ bờ biển
Đông khu vực cửa biển Rạch Gốc, của
biển Vàm Xoáy.

Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử
dụng tháng 1/2017 hạng mục kè với cao
trình +0,5m, tổng chiều dài 464,4m thuộc
Dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ với nông
dân trong quần thể quảng trường Thái Bình.

Thi công lắp đặt tại Tiền Hải, Thái Bình

Dự án xây dựng thí điểm kè và nâng bãi trồng cây
chắn sóng đê biển số 6 đoạn từ K33+020 đến K3+760
xã Đông Minh và đê biển số 5 đoạn từ K22+300 đến
K23+300 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
(Cao trình +1,8m; tổng chiều dài 4km)
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4. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ứng dụng kè hồ Quảng trường Bác Hồ với nông dân tỉnh
Thái Bình

Minh đã đồng ý ứng dụng công nghệ vào
công tác bảo vệ chống sạt lở bờ sông,
kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Đã
nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng
tháng 8/2015 công trình thí điểm kè bao
tại Rạch Nước Lên với cao trình +2,20m,
chiều dài 15m; cao trình đáy sông -4.00m;
Dự án bệnh viện Hồng Đức cơ sở II-quận
12, Thành phố Hồ Chí Minh, hạng mục:
Kè bờ sông Sài Gòn, cao trình +1,86m,
chiều dài xây dựng L=60m, hoàn thành
vào tháng 12/2015.

Hình ảnh hoàn thành công trình

Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ
cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và
đê biển để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu, hạng mục: Kè phá sóng xa
bờ, gây bồi tạo bãi với cao trình +1,50m,
tổng chiều dài tuyến 200m, hiện đang
triển khai công tác sản xuất cấu kiện kè bê
tông phi kim đúc sẵn./.
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BÁO CÁO VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, SỰ BIẾN ĐỘNG
VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC SỬ DỤNG BỀN VỮNG TRONG
ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG
PGS.TS. Đoàn Văn Cánh
Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

I. TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ở ĐBSCL đã xâm phạm vào nguồn tích
chứa trong đó (trữ lượng tĩnh), không có
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
1. Đặc điểm các tầng chứa nước
đồng bằng sông Cửu Long
Trên cơ sở những nghiên cứu từ trước đến
nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
có 6 tầng chứa nước chủ yếu đang được khai
thác sử dụng là qp3, qp23, qp1, n22, n21 và n13.
Đặc điểm phân bố trên mặt cắt, hiện trạng
phân bố diện tích mặn ngọt trong tầng chứa
nước được trình bày trong các hình từ 1 đến
6 [4,5].
2. Tài nguyên và trữ lượng có thể khai
thác nước dưới đất
Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng hai
khái niệm cơ bản trong đánh giá tài nguyên
nước dưới đất là tài nguyên nước dưới đất dự
báo và trữ lượng khai thác an toàn.
Trước hết nói về tài nguyên nước dưới
đất nói chung. Tài nguyên nước dưới đất
được hình thành từ 2 thành phần chính:
phần tích chứa trong tầng chứa nước và
phần bổ cấp thường xuyên. Ở ĐBSCL, tài
nguyên nước dưới đất nhạt (ngọt) trong các
tầng chứa nước chỉ được hình thành từ
nguồn tích chứa trong tầng chứa nước, mà
hầu hết các thấu kính nước nhạt là thấu
kính chôn vùi, đóng kín, không nhận được
nguồn bổ cập hiện tại. Nếu có bổ cập thì
từ lãnh thổ Campuchia chúng ta chưa xác
định được. Rõ ràng, khai thác nước ngầm

nguồn bổ sung, cho nên mực nước động
luôn có xu thế hạ thấp. Tuy nhiên, trữ
lượng khai thác nước dưới đất có thể còn
được hình thành một phần từ nguồn kéo
theo do thấm xuyên giữa các tầng chứa
nước. Nguồn kéo theo trong quá trình khai
thác do thấm xuyên giữa các tầng chứa
nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc
hình thành trữ lượng khai thác nước dưới
đất, sẽ được tính đến trong tính toán trữ
lượng khai thác công trình [1,2,3].
Trữ lượng khai thác an toàn (đồng nghĩa
với tiếng Anh là Safe yield, Sustainable
Groundwater Resource [8,9,10]) là lượng
nước có thể nhận được từ tầng chứa nước
ổn định trong thời gian dài mà không gây
tác động xấu đến môi trường, nghĩa là
không gây sụt lún đất, không gây xâm nhập
mặn hoặc không gây ô nhiễm nguồn nước
dẫn đến không sử dụng được. Trữ lượng
khai thác an toàn ở ĐBSCL được xác định
như thế nào và bằng bao nhiêu phần trăm
so với tài nguyên dự báo nước dưới đất. Từ
những nghiên cứu tài liệu nước ngoài, ở
đây chúng tôi kiến nghị trữ lượng khai thác
an toàn có thể lấy bằng 30% tài nguyên
dự báo nước dưới đất (nghĩa là ngưỡng an
toàn ở đây là lấy đến 30% tổng lượng trữ
tự nhiên và nguồn bổ cập tự nhiên). Trữ
lượng khai thác an toàn cũng có thể xác
định một cách tin cậy theo ngưỡng khai
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thác được quy định trong Nghị định số
167/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm
2018 của Chính phủ quy định việc hạn
chế khai thác nước dưới đất.
Tổng lượng nước tĩnh tích chứa trong
tầng chứa nước qp3, qp23, qp1, n22, n21 và
n13 được xác định theo công thức:
Vtn= Vtl+Vđh= μtlMF+ μđh∆HF
Trong đó: Vtn: tổng lượng nước tích

chứa trong tầng chứa nước; Vtl: lượng tích
chưa trọng lực; Vđh: lượng tích chứa đà hồi;
M: chiều dày tầng chứa nước; ∆H: chiều
cao áp lực tính từ mái tầng chứa nước; F:
diện tích phân bố tầng chứa nước (phần
nước ngọt).
Kết quả xác định tài nguyên và trữ
lượng khai thác an toàn nước dưới đất
ĐBSCL thể hiện trong bảng 1.

Hình 1: tầng chứa nước qp3:chiều sâu phân bố từ 10 đến
81m; bề dày 33m.
Màu xanh: nước ngọt; màu đỏ nâu: Nước mặn.
Nước ngọt: có TĐS<1g/l chiếm diện tích khoảng 27% diện
tích phân bố của tầng chưa nước. Phân bố thành các khoảng
riêng biệt. Khoảng lớn nhất phân bố ở Kiên Giang từ huyện
Vĩnh Thuận đến Minh Lương và kéo dài dọc theo bờ biển phía
Tây từ Rạch Giá đến Hà Tiên. Các khoảng nhỏ phân bố ở Cai
Lậy (Tiền Giang), Châu Thành, Thạch Phú (Bến Tre), Tiểu
Cần, duyên hải Cầu Ngang (Trà Vinh).

Hình 2: tầng chứa nước qp23: Chiều sâu phân bố từ 82 đến
141m; bề dày 45m.
Nước ngọt: có TĐS<1g/l chiếm diện tích khoảng 38% diện
tích phân bố của tầng chưa nước. Phân bố trên diện tích lớn ở
Thành phố Hồ Chí Minh và thành một dải kéo dài từ Trà Vinh
đến các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Hình 3: tầng chứa nước qp1: chiều sâu phân bố từ 150 đến
250m; bề dày 41m.
Nước ngọt: có TĐS<1g/l chiếm diện tích khoảng 35% diện
tích phân bố của tầng chưa nước.
Diện phân bố nước ngọt chiếm một diện tích khá lớn từ ở khu
vực phía Nam Kiên Giang (huyện Minh Lương, Gò Quao) đến
các huyện của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.
Ngoài ra còn phân bố ở phía Tây Bắc tỉnh Sóc Trăng, một
phần huyện Tiểu Cần (Trà Vinh).
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Hình 4: tầng chứa nước n22: chiều sâu phân bố từ 230
đến 285m; bề dày 56m.
Nước ngọt: có TĐS<1g/l chiếm diện tích khoảng 39 %
diện tích phân bố của tầng chưa nước. Phân bố thành 2
khoảnh lớn: một khoảnh ở phía Bắc sông Tiền một phần
diện tích tỉnh Tiền Giang, Long An và một kéo dài từ
huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) về phía thành phố Cà Mau rồi
ngược lên phía Tây Bắc qua các huyện Minh Lương, Giồng
Riềng (Kiên Giang).

Hình 5: Tầng chứa nước n21: chiều sâu phân bố từ 281
đến 360m; bề dày 70m.
Nước ngọt: có TĐS<1g/l chiếm diện tích khoảng 47%
diện tích phân bố của tầng chưa nước.
Phân bố thành một dải từ Thành phố Hồ Chí Minh đến
Long An, Tiền Giang và một phần huyện Châu Thành, Bến
Tre (phà Rạch Miễu), ngoài ra còn tồn tại các thấu kính ở
Sóc Trăng, Bạc Liêu và phía Bắc tỉnh Cà Mau.

Hình 6: tầng chứa nước n13: chiều sâu phân bố từ 360
đến 454m; 67m.
Nước ngọt: có TĐS<1g/l chiếm diện tích khoảng 33%
diện tích phân bố của tầng chưa nước. Phân bố thành một
dải kéo dài từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Long An, Tiền
Giang và một phần diện tích huyện Châu Thành, Bến Tre.
Ngoài ra còn có một khoảnh nhỏ kéo dài từ thành phố Sóc
Trăng đến huyện Mỹ Xuyên.
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TT

Tên tỉnh

Khối lượng nước
tĩnh trọng lực, Vtl
(m3)

Khối lượng nước
tĩnh đàn hồi, Vđh
(m3)

Khối lượng nước
tĩnh Vtn= Vtl + Vđh
(m3)

Tiềm năng tài
Tài nguyên tĩnh, Nguồn bổ cập,
nguyên, Qtntn,
Qtn, m3/ ngày Qbc, m3/ngày
m3/ngày

Trữ lượng khai
thác an toàn,
Qktat m3/ngày

1

An Giang

14,833,857,522.04

102,935,583.80

14,935,557,590.41

1,493,555.76

-

1,493,555.76

448,066.73

2

Bạc Liêu

71,197,045,131.70

673,072,734.23

71,616,314,293.14

7,161,631.43

-

7,161,631.43

2,148,489.43

3

Bến Tre

5,746,776,177.61

9,389,260.63

5,755,033,598.37

575,503.36

-

575,503.36

172,651.01

4

Cà Mau

54,388,718,074.47

556,915,611.66

54,708,737,643.40

5,470,873.76

-

5,470,873.76

1,641,262.13

5

Cần Thơ

41,362,892,714.91

538,785,099.82

41,752,539,729.65

4,175,253.97

-

4,175,253.97

1,252,576.19

6

Đồng Tháp

65,504,003,106.31

257,803,515.14

65,687,036,545.99

6,568,703.65

-

6,568,703.65

1,970,611.10

7

Hậu Giang

38,428,109,369.34

454,131,929.18

38,729,811,133.11

3,872,981.11

-

3,872,981.11

1,161,894.33

8

Kiên Giang

71,372,517,547.96

763,294,282.87

71,871,971,577.20

7,187,197.16

-

7,187,197.16

2,156,159.15

9

Long An

71,645,590,018.72

257,907,532.59

71,861,121,325.78

7,186,112.13

-

7,186,112.13

2,155,833.64

10 Sóc Trăng

43,365,829,527.36

581,673,520.50

49,239,934,727.93

4,923,993.47

-

4,923,993.47

1,477,198.04

11 Tiền Giang

43,365,829,527.36

135,176,868.60

43,492,898,533.47

4,349,289.85

-

4,349,289.85

1,304,786.96

12 Trà Vinh

30,842,051,118.78

474,390,731.54

31,218,845,319.98

3,121,884.53

-

3,121,884.53

936,565.36

13 Vĩnh Long

4,788,219,201.05

41,134,315.59

4,823,809,207.66

482,380.20

-

482,380.20

144,714.28

4,743,675,402.35 565,693,611,226.09

56,569,361.10

56,569,361.10

16,970,808.35

Toàn ĐB SCL

562,273,378,439.63

-

Bảng 1. Tài nguyên nước dưới đất và trữ lượng khai thác an toàn nước dưới đất
ở ĐBSCL
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3. Hiện trạng khai thác sử dụng nước
dưới đất
Tổng lượng khai thác nước dưới đất
đồng bằng Nam Bộ thống kê đến 2017
là 4.529.737.00m3/ngày, trong đó: miền
Đông Nam Bộ là 2.579.976,00m3/
ngày, ĐBSCL là 1.949.761,00m3/ngày
(chiếm11% trữ lượng có thể khai thác).

II. SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN
NƯỚC DƯỚI ĐẤT
1. Biến động mực nước
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên
nước dưới đất năm 2018, chúng ta có thể
thấy bức tranh về mực nước dưới đất ở
ĐBSCL trong các hình 7 đến 11.

Hình 7: Biến động mực nước trong tầng chứa nước
Pleistocene thượng (qp3)

Hình 8: Biến động mực nước trong tầng chứa nước
Pleistocene giữa trên (qp23)
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Hình 9: Biến động mực nước trong tầng chứa nước
Pleistocene hạ (qp1)

Hình 10: Biến động mực nước trong tầng chứa nước
Pleistocene trung (n22)

Hình 11: Biến động mực nước trong tầng chứa nước
Pleistocene hạ (n21)
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2. Sự biến động về chất lượng nước

nhập mặn, đương nhiên lượng khai thác
không được vượt quá trữ lượng khai thác
an toàn. Và ở đây, nếu cùng một lúc khai
thác nước ngọt phục vụ ăn uống sinh hoạt,
đồng thời với việc khai thác nước mặn-lợ
phục vụ nuôi trồng thủy sản, sẽ làm cho sự
cân bằng giữa hai nguồn nước, bảo đảm
nguồn nước ngọt được ổn định hơn.

Hình 12: Biến động chất lượng nước dưới đất trong
các tầng chứa nước ĐBSCL

III. CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC BẢO
VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
1. Quy hoạch bãi giếng khai thác nước
dưới đất
Như đã phân tích ở trên, hiện nay,
ĐBSCL đang khai thác sử dụng nước từ 6
tầng chứa nước là qp3, qp23, qp1, n22, n21 và
n13. Trong các tầng chứa nước phân bố ở
miền Tây Nam Bộ, nước ngọt phân bố dưới
dạng thấu kính, hầu hết bị đóng kín (chôn
vùi), không nhận được sự bổ cập hiện đại.
Vì vậy, quy hoạch khai thác sử dụng ở đây
cần phải có giải pháp đúng đắn, đặc biệt
trước sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng
làm gia tăng xâm nhập mặn.
Đối với ĐBSCL, theo kết quả phân
vùng khai thác bền vững thể hiện trên bản
đồ, khai thác nước tập trung có thể thực
hiện ở những diện tích có từ 3 tầng chứa
nước ngọt trở lên. Chúng phân bố thành
hai dải. Một dải kéo dài từ Thành phố Hồ
Chí Minh qua Long An xuống phía Nam
Đồng Tháp. Dải thứ hai phân bố trong các
tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua
Vĩnh Long, một hướng từ Hậu Giang qua
Rạch Giá, sang Bạc Liêu.
Trong những vùng này, các giếng
khoan khai thác phân bố ở trung tâm thấu
kính nước ngọt. Và để giảm thiểu xâm

2. Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh
giá và đánh giá lại tài nguyên nước dưới
đất, ưu tiên thực hiện trước đối với những
vùng, những khu vực có nguy cơ ô nhiễm,
xâm nhập mặn cao, khu vực có nhu cầu khai
thác đang tăng mạnh, khu vực nước dưới đất
không có nguồn bổ cập thường xuyên. Và
đặc biệt đã đến lúc phải điều tra đánh giá tài
nguyên nước dưới đất ngọt phân bố trong các
tầng chứa nước dưới mực nước biển, nguồn
tài nguyên lớn rất có giá trị trong các vùng
ngập mặn mà từ trước đến nay chưa có điều
kiện điều tra đánh giá.
Công tác điều tra đánh giá để nhận biết
ở ĐBSCL khai thác nguồn nước nào đảm bảo
an toàn, nước mặt hay nước dưới đất; khai
thác nước dưới đất bằng bao nhiêu để không
gây sụt lún đất và xâm nhập mặn.
Theo Nghị định số 167/2018/NĐ-CP
của Chính phủ, ở ĐBSCL, ngưỡng khai
thác nước dưới đất là ở độ sâu mực nước
cách mặt đất là 30-50m. Tuy nhiên, theo
kết quả quan trắc động thái mực nước vào
năm 2018 thì mực nước sâu nhất chưa
vượt quá 40m, tuy nhiên có số liệu ghi
nhận ở Cà Mau có sự lún đất. Vậy ngưỡng
khai thác là bao nhiêu để đảm bảo an
toàn. Câu hỏi đó hiện nay chưa có tài liệu
để khẳng định.
Hơn nữa ở ĐBSCL, rất nhiều tầng chứa
nước có thấu kính nước ngọt phân bố dưới
đáy biển, kéo dài ra xa bờ biển. Nhưng xa
bao nhiêu, rộng bao nhiêu hiện nay chưa
có thông tin, chưa có tài liệu để dự báo.
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3. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng tài
nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng
bản đồ phân vùng khai thác bền vững nước
dưới đất cho toàn vùng và cho từng tỉnh.
4. Tăng cường công tác thu gom tích
chứa nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước
dưới đất các tầng chứa nước đang khai
thác hoặc đưa nước mưa dư thừa ở trên
mặt vào các tầng chứa nước mặn để nhạt
hóa nước.
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BÁO CÁO VỀ BẢN CHẤT QUÁ TRÌNH THẤM XUYÊN
VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
PGS.TS. Phạm Quý Nhân
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quá trình thấm xuyên đã đang và sẽ xảy
ra mạnh mẽ ở hệ thống các tầng chứa nước
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Quá
trình này xảy ra có tác động lớn đến nước
dưới đất đồng bằng, như tính toán trữ lượng
khai thác dự báo nước dưới đất, nghiên cứu
nguồn gốc xâm nhập mặn và tính toán, dự
báo sụt lún do khai thác nước dưới đất gây
ra. Cần đầu tư điều tra thích hợp trong điều
tra nghiên cứu cơ bản này để từ đó xác định
được các nguyên nhân chủ yếu gây ra tác
động xấu do khai thác nước gây ra và có biện
pháp quản lý phù hợp.
1. Đặt vấn đề
Thấm xuyên là hiện tượng xảy ra trong
hệ thống các tầng chứa nước thấm xuyên
(leaky aquifer) và có tác động rất lớn đối với
sự hình thành trữ lượng, các vấn đề xảy ra
khi khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới
đất. Xác định hệ số và bản chất của quá
trình thấm xuyên là một nhiệm vụ trong
quá trình điều tra nước dưới đất [1]. Tuy
nhiên, cho đến nay, các điều tra nghiên
cứu này còn rất hạn chế do sự phức tạp
trong quá trình thiết kế, thi công và giải
đoán thí nghiệm hút nước. Ở khu vực đồng
bằng Bắc Bộ, duy nhất 1 chùm hút nước
thí nghiệm tại Khu công nghiệp Phố Nối
được thí nghiệm và tính toán (Phạm Quý
Nhân, 2018). Đối với ĐBSCL, gần đây nhất
1 chùm thí nghiệm và tính toán cũng được
thực hiện trong khuôn khổ của Dự án tăng

cường năng lực bảo vệ nước dưới đất do
Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ (Aman,
2019). Hơn thế nữa, các nghiên cứu này
cũng chỉ mới xác định hệ số thấm xuyên tại
điểm đó mà thôi, còn thực tế bản chất của
quá trình này phụ thuộc rất nhiều cấu trúc
địa chất thủy văn tại các điểm nghiên cứu.
Cấu trúc địa chất thủy văn ở các đồng
bằng thường tồn tại các tầng chứa nước
thấm xuyên. Đối với đồng bằng Bắc Bộ,
tầng chứa nước thấm xuyên có cấu trúc đơn
giản bao gồm hệ thống 2 tầng chứa nước
và 1 hoặc 2 lớp thấm nước yếu [2], trong
khi đó ĐBSCL phức tạp hơn với hệ thống
7 tầng chứa nước và xen kẹp là các lớp
thấm nước yếu hoặc cách nước [5]. Chính
vì vậy, việc xác định bản chất và các hệ số
thấm xuyên hệ thống tầng chứa nước vùng
ĐBSCL phức tạp hơn nhiều.
Ở ĐBSCL, cần xác định bản chất và
thành phần thấm xuyên, một thành phần
quan trọng tham gia vào trữ lượng nước
dưới đất. Tuy nhiên, khi đánh giá trữ lượng,
các công trình nghiên cứu trước đây đều
chưa đề cập đến thành phần này. Hơn thế
nữa, nguồn gốc xâm nhập mặn của nước
dưới đất có thể do xâm nhập mặn hiện đại,
nghĩa là quá trình xâm nhập mặn xảy ra do
quá trình biển tiến hiện đại hoặc do các
tác động của con người hoặc xâm nhập
mặn cổ mà nguồn nước lỗ rỗng trong các
lớp thấm nước yếu hạt mịn có TDS cao, do
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các quá trình biển tiến, biển thoái tạo ra và
theo thời gian tiếp tục thấm xuyên ra các
tầng chứa nước tạo ra ranh giới mặn nhạt
khác nhau [6]. Quá trình sụt lún liên quan
đến quá trình cố kết của các lớp hạt mịn
này nhưng rất tiếc các công trình nghiên
cứu gần đây đều chưa đề cập đến. Chính
vì vậy, nghiên cứu bản chất và xác định hệ
số thấm xuyên của hệ thống tầng chứa nước
thấm xuyên khu vực ĐBSCL là rất cấp thiết.
2. Khái niệm và bản chất của quá trình
thấm xuyên

Tầng chứa nước thấm xuyên (leaky
aquifer) là tầng chứa nước có lớp bên
trên và bên dưới nó là lớp thấm nước yếu
(aquitard) hoặc một lớp thấm nước yếu và
một lớp cách nước và nước từ tầng chứa
nước có thể dễ dàng vận động lên trên
hoặc xuống dưới.
Hút nước thí nghiệm với lưu lượng
không đổi, xác định thông số trong tầng
chứa nước thấm xuyên (leaky aquifer) đã
được nhiều tác giả trong và ngoài nước
quan tâm nghiên cứu. Với các giả thiết khác
nhau De Glee (1930, 1951) và Hantush
(1956, 1964) [1] đã sử dụng các công thức
vận động ổn định để chỉnh lý, Walton
(1962) đã phát triển phương pháp đường
cong chuẩn của Theis, nhưng thay vì sử
dụng 1 đường cong, Walton đã sử dụng họ
đường cong khác nhau để xác định thông
số theo các công thức vận động không ổn
định [1]. Để phản ánh đúng hơn thông số
của tầng chứa nước, Hantush (1960) [1]
đã xây dựng một phương pháp phân tích
có tính đến sự biến đổi mực nước trong
tầng thấm nước yếu do quá trình thấm
xuyên gây ra. Như vậy, để có thể chỉnh
lý theo các phương pháp khác nhau, đòi
hỏi cần có sơ đồ cũng như thời gian hút
nước phù hợp, mà điều này đôi khi chúng
ta còn chưa để ý đến ngay từ khi thiết kế
hút nước thí nghiệm cho tầng chứa nước
này [1,2].
Tùy thuộc vào trạng thái vận động của
nước dưới đất tới giếng mà có các phương
pháp chỉnh lý thông số như sau:

Hình 1: C: Tầng chứa nước thấm xuyên có một lớp chứa
nước mà trên nó là lớp thấm nước yếu và dưới là lớp
cách nước.
D: Tầng chứa nước thấm xuyên có hai lớp chứa nước mà
giữa nó là lớp thấm nước yếu.
E: Tầng chứa nước thấm xuyên có nhiều lớp chứa nước
và xen kẽ là các lớp thấm nước yếu.

a) Phương pháp chỉnh lý theo vận động
ổn định
Khi hút nước đạt trạng thái vận động
ổn định, 2 phương pháp sau có thể được sử
dụng để giải đoán thông số như sau:
- Phương pháp De Glee
Khi hút nước đạt đến trạng thái vận
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động ổn định có thấm xuyên từ tầng
thấm nước yếu, De Glee (1930, 1951) và
Anonymous (1964) đã biến đổi và ra được
công thức sau:
(1)

(4)
Từ phương trình đó ta sẽ có:
(5)
và do đó:

Trong đó:
sm: Trị số hạ thấp mực nước đạt ổn định
trong lỗ khoan quan sát cách lỗ khoan hút
nước một khoảng cách r, m
Q: Lưu lượng của lỗ khoan hút nước,
m3/ngày
L = : KMc hệ số thấm xuyên, m
C = M’/K’: sức cản thủy lực của lớp
thấm nước yếu, ngày

(6)
b) Phương pháp chỉnh lý theo vận động
không ổn định
- Phương pháp Walton
Bỏ qua ảnh hưởng nhả nước từ lớp
thấm nước yếu, phương trình mực nước
hạ thấp trong tầng chứa nước thấm xuyên
được mô tả theo phương trình của Hantush
và Jacob, 1955 như sau:

M: chiều dày tầng chứa nước, m

(7)

M’: chiều dày lớp thấm nước yếu, m

hoặc:

K: hệ số thấm của tầng chứa nước, m/
ngày

(8)
Trong đó:

K’: hệ số thấm theo phương thẳng đứng
của lớp thấm nước yếu, m/ngày

(9)
µ*: Hệ số nhả nước đàn hồi

K0(x): hàm Bessel loại 2 bậc 0 (Hàm
Hankel) 		
- Phương pháp Hantush
Không để ý tới công trình nghiên cứu
của De Glee, Hantush (1956, 1964) nhận
thấy rằng nếu r/L nhỏ (r/L≤0,05), phương
trình 1 có thể được viết gần đúng như sau:
(2)
Góc dốc của đoạn thẳng trên đồ thị sẽ
lấy bằng giá trị sai khác về trị số hạ thấp
mực nước được lấy trong khoảng 1 đơn vị
log r, tức là:
(3)
Phần đường thẳng kéo dài trên đồ thị
sẽ cắt trục r tại điểm mà ở đó s = 0 và r =
r0 và phương trình 3 có thể được viết lại
như sau:

t: Thời gian hút nước
Để chỉnh lý thông số theo phương
pháp này, người ta xây dựng họ đường
cong chuẩn trên trục tọa độ log[W(u,r/L)]
và log[1/u]. Vẽ đường cong thực nghiệm
trên trục tọa độ log(s) và log(t) cho từng lỗ
khoan quan sát và trùng khít nó lên đường
cong chuẩn phù hợp nhất. Chọn điểm đặc
trưng và có thể xác định được các thông số
của tầng thấm xuyên này. Đối với các lỗ
khoan quan sát khác làm tương tự.
b) Phương pháp họ đường cong chuẩn
của Hantush
Hantush (1960) đã xây dựng một
phương pháp phân tích có tính đến sự biến
đổi mực nước trong tầng thấm nước yếu
do quá trình thấm xuyên gây ra. Phương
trình xác định trị số hạ thấp mực nước tại
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L: Hệ số thấm xuyên

1 điểm nào đó như sau:

Q: Lưu lượng bơm

(10)
(11) Trong đó:

µ 'là hệ số nhả nước của tầng thấm nước yếu
12)
Để chỉnh lý thông số theo phương
pháp này, người ta xây dựng họ đường
cong chuẩn trên trục tọa độ log[W(u,r/β)]
và log[1/u]. Vẽ đường cong thực nghiệm
trên trục tọa độ log(s) và log(t) cho từng
lỗ khoan quan sát và trùng khít nó lên
đường cong chuẩn phù hợp nhất. Chọn
điểm đặc trưng và có thể xác định được
các thông số của tầng thấm xuyên này.
Đối với các lỗ khoan quan sát khác làm
tương tự. Phương pháp này có thể xác
định thêm các thông số.
c) Phương pháp chỉnh lý theo tài liệu
hồi phục mực nước-Phương pháp hồi phục
mực nước của Theis
Sau khi hút nước thí nghiệm với lưu
lượng không đổi trong tầng thấm xuyên,
Hantush (1964) bỏ qua hiệu ứng chứa
nước trong tầng thấm nước yếu, thiết lập
công thức mực nước hồi phục tại lỗ khoan
cách lỗ khoan hút nước là r:

r 2µ*
4πKMt

và

u=

(14)
Khi KM không đổi, các hệ số nhả nước
không đổi và µ*≈µ’, phương trình (14) có
thể viết lại như sau:
(15)

		

Đồ thị s’ theo t/t’ trên trục tọa độ bán
log (t/t’ trên trục tỷ lệ log) là đường thẳng
với góc dốc là:
(16)
Trong đó: ∆s’ là xác định hiệu số mực
nước hồi phục trong 1 đơn vị log.
Như vậy nếu các điều kiện trên thỏa
mãn thì đối với tầng chứa nước có thấm
xuyên, theo tài liệu hồi phục mực nước chỉ
có thể xác định được giá trị KM mà thôi.
3. Tác động của thấm xuyên đối với
đánh giá tiềm năng nước dưới đất
Bảng 1 trình bày các phân vị địa tầng
và đặc điểm thành phần thạch học của
chúng (Đỗ Tiến Hùng, 2005)

(13)
Với: u =

Khi u, u’ tương đối nhỏ (≤0.01) và nếu
thời gian hút nước và hồi phục nhanh sao
cho t+t’≤(L2µ*)/20KM hoặc t+t’≤cµ*/20
với c là sức cản thủy lực của lớp thấm nước
yếu thì phương trình (13) có thể được viết
thành phương trình gần đúng của TheisJacob như sau:

r 2µ'
4πKMt '

Trong đó:
s’: Mực nước hồi phục trong lỗ khoan
r: Khoảng cách tới lỗ khoan hút nước
t: Thời gian hút nước
t’: Thời gian tính từ khi bắt đầu dừng bơm
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Bảng 1 Các phân vị địa tầng và đặc điểm thành phần thạch học vùng ĐBSCL
Bảng 1: Các phân vị địa tầng và đặc điểm thành phần thạch học vùng ĐBSCL

Holocene

qhb

Bột, sét và cát

Upper
and
Middle

Thành phần
thạch học

Pleisto-cene

Ký hiệu
Q2
Q12-3

qp2-3b

Cát mịn và thô

Lower

Q11

qp1

e

Pliocen

Neogene

Quaternary

Hệ Thống

Miocen
e

Upper

qha

qp2-3b

N2

m4a

N13

m3

m4a

Tầng chứa nước Pleistocene trên (n22),
Pleistocene (n21) dưới,
Tầng chứa nước Neogene (n13), và
Nước chứa trong đá gốc (Mtz)
Các công trình nghiên cứu đánh giá
trữ lượng khai thác nước dưới đất ĐBSCL
trước đây của Vũ Văn Nghi (1995), Đoàn
Văn Cánh (2015) và gần đây của Bùi Trần
Vượng (2019), tuy nhiên, khi tính trữ lượng
cho các tầng chứa nước nhạt triển vọng,
các nghiên cứu trên đều không đề cập đến
vấn đề thấm xuyên.
Chính vì vậy, sự khác biệt trong dự báo
trị số hạ thấp, chất lượng nước đối với các
công trình khai thác thường xảy ra.
Trong giai đoạn đầu các công trình
khai thác đi vào hoạt động, lượng thấm
xuyên nhỏ. Theo thời gian, khi trị số hạ
thấp lớn, lượng thấm xuyên sẽ đáng kể và
được tính theo công thức:

0-10

Bột, sét và cát

20-77

Cát mịn và thô

10-30

Cát và sỏi

25-120

Cát và sỏi

0-100

Cát và sỏi
Cát và sỏi

0-80

0-115

50-120

(17)

Tầng chứa nước Holocene: Trên qhb và
dưới qha
Tầng chứa nước Pleistocene: qp3, qp23
và qp1

Chiều dày (m)

Trong đó: Qtx là lưu lượng thấm xuyên
Ftx là diện tích vùng thấm xuyên
H1, H2 là mực nước tại lớp chứa nước
nằm trên và dưới lớp thấm nước yếu
K’ và M’ là hệ số thấm và chiều dày
của lớp thấm nước yếu
Dấu (+) thể hiện lớp thấm nước bên
trên thấm xuống bên dưới và
dấu (-) thể hiện lớp thấm nước bên
dưới thấm lên lớp bên trên
4. Tác động của thấm xuyên đối với
xâm nhập mặn nước dưới đất
Như phần đặt vấn đề đã nêu, nguồn
gốc xâm nhập mặn của nước dưới đất có
thể do xâm nhập mặn hiện đại, nghĩa là
quá trình xâm nhập mặn xảy ra do quá
trình biển tiến hiện đại hoặc do các tác
động của con người hoặc xâm nhập mặn
cổ mà nguồn nước lỗ rỗng trong các lớp
thấm nước yếu hạt mịn có TDS cao do các
quá trình biển tiến, biển thoái tạo ra và
theo thời gian tiếp tục thấm xuyên ra các
tầng chứa nước, tạo ra ranh giới mặn nhạt
khác nhau [6]. Vấn đề xâm nhập mặn hiện
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đại đã được nhiều tác giả đề cập đến. Đối
với xâm nhập mặn cổ, gần đây đã có công
trình đề cập đến vấn đề này [6], tuy nhiên
một số vấn đề vẫn chưa được làm sáng tỏ:
- Sự phân bố mặn nhạt của các lớp
thấm nước yếu.
- Các quá trình biển tiến, biển thoái
tạo ra bức tranh đó.
- Tương tác của quá trình xâm nhập
mặn (salt intrusion) do các lớp thấm
nước yếu gây ra chủ yếu theo phương
thẳng đứng cũng như quá trình nhạt hóa
(refreshing) do dòng thấm gây ra chủ yếu
theo phương nằm ngang và tạo ra hiện
trạng hiện nay.
Chính vì những điều này mà nguồn
gốc phân bố mặn nhạt của một số vùng và
một số tầng chứa nước vẫn chưa được làm
sáng tỏ.
5. Tác động của thấm xuyên đối với nghiên
cứu sụt lún do khai thác nước dưới đất

Sụt lún mặt đất tại vùng ĐBSCL là chủ
để được đề cập rất nhiều trong thời gian
gần đây như của nhóm nghiên cứu từ Mỹ,
Na Uy, Hà Lan và các tác giả Việt Nam [4].
Một số tác giả sử dụng các phương pháp
nghiên cứu hiện đại để nghiên cứu và đã
khẳng định được rằng sụt lún mặt đất đang
xảy ra trên một vùng rộng lớn, với tốc độ
nhanh và rất nghiêm trọng ở ĐBSCL.
Một số công trình cũng đã nghiên cứu
xác minh tác động do khai thác nước dưới
đất quá mức gây ra sụt lún này. Các giả
thiết được đưa ra và công thức, mô hình
thủy địa cơ được áp dụng để tính toán và
dự báo sụt lún mặt đất do khai thác nước
dưới đất. Các công trình tính toán sụt lún
trong các báo cáo thăm dò mới đề cập đến
công thức tính toán sụt lún do khai thác
nước tại các lớp chứa nước.
Một số công trình đặc biệt của các tác
giả nước ngoài đã tính toán sụt lún mặt
đất do khai thác nước dưới đất của các lớp
hạt mịn mà ở đây chính là các lớp thấm
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nước yếu. Tuy nhiên, để tính toán và dự
báo sụt lún tại các lớp thấm nước yếu này,
đa phần các mô hình tính toán cần đưa ra
rất nhiều giả thiết khác nhau, chính vì vậy
cũng hạn chế mức độ chính xác của kết
quả tính toán. Một số điểm thường được
giả thiết đó là:
- Quá trình thấm xuyên qua lớp thấm
nước yếu thường được xem là động thái
cứng, nghĩa là lượng nước thấm xuyên
chủ yếu là thấm từ lớp chứa nước bên trên
hoặc bên dưới mà thôi, không tính đến
lượng thấm xuyên từ chính lớp thấm nước
yếu. Đây chính là yếu tố quan trọng dẫn
đến quá trình cố kết và dẫn đến sụt lún
mặt đất.
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ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PGS. TS. Lê Anh Tuấn
Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu
Đại học Cần Thơ

I. TỔNG QUAN
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là
vùng châu thổ hạ lưu lớn nhất ở vị trí phía
Nam của Việt Nam, có diện tích khoảng
3,9 triệu ha, gần ở vị trí trung tâm của
vùng Đông Nam Á, với hai mặt tiếp giáp
với biển Đông và vịnh Thái Lan (Hình 1).
Trong nhiều năm qua, nguồn nước sông
Mê Công mang lại lợi ích to lớn cho nền
kinh tế nông nghiệp và thuỷ sản cho vùng
ĐBSCL, nhưng cũng là yếu tố hạn chế
cho vấn đề dân sinh trong khu vực. Nhờ
nguồn nước dồi dào, khối lượng phù sa
lớn và điều kiện khí hậu tương đối thuận
lợi, trong hàng thập niên vừa qua, vùng
đồng bằng này là nơi sản xuất sản lượng
lương thực và thực phẩm lớn nhất nước.
Mỗi năm sông Mê Công chuyển về vùng
đồng bằng này từ 450-475 tỷ m3 nước và
tải khoảng 160 triệu tấn phù sa (Thorne
et al., 2011). Lượng nước từ thượng nguồn
đổ về vùng đồng bằng chủ yếu là mùa lũ,
cao điểm mùa nước lũ trong những năm
nhiều nước có thể gây ngập khoảng 1,9-2
triệu ha vùng đồng bằng (Le Anh Tuan et
al., 2008). Nếu đem chia khối lượng nước
và phù sa trung bình của sông Mê Công
cho gần 18 triệu người dân sống ở đây thì
mỗi năm, mỗi người dân có thể nhận từ
25.000-30.000m3 nước (gấp 5-6 lần lượng
nước nội địa trung bình cho mỗi đầu người

Việt Nam, vào khoảng là 4.500m3) và
gần 8,5 tấn phù sa. Sông Mê Công cũng
mang lại một nguồn lợi cá tự nhiên rất lớn
cho người dân Việt Nam, có thể cung cấp
khoảng 35kg cá tự nhiên/năm cho mỗi
người trong vùng (Hortle, 2007).

Hình 1: Bản đồ vị trí và mạng kênh rạch vùng ĐBSCL
(Nguồn: MRC và Amir Hosseinpour (ZEF), trích dẫn từ
Simon Benedikter, 2014).

Nhờ nguồn phù sa tốt và điều kiện
khí hậu thuận lợi, vùng châu thổ có được
năng suất sinh học rất cao. Vùng ĐBSCL
được xem là vùng đất ngập nước lớn nhất
Việt Nam với hệ sinh thái và tính đa dạng
sinh học rất cao. Vùng này hiện có 10
khu bảo tồn đất ngập nước nổi tiếng, có
bốn vườn vuốc gia được công nhận là khu
Ramsar (Tràm Chim, Mũi Cà Mau, Láng
Sen, U Minh Thượng), hai địa danh được
công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế
giới (Mũi Cà Mau, vùng ven biển và biển
đảo Kiên Giang). Nhờ những yếu tố thuận
lợi về đất, nước và khí hậu, vùng ĐBSCL
thực sự là vùng sản xuất nông nghiệp và
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nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất Việt Nam,
đóng góp hơn 50% sản lượng lương thực
cho cả nước (trong đó khối lượng gạo xuất
khẩu chiếm trên 90%), 65% sản lượng
nuôi trồng thuỷ sản và 75% sản lượng trái
cây trên toàn quốc. Ước tính, nếu không
có những biến động bất lợi về nguồn tài
nguyên, tiềm năng nông nghiệp của vùng
ĐBSCL có khả năng cung ứng nguồn lương
thực và thực phẩm bền vững cho khoảng
120-150 triệu người dân.
1. Các thử thách liên quan tài nguyên
nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
Do đặc điểm nằm ở hạ lưu cuối cùng
của hệ thống sông Mê Công, vùng ĐBSCL
có địa hình rất thấp và phẳng, cao độ trung
bình phổ biến ở mức 0,8-1,4 m so với mực
trung bình của nước biển. Vùng đồng bằng
có một hệ thống sông rạch chằng chịt liên
kết nhau và cùng đổ ra biển Đông và biển
Tây. Với hai mặt giáp biển với tổng chiều
dài vùng ven biển là hơn 700km nên tác
động, cả tích cực lẫn tiêu cực của các dao

động biển lên đồng bằng rất lớn. Vùng
đồng bằng hiện đang chịu hai tác động
dòng chảy, dòng chảy của sông Mê Công
từ thượng nguồn đổ về và dòng triều do tác
động biển xâm nhập vào đất liền. Trong
khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10
là thời gian vùng đồng bằng bị ngập lũ,
còn từ tháng 1 đến tháng 4 là thời đoạn
vùng đồng bằng bị tác động mạnh mẽ của
hiện tượng xâm nhập mặn và khô hạn.
Trong khoảng hai thập niên vừa qua,
các dấu hiệu của biến đổi khí hậu (BĐKH)
và nước biển dâng càng lúc càng thể
hiện rõ hơn lên vùng đồng bằng, nhiều
hiện tượng thiên tai, thời tiết bất thường
đã được ghi nhận. Hầu hết mọi hoạt động
canh tác nông nghiệp đều bị chi phối lớn
do các yếu tố khí hậu. Sự bất thường của
thiên nhiên sẽ gây nên những tổn thất về
năng suất và sản lượng hoặc làm gia tăng
chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp.
Mức độ gia tăng về tần suất và cường độ
các hiện tượng thời tiết cực đoan đến khu
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vực sẽ làm gia tăng mối đe doạ an ninh
lương thực và tạo nên những biến động
tiêu cực lên nông thôn như hiện tượng
suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên,
thu hẹp diện tích canh tác và cư trú. Hiện
nay và tương lai, các luồng di dân từ nông
thôn lên các vùng đô thị sẽ diễn ra nhanh
hơn và tạo ra những hệ luỵ xấu về mặt xã
hội cũng như môi trường, cũng như các kế
hoạch quy hoạch đô thị bị phá vỡ, trật tự
xã hội sẽ là một thử thách, môi trường đô
thị sẽ bị xấu đi do sự gia tăng cơ học khó
kiểm soát về dân số.
Kết quả phỏng đoán BĐKH ở ĐBSCL
từ các mô hình toán (Chương trình hợp tác
nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu BĐKHĐại học Cần Thơ, Việt Nam và Trung tâm
START vùng Đông Nam Á của Đại học
Chulalongkorn, Thái Lan) cho thấy, trong
khoảng thập niên 2030-2040, nhiệt độ
trung bình cũng như nhiệt độ lớn nhất
và nhỏ nhất trong vùng ĐBSCL đều gia
tăng, phổ biến tăng khoảng 2°C (Tuan

and Suppakorn, 2011). Khi nhiệt độ thấp
không khí tăng lên 1°C, năng suất lúa sẽ
giảm đi khoảng 10% (Peng et al, 2004).
Mô hình cũng phỏng đoán trong
khoảng 30 năm tới, tổng lượng mưa trung
bình trong vùng ĐBSCL cũng sẽ giảm sút
phổ biến từ 10-20%, khiến việc cung
cấp nước ngọt cho canh tác lúa thêm khó
khăn. Điều đáng lưu ý là sự phân bố mức
giảm sút này thay đổi theo tháng trong
mùa mưa. Các tháng đầu mùa vụ hè thu
như tháng 4, tháng 5 và qua giữa tháng
6, lượng mưa có thể giảm sút từ 20-40%
khiến lịch canh tác cây trồng có thể bị ảnh
hưởng. Nhưng đến cuối mùa mưa, lượng
mưa gia tăng dần lên, đôi khi có những
cơn mưa có cường độ lớn bất thường, cộng
thêm lũ về, khiến việc thu hoạch lúa và
các hoa màu khác khó khăn, gia tăng tỷ lệ
thất thoát và chi phí xử lý sau thu hoạch
sẽ làm thu nhập của nông dân giảm đi.
Mưa và nhiệt độ thay đổi thất thường cũng
sẽ gây ra những sự bùng phát khó lường
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của sâu bệnh, nấm bệnh hại cây trồng.
Lượng mưa giảm đáng kể trong mùa khô
khiến hạn hán và sự xâm nhập mặn thêm
trầm trọng, làm ảnh hưởng đến canh tác
vụ đông xuân. Ngoài ra, sự gia tăng khô
hạn trong mùa khô và giảm sút lượng mưa
trong đầu mùa mưa sẽ dẫn đến hiện tượng
nhiễm phèn, độc chất của phèn sẽ ảnh
hưởng lớn đến đất trồng nhất là giai đoạn
đầu, thậm chí sẽ làm chết hàng loạt mạ
cây lúa mới gieo sạ nên không có đủ nước
để rửa phèn.
Hiện tượng nóng lên toàn cầu hiện vẫn
tiếp tục tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng
hơn và chưa có dấu hiệu gì giảm bớt, mặt
dù đã có nhiều cảnh báo từ các nhà khoa
học và các tổ chức xã hội-dân sự. Hệ quả
của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự tan
băng và nước biển dâng, khiến nhiều vùng
đất thấp sẽ bị ngập chìm và xâm nhập
mặn. Uỷ ban liên Chính phủ về BĐKH đã
từng cảnh báo vùng ĐBSCL là một trong
ba vùng đồng bằng ven biển sẽ bị tác động

nghiêm trọng nhất do BĐKH và nước biển
dâng lên cộng đồng dân cư so với các nơi
khác trên thế giới. Theo phỏng đoán, từ
nay đến cuối thế kỷ này, sẽ có ít nhất 25%
diện tích đất nông nghiệp vùng ven biển
ĐBSCL có nguy cơ bị chìm ngập do nước
biển dâng và lún sụt đồng bằng, khoảng
50-75% diện tích canh tác hiện nay sẽ bị
nhiễm mặn mùa khô và khoảng 30-40%
diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng của
nước mặn ngay cả trong mùa mưa, khó có
thể trồng lúa được. Theo các đánh giá, xâm
nhập mặn ở ĐBSCL xảy ra qua các cửa
sông với chiều dài tối đa bị ảnh hưởng vào
mùa khô lên đến 60km. Tổng diện tích đất
bị nhiễm mặn với độ mặn 4g/l là 1,3 triệu
ha (Deltares, 2011). Ngoài ra, nước biển
dâng sẽ làm gia tăng việc mất đất rừng ven
biển; xói lở, xâm thực bờ sẽ nghiêm trọng
hơn làm giảm đất cư trú và canh tác.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan khác
cũng có thể gia tăng mức độ như bão lớn
có thể xuất hiện ở các vĩ độ thấp hơn,
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nhất là vào thời điểm cuối năm. Các cơ
sở hạ tầng cho nông nghiệp như hệ thống
đê biển, hệ hống kênh mương, cống đập,
trạm bơm, sân phơi, nhà kho, trạm cơ khí
nông nghiệp, phương tiện và hệ thống
phân phối nông sản,... có thể bị bão tàn
phá. Lốc xoáy, gió mạnh, mưa lớn, sương
mù, các đợt lạnh, khô hạn,… sẽ đột biến
và bất thường hơn. Việc sản xuất nông
nghiệp có thể bị đe doạ thất thu do những
sự cố tự nhiên này. Ngoài ra, sức khoẻ của
nông dân cũng bị ảnh hưởng do BĐKH
khiến việc sản xuất nông nghiệp thêm hạn
chế và khó khăn.
Do nhu cầu phát triển kinh tế và năng
lượng cũng như đối phó các vấn đề về
BĐKH, các nước thượng nguồn sông Mê
Công càng quyết liệt trong việc khai thác
nguồn tài nguồn nước trên sông Mê Công
như việc xây dựng các đập nước nhà máy
thuỷ điện trên dòng chính và dòng nhánh
như trường hợp ở Trung Quốc, Lào và
Campuchia, kế hoạch chuyển nước sông
Mê Công qua các lưu vực khác để sử dụng
như Trung Quốc và Thái Lan triển khai, tại
Campuchia cũng đang chuẩn bị mở rộng
các hệ thống thuỷ nông để gia tăng việc
thâm canh sản xuất lúa và nuôi trồng thuỷ
sản, khiến nguồn nước sông Mê Công sẽ bị
đe dọa hơn bao giờ hết. Điều này có nghĩa
là chúng ta sẽ bị những tác động kép,
ngoài những tác động thay đổi tự nhiên
mang tính toàn cầu còn chịu tác động của
những hoạt động phát triển công nghiệp
và nông nghiệp trong khu vực. BĐKH,
nước biển dâng và những tác động về vấn
đề nguồn nước xuyên biên giới đang và sẽ
là những thử thách rất lớn uy hiếp sự phát
triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khiến
nền nông nghiệp vùng ĐBSCL có thể mất
bền vững. Nông dân, ngư dân, diêm dân
và thị dân nghèo sẽ là đối tượng chịu nhiều
tổn thương nặng nề do thiếu nguồn dinh
dưỡng tối thiểu, thiếu sự sở hữu tài nguyên,

thiếu khả năng tài chính, thiếu điều kiện
tiếp cận thông tin để có thể đối phó kịp
thời với sự thay đổi thời tiết-khí hậu.

Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQCP về phát triển bền vững ĐBSCL thích
ứng với BĐKH. Quan điểm chỉ đạo của
Nghị quyết này bao gồm 4 điểm chính: (i)
Kiến tạo phát triển bền vững, thịnh vượng
trên cơ sở chủ động thích ứng…; (ii) Thay
đổi tư duy phát triển từ nông nghiệp thuần
túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa
dạng…; (iii) Tôn trọng quy luật tự nhiên,
tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên; chọn
mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện
với môi trường và phát triển bền vững…; và
(iv) Phát triển bền vững vùng ĐBSCL vì lợi
ích chung của đất nước, tiểu vùng sông Mê
Công và quốc tế….Điểm sáng cốt lõi được
các nhà khoa học và quản lý lưu ý nhiều
trong Nghị quyết này là tinh thần “thuận
thiên”, nghĩa là phát triển trên cơ sở tôn
trọng quy luật tự nhiên. Nghị quyết số 120
NQ-CP cùng với Quyết định số 593/QĐTTg của Chính phủ (2016) thí điểm về
liên kết vùng và Luật Quy hoạch do Quốc
hội (2017) ban hành có hiệu lực từ ngày
01/01/2019, được các nhà khoa học và
các tổ chức quốc tế đánh giá là ba công
cụ chính sách liên quan, rất cần thiết để
hỗ trợ cho định hướng quy hoạch tích hợp
phát triển vùng đồng bằng trong bối cảnh
có nhiều thách thức về BĐKH.
Tuy nhiên, sau hơn một năm Nghị
quyết ban hành, việc hiểu và triển khai
Nghị quyết này vào thực tiễn vẫn còn
nhiều lúng túng ở cấp quản lý chính quyền
lẫn các ngành chuyên môn ở Trung ương
và địa phương. Phần lớn người dân và
doanh nghiệp chưa biết hoặc chưa hiểu rõ
tinh thần của Nghị quyết số 120/NQ- CP.
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Tư duy ưu tiên chọn giải pháp công trình ở
các cấp ngành vẫn nặng hơn các chọn lựa
phi công trình. Nghị quyết số 120/NQ-CP
đã xác định ba trụ cột ưu tiên trong sản
xuất nông nghiệp ở ĐBSCL là thủy sản-cây
ăn trái-lúa gạo mà nguồn lực xã hội và tài
chính vẫn đổ nhiều cho các hệ thống công
trình thủy lợi cho mục tiêu thoát lũ, ngăn
mặn, duy trì canh tác lúa. Ngoài ra, Nghị
quyết chưa có văn bản hướng dẫn nên có
những diễn dịch chưa đúng như khái niệm
“chủ động thích ứng”, phải có công trình
thì mới chủ động được. Mặc khác, một số
cán bộ địa phương có ý nghĩ là Nghị quyết
số 120/NQ-CP chỉ là một định hướng phát
triển, chưa phải là một ràng buộc pháp lý
khiến tất cả các ban ngành phải xóa bỏ
những quy hoạch, kế hoạch cũ trước đó.
Biện pháp ứng phó với BĐKH cho
vùng ĐBSCL phải được coi là cấp thiết
vì đặc điểm dễ bị tổn thương của vùng
trên một số đông người dân. Việc đầu tư
cho các biện pháp ứng phó có thể bằng
cả giải pháp công trình và giải pháp phi
công trình. Các biện pháp phi công trình
tổng quan cần được ưu tiên chú trọng để
tăng cường khả năng chống chịu và hồi
phục với BĐKH cho vùng nông thôn và
hệ thống sản xuất nông nghiệp (Lê Quang
Trí và ctv, 2015). Các tiếp cận để thích
nghi với hiểm họa thiên nhiên của thế
giới hiện nay là “thích nghi và chuyển đổi
dần theo thời gian trong bối cảnh có nhiều
yếu tố bất định”. Theo cách đó, trong sản
xuất nông nghiệp và thủy sản, cần theo
trình tự ưu tiên: (1) Tìm các giải pháp khoa
học-kỹ thuật sản xuất và hệ thống canh
tác thích nghi; (2) Kết hợp giải pháp công
trình nhỏ để ít đầu tư và quản lý linh hoạt;
(3) Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù
hợp; và (4) Đầu tư công trình lớn hơn để
quản lý rủi ro. Với tinh thần Nghị quyết
số 120/NQ-CP, các ứng phó với BĐKH, ví
dụ cho ngành nông nghiệp cần xác định

các kế hoạch hành động nhằm mục đích
hỗ trợ sự thay đổi mô hình, trong đó tích
hợp thích ứng hệ thống vào trong quá trình
thích ứng chuyển đổi dài hạn, như minh
họa ở hình 2.
Hình 2: Mức độ thích ứng liên quan đến lợi ích từ các hành
động thích ứng và mức độ BĐKH, theo ví dụ minh họa từ
sản xuất nông nghiệp (Nguồn: Howden et al. 2010).

3. Kết luận và kiến nghị
Các nhà quản lý vĩ mô cần phải sớm
nhận thức các nguy cơ các thay đổi bất lợi,
đặc biệt về nguồn nước ở ĐBSCL và phải
có những đối sách hợp lý cho vấn đề. Trong
canh tác nông nghiệp, việc giảm diện tích
lúa cần xem xét, trong canh tác hoa màu,
biện pháp tưới tiết kiệm nước sẽ là một
giải pháp giúp nông dân giảm chi phí sản
xuất và phù hợp với sự suy kiệt nguồn nước.
Bên cạnh đó, cần thường xuyên củng cố
hệ thống kênh mương nhằm gia tăng hiệu
quả sử dụng nước, xây dựng và khai thác
các nguồn năng lượng tái tạo (gió, mặt trời,
sinh khối, dòng chảy) nhằm phục vụ sản
xuất và sinh hoạt. Ngoài ra, nên có những
truyền thông nâng cao nhận thức cộng
đồng và các nhà quản lý, tập huấn phương
pháp lồng ghép BĐKH vào kế hoạch phát
triển của địa phương. Các địa phương nên
phối hợp với các nhà khoa học để tìm ra
các biện pháp thích nghi hợp lý cho cộng
đồng. Việc tăng cường hợp tác khoa học
với các tổ chức trong và ngoài nước cũng
cần đẩy mạnh để có những chia sẻ thông
tin và kiến thức nhằm ứng phó hợp lý nhất
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cho vấn đề nóng về BĐKH. Điều cần kiến
nghị hiện nay bao gồm các điểm:
- Tăng cường nhận thức và hiểu biết
sâu rộng trong lãnh đạo, cán bộ và nhân
dân về tầm quan trọng của Nghị quyết số
120/NQ-CP, Quyết định 593/QĐ-TTg và
Luật Quy hoạch 2017.
- Rà soát những quy hoạch, kế hoạch
cũ không phù hợp hoặc trái tinh thần với
các văn bản pháp lý này, phải dừng việc
thực thi lại, dù trước đó đã có phê duyệt,
đặc biệt là các công trình lớn, kinh phí sử
dụng cao, có ảnh hưởng lớn đến một phạm
vi khu vực rộng và tác động đến hệ sinh
thái, tính đa dạng sinh học và điều kiện
thủy văn tự nhiên.
- Đánh giá toàn diện về các mặt kinh
tế, môi trường và xã hội các dự án lớn trước
đã được triển khai xây dựng như ngọt hóa
bán đảo Cà Mau, cống đập Ba Lai, Dự án
kiểm soát lũ Ô Môn-Xà No, thoát lũ ra biển
Tây, các công trình đê bao triệt để vùng
ngập lũ để làm lúa 3 vụ; Dự án Nam Măng
Thít (các dự án này đã không xem xét cả
3 tác động lớn hiện nay là vấn đề nước
xuyên biên giới, BĐKH-nước biển dâng và
lún sụt đồng bằng) để rút ra bài học trước
khi tiếp tục xem xét dự án lớn khác như
cống đập sông Cái Lớn - sông Cái Bé.
- Cương quyết không cho mở rộng các
vùng đê bao triệt để, nhằm duy trì và khôi
phục các vùng trữ nước ngọt mùa mưa lũ
cho vùng đồng bằng. Hướng đến giảm dần
diện tích canh tác lúa, đặc biệt là canh
tác lúa mùa lũ. Đối với các vùng đê bao
triệt để, trước mắt tiếp tục duy trì để tránh
những cú sốc khi chuyển đổi đột ngột
nhưng cũng cần có những lộ trình thay đổi
dần dần.
- Định hướng cho các doanh nghiệp
và các hội nghị xúc tiến đầu tư chú ý đến
Nghị quyết số 120/NQ-CP, hướng đến nền

nông nghiệp cao, bền vững, tăng cường
chuỗi giá trị nông sản cao nhờ tập trung
vào chất lượng và chuỗi giá trị và mở rộng
các thị trường xuất khẩu cao cấp hơn.
Giảm số nhà máy nhiệt điện than và
các vùng công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm
ở vùng ĐBSCL. Khuyến khích và tạo điều
kiện đầu tư phát triển các nguồn năng
lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió,
điện sinh khối, điện sóng biển-thủy triều.
Về hợp tác quốc tế, tiếp tục sự hợp tác
giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ
Hà Lan theo Thỏa thuận đối tác chiến lược
giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ
Hà Lan về thich ứng với BĐKH và quản
lý nước được Thủ tướng Chính phủ hai
nước ký ngày 04/10/2010. Theo Thỏa
thuận này, Chính phủ Việt Nam đã yêu
cầu Chính phủ Hà Lan hỗ trợ quá trình xây
dựng Kế hoạch châu thổ cho ĐBSCL, dựa
trên những kinh nghiệm của Chương trình
châu thổ Hà Lan.
Thực hiện xây dựng Quy hoạch tổng
thể phát triển vùng ĐBSCL đến năm
2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo
hướng tích hợp và phù hợp với đặc thù
của vùng và thích ứng BĐKH. Quy hoạch
phát triển theo tinh thần Nghị quyết số
120/NQ-CP và sẽ là nền tảng cho các dự
án phát triển bền vững về sau./.
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Chuyên đề “Tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
vùng đồng bằng sông Cửu Long” do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ
trì. Diễn đàn đã tổ chức buổi thảo luận mở với sự tham gia của các đối tác phát triển
như JICA, GIZ, IFAD, IUCN; đại diện các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà
Mau, Đồng Tháp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày tóm tắt kết quả cơ cấu lại
nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí
hậu và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã tích cực thảo luận và hiến kế để tái cơ cấu lại ngành
nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời
gian tới, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế hợp tác và
chuỗi giá trị nông sản bền vững; lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu, ứng phó rủi ro
thiên tai trong xây dựng nông thôn mới.
Hội nghị đã thống nhất cần khẩn trương hoàn thiện 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; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Rà soát, hoàn thiện chính
sách, pháp luật để thúc đẩy tập trung, chuyển đổi đất đai phục vụ sản xuất
nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn.
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BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ TÁI CƠ CẤU NGÀNH,
SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VÀ NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. KẾT QUẢ TÁI CƠ CẤU NÔNG 3%/năm, cao hơn mức tăng bình quân
NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG cả nước (2,67%/năm); đóng góp khoảng
34,6% GDP toàn ngành nông nghiệp cả
CỬU LONG
1. Một số kết quả phát triển nông nghiệp
- Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) phát triển vượt bậc, toàn
diện và đạt được nhiều thành tựu quan
trọng, đưa ĐBSCL thành vùng nông nghiệp
trọng điểm của Việt Nam, góp phần phát
triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, đảm
bảo an sinh xã hội.
Trong giai đoạn 2016-2018, nông
nghiệp ĐBSCL đạt tốc độ tăng trưởng GDP

nước và chiếm 33,5% GDP chung vùng
ĐBSCL.

Năm 2018, ĐBSCL đứng đầu cả nước
về sản lượng lúa, tôm, cá tra và trái cây
(sản lượng lúa 24,5 triệu tấn, chiếm 56%
sản lượng cả nước; sản lượng tôm 0,623
triệu tấn, chiếm 70%; sản lượng cá tra 1,41
triệu tấn, chiếm 95%; sản lượng trái cây
4,3 triệu tấn, chiếm 60%). Kim ngạch xuất
khẩu các nông sản chủ lực ĐBSCL (gạo,
cá tra, tôm, trái cây) đạt 8,43 tỷ USD(1),

Kim ngạch xuất khẩu các nông sản chủ lực ĐBSCL (gạo, cá tra, tôm, trái cây) đạt 8,43 tỷ USD, chiếm 43,2% kim ngạch xuất khẩu các
mặt hàng nông sản chính cả nước và chiếm 21,07% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước.

(1)
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chiếm 73,34% kim ngạch xuất khẩu các
nông sản chủ lực này của cả nước.
- Nông nghiệp ĐBSCL đã từng bước
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; cơ cấu sản xuất chuyển
dịch tích cực theo hướng thị trường, thích
ứng hơn với biến đổi khí hậu (BĐKH), đảm
bảo chất lượng và năng lực cạnh tranh.
Cơ cấu sản xuất nông nghiệp ĐBSCL
chuyển dịch theo hướng tăng thủy sản, trái
cây; giảm lúa. Các hoạt động chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, mùa vụ, cơ cấu giống và
ứng dụng kỹ thuật canh tác, quy trình sản
xuất thích ứng hơn với BĐKH tiếp tục được
đẩy mạnh(1). Giai đoạn 2015-2018, diện
tích gieo trồng lúa giảm mạnh khoảng
195 nghìn ha (từ 4.302 nghìn ha xuống
4.107 nghìn ha) chủ yếu do giảm vụ, tương

ứng tỷ trọng giá trị sản xuất lúa gạo trong
tổng giá trị sản xuất nông nghiệp giảm từ
27,7% xuống 26,4%; diện tích nuôi trồng
thủy sản tăng từ 742,7 nghìn ha lên 807,3
nghìn ha, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành
thủy sản tăng từ 35,4% lên 42%(2); diện
tích trái cây tăng từ 308,6 nghìn ha lên
347,6 nghìn ha, tỷ trọng giá trị sản xuất
ngành trái cây tăng từ 9,1% lên 10,2%.
- Công tác nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao giống mới, kỹ thuật canh
tác, quy trình sản xuất thích ứng hơn với
BĐKH được đẩy mạnh(3); các tiêu chuẩn
VietGAP, GlobalGAP, ASC được tăng
cường áp dụng. Đã chuyển mạnh sang sử
dụng giống lúa chất lượng cao, lúa nếp,
lúa thơm (chiếm khoảng 83% diện tích).
Hệ thống giống trái cây phát triển đa dạng
với nhiều loại giống nhập từ nước ngoài
cho năng suất cao và các giống chịu đựng
được phèn, mặn đã được nghiên cứu và lai
tạo. Đến năm 2018, ĐBSCL sản xuất được

Chuyển từ lúa sang cây trồng cạn; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, thu hẹp lúa xuân hè và tăng vụ thu đông; 41 bộ giống lúa sản xuất
thử, trong đó nhiều giống ngắn ngày, giúp né mặn, tránh lũ, chịu phèn, chịu mặn; quy trình “ba giảm, ba tăng”, “một phải năm giảm”,
VietGAP, GlobalGAP...; cánh đồng lớn; nuôi trồng thủy sản hữu cơ, thâm canh khép kín; chăn nuôi vịt biển, chim yến, ong…
(3)
Trong đó chủ yếu do tăng trưởng trong diện tích nuôi tôm từ 607,3 nghìn ha lên 679,2 nghìn ha; tương ứng tỷ trọng giá trị sản xuất tôm
trong tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng từ 12,6% lên 16,9%.
(4)
Phát triển, nhân rộng các quy trình sản xuất chất lượng cao, an toàn, hữu cơ, như “ba giảm, ba tăng”, “một phải năm giảm”, “một phải
sáu giảm”, xuống giống “tập trung né rầy”, giảm lượng giống gieo sạ, bón phân theo chuyên vùng, tưới nước tiết kiệm… Chương trình rải
vụ đối với 5 loại trái cây chủ lực (xoài, thanh long, nhãn, chôm chôm, sầu riêng) thu được kết quả tốt.
(2)
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khoảng 26 tỷ con cá bột, hơn 2,6 tỷ cá tra
giống đảm bảo chất lượng để cung cấp cho
nuôi thương phẩm.
- Công nghiệp chế biến nông sản, bảo
quản sau thu hoạch đạt được nhiều kết
quả, góp phần phát triển sản xuất hàng
hoá quy mô lớn và ổn định kinh tế-xã hội;
tỷ lệ chế biến tăng cao trong ngành thủy
sản, đặc biệt là cá tra.
- Xây dựng, phát triển các hình thức hợp
tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu
thụ nông sản, hình thành những vùng sản
xuất tập trung, từ đó ứng dụng đồng bộ các
tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất với
khối lượng lớn và chất lượng đảm bảo. Riêng
diện tích sản xuất lúa cánh đồng lớn vùng
ĐBSCL có 427,8 nghìn ha (chiếm tới 73,9%
diện tích cánh đồng lớn của cả nước).
- Hệ thống thủy lợi và phòng chống
thiên tai bước đầu chuyển đổi đáp ứng nền
nông nghiệp thích ứng BĐKH. Hệ thống
thủy lợi giúp đảm bảo tưới tiêu cho 90%
diện tích lúa vụ đông xuân-hè thu, đồng
thời chú trọng phát triển thủy lợi phục vụ
sản xuất thủy sản và cây trồng cạn. 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. Cơ sở dữ liệu ngành thủy lợi,
phòng chống thiên tai được xây dựng theo
3 vùng (vùng thượng, vùng giữa và vùng
ven biển) phục vụ công tác chỉ đạo điều
hành. Các hoạt động xử lý sạt lở cấp bách
bờ sông, bờ biển được triển khai; trong
đó đã hướng dẫn thực hiện các giải pháp
kỹ thuật, xử lý khẩn cấp những đoạn sụt
lún, sạt lở trọng điểm; chỉ đạo cắm biển
cảnh báo, xây dựng bản đồ sạt lở vùng
ĐBSCL, bố trí ngân sách xây dựng công
trình phòng chống sạt lở, ưu tiên 36 dự án
xử lý cấp bách với tổng kinh phí là 2.500
tỷ đồng.
- Diện mạo nông thôn vùng ĐBSCL
được khởi sắc, có nhiều đổi mới. Tính đến
tháng 6 năm 2019, toàn vùng có 528 xã
đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 40,6%),
gấp 2,7 lần so với thời điểm năm 2015;
bình quân đạt 15,43 tiêu chí/xã (tăng 1,53
tiêu chí so với cuối năm 2015); có 9 đơn
vị cấp huyện được công nhận hoàn thành
nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 8
đơn vị so với cuối năm 2015).
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2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
- Chuyển dịch cơ cấu và đổi mới tổ chức
sản xuất đã có nhiều tiến bộ; tuy nhiên vẫn
còn chậm, sản xuất nhỏ, phân tán chưa
được khắc phục triệt để; liên kết, hợp tác
sản xuất giữa các chủ thể để hình thành
các chuỗi giá trị chưa nhiều.

phát triển, mở rộng thị trường chưa đạt hiệu
quả như mong muốn; (iv) Trình độ, năng lực
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa
học, công nghệ còn hạn chế; (v) Công tác dự
báo diễn biến và tác động của BĐKH, hoạt
động thượng nguồn, ảnh hưởng của thiên tai
chưa đồng bộ, có lúc chưa kịp thời.

II. CƠ HỘI, THÁCH THỨC TRONG
NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN
- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ CƠ CẤU LẠI NÔNG NGHIỆP VÙNG
hiện đại vào sản xuất, chế biến, bảo quản ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
còn hạn chế, chưa tạo được “đột phá” để
nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh.
Thị trường tiêu thụ nông sản thiếu bền
vững, chưa đủ đáp ứng được sức sản xuất
lớn và đang gia tăng của nền nông nghiệp
hàng hóa.

- Năng lực thích ứng BĐKH và ứng phó
với thiên tai chưa được cải thiện nhiều.
Các mô hình sản xuất bền vững, thích ứng
với BĐKH chưa có đủ cơ sở về kỹ thuật và
thị trường cũng như động lực và hỗ trợ đủ
mạnh để nhân rộng mô hình. Các hệ lụy về
môi trường ngày càng rõ, làm tăng tính dễ
bị tổn thương.
- Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt
được nhiều thành tựu, nhưng tỷ lệ số xã đạt
chuẩn nông thôn mới thấp hơn so với tỷ lệ
chung của cả nước. Việc làm phi nông nghiệp
thiếu bền vững; tỷ lệ di cư ra khỏi vùng cao
và phần lớn đi vào khu vực phi chính thức.
b) Nguyên nhân
Các nguyên nhân chính bao gồm: (i)
Quá trình xây dựng và triển khai chính sách,
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
của các cấp, các ngành nói chung còn thiếu
đồng bộ và chậm so với thực tế thay đổi
nhanh chóng về thị trường, BĐKH, phát triển
thượng nguồn và nội tại của ĐBSCL; (ii) Công
nghiệp, dịch vụ, giao thông, logistics chưa hỗ
trợ hiệu quả cho phát triển nông nghiệp hàng
hoá; (iii) Công tác thu hút đầu tư, tạo lập và
phát triển các chuỗi giá trị nông sản gắn với

1. Cơ hội, thuận lợi
a) Nghị quyết số 120/NQ-CP và một loạt
chính sách cho thấy quyết tâm của Chính
phủ trong phát triển bền vững ĐBSCL, theo
đó xác định tầm nhìn đến năm 2100 là
“ĐBSCL phát triển bền vững, an toàn, thịnh
vượng, trên cơ sở phát triển phù hợp nông
nghiệp hàng hoá chất lượng cao, kết hợp
với dịch vụ, du lịch sinh thái, công nghiệp,
trọng tâm là công nghiệp chế biến, nâng
cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm
nông nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng được
quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại
theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng
BĐKH, đảm bảo an toàn trước thiên tai; tài
nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lý; đa
dạng sinh học và truyền thống văn hóa lịch
sử được duy trì và tôn tạo, đời sống vật chất,
tinh thần của người dân được nâng cao”;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã chủ động vào cuộc quyết liệt thực hiện
Nghị quyết với 4 nhiệm vụ lớn gồm: (i) Xây
dựng Chương trình tổng thể phát triển nông
nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH vùng
ĐBSCL; (ii) Rà soát thủy lợi và phòng chống
thiên tai; (iii) Xây dựng và triển khai Đề án
phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển; (iv) Xây
dựng và triển khai Chương trình giống chủ
lực ĐBSCL. Bộ đã trình Chính phủ ban hành
và tham gia xây dựng một loạt chính sách
thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung,
trong đó có ĐBSCL(1); đang chủ trì sửa đổi
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Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử
dụng đất trồng lúa...; tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền
vững Vnsat, trong đó có một số tỉnh ĐBSCL,
Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh
kế bền vững ĐBSCL do Ngân hàng Thế giới
tài trợ.
b) Các dự báo về thị trường cho thấy cơ
hội lớn cho trái cây và thủy sản, đặc biệt là
các sản phẩm chế biến vào các thị trường
cao cấp(1). Áp dụng khoa học, công nghệ,
nhất là công nghệ 4.0 và hệ thống quản lý
chất lượng tiên tiến vào chế biến và cơ giới
hóa để kiểm soát được chất lượng, an toàn
thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông
sản, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường
tiêu thụ, bảo vệ môi trường; mở ra cơ hội
gia tăng giá trị và tính thích ứng nhờ xử lý
các điểm nghẽn lớn về vật tư đầu vào, chế
biến, bảo quản, quản trị và tổ chức sản
xuất theo chuỗi giá trị. Cơ sở hạ tầng giao
thông, hệ thống logistics được đầu tư theo
quy hoạch sẽ mở rộng giao thương hàng
hóa nông sản của ĐBSCL.
c) Xâm nhập mặn gia tăng sẽ thúc đẩy
chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh
hiệu quả hơn khi mở ra cơ hội phát triển
tiềm năng nuôi tôm và các sản phẩm khác
thích ứng với chịu mặn, hình thành sản
phẩm đặc sản của vùng, địa phương có giá
trị cao và bền vững hơn.
2. Khó khăn, thách thức
a) ĐBSCL cùng lúc chịu nhiều tác
động lớn: Một là, tác động BĐKH là một

trong những thách thức lớn nhất; với nền
đất thấp, đối diện với 2 mặt biển cả phía
Đông và Tây, ĐBSCL là một trong những
vùng hứng chịu nặng nề nhất tác động của
BĐKH. Hai là, tác động phía thượng nguồn
sông Mê Công do các hoạt động kinh tế sử
dụng nguồn nước, như thủy điện, chuyển
nước khỏi lưu vực hệ thống, suy giảm nhanh
diện tích rừng, thảm thực bì (nơi giữ nước,
điều tiết nước) đã, đang và sẽ diễn ra ngày
càng nghiêm trọng làm thay đổi căn bản
quy luật dòng chảy khi vào đến địa phận
Việt Nam. Ba là, những điểm bất hợp lý
trong sự phát triển kinh tế nội tại, như thâm
canh lúa 3 vụ, suy giảm tài nguyên rừng,
khai thác tài nguyên cát sỏi, nguồn nước
ngầm, xây dựng hạ tầng, nhà ở ven sông
cùng với các hoạt động kinh tế khác cũng
gây nên tổn thương lớn đến vùng châu thổ
và sự phát triển bền vững.
b) Tốc độ sụt lún trung bình dự báo
đến năm 2040 là 1,5-3cm/năm nếu không
kiểm soát được khai thác nước ngầm, mực
nước ngầm giảm trung bình khoảng 0,20,4m/năm. Sự cộng hưởng tác động đã làm
cho tốc độ sạt lở, đặc biệt trong những năm
gần đây, diễn ra nhiều hơn, nhanh hơn gây
thiệt hại đến tài sản và đe dọa tính mạng
người dân cũng như các thiết chế hạ tầng
kinh tế. Sạt lở bờ biển đã làm cho diện
tích rừng ngập mặn suy giảm khá nhanh,
nếu không quyết liệt giữ sẽ dần dần biến
mất. Bên cạnh đó, nguy cơ ngập khoảng
38,9% diện tích khi nước biển dâng 1m
theo kịch bản BĐKH trung bình, trong đó
một số vùng úng ngập cục bộ do không

Quyết định 245/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 16/01/2019 về kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực chế biến đến 2020; Thông tư 37/2018/TT-BNN
ngày 25/12/2018 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia; Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 về tiêu chí
xác định chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 khuyến khích đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn; Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định
98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định
109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về nông nghiệp hữu cơ; Quyết định 461/QĐ-TTg 2018 ngày 27/04/2018 về Đề án phát triển 15.000
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến 2020; Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp; Nghị
định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo; Luật Chăn nuôi 2018; Luật Trồng trọt 2018.

(1)

(2)
Nhu cầu gạo giảm và nhu cầu trái cây, thủy sản tăng.Tổng giao dịch thương mại gạo toàn cầu chỉ tăng khoảng 1,5% (2016-2024)
(OECD/FAO, 2015). Giá gạo Việt Nam giảm 10% xuống 380 USD/tấn (2014 - 2025) (Ngân hàng Thế giới, 2016). Thị trường trái cây thế
giới đạt 200 tỷ USD năm 2030 (Oliver Wynman, 2018), nhu cầu trái cây Việt Nam tăng từ 5 triệu tấn lên 7 triệu tấn (2009-2030) (Ngân
hàng Thế giới, 2016), nguồn cung chưa đáp ứng. Nhu cầu tôm toàn cầu khoảng 5,25 triệu tấn (thiếu hụt khoảng 1,03 triệu tấn) (FAO,
UNDP, 2015). Thị trường cá tra cũng còn nhiều tiềm năng, nhất là các thị trường mới nổi như châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.
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tiêu thoát được khi cùng lúc triều cường
dâng cao và nước lũ lên nhanh (phía Bắc
Quản Lộ Phụng Hiệp ở Hậu Giang, Cần
Thơ). Trong 50 năm tới, khoảng 47% diện
tích bị ảnh hưởng bởi độ mặn 4‰ và có tới
64% diện tích ảnh hưởng bởi độ mặn 1‰,
trong đó bán đảo Cà Mau bị mặn nghiêm
trọng nhất. Ngoài ra, lũ dự báo ít “lũ đẹp”
và sẽ cực đoan hơn, những năm El Nino
khô hạn sẽ nghiêm trọng, những năm La
Nina lũ cao hơn và có lũ chồng lũ; đến
2050, bờ biển xói lở từ 34-44m/năm, gấp
đôi so với 40 năm qua(1). Hạn mặn xuất
hiện nhiều hơn, môi trường nước mặt ô
nhiễm, một bộ phận người dân sẽ thiếu
nước sinh hoạt trong các tháng mùa khô.
Tất cả các dạng tác động xấu đó xảy ra
ngày càng phức tạp hơn, gây ra thiệt hại
lớn hơn; các yếu tố đó làm cho cấu trúc
mùa vụ thay đổi, dịch bệnh gia tăng; hệ
canh tác cũ không còn phù hợp: (i) hạn,
mặn dẫn đến lúa không đủ nước ngọt, thời
vụ cũ sẽ có khó khăn do những sự thay
đổi bất thường của thời tiết, khí hậu; (ii)
sự thay đổi quy luật đó cũng đã ảnh hưởng
(1)

trực tiếp đến nuôi trồng thủy sản mặn lợ,
do sự thay đổi nhanh chóng độ mặn và
môi trường nước; (iii) với cây ăn quả, sự
thay đổi mùa mưa, tần suất, cường độ làm
ảnh hưởng lớn quy luật sinh trưởng, điều
kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, úng
ngập cùng với đê bao khép kín làm giảm
dinh dưỡng đất và gây nén dẽ đất khiến rễ
thiếu dưỡng khí là nguyên nhân nhiều loại
quả, nhiều nhà vườn mất mùa vì không
đậu quả.
c) Thị trường biến động khó lường, nhất
là thị trường quốc tế, các tiêu chuẩn kiểm
soát ngày càng nghiêm ngặt hơn. Nông
nghiệp Việt Nam đã tham gia quá trình
hội nhập và toàn cầu hóa thương mại với
các FTAs; trong sân chơi toàn cầu đó, Việt
Nam chấp nhận cam kết không bảo hộ và
tuân thủ hầu hết các tiêu chuẩn của các
quốc gia thành viên và thị trường thế giới.
d) Những hạn chế, yếu kém nội tại của
nền sản xuất nhỏ chậm được khắc phục,
cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
còn nhiều yếu kém, nguồn nhân lực còn
nhiều hạn chế là thách thức lớn để thực

ICEM/WB 2016
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hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn ĐBSCL.

III. THÁCH THỨC LỚN ĐỂ THỰC
HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN
ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÙNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
1. Mục tiêu phát triển
Phát triển nông nghiệp ĐBSCL bền
vững, an toàn trên cơ sở sản xuất nông
nghiệp hàng hóa hiện đại, chất lượng cao,
kết hợp phát triển du lịch sinh thái, công
nghiệp chế biến, nâng cao giá trị và sức
cạnh tranh của nông sản. Cơ sở hạ tầng
được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện
đại theo hướng chủ động, thông minh,
thích ứng BĐKH, đảm bảo an toàn trước
thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được
quản lý, sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học
và truyền thống văn hóa lịch sử được duy
trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh thần
của người dân được nâng cao, thu nhập
bình quân đầu người cao hơn trung bình
cả nước.
2. Định hướng phát triển
a) Định hướng chung
- Cơ cấu lại nông nghiệp ĐBSCL gắn
với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây
dựng nông thôn mới, nhằm tạo đột phá
trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền
vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và
khả năng cạnh tranh, thích ứng với BĐKH.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng
nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời
sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm
nghèo, bảo vệ môi trường vùng ĐBSCL.
- Tập trung xử lý các yếu tố nội tại,
cùng với sử dụng hiệu quả tài nguyên,
nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, biến

nguy cơ thành thời cơ. Phát triển nông
nghiệp ĐBSCL bền vững theo 3 vùng (vùng
thượng, vùng giữa và vùng ven biển). Dựa
trên biến động về nguồn nước, tính thích
nghi về đất đai và nhu cầu thị trường, các
ngành hàng chiến lược được phân thành
vùng ổn định, vùng chuyển đổi và vùng
linh hoạt(1). Cơ cấu lại sản xuất theo 3 trục
sản phẩm (nhóm sản phẩm chủ lực quốc
gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh;
nhóm sản phẩm địa phương - Chương
trình “Mỗi xã một sản phẩm”). Xoay trục
chiến lược sang thủy sản-trái cây-lúa gạo.
Phát triển ĐBSCL thành vùng du lịch nông
nghiệp, sinh thái đặc thù.
- Ưu tiên tạo đột phá trong phát triển
chế biến và thương mại hóa chuỗi giá trị
nông nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng
khoa học công nghệ để giải quyết ba khâu
là giống, thức ăn và chế biến nông lâm
thủy sản. Đến năm 2025, xác định được
bộ giống tốt nhất cho 3 ngành hàng chủ
lực (thủy sản, trái cây, lúa); đến năm 2030,
làm chủ nguồn giống trong nước và vươn
tầm quốc tế. Tăng cường thâm canh bền
vững, giảm tối đa sử dụng vật tư (phân
hóa học, thuốc bảo vệ thực vật), bảo vệ
môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm. Phát triển các trung tâm hỗ trợ kỹ
thuật cho vùng chuyên canh, các cụm/
khu công nghiệp chế biến, các hệ thống
thương mại hậu cần, chuỗi bảo quản lạnh
để kết nối thị trường.
- Quy hoạch tích hợp, đa ngành, lĩnh
vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp
“không hối tiếc” có điều phối liên vùng,
liên kết ngành, lĩnh vực với sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị toàn vùng. Huy động
nguồn lực tổng thể của nhà nước, các thành
phần kinh tế, toàn dân, hợp tác quốc tế.

Vùng ổn định là vùng có độ an toàn từ 70% trở lên trước tác động của lũ, ngập và xâm nhập mặn và có thị trường; (ii) vùng chuyển đổi
là vùng sản xuất nguy cơ cao, có độ an toàn 30% trước tác động của lũ, ngập và xâm nhập mặn và nhu cầu thị trường; (iii) vùng linh hoạt
là vùng chưa có đủ thông tin về tác động của hạn mặn, tình trạng úng ngập và khả năng cấp ngọt.

(1)
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b) Định hướng các vùng
- Vùng thượng: phát triển 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.
Vùng đóng vai trò điều tiết và hấp thụ lũ
cho ĐBSCL.
- Vùng giữa: phát triển nông nghiệp
miệt vườn điển hình, là trung tâm chuyên
canh trái cây lớn nhất ĐBSCL và cả nước.
Bên cạnh đó, phát triển một số vùng lúa
gạo tập trung, thủy sản nước ngọt, rau
màu, cây công nghiệp và thủy sản nước lợ
ở mức độ vừa phải. Vùng đóng vai trò điều
tiết nước ngọt cho vùng ven biển.
- Vùng ven biển: phát triển nông
nghiệp dựa chính vào nước mặn và lợ,
phát huy lợi thế thủy sản; kết hợp vùng lúa
gạo đặc sản, các cây trồng sử dụng ít nước
ngọt và chịu mặn. Vùng có diện tích rừng
lớn nhất nên cần tận dụng để phát triển
hệ thống nông - lâm kết hợp theo hướng
sinh thái, hữu cơ, kết hợp du lịch sinh
thái. Đảm bảo đủ nước ngọt cho sinh hoạt.
Chuẩn bị sẵn sàng phòng chống, ứng phó,
giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, sạt lở bờ biển.

c) Định hướng các lĩnh vực, ngành
hàng chiến lược, chủ lực
- Lúa gạo: không cứng nhắc duy trì sản
xuất lúa và xuất khẩu gạo số lượng lớn, chỉ
giữ ở mức tối thiểu có chất lượng và lợi
nhuận tốt để giữ thị trường truyền thống,
phát triển thị trường tiềm năng, khai thác
tốt thị trường trong nước. Đến năm 2030,
tại ĐBSCL, diện tích canh tác lúa dự kiến
giảm 220-300 nghìn ha đi cùng với giảm
diện tích lúa 3 vụ, chuyển đổi mạnh sang
lúa 1, 2 vụ hoặc luân canh với cây màu/
thủy sản. Tăng các nhóm giống lúa xác
nhận, chất lượng cao, chống chịu tốt hơn
với hạn mặn. Cơ giới hóa đồng bộ các
khâu sản xuất, ứng dụng khoa học, công
nghệ giảm tối đa chi phí sản xuất, vật tư
nông nghiệp.
- Trái cây: phát triển theo nhu cầu thị
trường, hướng tới thị trường trong và ngoài
nước giá trị cao, với 10 loại trái cây như
xoài, cam, quýt, bưởi, nhãn, vải, thanh
long, chuối, sầu riêng, chôm chôm. Đến
2030, mở rộng diện tích tập trung thêm
khoảng 200 nghìn ha, đưa tổng diện tích
trái cây lên khoảng 680 nghìn ha. Thúc
đẩy cải tạo vườn tạp trái cây và dừa, đa
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dạng hóa hệ thống canh tác(1), nghiên cứu
làm chủ nguồn giống các loại chủ lực, nhất
là giống chịu mặn.
- Thủy sản:
+ Nuôi trồng: phát triển ngành tôm và
cá tra trở thành ngành công nghiệp sản
xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến
đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh
thái, hướng mạnh ra xuất khẩu. Đến năm
2030, tổng diện tích nuôi trồng tăng thêm
khoảng 300 nghìn ha, đưa tổng diện tích
nuôi trồng lên khoảng 1 triệu ha (bao gồm
cả diện tích luân canh với lúa và tôm,
rừng sinh thái). Đầu tư mạnh cho chế
biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm chế
biến thủy sản. Chủ động sản xuất và cung
cấp đủ giống tôm, cá tra chất lượng cao
cho thị trường.
+ Khai thác: cơ cấu lại theo hướng
phát triển các tổ đội công suất lớn, hợp
tác xã, đồng quản lý và quản lý dựa vào
cộng đồng với hệ thống tàu hậu cần, công
nghiệp phụ trợ, các cảng cá, bến cá, các
khu neo đậu tránh trú bão, các khu dịch vụ

hậu cần ven biển và trên các đảo, nhằm
khai thác các ngư trường lớn ở biển Tây
và biển Đông; hợp tác khai thác trên các
vùng biển chung phù hợp luật pháp quốc
tế. Duy trì các nghề khai thác thủy sản nội
địa hợp lý. Khai thác bền vững, vừa thu
hoạch vừa bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn
lợi và theo các đội tàu có tổ chức chuyên
nghiệp, hiện đại phù hợp với các vùng
biển, tuyến biển. Chống đánh bắt bất hợp
pháp, hủy diệt nguồn lợi. Ứng dụng khoa
học công nghệ trong khai thác thủy sản,
bảo quản sản phẩm để giảm tổn thất sau
thu hoạch.
- Chăn nuôi: phát triển chăn nuôi bền
vững, an toàn sinh học, gắn với thị trường,
thích ứng với BĐKH. Chuyển nhanh sang
chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư;
ứng dụng khoa học, công nghệ; tổ chức
sản xuất khép kín, liên kết chuỗi với hệ
thống giết mổ tập trung, nhà máy chế
biến, nhà máy sản xuất thức ăn chăn
nuôi; tăng cường kiểm soát dịch bệnh,
chất lượng và giá cả thức ăn, thuốc thú y,
xử lý môi trường.

(1)
Kết hợp các loại cây trồng dưới tán (xoài-cây cảnh, dừa-ca cao, dừa/cây ăn trái-màu,…), chăn nuôi thả vườn (gà, vịt,…), thả cá dưới líp,
du lịch sinh thái miệt vườn.
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+ Tại vùng thượng: tập trung vào các
sản phẩm gia cầm, thủy cầm thích ứng lũ.
+ Tại vùng giữa: phát triển chăn nuôi
bò, lợn, đồng thời kết hợp trong các hệ
thống canh tác khác, như nuôi gia cầm thả
vườn trong vườn trái cây.
+ Tại vùng ven biển: đẩy mạnh phát
triển chăn nuôi vịt biển, các loại vật nuôi
sử dụng ít nước nhưng có giá trị cao như
ong, chim yến…, kết hợp chăn thả dưới
tán rừng (dê) theo hướng sinh thái, hữu
cơ. Phát triển các sản phẩm chế biến sâu
hướng đến xuất khẩu (vịt sinh thái, trứng
muối, chim yến…).
- Lâm nghiệp: coi phục hồi và phát
triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, điều
kiện tiên quyết đối với sự tồn tại và phát
triển bền vững của toàn vùng. Kết hợp
hài hòa giữa bảo vệ rừng tràm, rừng ngập
mặn với phát triển các sinh kế từ rừng,
đặc biệt là thủy sản sinh thái dưới tán
rừng (tôm, cua, cá) và du lịch sinh thái.
Phát triển các mô hình quản lý rừng dựa
vào cộng đồng.
- Du lịch sinh thái: phát triển hệ sinh
thái nông nghiệp làm nền tảng cho phát
triển du lịch, gắn với bảo vệ và phát triển
rừng ngập mặn ven biển, bảo tồn đa dạng
sinh học. Thu hút đầu tư để phát triển dịch
vụ hỗ trợ. Đào tạo nghề dịch vụ du lịch,
góp phần chuyển đổi nghề bền vững cho
lao động nông thôn.
- Thủy lợi và phòng chống thiên tai
+ Vùng thượng: tăng khả năng hấp thu
lũ, thoát lũ, ứng phó với các đợt lũ cực
đoan; giảm thiểu ngập úng đô thị, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường trong các khu đê
bao triệt để, phòng chống sạt lở bờ sông.
Hạn chế phát triển đê bao triệt để, thay
vào đó gia cố hệ thống đê bao tháng 8, nạo
(1)
(2)

vét kênh mương, tăng khả năng chủ động
lấy nước và tiêu thoát ở các vùng đê tháng
8 để tạo điều kiện linh hoạt trữ và điều tiết
lũ; đồng thời hỗ trợ sản xuất, phát triển
các sinh kế khác ngoài 2 vụ lúa. Nghiên
cứu tạo không gian thoát lũ ở Đồng Tháp
Mười(1); Tứ giác Long Xuyên(2), thiết kế cao
trình phù hợp của các công trình ở không
gian thoát lũ. Các đường giao thông vượt lũ
phải đảm bảo khẩu độ thoát lũ.
+ Vùng giữa: hạn chế phát triển thêm
các hệ thống đê bao; nạo vét, nâng cấp
các kênh nối sông Tiền với sông Hậu,
nhằm tăng khả năng thoát lũ, phân phối
lại tỷ lệ dòng chảy sông Mê Kông. Bảo vệ
cục bộ các khu vực đô thị và nông thôn,
nâng cấp và xây dựng các hệ thống chống
ngập tăng khả năng tiêu thoát nước, kết
hợp với dự trữ nước để cung cấp nước sinh
hoạt cho vùng ven biển. Điều chỉnh hệ
thống thủy lợi phù hợp cho rau màu, cây
ăn trái và nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
+ Vùng ven biển: đảm bảo khả năng
điều tiết chủ động để cấp ngọt và mặn
phục vụ nuôi trồng thủy sản mặn, lợ, cấp
nước sinh hoạt; hạn chế tối đa sử dụng
nước ngầm, phòng tránh sụt lún và sạt lở
bờ biển. Theo đó, xem xét phương án xây
dựng các công trình trữ nước và dẫn nước
ngọt từ sông Hậu cho bán đảo Cà Mau kết
hợp giảm thâm canh lúa và chuyển đổi cơ
cấu sản xuất phù hợp.
- Phát triển nông thôn: phát triển các
mô hình xây dựng nông thôn mới gắn
với ổn định đời sống dân cư, di dân ra
khỏi các vùng nhạy cảm về môi trường,
chuyển đổi nông nghiệp, giảm nhẹ rủi ro
thiên tai, thích ứng với BĐKH, phát huy
mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân
và cộng đồng. Giảm lao động trong nông
nghiệp, nhưng chuyên nghiệp hóa, trẻ

Vùng kênh 79, Phước Xuyên-79 và từ Bình Thành tới sông Tiền
Từ kênh T6 đến T3, vùng ven kênh Trà Sư và vùng Bắc kênh Vĩnh An từ kênh 5 Xã đến sông Bassac
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hóa thích ứng với sản xuất hàng hóa quy
mô lớn. Tạo việc làm phi nông nghiệp
tại chỗ theo Chương trình OCOP và phát
triển công nghiệp, dịch vụ phục vụ nông
nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp
ngoài vùng và xuất khẩu lao động gắn với
nhu cầu thị trường.
3. Các giải pháp chủ yếu
a) Rà soát và điều chỉnh các quy hoạch
vùng và tỉnh ĐBSCL theo hướng tích hợp
đa ngành, gắn kết chặt chẽ phát triển
nông nghiệp và phát triển chung về kinh
tế, xã hội, phát triển công nghiệp, dịch vụ
nông thôn, giao thông, đô thị, dân cư và
các lĩnh vực liên quan.
b) Huy động nguồn lực tổng hợp đầu tư
cho phát triển nông nghiệp bền vững thích
ứng với BĐKH, trong đó ngân sách Trung
ương ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng cấp
tiểu vùng và vùng, ngân sách địa phương
cho cơ sở hạ tầng cấp tỉnh và thu hút đầu
tư tư nhân theo hình thức PPP, đặc biệt
với cụm ngành nông nghiệp-công nghiệpdịch vụ và hệ thống logistics cho chuỗi giá
trị nông nghiệp.
c) Đổi mới tổ chức sản xuất và phát
triển chuỗi giá trị: (i) hình thành cơ quan
điều phối ngành hàng vùng; (ii) xây dựng
lực lượng chuyên trách hỗ trợ thành lập
các hợp tác xã, phát triển các hợp tác xã
hoạt động hiệu quả, kiện toàn các hiệp
hội/doanh nghiệp; (iii) xây dựng Chương
trình thu hút đầu tư phát triển chuỗi,
Chương trình thông tin dự báo và phát
triển thị trường; (iv) thực hiện hiệu quả
Chương trình OCOP; (v) tăng cường quản
lý tài nguyên dựa vào cộng đồng.
d) Tăng cường ứng dụng, chuyển giao
khoa học, công nghệ: (i) phát triển các
viện nghiên cứu của vùng đủ mạnh về
nguồn lực; (ii) chương trình nghiên cứu
giống, tập trung vào thủy sản, trái cây chủ
lực, lúa chất lượng cao; (iii) chương trình

thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, chuyển
giao khoa học, công nghệ; (iv) thí điểm và
nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông
minh thích ứng với BĐKH; (v) xây dựng
Trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu nông
nghiệp, nông thôn của vùng.
đ) Nâng cao năng lực quản lý tài
nguyên và môi trường: (i) xây dựng cơ sở
dữ liệu và hệ thống quan trắc, thông tin
trực quan hỗ trợ điều hành, phối hợp vận
hành các hệ thống thủy lợi điều tiết lũ và
mặn một cách tối ưu và thuận thiên; (ii)
xây dựng các đề án/phương án ứng phó
với lũ cực đoan, hấp thu lũ, thoát lũ; xử
lý ô nhiễm nước mặt, tái tạo nguồn nước
ngầm; cấp nước ngọt; bảo vệ và phát triển
rừng; quản lý hệ thống cung ứng vật tư
nông nghiệp; (iii) cung cấp dịch vụ thông
tin cảnh báo sớm và tư vấn nông nghiệp;
(iv) xây dựng và áp dụng Bộ quy tắc ứng xử
chung cho sản xuất nông nghiệp thích ứng
với BĐKH toàn vùng.
e) Phát triển nguồn nhân lực: (i) xây
dựng Chương trình đào tạo nông dân
chuyên nghiệp, chuyển đổi lao động
nông nghiệp và tạo việc làm; (ii) xây dựng
Chương trình thu hút chuyên gia, trí thức
trẻ về nông thôn; thúc đẩy mạnh mẽ phong
trào khởi nghiệp sáng tạo.
g) Xây dựng nông thôn mới: xây dựng đề
án nông thôn mới cho ĐBSCL với các tiêu
chí đặc thù, nâng cao chất lượng tiêu chí
xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng
các nội dung thích ứng với BĐKH, di dân
khỏi vùng nhạy cảm với môi trường, phòng
chống thiên tai và phát triển cộng đồng.
Tiếp tục vận động và đầu tư hỗ trợ thực hiện
xây dựng nông thôn mới toàn diện và đi
vào chiều sâu, cải thiện trực tiếp điều kiện
sinh sống của cư dân nông thôn. Hỗ trợ các
nông hộ phát triển sản xuất, kinh doanh để
nâng cao thu nhập. Huy động nguồn lực để
duy tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp xã, nhất
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là về giao thông, thủy lợi.
h) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc
thù: để phát triển nông nghiệp vùng
ĐBSCL theo hướng thuận thiên cần thể
chế hóa và thực thi cơ chế, chính sách đặc
thù: (i) chuyển đổi diện tích đất lúa kém
hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn
quả; (ii) tích tụ, tập trung đất đai sản xuất
nông nghiệp tập trung quy mô lớn, theo mô
hình liên kết “cánh đồng lớn” đặc trưng
của ĐBSCL; (iii) thu hút các doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất
là các doanh nghiệp “đầu tàu”; thực hiện
miễn, giảm thuế, thúc đẩy tín dụng ưu đãi
và triển khai chính sách bảo hiểm nông
nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực của
vùng, nhất là tôm, cá tra.

i) Tăng cường liên kết vùng: (i) thành
lập ban điều phối phát triển nông nghiệp
từng tiểu vùng, trực thuộc hoặc liên kết
chặt với Hội đồng vùng; (ii) thử nghiệm
trước một số mô hình liên kết trong mỗi
tiểu vùng và toàn vùng, trước mắt tập trung
vào quản lý nguồn nước, phát triển liên kết
chuỗi giá trị nông nghiệp (bao gồm cả hệ
thống logistics), phát triển thị trường và thu
hút đầu tư nông nghiệp; (iii) xây dựng hệ
thống thông tin điều hành vùng.
k) Tăng cường hợp tác quốc tế chia
sẻ thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ về kinh
nghiệm, công nghệ, kỹ thuật, quản trị;
tăng cường điều phối liên ngành, liên
vùng trong huy động nguồn lực quốc tế hỗ
trợ phát triển nông nghiệp ĐBSCL./.
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BÁO CÁO VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
VÀ CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là
một ví dụ điển hình cho thích ứng biến
đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển sản xuất
nông nghiệp. Đây là vùng kinh tế trọng
điểm, là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo,
nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản,
đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thủy
sản của cả nước. Trong những năm qua,
nhiều tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
đã được chuyển giao tới bà con nông dân
các tỉnh ĐBSCL thông qua các gói kỹ thuật
về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản góp phần
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao
năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời
sống nông dân, nông thôn.
Thực hiện Kế hoạch hành động triển
khai Nghị quyết số 120/NQ-CP, các

chương trình nghiên cứu, lựa chọn, tạo
giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với
BĐKH ở ĐBSCL do Bộ triển khai đã có
các kết quả đáng khích lệ.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Chương trình nghiên cứu chọn tạo
giống lúa
Theo số liệu thống kê năm 2018 tổng
diện tích trồng lúa của ĐBSCL khoảng
4.847 nghìn ha, trong 10 giống được gieo
trồng phổ biến nhất thì các giống do Viện
Lúa ĐBSCL chọn tạo có 7 giống với tổng
diện tích gieo trồng chiếm khoảng gần
50% diện tích gieo trồng của toàn vùng.
Các giống lúa chọn tạo rất đa dạng phù
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hợp với từng vùng sinh thái và chia thành
các nhóm phổ biến sau:
a) Cơ cấu nhóm giống lúa chính: nhóm
giống lúa chủ lực: OM5451, OM6976,
OM4900, OM7347, OM4218, IR50404...;
nhóm giống lúa nếp và thơm đặc sản:
Jasmine 85, VD20, ST5, RVT, Nàng Hoa
9, nếp IR4625, nếp Bè...
b) Một số giống lúa chịu mặn: đa số
các giống cải tiến ngắn ngày OM6976,
OM5451, OM9921, OM5621, OM6677,
ST5... chỉ chịu được mặn ở mức độ trung
bình-khá (từ 2-3‰); khi độ mặn từ 4‰ trở
lên năng suất giảm, không đạt hiệu quả
kinh tế. Các giống lúa chịu mặn ở mức
độ khá hơn (khoảng 4‰) là một bụi đỏ,
OM2517, OM9577, OM5464...
c) Giống lúa chịu hạn: có khả năng
chịu điều kiện khô hạn từ cấp 1-cấp 3 (ở
giai đoạn mạ và giai đoạn trổ), năng suất
cao, phẩm chất gạo tốt (đạt tiêu chuẩn xuất
khẩu) và còn có khả năng chịu phèn mặn

tốt. Điển hình là các giống lúa: OM7347,
OM5464, OM6162, OM7398, OM7364,
OM8928 và OM6677.
d) Giống lúa giàu vi chất dinh dưỡng:
có hàm lượng sắt trong hạt gạo cao góp
phần cải thiện dinh dưỡng, đặc biệt cho
nhóm người nghèo dùng gạo là nguồn thực
phẩm chính. Điển hình là các giống lúa:
OM6976, OM5451, OM5472, OM3995,
OM6561. Các giống lúa này đều có hàm
lượng sắt trong gạo cao tương đương như
giống lúa giàu sắt quốc tế IR68144 (hàm
lượng sắt trong hạt gạo trắng 6,99-7,01mg/
kg, trong gạo lức 15,55-15,60mg/kg), đạt
năng suất cao và phẩm chất gạo tốt.
Cùng với việc nghiên cứu về giống lúa
trong thời gian qua nhiều kỹ thuật mới
trong canh tác và bảo vệ thực vật đặc biệt
là các kỹ thuật về bón phân cân đối, sử
dụng bản so màu lá lúa(1), quản lý dịch hại
tổng hợp, kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, kỹ
thuật “1 phải, 5 giảm”, sạ hàng(2)… đã được
áp dụng ngày càng rộng rãi vào sản xuất.

ĐBSCL, cùng với bảng so màu lá lúa đã cho thấy hiệu quả phân bón được nâng cao hơn 8-15%. Ứng dụng kỹ thuật bón phân cân đối
làm giảm được 25-28kgN/ha và năng suất tăng 1,6 tạ/ha. Điều này rất quan trọng khi mà chúng ta vẫn còn phải nhập khẩu khoảng 65%
phân đạm, 35% phân lân và 100% phân kali; hiệu suất sử dụng lại chỉ đạt trung bình khoảng 50%. Với chi phí phân bón chiếm khoảng
75-80% chi phí vật chất hoặc 40-45% tổng chi phí sản xuất lúa thì việc nghiên cứu giảm chi phí phân bón thông qua việc nâng cao hiệu
suất sử dụng là rất có ý nghĩa.
(2)
Theo báo cáo của Viện Lúa ĐBSCL, diện tích sử dụng máy sạ nông dân ĐBSCL khoảng 20% diện tích, đem lại hiệu quả rất lớn: giảm 50%
lượng hạt lúa giống, giảm phân bón 10-15%, giảm thuốc BVTV 15-20%.
(1)
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2. Chương trình nghiên cứu chọn tạo
cây ăn quả
- Đã tuyển chọn và giới thiệu được một
số giống cây ăn quả chủ lực cho vùng như
sau: 4 giống măng cụt BDMC2, BTMC3,
BTMC4, BTMC6; sầu riêng cơm vàng sữa
hạt lép S1BL; cam mật không hạt; giống
bưởi đường lá cam ít hạt Long Định 4;
giống cam sành không hạt Long Định 6;
thanh long ruột đỏ Long Định 1; giống
thanh long có thịt quả màu tím hồng Long
Định 5; dứa Cayenne Long Định 2 cùng
với hàng trăm cây đầu dòng chôm chôm
Rông Riêng, sầu riêng cơm vàng sữa hạt
lép-S1BL; sầu riêng Ri-6-S2VL; sầu riêngSĐN46 H; mít-MĐN06H, MĐN09H,
MBRVT32H; quýt Tangelo Orlando và Bưởi
đường lá cam để làm nguyên liệu cung
cấp mắt ghép cho sản xuất. Các gốc ghép
chống chịu mặn, phèn, úng, hạn cũng
được giới thiệu để phát triển cây ăn quả ở
những vùng khó khăn như gốc ghép bưởi
bòng (Citrus sp), bưởi đường hồng (Citrus
grandis); bưởi hồng đường (Citrus grandis);
sảnh (Citrus nobillis) chịu mặn, chịu ngập
tốt, chịu phèn và hạn ở mức trung bình,

gốc ghép bưởi bòng (Citrus sp), bưởi đỏ và
bưởi lông cổ cò chịu bệnh thối rễ tốt vì vậy
mở rộng vùng sản xuất sang các vùng nước
lợ ven biển.
- Nhiều quy trình sản xuất cây sạch
bệnh và canh tác theo hướng an toàn thực
phẩm đã được công nhận là tiến bộ kỹ
thuật để có thể áp dụng vào sản xuất như:
quy trình sản xuất cây có múi sạch bệnh
bằng vi ghép đỉnh sinh trưởng; quy trình
sản xuất chuối già cui sạch bệnh bằng kỹ
thuật nuôi cấy mô; quy trình sản xuất cây
ăn quả và rau theo tiêu chuẩn GlobalGAP
đã được giới thiệu áp dụng vào sản xuất
như thanh long, xoài cát Hòa Lộc, cây có
múi, chôm chôm và khoai lang, quy trình
sản xuất cây ăn quả và rau theo tiêu chuẩn
VietGAP cũng đã được thực hiện như trên
cây thanh long, chôm chôm, nhãn, dứa,
sơ ri, bưởi da xanh, cam sành, xoài cát
Hòa Lộc. Quy trình IPM phòng trừ bệnh
vàng lá Greening trên cây cam quýt, quy
trình phòng trừ bệnh chổi rồng trên nhãn,
phòng trừ kiến trên cây thanh long, bệnh
xì mủ trên cây sầu riêng và cam quýt, bưởi.
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3. Chương trình nghiên cứu, lựa chọn,
tạo giống vật nuôi thích ứng với biến đổi
khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long

4. Chương trình nghiên cứu, lựa chọn,
tạo giống thủy sản thích ứng với biến đổi
khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngành chăn nuôi ở vùng ĐBSCL trong
những năm qua mặc dù đã được các cấp
chính quyền quan tâm, nhưng nhìn chung
số lượng gia súc, gia cầm có dấu hiệu giảm.
Số lượng vật nuôi theo thống kê năm 2015
so với năm 2012 như sau: số lượng trâu giảm
16,75%, đàn heo giảm 3,59% đặc biệt là
đàn gia cầm giảm 5%, chỉ có số lượng đàn
bò tăng 9,62%. Điều này cho thấy có sự ảnh
hưởng của BĐKH đến ngành chăn nuôi trong
khu vực ĐBSCL. Để phát triển ngành chăn
nuôi vùng ĐBSCL theo hướng bền vững,
cần có giải pháp để ngành chăn nuôi thích
ứng với tình hình BĐKH hiện nay như sau:
tùy theo điều kiện của từng địa phương (thị
trường, trình độ kỹ thuật, điều kiện tự nhiên
....), xây dựng, phát triển cơ cấu giống vật
nuôi phù hợp. Ưu tiên chọn giống vật nuôi
không cạnh tranh lương thực với con người,
chỉ sử dụng nguồn phế phụ phẩm cho nông
nghiệp, ít chịu ảnh hưởng bởi sự biến động
của nhiệt độ, ít sử dụng nguồn nước, dễ quản
lý dịch bệnh.

ĐBSCL có diện tích nuôi trồng thủy sản
lớn, chiếm 63%-73% tổng diện tích nuôi
trồng của cả nước. Theo Quy hoạch phát
triển nuôi trồng thủy sản khu vực ĐBSCL,
định hướng tới năm 2020, tổng diện tích
nuôi tôm sú 543.950ha (chiếm 61,12%),
tôm chân trắng 20.800ha (chiếm 2,34%),
nhuyễn thể 32.000ha (chiếm 3,6%), cá tra
13.000ha (chiếm 1,46%), rô phi 31.500ha
(chiếm 3,54%), tôm càng xanh 35.100ha
(chiếm 3,94%), và các nhóm thủy sản
khác. Nhóm đối tượng thủy sản chủ lực
gồm tôm sú, cá tra, tôm chân trắng, cá rô
phi, tôm càng xanh và nghêu.

Giống vật nuôi: đối với những trang trại
chăn nuôi lớn theo hướng sản xuất hàng
hóa, ưu tiên chọn những con giống có khả
năng mang lại giá trị gia tăng cao. Đối với
chăn nuôi nông hộ ưu tiên chọn giống bản
địa, giống lai đã thích nghi với điều kiện
tại địa phương.
Hiện nay, giống vịt chịu mặn đang
được nghiên cứu và chuyển giao vào sản
xuất. Năm 2018 đã chuyển giao khoảng
1 triệu con giống vịt chịu mặn cho các
tỉnh ven biển phục vụ chăn nuôi trong
điều kiện bất lợi của BĐKH. Ngoài giống
vịt chịu mặn, giống dê và thỏ cũng là hai
giống vật nuôi thích ứng tốt với điều kiện
hạn mặn vùng ĐBSCL cũng đang được
nghiên cứu và phát triển.

Nhu cầu giống thủy sản đến năm 2020
dự kiến cần 76,46 tỷ con, trong đó tôm
sú 46,55 tỷ con, tôm chân trắng 17,66 tỷ
con, nhuyễn thể 4.100 tấn con, cá tra 5,85
tỷ con, cá rô phi 1,18 tỷ con, tôm càng
xanh 2,94 tỷ con.
Trong những năm gần đây, sản xuất
nông nghiệp tại ĐBSCL, đặc biệt là nuôi
trồng thủy sản chịu tác động lớn của các
hiện tượng thời tiết cực đoan, BĐKH và
xâm nhập mặn. Cùng với đó là nhiều dịch
bệnh xảy ra trên diện rộng, khó kiểm soát
và ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất. Do vậy
đã đặt ra những thách thức và yêu cầu từ
sản xuất trong việc nghiên cứu, chọn tạo
các giống thủy sản chất lượng cao, có khả
năng kháng bệnh, chịu mặn, hoặc di các
giống (rong biển) để phát triển nuôi trồng
tại các khu vực chịu ảnh hưởng,… góp
phần chủ động cung cấp nguồn giống chất
lượng tốt cho người sản xuất, đồng thời
thúc đẩy phát triển ổn định và giảm thiểu
ảnh hưởng của BĐKH tới ngành thủy sản
tại ĐBSCL.
Trên cơ sở đó, ứng dụng khoa học,
công nghệ trong chọn tạo giống thủy sản

273

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ II

thích ứng BĐKH đã đạt được những kết
quả cụ thể như sau:
- Nuôi trồng thủy sản nước ngọt:
+ Đã chọn tạo, công nhận giống cá
tra (Pangasianodon hypophthalmus) chọn
giống nâng cao tốc độ tăng trưởng thế hệ
thứ 2 (PanGI2) và chuyển giao vào sản xuất
giống cá tra bố mẹ, nâng cao tăng trưởng
trên 20%, kháng bệnh; đã sản xuất cung
cấp giống hậu bị cho các cơ sở sản xuất tại
ĐBSCL, góp phần nâng cao chất lượng, bổ
sung, thay thế đàn cá bố mẹ, chất lượng
con giống, khả năng kháng bệnh, từng bước
đáp ứng đủ giống chất lượng cho sản xuất...
+ Nghiên cứu được công nghệ sản xuất
giống nhân tạo đối với cá dứa (giống cá
dứa có thể nuôi trong ao đất hoặc lồng bè,
độ mặn dao động 0-15‰), góp phần đa
dạng hóa loài nuôi và khả năng thích nghi
với môi trường mặn, lợ hoặc các khu vực
xâm nhập mặn tại ĐBSCL.

+ Chọn lựa và được công nhận giống
rô phi chọn giống mặn lợ thế hệ G5
(Oreochromis niloticus) có các tính trạng
tăng trưởng nhanh, màu sắc đẹp, ít đốm
đen, có tỷ lệ sống cao hơn và có khả năng
chịu mặn tốt hơn rô phi thường đang được
nuôi tại ĐBSCL.
+ Tạo được công nghệ điều khiển giới
tính và công nghệ chọn giống tôm càng
xanh đã giúp đàn tôm càng xanh nâng
cao tốc độ tăng trưởng tăng >20% so với
đại trà. Công nghệ có chất lượng tương
đương với sản phẩm khoa học, công nghệ
một số quốc gia phát triển đang ứng dụng.
Tôm càng xanh chọn giống đã được đưa
vào nuôi thử nghiệm ở 02 mô hình nuôi
bán thâm canh trong ao và trong ruộng
lúa ngập lũ. Kết quả cho thấy tôm có tốc
độ tăng trưởng cao và có tỷ lệ tôm đạt
kích cỡ loại 01 cao hơn sau thời gian nuôi
tương đương với tôm càng xanh chưa qua
chọn lọc.
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- Nuôi trồng thủy sản nước lợ:
+ Nghiên cứu chọn được giống tôm thẻ
chân trắng, tôm sú sạch bệnh, tăng trưởng
nhanh, cho tốc độ tăng trưởng và khả năng
chống chịu với các điều kiện cực đoan,
sạch bệnh; công nhận được 03 giống, gồm:
Tôm thẻ chân trắng thế hệ G1 (Penaeus
vannamei/Litopenaeus vannamei), tôm thẻ
chân trắng bố mẹ thế hệ G3 (Litopenaeus
vannamei Boone, 1931), tôm sú (Penaeus
monodon Fabricius, 1798) dòng chọn giống
Moana của Viện Nghiên cứu nuôi trồng
thủy sản I; đang tiếp tục nghiên cứu chọn
tạo giống tôm thẻ chân trắng theo hướng
tăng trưởng nhanh, thích ứng BĐKH.
+ Đã đưa ra được quy trình kỹ thuật
nuôi tôm sú, rửa mặn, trồng lúa và lịch
mùa vụ cho mô hình canh tác tôm-lúa để
đạt được tính bền vững thích ứng với sự
thay đổi của khí hậu; đồng thời lựa chọn
được các giống lúa thích hợp với mô hình
canh tác luân canh tôm sú-lúa, góp phần

thúc đẩy phát triển kinh tế vùng bán đảo
Cà Mau; góp phần thúc đẩy sự mở rộng và
phát triển bền vững hơn của mô hình nuôi
tôm-lúa ở ĐBSCL.
+ Nghiên cứu được công nghệ nhân
giống rong rụn (Kappaphycus alvarezii)
bằng phương pháp nuôi cấy mô, trong đó:
đã có được bộ giống thuần rong sụn có
hàm lượng carrageenan và sức đông cao,
50.000 tản rong giống (3-5cm/tản) được
các cơ sở sản xuất đánh giá cao trong quá
trình ứng dụng; nghiên cứu trồng rong bản
địa (rong câu cưới) và di giống một số loài
rong biển (rau câu chỉ vàng, rong nho) phù
hợp với điều kiện tại các ao nuôi tôm nước
lợ ở các khu vực bị hoặc có nguy cơ xâm
nhập mặn cao tại ĐBSCL (nghiên cứu thí
điểm tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Bến
Tre) thích ứng với BĐKH. Kết quả cho thấy
tôm nuôi trong các ao đầm cùng với rong
câu phát triển tốt, rong câu thích nghi tốt
với điều kiện môi trường ao nuôi tôm.
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5. Các hoạt động khuyến nông, đẩy
mạnh hỗ trợ nông dân tiếp thu và áp dụng
khoa học công nghệ
ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm, là
trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi
trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng
góp lớn vào xuất khẩu nông thủy sản của
cả nước. Trong những năm qua, nhiều tiến
bộ kỹ thuật trong nông nghiệp đã được
chuyển giao tới bà con nông dân các tỉnh
ĐBSCL thông qua các gói kỹ thuật về trồng
trọt, chăn nuôi, thủy sản góp phần thúc đẩy
sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất
cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống nông
dân, nông thôn.
a) Về trồng trọt-bảo vệ thực vật
- Vùng ĐBSCL được coi là vựa lúa lớn
nhất cả nước, với mật độ canh tác 3 vụ/
năm, trong đó hiệu quả nhất là 2 vụ đôngxuân và thu-đông. Việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng nhằm tăng hiệu suất, giá trị và lợi
nhuận cho nông dân, giúp người nông dân
chuyển đổi giống cây trồng phù hợp để áp
dụng vào sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở
kết quả các mô hình và điều kiện cụ thể
của địa phương để xác định các công thức
luân canh giữa lúa và các cây trồng khác
đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất, đặc
biệt, chỉ hướng dẫn nông dân chuyển đổi
cây trồng khi nắm vững được thị trường tiêu
thụ, cụ thể:
- Xây dựng được trên 9 nghìn ha mô
hình cây trồng kết hợp với mô hình liên kết
tiêu thụ sản phẩm, sản xuất hàng hóa và
dịch vụ; hiệu quả kinh tế các mô hình cơ
bản được đánh giá tăng từ 10-20% so với
ngoài mô hình và nhiều mô hình có tính
bền vững và có khả năng nhân rộng.
- Về cây lúa đã hỗ trợ xây dựng hàng
nghìn ha các mô hình trong đó: các mô
hình thâm canh lúa và sản xuất lúa gạo
chất lượng, áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng,

kỹ thuật SRI, cơ giới hóa đồng bộ sử dụng
máy làm đất, máy cấy, gieo sạ các mô hình
ở ĐBSCL đã thực hiện đạt hiệu quả kinh
tế cao hơn 4,5 đến 5 triệu đồng/ha từ việc
giảm chi phí giống khoảng 15%, giảm số
lượng bón phân đạm khoảng 7%, thuốc
bảo vệ thực vật khoảng 10% và đang thực
hiện các mô hình gieo sạ mức 80kg/ha và
lúa cấy là 30-50kg/ha.
- Cây công nghiệp, cây ăn quả và cây
trồng lâu năm bao gồm các mô hình: cây
ăn quả (cam, vải, nhãn, xoài) mô hình
trồng mới cam và ghép cải tạo nhãn, mô
hình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn
an toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tới các
thị trường châu Âu và Mỹ đối với cây
xoài, nhãn.
b) Về chăn nuôi-thú y
- Chuyển giao 2 mô hình ủ chua thân
bắp quy mô 120 tấn; mô hình trồng cỏ
thâm canh quy mô 30 ha và 2 mô hình rơm
ủ u rê quy mô 120 tấn cho các tỉnh ngập
mặn ở các tỉnh ĐBSCL.
- Hơn 90.000 con vịt biển 15-Đại
Xuyên, vịt PT cho các tỉnh ven biển và các
tỉnh ĐBSCL, năng suất trứng bình quân
đạt 275 quả/mái/năm đẻ, khối lượng trứng
60-65gam; tỷ lệ phôi đạt 93%, tỷ lệ nở/
phôi 85%, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,2kg.
- Các mô hình dự án triển khai có nhiều
thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi ở chỗ người
nông dân đã tiếp cận được các tiến bộ kỹ
thuật về chăn nuôi, trồng cỏ thâm canh,
ủ thức ăn thô xanh phục vụ cho gia súc.
Khó khăn ở chỗ nắng nóng và ngập mặn
nên việc triển khai mô hình không thể làm
đồng bộ được, đặc biệt là mô hình trồng
cỏ thâm canh. Trong chăn nuôi, thức ăn
là yếu tố quan trọng chiếm trên 60% trong
cơ cấu giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, tại
ĐBSCL, có khoảng 320 ngàn ha đất nhiễm
mặn (năm bình thường), nhưng vào năm
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hạn hán có khoảng 744 ngàn ha đất nhiễm
mặn (18,9% diện tích ĐBSCL). Như vậy
diện tích đất trồng cây nông nghiệp giảm,
sản lượng cây trồng giảm sẽ kéo theo thiếu
nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm. Đồng
thời diện tích đồng cỏ cho chăn nuôi cũng
bị giảm và một số giống cỏ cũng bị mất đi
do không thích nghi với vùng đất nhiễm
mặn. Nguồn thức ăn tại địa phương bị thiếu
hụt sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng đó là:
giá thức ăn tăng cao, mất ngoại tệ để nhập
thức ăn chăn nuôi từ bên ngoài. Đồng thời
thiếu thức ăn sẽ giảm khả năng sản xuất
của vật nuôi và nguy cơ dịch bệnh xảy ra
rất lớn sẽ thiệt hại cho người chăn nuôi nói
riêng và vùng ĐBSCL nói chung.
c) Về thủy sản
- Tổ chức tư vấn và đánh giá chứng
nhận cho 20 mô hình/23 cơ sở nuôi tham
gia với tổng diện tích được đánh giá
chứng nhận VietGAP là 87,26ha đạt được
436% so với mục tiêu yêu cầu. Năng suất
tôm sú thu được đối với mô hình áp dụng
theo VietGAP đạt 1,6 tấn/ha so với mô

hình nuôi quảng canh cải tiến hoặc nuôi
tôm sú ghép với đối tượng khác năng suất
chỉ đạt 0,5-1,0 tấn/ha. Năng suất nuôi
tôm thẻ chân trắng áp dụng theo VietGAP
10,7 tấn/ha.
- Mô hình nuôi tôm càng xanh đạt
10,24 tấn/ha, cỡ tôm thu hoạch đạt 62
con/ha, tỷ lệ sống đạt 80%. Chỉ tiêu đánh
giá VietGAP đạt 93,24%, hiệu quả kinh
tế tăng cao 20-30% và quản lý được môi
trường nuôi, xử lý được ao thải và chất thải
sau khi nuôi.
- Xây dựng được 04 mô hình từ sinh
sản nhân tạo đến ương ngao giống đạt cấp
II. Số lượng ngao giống cấp I đạt 1.583,1
triệu con (cỡ trung bình 0,5mm/con); ương
lên ngao giống cấp II tỷ lệ sống đạt trên
51% tương đương đạt 810,1 triệu con ngao
giống cấp II (cỡ 0,8-1,0cm/con).

II. HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC
1. Hạn chế
- Ở ĐBSCL, lũ lụt và xâm nhập mặn
hàng năm chưa có biện pháp hữu hiệu để
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kiểm soát đã gây nhiều trở ngại cho sản
xuất nông nghiệp và an sinh trong vùng.

hàng hoá… là thách thức lớn trong quá
trình hội nhập quốc tế.

- Bộ giống cây trồng, vật nuôi chưa đáp
ứng được sản xuất trong bối cảnh BĐKH và
nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo
(đến thời điểm hiện tại trong bộ giống lúa
vùng chưa có giống nào có khả năng chịu
mặn vượt được ngưỡng trên 5‰).

- Giá trị hàng hóa nông sản thấp, đời
sống nông dân chưa cao đang có xu thế
người nông dân bỏ ruộng đất đi làm việc
khác ở thành phố và khu công nghiệp. Lực
lượng lao động ở nông thôn gia tăng ngày
càng lớn, đòi hỏi phải giải quyết việc làm
cho người lao động.

- Nhìn chung hệ thống cơ sở hạ tầng
kỹ thuật thấp kém, nhất là giao thông, thủy
lợi gây khó khăn cho việc hình thành vùng
sản xuất tập trung quy mô lớn. Chất lượng
nguồn nhân lực và trình độ dân trí còn chưa
cao so với các vùng khác. Trình độ về quản
lý sản xuất kinh doanh của nông hộ còn
thấp. Áp lực việc làm ở nông thôn cao.

- Khai thác tài nguyên chưa hợp lý dẫn
đến hiệu quả sử dụng chưa cao và môi
trường đang bị suy thoái. Tại ĐBSCL, ô
nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường
nước dọc theo các sông, kênh rạch và rừng
ngày càng suy kiệt do bị tàn phá và cháy
đang là thách thức lớn.

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ
CHUYỂN
GIAO ỨNG DỤNG CÔNG
- Chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất
NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP
nông nghiệp còn chậm, sản xuất kém ổn
2. Thách thức

1. Lĩnh vực trồng trọt

định, kém sức cạnh tranh, hiệu quả thấp.

- Chất lượng nông sản chưa cao, nhất
là vấn đề an toàn thực phẩm, hàng hoá
phần lớn chưa có thương hiệu, xuất xứ

a) Cây lúa
Để thích ứng với sự BĐKH của vùng
các nhiệm vụ cấp Bộ liên quan đến cây lúa
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sẽ chủ động thực hiện theo hướng:
- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các
giống mới năng suất, chất lượng cao, chống
chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận phục
vụ nội tiêu và xuất khẩu:
+ Chọn tạo giống lúa chịu mặn: chọn tạo
được giống lúa có khả năng chịu mặn ≥ 6‰.
+ Cải tiến tính chống chịu sâu, bệnh
hại (rầy nâu, đạo ôn) của các giống lúa
nhóm chủ lực (ví dụ như giống OM 4900
và OM4218...).
- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án
khung phát triển sản phẩm quốc gia “Sản
phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao,
năng suất cao” thuộc Chương trình phát
triển sản phẩm quốc gia với mục tiêu đến
năm 2020 sẽ chọn tạo đưa vào sản xuất tại
các tỉnh vùng ĐBSCL 4-5 giống lúa có chất
lượng cao có giá trị xuất khẩu từ 600-800
USD/tấn, chống chịu được với sâu bệnh hại
chính và điều kiện ngoại cảnh bất thuận.
- Xây dựng được quy trình canh tác lúa
tiên tiến phù hợp tiêu chuẩn GAP, nâng cao

giá trị gia tăng, giảm chi phí sản xuất, giảm
phát thải khí nhà kính, đảm bảo an toàn
thực phẩm.
b) Cây ăn quả
- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các
giống mới năng suất, chất lượng cao, chống
chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận phục vụ
nội tiêu và xuất khẩu.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ
thuật sản xuất cây ăn quả theo hướng ứng
dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng
hữu cơ gắn với chuỗi giá trị; quy trình rải vụ
cho các loại cây ăn quả chủ lực (thanh long,
nhãn, chôm chôm, sầu riêng và xoài...).
- Nghiên cứu, nhập các quy trình công
nghệ tiên tiến nhằm tạo ra các chế phẩm
sinh học phục vụ canh tác cây ăn quả đảm
bảo an toàn thực phẩm, có giá trị kinh tế cao.
- Sản xuất những tổ hợp gốc ghép (cam,
bưởi, sầu riêng, chôm chôm...) có khả năng
chống chịu mặn (ở nồng độ 6‰ - 8‰), chịu
ngập và chống chịu bệnh thối rễ do nấm
Phytophthora spp. và Fusarium spp.
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- Bảo tồn, phục tráng, khai thác và phát
triển các giống cây ăn quả bản địa, cây ăn
quả đặc sản có lợi thế so sánh và giá trị kinh
tế cao.
- Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho một số sản
phẩm cây ăn quả trong vùng.
2. Lĩnh vực thuỷ sản
- Nghiên cứu làm chủ và phát triển
công nghệ chọn tạo giống bố mẹ; kỹ thuật
sản xuất giống tôm và cá tra sạch bệnh.
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ
nuôi tiên tiến, ưu tiên công nghệ cao trong
nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện
tự nhiên, kinh tế-xã hội; bảo quản sản
phẩm nuôi trồng sau thu hoạch; sử dụng
chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy
sản; giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh
trong nuôi thủy sản, đảm bảo an toàn thực
phẩm.
- Nghiên cứu dịch tễ học một số bệnh;
xây dựng quy trình phòng trị bệnh trên
một số đối tượng thủy sản đảm bảo an toàn
thực phẩm.
- Nghiên cứu chế tạo vắc xin, thuốc
thú y thủy sản; sản xuất chế phẩm sinh
học thay thế kháng sinh; nghiên cứu sản
xuất thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung
trong nuôi trồng thủy sản; chế tạo KIT phát
hiện tồn dư kháng sinh, hóa chất độc hại,
vi sinh vật gây ô nhiễm thực phẩm.

một số sản phẩm chủ lực.
- Cây lương thực: hỗ trợ chuyển giao
tiến bộ kỹ thuật, giống mới, giống có phẩm
cấp, liên kết sản xuất theo chuỗi quy mô
hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm gắn
với xây dựng thương hiệu.
- Đẩy mạnh xây dựng các mô hình
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, sản xuất nông nghiệp theo hướng
hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm cho
một số cây trồng có giá trị kinh tế cao
trong vùng.
- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng các mô hình
chuyển đổi cơ cấu thời vụ, cơ cấu cây trồng
trên đất sản xuất kém hiệu quả sang phát
triển các cây trồng khác hiệu quả cao hơn
phù hợp với vùng sinh thái, thích ứng với
điều kiện BĐKH.
b) Khuyến ngư
- Nuôi trồng thủy sản: chuyển giao các
tiến bộ kỹ thuật và quản lý (theo hướng
VietGAP, ASC, GlobalGAP, BAP,...) trong
sản xuất giống, nuôi trồng thương phẩm
(tôm nước lợ, cá tra).
- Ứng dụng công nghệ cao trong chế
biến sản phẩm giá trị gia tăng từ phế phụ
phẩm thủy sản./.

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ
nuôi ít sử dụng nước, xử lý môi trường trong
nuôi thủy sản.
3. Nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên về
khuyến nông
a) Khuyến nông trồng trọt-bảo vệ thực vật
- Cây ăn quả: hỗ trợ chuyển giao giống
mới, giống sạch bệnh, quy trình quản lý
cây trồng tổng hợp, theo hướng GAP qui
mô hàng hóa; xây dựng thương hiệu cho
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BÁO CÁO VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG tất cả 3 ngành thủy sản, nông nghiệp và
NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG lâm nghiệp.
CỬU LONG
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang
Nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) đã duy trì tăng trưởng khá
trong những năm qua. Giai đoạn 20102017, nông nghiệp ĐBSCL đóng góp trung
bình 34,6% GDP nông nghiệp cả nước
và 33,5% GDP chung của vùng. Tốc độ
tăng trưởng bình quân GDP nông nghiệp
ĐBSCL đạt 3,41%/năm, cao hơn mức tăng
bình quân cả nước (2,84%/năm). Giá trị
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản của vùng chiếm 38,1% cả nước với
tốc độ tăng bình quân 7,15%/năm trong
giai đoạn 2012-2016, cao hơn mức bình
quân của cả nước (5,32%/năm) và tăng ở

chuyển dịch theo hướng tích cực, phát
huy lợi thế, phù hợp nhu cầu thị trường và
thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Tỷ
trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt giảm
từ 52% năm 2010 xuống 48% năm 2016,
ngành chăn nuôi tăng từ 9% lên 10% và
ngành thủy sản tăng từ 10% lên 14% trong
cùng giai đoạn.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của
vùng tăng nhanh, tiếp tục đóng vai trò
quan trọng trong thúc đẩy sản xuất hàng
hóa. Thị trường tiêu thụ nông sản của
ĐBSCL mở rộng nhanh chóng đến gần
200 quốc gia, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu
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chuyển đổi hiệu quả hơn, gắn với nhu cầu
thị trường và phù hợp với lợi thế của vùng.
Năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu nông
sản ĐBSCL đạt khoảng 8,5 tỷ USD, chiếm
56,67% kim ngạch xuất khẩu chung của
vùng và chiếm khoảng 10% kim ngạch
xuất khẩu nông sản cả nước (trong đó gạo
đạt 2,1 tỷ USD; cá tra 1,7 tỷ USD; tôm 2,5
tỷ USD; trái cây 1,7 tỷ USD).

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO CÁC
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
1. Bối cảnh chung
Năm 2019, công tác phát triển thị
trường nông sản trong nước và quốc tế
đứng trước những thuận lợi và thách thức
đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiếp
tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các yếu
tố bất ổn gây cản trở tăng trưởng kinh tế
toàn cầu có thể kể đến là xung đột thương
mại Mỹ - Trung Quốc, sự kiện nước Anh

chính thức rời khỏi Liên minh EU, các
nước EU còn gặp khó khăn về ngân sách,
nợ công Trung Quốc đạt mức kỷ lục, Mỹ
gia tăng trừng phạt Iran, sự bất ổn của các
thị trường chứng khoán toàn cầu cùng với
xu thế đầu tư tại các nước đang phát triển
và mới nổi suy giảm. Tuy vậy, thách thức
và thuận lợi cùng đan xen, bổ trợ. Hiệp
định CPTPP chính thức có hiệu lực từ
14/01/2019. Xung đột thương mại Mỹ Trung Quốc mở ra cơ hội cho nhiều mặt
hàng nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam
như thủy sản, rau quả, đồ gỗ; cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra
mạnh mẽ, tác động đồng bộ đến các khâu
sản xuất và chế biến nông sản. Cùng với
sự gia tăng dân số, kinh tế thế giới được dự
báo tăng trưởng ổn định ở mức 3,1% (theo
Ngân hàng Thế giới), nhu cầu tiêu dùng
các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới
có xu hướng tăng nhưng yêu cầu về chất
lượng và an toàn thực phẩm cũng ngày
càng khắt khe hơn. Bên cạnh lộ trình cắt
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giảm thuế quan của các FTA song phương
và đa phương đã ký kết, các Hiệp định
FTA sắp tới có hiệu lực sẽ gia tốc tiến trình
hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của
nền kinh tế nước ta. Tiến trình này gia
tăng sự cạnh tranh và rủi ro nhưng cũng là
cơ hội để nông nghiệp nước ta thực hiện
cơ cấu lại đồng bộ hơn, nhất là gắn sản
xuất với thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản
phẩm nông sản.
Những khó khăn khách quan từ năm
trước vẫn tồn tại, nhất là xu thế sụt giảm
về giá cả và nhu cầu của một số sản phẩm
nông nghiệp chủ lực của Việt Nam, đặc
biệt là các mặt hàng cây công nghiệp trên
thị trường quốc tế vẫn chưa kết thúc. Các
thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam
ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật
khắt khe đối với nông sản nhập khẩu. Thị
trường Trung Quốc không chỉ nâng cao
tiêu chuẩn về chất lượng nông sản nhập
khẩu, mà còn tăng cường quản lý và siết

chặt thương mại biên giới, gắn với chủ
trương thúc đẩy nhập khẩu nông sản chính
ngạch kể từ 2019. Thị trường EU vẫn giữ
cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai
thác nhập khẩu từ Việt Nam, đồng thời dự
thảo các quy định mới về các chất sử dụng
trên sản phẩm giống cây trồng. Thị trường
Mỹ tiếp tục duy trì và gia tăng các biện
pháp bảo hộ thông qua áp thuế chống bán
phá giá đối với các mặt hàng thủy sản,
áp dụng Đạo luật Lacey Act đối với nhóm
hàng gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam. Nhật
Bản và Hàn Quốc cũng thường xuyên rà
soát, điều chỉnh các quy định về an toàn
thực phẩm và gia tăng tần suất kiểm tra
hàng nông thủy sản nhập khẩu, gây bất
lợi đến tiến độ xuất khẩu của Việt Nam
vào các thị trường này. BĐKH ngày càng
diễn biến phức tạp, đòi hỏi vừa có những
ứng phó trước mắt kịp thời, vừa có chiến
lược lâu dài để hạn chế thiệt hại và thích
nghi hiệu quả. Cạnh tranh ngày càng gay
gắt hơn do áp lực cạnh tranh với các sản
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phẩm nhập khẩu được giảm thuế theo các
cam kết. Nhiều thách thức đặt ra đối với
hàng hóa nông sản Việt Nam khi thực hiện
các Hiệp định FTA thế hệ mới.
Nghị quyết số 01-NQ/CP của Chính
phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
đề ra mục tiêu GDP năm 2019 ở mức
6,8%, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu
tăng trưởng 7-8% (theo Nghị quyết của
Quốc hội). Để đạt mức tăng trưởng 6,8%
này, theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
phải đạt tốc độ tăng trưởng 3%; khu vực
công nghiệp và xây dựng là 8,57%; còn
khu vực dịch vụ là 6,83%. Để triển khai
Nghị quyết 01-NQ/CP, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã đặt mục tiêu phấn
đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành
trên 3,0%, giá trị sản xuất đạt trên 3,11%;
kim ngạch xuất khẩu khoảng 42-43 tỷ
USD. Trong đó, ngành tiếp tục tập trung
chỉ đạo sản xuất để đảm bảo nguồn cung
hàng hóa (thủy sản, rau quả, lúa gạo...) có
chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ
trong nước và xuất khẩu; quán triệt tinh
thần Chính phủ kiến tạo, phục vụ trong
ngành nông nghiệp từ cấp Trung ương tới

các địa phương để tạo mọi điều kiện thuận
lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,
nhất là các doanh nghiệp nông nghiệp để
phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức,
tận dụng các cơ hội nêu trên.
2. Thách thức biến đổi khí hậu
Theo Tổ chức Nông Lương của Liên
hợp quốc (FAO) hiện nay nhiệt độ trái
đất tăng bình quân hằng năm là 0,50C và
ĐBSCL sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do
BĐKH. Trong tương lai, có thể một diện
tích đất nông nghiệp khá lớn sẽ bị nhấn
chìm bởi nước biển dâng.
Theo kịch bản BĐKH đến năm 2020,
nước biển dâng 12cm thì diện tích đất
trồng lúa bị ảnh hưởng khoảng 555.728ha,
chiếm 28,84% tổng diện tích đất lúa của
vùng. Diện tích gieo trồng lúa mất 574,71
nghìn ha và sản lượng lúa giảm 3,11 triệu
tấn. Đến năm 2030, nước biển dâng
17cm, diện tích đất lúa bị ảnh hưởng
khoảng 640.402ha, chiếm 33,23% tổng
diện tích đất lúa toàn vùng, tăng 0,15
lần so với kịch bản biến đổi khí hậu năm
2020. Theo đó diện tích gieo trồng lúa bị
mất 690,74ha, tương ứng sản lượng lúa bị
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mất 3,71 triệu tấn.
Theo kịch bản BĐKH đến năm 2100
thì diện tích đất lúa bị ảnh hưởng do
BĐKH là 1.768.343ha, chiếm 91,77%
tổng diện tích đất lúa toàn vùng, tăng 1,76
lần so với kịch bản BĐKH năm 2030, tăng
2,18 lần so với năm 2020. Theo đó diện
tích gieo trồng lúa bị mất 2,21 triệu ha và
sản lượng lúa mất tương ứng 55,57% tổng
sản lượng lúa của vùng. Diện tích canh tác
lúa bị ảnh hưởng nhiều nhất là các tỉnh
vùng trọng điểm lúa gạo thuộc vùng Đồng
Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên như: Kiên
Giang, Long An, An Giang, Đồng Tháp.
Đây là một thách thức lớn cho việc định
hướng phát triển sản xuất nông nghiệp,
phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm
nông sản chủ lực vùng ĐBSCL.
3. Dự báo cung cầu thị trường đối với
nông sản chủ lực vùng đồng bằng sông
Cửu Long
a) Thị trường thủy sản (tôm, cá tra)
- Nhu cầu về tôm trên thế giới còn tiếp
tục gia tăng trong khi cung không đáp ứng
kịp. Kết quả tính toán dựa vào nguồn số
liệu của FAO và UNDP (2015) cho thấy
nếu khu vực nuôi tôm thế giới không chịu
biến động lớn của thị trường, ô nhiễm
môi trường và dịch bệnh, đặc biệt là sự
tác động của BĐKH, thì đến năm 2020,
lượng cung đạt 3,8 triệu tấn và lượng cầu
đạt 4,56 triệu tấn, thiếu hụt khoảng 0,76
triệu tấn; đến năm 2030, lượng cung đạt
4,22 triệu tấn và lượng cầu đạt khoảng
5,25 triệu tấn, lượng tôm thiếu hụt khoảng
1,03 triệu tấn. Trong trường hợp có tác
động xấu của BĐKH thì thiếu hụt nguồn
cung so với mức tăng trưởng cao của cầu
sẽ còn lớn hơn. Hiện nay, kim ngạch xuất
khẩu tôm Việt Nam đứng thứ 2 thế giới sau
Ấn Độ (khoảng 3,81 tỷ USD năm 2017).
- Nhu cầu cá tra tiếp tục tăng trưởng.

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy nếu
sản lượng tăng 1% thì giá xuất khẩu chỉ
giảm bình quân khoảng 0,42% nên thị
trường còn nhiều tiềm năng. Ngoài ra, cá
tra là sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu
và các thị trường nhập khẩu lớn như EU
và Bắc Mỹ có khả năng thay thế nhau nên
được dự báo sẽ ít bị ảnh hưởng bởi sự thay
đổi của quy mô tiêu dùng; tức là ít bị ảnh
hưởng bởi suy thoái hay bùng nổ kinh tế.
Vì là loại thực phẩm được ưa chuộng bởi
nhóm thu nhập thấp nên các thị trường
mới nổi như châu Á, Nam Mỹ và châu Phi
còn nhiều tiềm năng.
b) Thị trường trái cây
Theo FAO, giai đoạn năm 2016 - 2021,
thị trường rau, quả có tốc độ tăng trưởng
2,88%; dân số thế giới tăng 1,1%/năm từ
2011 - 2020, thêm 2,5 tỷ người vào năm
2020 do đó tăng nhu cầu rau, quả. Triển
vọng giai đoạn 2011 - 2020 tăng trưởng
kinh tế thế giới đạt mức 3,2%/năm. Các
nhu cầu tiêu dùng trái cây nhập khẩu, trái
cây lạ, trái cây đặc sản gia tăng; nhu cầu
tiêu dùng các mặt hàng trái cây tươi, an
toàn, hữu cơ (organic)…
Trên thế giới, thị trường rau quả chiếm
hơn 59% trong nhóm thực phẩm tươi sống
toàn cầu; nhu cầu tiêu thụ rau quả trên thị
trường thế giới tăng 3,6%/năm trong khi
khả năng tăng trưởng sản xuất chỉ 2,6%/
năm; nhu cầu nhập khẩu rau quả trên thế
giới năm 2018 khoảng 264-270 tỷ USD:
các nước phát triển nhập khẩu 180 tỷ USD
và các nước đang phát triển nhập khẩu
84-90 tỷ USD.
Tại thị trường trong nước: theo FAO nhu
cầu tiêu thụ trái cây trong nước khoảng
68-70kg/người; quy mô dân số 95 triệu và
15-16 triệu khách du lịch tạo ra sức tiêu
thụ lớn; hạ tầng hỗ trợ phân phối tiêu thụ
sản phẩm trái cây: 8.600 chợ, 1.223 siêu
thị, trung tâm thương mại; hệ thống phân
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phối: Vinmart, SaigonCo.op, Hapro, BigC,
Aeon, Metro...; 1.300 doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ logistics và có 06 trung tâm
logistics do các doanh nghiệp đầu tư và
quản lý; 1.096 chuỗi nông sản an toàn.
Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của
rau, quả đạt 3,81 tỷ USD (tăng 9,2%);
riêng kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt
3,13 tỷ USD, tăng 4,8% so với năm 2017
và chiếm 82,05% tổng xuất khẩu rau, quả.
Xuất khẩu sang 55 thị trường, trong đó
Trung Quốc (2,53 tỷ USD, tăng 4,3% so với
năm 2017, chiếm 81,03% tổng giá trị xuất
khẩu trái cây), Mỹ 3,9%, Hàn Quốc 3,2%,
Nhật Bản 3,0%, Hà Lan 1,7%, Malaysia
1,4%, Thái Lan 1,4%...; có 14 thị trường
trên 20 triệu USD; có 5 thị trường 10-20
triệu USD; có 36 thị trường: đạt từ 1-10
triệu USD.
Nhu cầu trái cây và cây lâu năm khác
gia tăng và nguồn cung chưa đáp ứng.
Theo Ngân hàng Thế giới (2016), khối
lượng tiêu thụ các sản phẩm rau quả sẽ
tăng gấp đôi so với mức 2009, theo đó

lượng cầu trái cây ở Việt Nam sẽ tăng từ 5
triệu tấn vào năm 2009 lên 7 triệu tấn vào
năm 2030. Trên thế giới, thị trường trái cây
được dự báo tiếp tục rộng mở, giá trị xuất
khẩu ngành trái cây thế giới ước đạt 100 tỷ
USD (2016), và dự báo sẽ đạt 200 tỷ vào
năm 2030. Việt Nam là nhà xuất khẩu mới
nổi với mức tăng trưởng trung bình 80%/
năm giai đoạn 2010 - 2015 (UNcomtrade,
2017). Khả năng sản xuất đa dạng (chủng
loại, mùa vụ) đang là lợi thế của trái cây
Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường
thế giới.
Khả năng sản xuất đa dạng (chủng loại
cây ăn quả chủ lực, chiếm khoảng 58%
diện tích cây ăn quả toàn miền Nam (các
loại đa dạng như xoài, dứa, cam, bưởi,
nhãn, sầu riêng, chanh, vú sữa,…).
c) Thị trường gạo
Nhu cầu gạo trong nước và quốc tế
có xu hướng giảm dần trong khi cung gạọ
xuất hiện các đối thủ mới khiến giá gạo
giảm. Theo số liệu từ Điều tra mức sống hộ
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gia đình Việt Nam, tại ĐBSCL, khối lượng
tiêu thụ bình quân 1 người 1 tháng về gạo
đã giảm từ 10,98kg trong năm 2008 xuống
còn 8,8kg năm 2016. Theo Ngân hàng
Thế giới (2016), khối lượng gạo tiêu thụ
tại Việt Nam sẽ giảm khoảng 10%. Năm
2017, lượng gạo thặng dư ở Việt Nam đạt
5,66 triệu tấn sau khi đáp ứng đủ nhu cầu
tiêu thụ và dự trữ trong nước. Với ĐBSCL,
lượng gạo thặng dư cũng đạt 4,77 triệu
tấn. Dự báo đến năm 2030, thặng dư gạo
ở Việt Nam đạt từ 6,91 đến 6,97 triệu tấn,
con số này ở ĐBSCL vào khoảng 5,84 đến
6,4 triệu tấn. Tuy lượng thặng dư gạo tăng
lên nhưng dự báo diện tích lúa năm 2030
ở Việt Nam chỉ còn 3,4 triệu ha, giảm
0,75 triệu ha so với năm 2017. Riêng vùng
ĐBSCL, diện tích đất lúa năm 2030 dao
dộng trong khoảng 1,55-1,64 triệu ha so
với năm 2017 là 2 triệu ha.
Theo OECD/FAO (2015), gạo được
dùng chủ yếu làm thức ăn cho người sẽ
có mức cầu tăng rất chậm với tổng mức
giao dịch thương mại về gạo toàn cầu chỉ

tăng khoảng 1,5% trong giai đoạn 2016
- 2024. Về cung gạo, bên cạnh các quốc
gia có truyền thống xuất khẩu gạo vẫn tiếp
tục duy trì sản xuất, đã xuất hiện một số
đối thủ cạnh tranh mới như Campuchia,
và Myanmar, làm cho thị trường xuất khẩu
gạo hẹp đi, và có xu hướng kéo mặt bằng
giá gạo đi xuống. Theo dự báo của Ngân
hàng Thế giới, giá gạo của Việt Nam sẽ
giảm 10% từ 423 USD/tấn vào năm 2014
xuống còn 380 USD/tấn vào năm 2025.
Năm 2018, 10 quốc gia tiêu thụ nhiều
nhất chiếm tới trên 88,5%, trong đó, tiêu
thụ nội địa của Trung Quốc đạt 142,7 triệu
tấn, Ấn Độ đạt 100 triệu tấn, Indonesia
đạt 38,1 triệu tấn, Bangladesh đạt 35,2
triệu tấn và Việt Nam là 22,2 triệu tấn.
Một số nước xuất khẩu chính như Ấn Độ,
Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Mỹ. Một
số nước nhập khẩu chính như Trung Quốc,
Nigeria, EU, Bờ biển Ngà, Ả Rập Xê Út…
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại
báo cáo tháng 02/2019 về thương mại và
thị trường ngũ cốc thế giới:
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- Về sản lượng gạo toàn cầu năm 2019:
dự báo đạt 495,9 triệu tấn, giảm 0,16%
(khoảng 0,8 triệu tấn) so với năm 2018
(495,1 triệu tấn). Nguyên nhân chủ yếu do
giảm diện tích canh tác tại các vùng có
năng suất cao như Trung Quốc và Ai Cập.
- Về tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2019:
dự báo đạt 490,27 triệu tấn, tăng 1,2%
(khoảng 7,5 triệu tấn) so với năm 2018
(482,7 triệu tấn).
- Về tồn kho toàn cầu năm 2019 dự
báo đạt 167,6 triệu tấn, tăng khoảng
3,46% (khoảng 5,6 triệu tấn) so với năm
2018. Đây cũng là mức dự trữ/tồn kho lúa
gạo lớn nhất trong 12 năm trở lại đây.
- Về phía cung xuất khẩu của thế giới:
mặc dù sản lượng lúa gạo toàn cầu dự báo
giảm nhẹ trong năm 2019, nhưng lúa gạo
cho xuất khẩu toàn cầu vẫn tăng nhẹ. Khối
lượng gạo xuất khẩu toàn cầu năm 2019
dự báo đạt 48,1 triệu tấn, tăng 0,21% so
với năm 2018. Một số nước được dự báo
năm 2019 tăng xuất khẩu gạo như Trung
Quốc đạt 2,5 triệu tấn, tăng 31,6% so với
năm 2018, Việt Nam có thể đạt 7 triệu
tấn, tăng 4,48% so với năm 2018. Ngược

lại, một số nước dự báo khối lượng gạo xuất
khẩu năm 2019 giảm so với năm 2018
như Thái Lan (-2,9%), Brazil (-19,1%),
Uruguay (-11,1%), Campuchia (-23,08%).
- Về phía nhu cầu nhập khẩu của
thế giới: khối lượng gạo nhập khẩu toàn
cầu năm 2019 dự báo đạt 45,2 triệu tấn,
giảm 1,53% so với năm 2018. Nhu cầu
của các thị trường nhập khẩu gạo chính
trên thế giới trong năm 2019 dự báo tăng.
Khối lượng gạo nhập khẩu của một số thị
trường tăng so với năm 2018 như Benin,
Malaysia, Bờ biển Ngà (100 nghìn tấn),
Iran, Iraq, Senegal (150 nghìn tấn). Ngược
lại, khối lượng nhập khẩu gạo tại một số
thị trường có xu hướng giảm so với năm
2018 như Indonesia giảm 1,5 triệu tấn,
Bangladesh giảm khoảng 200 nghìn tấn,
Trung Quốc giảm 100 nghìn tấn.
Các dự báo về thị trường ở trên cho
thấy ĐBSCL có cơ hội rộng lớn để mở rộng
thị trường cho các sản phẩm mà ĐBSCL có
lợi thế, đặc biệt là các cơ hội cho các sản
phẩm chế biến, giá trị gia tăng cao vào các
thị trường cao cấp. Sản phẩm tôm, cá tra,
trái cây có cơ hội lớn nhất. Tôm có tiềm
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năng tiếp tục mở rộng ra thị trường dự báo
sẽ thiếu hụt hơn 1 triệu tấn năm 2030, với
các thị trường lớn là Nhật Bản, châu Âu,
Mỹ. Cá tra có thị trường lớn là châu Âu,
Mỹ, Trung Quốc và các thị trường mới nổi
như châu Á, Nam Mỹ và châu Phi. Trái cây
có tiềm năng mở rộng cả thị trường trong
nước và quốc tế. Sản phẩm gạo tuy nhu cầu
trong nước và thế giới có xu hướng giảm
nhưng thị trường gạo chất lượng cao vẫn
còn rộng mở như châu Âu, Nhật Bản. Bên
cạnh đó, thị trường Trung Quốc rộng lớn
vẫn là cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam.
4. Định hướng, giải pháp phát triển
thị trường
a) Các giải pháp tổng thể của ngành
Để đạt được các mục tiêu đề ra, ngành
nông nghiệp cần tập trung triển khai một
số giải pháp như sau:
(1) Chú trọng cải cách thể chế, hoàn
thiện hành lang pháp lý, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh để huy động
nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh đơn giản
hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn để tạo điều
kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ
chức trong việc sản xuất, kinh doanh.
(2) Triển khai thực hiện tốt việc tái cơ
cấu ngành nông nghiệp theo 3 trục sản
phẩm: nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia;
nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; nhóm
sản phẩm đặc sản địa phương theo mô hình
“mỗi xã phường một sản phẩm”. Đồng thời,
xây dựng các sản xuất theo chuỗi để nâng
cao chất lượng đối với sản phẩm chủ lực để
mở cửa và phát triển thị trường.
(3) Bộ phối hợp với các cơ quan chức
năng đẩy mạnh việc xây dựng tiêu chuẩn,
quy chuẩn quốc gia, tiến tới hài hòa hóa với
các quy định của các thị trường nhập khẩu

khu vực và trên thế giới; tập trung xây dựng
thương hiệu, nhãn hiệu quốc gia, đồng thời
phát triển và nhân rộng việc thực hiện cấp
mã số vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc
qua đó tạo tiền đề vững chắc cho các mặt
nông sản của Việt Nam đáp ứng khả năng
cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.
(4) Tiếp tục đàm phán mở cửa thị
trường chính ngạch cho các sản phẩm hoa
quả tươi, rau, thủy sản sang các thị trường
có yêu cầu chất lượng cao; duy trì và phát
triển bền vững thị trường Trung Quốc, mở
rộng thị trường nông sản sang những nền
kinh tế có cơ cấu bổ sung với Việt Nam như
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên minh
châu Âu hay Trung Đông; lựa chọn và đưa
các sản phẩm phù hợp vào các thị trường
tiềm năng như: Nga, Trung Đông, châu
Phi, ASEAN...
(5) Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả
các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các
thị trường mà Việt Nam đã ký kết FTA,
tăng cường công tác tuyên truyền và tổ
chức triển khai tận dụng tốt các cam kết
hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã tham
gia, đặc biệt là CPTPP để thu hút đầu tư
nước ngoài, thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu
nông sản. Đồng thời, tiếp tục đàm phán
các hiệp định như: Hiệp định FTA Việt
Nam-Israel; Hiệp định đối tác kinh tế toàn
diện khu vực RCEP; Hiệp định FTA Việt
Nam-EFTA.
(6) Tăng cường các biện pháp tháo gỡ
các rào cản kỹ thuật và rào cản thương mại
của các nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho hàng hóa nông sản của Việt Nam thâm
nhập vào thị trường các nước.
(7) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu,
dự báo, cảnh báo đối với các biện pháp
phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng
hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Kịp
thời chỉ đạo các giải pháp cụ thể, quyết
liệt, có định hướng để tháo gỡ khó khăn
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cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất
khẩu, phát triển thị trường.
(8) Tiếp tục theo dõi sát biến động của
tình hình thế giới, đặc biệt là diễn biến
xung đột thương mại Mỹ-Trung để chủ động
trong công tác điều hành, có biện pháp
thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng có khả
năng tận dụng cơ hội để xuất khẩu.
(9) Tăng cường các biện pháp chống
gian lận xuất xứ để bảo vệ hàng hóa nông
sản xuất khẩu của Việt Nam trước rủi ro
của những vụ kiện chống lẩn tránh biện
pháp phòng vệ thương mại hiện đang có
nguy cơ leo thang trở lại, đặc biệt do ảnh
hưởng của việc Mỹ và các quốc gia tăng
cường các biện pháp phòng vệ thương
mại và trừng phạt gian lận thương mại
để kiểm soát nguy cơ gia tăng nhập khẩu
do hàng hóa xuất khẩu dư thừa của Trung
Quốc và Mỹ.
(10) Chủ động để phối hợp, triển khai
các nhiệm vụ xúc tiến thương mại, hỗ trợ
xúc tiến đầu tư, giới thiệu và quảng bá các
sản phẩm nông sản là thế mạnh của Việt
Nam ra thị trường thế giới.

Duy trì xúc tiến quảng bá các sản phẩm
nông sản chất lượng, an toàn thực phẩm
thông qua các Hội chợ triển lãm nông
nghiệp lớn trong nước (Agroviet, Crafviet,
Vietfish, VietShrimp), kết nối cung cầu các
địa phương theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh
kết nối các doanh nghiệp nông nghiệp
trong và ngoài nước thông qua các hình
thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ
nông sản. Tham gia các Hội chợ quốc tế
lớn ngành nông nghiệp tại các thị trường
trọng điểm (Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật
Bản), tiềm năng (ASEAN, Liên bang Nga,
Trung Đông) để quảng bá, giới thiệu các
sản phẩm đang có triển vọng, còn dư địa
mở rộng thị trường như rau quả, thủy sản
(tôm và cá tra), gạo (ưu tiên gạo chất lượng
cao, gạo thơm) và sản phẩm chăn nuôi.
b) Một số giải pháp phát triển thị
trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp
chủ lực vùng ĐBSCL
Bên cạnh thành tựu đạt được, nông
nghiệp ĐBSCL vẫn còn tồn tại một số hạn
chế: tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giảm
từ mức 7,15%/năm giai đoạn 2001-2010,
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xuống còn khoảng 5% giai đoạn 2011-2016,
cơ cấu dịch chuyển chậm, vẫn chủ yếu dựa
vào trồng trọt. Tăng trưởng nông nghiệp của
vùng vẫn theo chiều rộng, dựa trên thâm
canh tăng vụ và sử dụng nhiều vật tư đầu
vào mà chưa tạo ra được chất lượng, giá trị
gia tăng cao. Thị trường cho các sản phẩm
nông sản của vùng đã được mở rộng nhưng
tỷ lệ chế biến thấp, chưa thoát khỏi tình
trạng sản xuất nguyên liệu thô, tươi với sức
cạnh tranh và giá trị gia tăng thấp. Xu hướng
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu còn chậm,
kém cạnh tranh, giá trị gia tăng thấp và đối
mặt với nhiều rủi ro về rào cản thương mại và
biến động thị trường.
Xác định nhóm các sản phẩm nông
nghiệp chủ lực vùng ĐBSCL tập trung
phát triển thị trường tiêu thụ trong nước,
đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sang các thị
trường trọng điểm nước ngoài (xếp theo
thứ tự ưu tiên): (1) thủy sản (tôm, cá tra);
(2) trồng trọt (trái cây); (3) lúa gạo.
- Giải pháp đối với ngành hàng thủy sản
+ Tập trung tháo gỡ rào cản kỹ thuật,
giải quyết vướng mắc sản phẩm thủy sản ở
các thị trường Mỹ (Chương trình Giám sát

nhập khẩu thủy sản SIMP áp dụng nhiều
quy định kiểm soát mặt hàng thủy sản
trong đó có tôm, cá ngừ, cá kiếm, bào ngư,
hải sâm, chương trình Luật Farm Bill đối
với tôm và cá rô phi) và EU (đặc biệt đối
với việc EU rút thẻ vàng với các sản phẩm
thủy sản Việt Nam), đồng thời hài hòa hóa
các quy định về kiểm soát thủy sản theo
thông lệ quốc tế.
+ Tập trung đàm phán, xúc tiến xuất
khẩu cho các mặt hàng thủy sản vào thị
trường Trung Quốc; tiến hành trao đổi với
phía bạn về các quy định, tiêu chuẩn chất
lượng đối với thủy sản để làm cơ sở cho
việc cấp chứng thư nhập khẩu đổi với thủy
sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
+ Đẩy nhanh quá trình cho phép nhập
khẩu tôm tươi nguyên con, tiếp tục tháo
gỡ rào cản thương mại cho sản phẩm thủy
sản (tôm) tại thị trường Úc.
+ Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm
thủy sản sang các thị trường tiềm năng,
còn nhiều dư địa như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc, Nga, Ba Lan, khối Liên
minh Á-Âu...
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+ Phát triển các vùng nuôi thủy sản
thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi
an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh
thái để phát triển vùng nguyên liệu gắn với
phát triển thị trường xuất khẩu.
+ Đẩy mạnh phát triển công nghệ chế
biến thủy sản theo công nghệ cao, bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng
yêu cầu tiêu chuẩn của các thị trường EU,
Nhật Bản, Mỹ, Úc.
- Giải pháp đối với ngành hàng trồng trọt
+ Rà soát, xây dựng, phát triển các
vùng trồng cây ăn quả hàng hóa tập trung;
liên kết tổ chức sản xuất, hình thành các
hợp tác xã, tổ sản xuất, tổ liên kết sản
xuất; hợp tác xã kiểu mới với vai trò liên
kết sản xuất đảm bảo truy xuất nguồn gốc,
kết nối các doanh nghiệp thu mua tiêu thụ
sản phẩm; hình thành các liên kết vùng
trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu trái cây.
+ Tập trung xây dựng, phát triển các
chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm thông
qua hợp đồng; giảm dần việc tiêu thụ sản
phẩm thông qua thương lái.
+ Khuyến khích các doanh nghiệp tăng
cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư
đổi mới thiết bị, dây chuyền công nghệ
hiện đại và đồng bộ; nâng cao công suất
chế biến, bảo quản trái cây. Đa dạng hóa
sản phẩm chế biến, tăng cường chế biến
sâu: quả đông lạnh, đóng hộp, chiên sấy,
nước quả tự nhiên, nước quả cô đặc, đông
lạnh; khuyến khích đầu tư các cơ sở xử
lý sau thu hoạch (chiếu xạ, xông hơi nước
nóng,...) đảm bảo yêu cầu xuất khẩu trái
cây tươi.
+ Đẩy mạnh tổ chức xúc tiến thương
mại giới thiệu quảng bá tại các hội chợ,
diễn đàn, triển lãm quốc tế để thúc đẩy
tiêu thụ các trái cây có lợi thế xuất khẩu
của Việt Nam đối với các thị trường lớn,
thị trường có tiềm năng, nhằm nâng giá trị

tiêu thụ và mở mới thị trường.
+ Thúc đẩy đàm phán, tháo gỡ rào cản,
ký kết các hiệp định kiểm dịch thực vật,
đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục mở cửa
thị trường cho trái cây Việt Nam vào một
số thị trường trọng tâm như Trung Quốc
(sầu riêng, khoai lang, bưởi, chanh leo,
bơ, na, roi, dừa), Mỹ (bưởi, bơ, sầu riêng),
Nhật Bản (nhãn, vải, bưởi, chôm chôm,
vú sữa); Đài Loan (chôm chôm); Myanmar
(nhãn, vải, thanh long, chôm chôm); Ấn Độ
(thanh long, nhãn, bưởi, chôm chôm và sầu
riêng); Úc (nhãn); Hàn Quốc (vú sữa), New
Zealand (bưởi, nhãn), …
+ Đẩy nhanh việc cấp mã số vùng
trồng, truy xuất nguồn gốc đối với sản
phẩm để đáp ứng yêu cầu của các thị
trường xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng thương
hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm
quả; các ngành liên quan hỗ trợ giảm chi
phí logistics đối với trái cây tươi xuất khẩu:
miễn/giảm phí đối với trái cây tươi xuất
khẩu qua đường hàng không.
- Về lúa gạo
+ Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ
cấu ngành lúa gạo; tập trung nâng cao năng
suất, chất lượng gạo đáp ứng thông lệ và
quy định của thị trường. Thực hiện tốt Nghị
định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018
của Chính phủ về chính sách khuyến khích
liên kết sản xuất nông nghiệp.
+ Quảng bá mạnh mẽ thương hiệu
quốc gia “Gạo Việt Nam” sang các thị
trường được đăng ký, bảo hộ sở hữu trí tuệ;
phát triển hiệu quả thương hiệu gạo vùng,
địa phương đã được bảo hộ; xây dựng và
phát triển mới các thương hiệu gạo vùng,
địa phương.
+ Tăng cường năng lực của các doanh
nghiệp trong xây dựng và phát triển thương
hiệu doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm
gạo; hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trong
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đăng ký bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp,
nhãn hiệu sản phẩm gạo ở trong nước và
ngoài nước.
+ Xây dựng và triển khai các chương
trình xúc tiến thương mại; hoạt động hỗ
trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá
thương hiệu doanh nghiệp, nhãn hiệu sản
phẩm gạo; phát triển kênh phân phối của
doanh nghiệp trên thị trường trong nước
và ngoài nước.
+ Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu,
công nghệ, cơ sở hạ tầng, quản trị thương

hiệu, quản lý chất lượng cho doanh nghiệp
sử dụng thương hiệu gạo quốc gia, vùng,
địa phương gắn với thương hiệu doanh
nghiệp, sản phẩm gạo.
+ Hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến
thương mại của nhà nước về khảo sát
thị trường; tổ chức, tham gia triển lãm,
hội chợ, hội nghị, hội thảo về sản xuất,
kinh doanh gạo, xây dựng và phát triển
kênh phân phối riêng tại thị trường nước
ngoài thông qua các chương trình xúc tiến
thương mại quốc gia./.
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BÁO CÁO VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC
VÀ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI
NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thách thức đối với sự phát triển nông
nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có
diện tích 39.725km2 (chiếm 12% diện
tích tự nhiên của cả nước), với trên 2,4
triệu ha đất canh tác nông nghiệp và gần
700 nghìn ha đất nuôi trồng thủy sản.
Tổng dân số ước tính khoảng 20 triệu
người (chiếm 22% dân số cả nước), đóng
góp 17% GDP cả nước, trong đó: 40% giá

trị sản xuất nông nghiệp, trên 50% sản
lượng lúa cả nước, 90% sản lượng gạo,
65% sản lượng thủy sản, 70% sản lượng
trái cây xuất khẩu ra nước ngoài. Riêng
kim ngạch xuất khẩu nông sản của ĐBSCL
chiếm hơn 34% tổng kim ngạch xuất khẩu
nông nghiệp của cả nước.
Tuy nhiên ĐBSCL đang phải đối mặt
với 2 thách thức lớn đó là: những tác động
xấu của biến đổi khí hậu (BĐKH) và sự
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cạnh tranh nông sản khốc liệt trong hội
nhập kinh tế quốc tế, đe dọa đến sự phát
triển bền vững của ĐBSCL. BĐKH đang
làm gia tăng xâm ngập mặn; gia tăng hạn
hán, thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh
hoạt (nhất là trong mùa khô); nước biển
dâng gây ngập úng, sạt lở các vùng ven
bờ; gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan
mưa, giông, bão, lũ… dẫn đến những hệ
quả như: gia tăng rủi ro cho sản xuất nông
nghiệp; đất đai thoái hóa; làm chi phí sản
xuất nông nghiệp; gây ra tình trạng thiếu
nước ngọt, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất
nông nghiệp; gây tổn thương nặng nề cho
người dân, và thúc đẩy quá trình di cư của
cư dân ở các vùng chịu tác động nặng nề
do BĐKH làm phá vỡ quy hoạch, trật tự xã
hội và môi trường.
Ở khía cạnh tổ chức nông dân và liên
kết chuỗi giá trị: do thiếu tổ chức nông dân
(tổ hợp tác, hợp tác xã), liên kết chuỗi giá
trị lỏng lẻo khiến cho kế hoạch sản xuất và
tiêu thụ không gặp được nhau, tình trạng

dồn ứ sản phẩm khi trúng mùa vẫn xảy
ra. Chi phí sản xuất tăng, đặc biệt là việc
kiểm soát chất lượng sản phẩm gặp nhiều
khó khăn nên chất lượng sản phẩm chưa
cao. Đây là nguyên nhân khiến năng lực
cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp bị
giảm sút.
2. Vai trò của hợp tác xã trong phát
triển chuỗi giá trị nông sản và ứng phó
với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông
Cửu Long
a) Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác
trong nông nghiệp
Trong 02 năm qua, số lượng hợp tác xã
nông nghiệp của toàn vùng ĐBSCL tăng
nhanh. Đến hết năm 2018, toàn vùng
ĐBSCL có 1.803 hợp tác xã nông nghiệp,
chiếm 13% tổng số hợp tác xã nông nghiệp
của cả nước. Từ 2016 đến nay, đây là một
trong 3 vùng có số lượng các hợp tác xã
nông nghiệp thành lập mới cao nhất cả
nước (sau miền núi phía Bắc, đồng bằng
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sông Hồng và ĐBSCL), với số lượng tăng
thêm 552 hợp tác xã trong 2 năm. Các hợp
tác xã nông nghiệp của cả vùng ĐBSCL có
trên 230.000 thành viên, chiếm khoảng
15% số hộ sản xuất của toàn vùng. Trung
bình mỗi hợp tác xã nông nghiệp có 130
thành viên và tổng diện tích sản xuất của
các thành viên trong mỗi hợp tác xã trung
bình là 160ha, tăng gấp đôi cả về quy mô
hộ và quy mô đất so với trước năm 2016.
Ngoài các hợp tác xã, vùng ĐBSCL có
11.775 tổ hợp tác với 260.573 thành viên.
Trong đó tổ hợp tác trong lĩnh vực trồng
trọt chiếm 46,07%.
Vùng ĐBSCL cũng có diện tích thực
hiện liên kết lớn nhất là 450.000ha. Có
71,1% tổng số xã có mô hình liên kết hiệu
quả trong nông nghiệp đạt tiêu chí số 13
nông thôn mới.
b) Vai trò của kinh tế hợp tác trong ứng
phó với biến đổi khí hậu
Theo ước tính của Cục Kinh tế hợp tác
và Phát triển nông thôn, tại ĐBSCL có ít
nhất 1/3 trong tổng số 1.800 hợp tác xã
nông nghiệp hiện nay đã tổ chức thực
hiện được một số hoạt động phục vụ và
giúp các thành viên của mình ứng phó và
hạn chế được một phần những tác động
xấu của BĐKH gây ra, cụ thể:
- Ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật
nuôi trồng thích ứng với BĐKH như:
+ Tiến bộ về kỹ thuật canh tác đã được
chuyển giao đến người sản xuất, đặc biệt
là các kỹ thuật và quy trình sản xuất chất
lượng cao, an toàn, hữu cơ, thích ứng tốt
hơn với BĐKH như: sử dụng giống chịu
mặn cao, quy trình canh tác “ba giảm, ba
tăng”, “một phải, năm giảm”, quản lý cây
trồng tổng hợp (ICM), quản lý dịch bệnh
tổng hợp (EPM), hệ thống canh tác lúa cải
tiến (SRI), làm đất tối thiểu, che phủ bằng
thảm thực vật….

+ Áp dụng các quy trình, biện pháp
canh tác như bố trí lại thời vụ nuôi trồng;
xuống giống “tập trung né rầy”; canh tác
khô/ngập để giảm phát thải khí nhà kính;
tưới xen kẽ để chống thoái hóa đất; tưới
tiên tiến, tiết kiệm nước, tăng cường sử
dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có
nguồn gốc hữu cơ.
+ Ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ
thông minh 4.0 vào sản xuất (thông qua
hệ thống cảm biến, sử dụng năng lượng
mặt trời, công nghệ trong quan trắc và tự
động tưới ở một số vùng ở các tỉnh Đồng
Tháp, Trà Vinh).
+ Áp dụng ngày càng rộng rãi các tiêu
chuẩn VietGAP, GlobalGAP; SRP ASC trong
sản xuất nông, lâm thủy sản ở ĐBSCL.
+ Tận dụng phụ phẩm trong nông
nghiệp như rơm rạ, tro, trấu để sản xuất,
chế biến ra phân bón, năng lượng và các
sản phẩm có giá trị khác.
- Hỗ trợ chuyển giao, sử dụng trong
nuôi trồng nhiều loại vật tư thân thiện,
thích ứng với BĐKH như các loại phân
bón chống phát thải, giảm thiểu khí nhà
kính; sử dụng phân bón dúi tan chậm một
lần trong cả vụ gieo trồng. Việc dần dần
thay thế phân vô cơ bằng phân vi sinh đã
tạo ra môi trường canh tác thân thiện. Nhờ
đó các sản phẩm nông nghiệp có nguồn
gốc tự nhiên dần được khôi phục. Trong
thủy sản, việc dùng vi sinh để cải tạo vùng
nuôi, hướng tới sản xuất các sản phẩm hữu
cơ cả lúa và tôm.
- Các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia
điều tiết kế hoạch sản xuất, điều chỉnh
lịch thời vụ phù hợp để nâng cao hiệu
quả nuôi trồng; thông qua các dịch vụ
để hỗ trợ phát triển canh tác tôm-lúa ở
khu vực nước lợ, 6 tháng mặn, 6 tháng
ngọt; hướng dẫn đào tạo, hỗ trợ nông dân
chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật
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nuôi thích ứng với BĐKH.
- Các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết
với các doanh nghiệp chế biến thu mua
sản phẩm của thành viên và nông dân
trên địa bàn theo chuỗi giá trị: trong các
ngành hàng đều có những mô hình tổ chức
sản xuất và liên kết chuỗi giá trị hiệu quả
như hợp tác xã Tân Thuận Tây (tỉnh Đồng
Tháp) liên kết với Công ty Long Uyên để
cung ứng-tiêu thụ xoài; hợp tác xã Bình
Hòa Phước (tỉnh Vĩnh Long) liên kết với
Công ty rau quả Mê Kông để cung ứng-tiêu
thụ chôm chôm, hợp tác xã Hòa Lộc liên
kết cung ứng-tiêu thụ xoài với một số công
ty ở thành phố Hồ Chí Minh…. Sản phẩm
trái cây của các hợp tác xã có liên kết với
các doanh nghiệp được sản xuất theo quy
trình VietGAP, GlobalGAP,….
c) Đánh giá chung
- Kết quả đạt được
+ Hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp
tác trong nông nghiệp đã hỗ trợ kinh tế hộ
phát triển, nâng cao thu nhập, tạo thêm
công ăn việc làm cho thành viên.

+ Xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã,
tổ hợp tác hoạt động đa dạng, hiệu quả
trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có các
mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác tổ chức
nông dân ứng phó với BĐKH hiệu quả.
+ Số lượng thành viên và quy mô đất
sản xuất của các hợp tác xã tăng lên.
Nhiều hợp tác xã đang tiếp tục mở rộng
quy mô lên đến hàng trăm thành viên và
hàng ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp
(như hợp tác xã Rạch Lọp-Trà Vinh; hợp
tác xã Thanh Bình, Tân Cường; Mỹ Đông
2 ở Đồng Tháp; hợp tác xã Vĩnh CườngBạc Liêu).
+ Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác phát huy
vai trò liên kết tiêu thụ nông sản, thu hút
và được các doanh nghiệp có tiềm năng về
vốn, kỹ thuật và thị trường tin tưởng, hình
thành các chuỗi giá trị sản phẩm an toàn.
+ Bên cạnh đó, các hợp tác xã, tổ
hợp tác còn đóng vai trò quan trọng
trong việc giữ gìn và nâng cao tình đoàn
kết, tương thân, tương ái ở nông thôn,
góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã
hội ở các địa phương.
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- Khó khăn, tồn tại
+ Năng lực cán bộ quản lý yếu, thiếu
các hiểu biết về pháp luật, về kinh doanh
và thị trường; thiếu vốn đầu tư; loại hình
dịch vụ ít, chủ yếu là dịch vụ đầu vào.
+ Quy mô sản xuất ở nhiều vùng còn
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhất
là trong điều kiện ứng phó với BĐKH.
+ Các mô hình hợp tác xã thích ứng
với BĐKH đã dần hình thành nhưng còn
tự phát, nhỏ lẻ, manh mún, chưa có cơ
sở về khoa học, kỹ thuật và thị trường
cũng như động lực và hỗ trợ đủ mạnh để
nhân rộng.
+ Sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước còn
ít, nhất là cơ sơ hạ tầng. Đặc biệt Quyết
định số 445/QĐ-TTg chưa có nguồn hỗ trợ
đối với một số nhu cầu thiết yếu của hợp
tác xã.
- Nguyên nhân của các tồn tại
+ Hợp tác xã và thành viên thiếu thông
tin và kỹ năng thích ứng với BĐKH. Một số
“sáng kiến ứng phó với BĐKH” của người
dân tuy tốt nhưng không được tổng kết,
nhân rộng.
+ Năng lực nội tại của các hợp tác xã,
tổ hợp tác hạn chế, thiếu trang thiết bị, hạ
tầng phục vụ sản xuất. Nhiều hợp tác xã,
tổ hợp tác ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của
Nhà nước.
+ Một số cấp ủy, chính quyền địa
phương chưa quan tâm đầy đủ tới sự phát
triển của khu vực kinh tế hợp tác trong
nông nghiệp.
+ Thiếu đội ngũ tư vấn, hỗ trợ xây dựng
phát triển hợp tác xã kiểu mới nhất là hỗ
trợ người dân phát huy sáng kiến và hợp
tác cùng nhau để thích ứng với BĐKH.
+ Các chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã
thiếu nguồn lực để thực hiện nhất là nguồn

lực hỗ trợ xây dựng hạ tầng, mua sắm máy
móc nhằm ứng phó với KH.
3. Quan điểm phát triển kinh tế hợp
tác và liên kết chuỗi giá trị thích ứng với
biến đổi khí hậu
a) Quan điểm
Trên quan điểm phát triển nông nghiệp
bền vững vùng ĐBSCL được nêu trong
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ
là: “Thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ
tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ
yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển
kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu
cầu của thị trường, chuyển từ phát triển
theo số lượng sang chất lượng; xây dựng
nông thôn mới gắn với phát triển mạnh
mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch
gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương
hiệu; chú trọng phát triển công nghiệp chế
biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với phát
triển kinh tế nông nghiệp...”, quan điểm
củng cố và phát triển hợp tác xã nông
nghiệp ở ĐBSCL như sau:
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng
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bản chất các hình thức kinh tế hợp tác trong
nông nghiệp tại vùng ĐBSCL.

tác GAP, quy trình hữu cơ (VietGAP;
GlobalGAP).

- Mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao
năng lực sản xuất kinh doanh của hợp tác
xã, tổ hợp tác đáp ứng nhu cầu thị trường cả
về số lượng và chất lượng sản phẩm.

- Dịch vụ tưới tiêu và quản lý đê bao,
bờ vùng, bờ thửa.

- Xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm
nông nghiệp quản trị hiện đại đáp ứng nhu
cầu thị trường trong nước và quốc tế, phát
huy tốt vai trò của kinh tế hợp tác tham gia
chuỗi và ứng phó với BĐKH.
b) Các hoạt động của hợp tác xã, tổ
hợp tác trong nông nghiệp ứng phó với
biến đổi khí hậu
- Tổ chức lập kế hoạch tập thể, đào
tạo, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp nhận sáng
kiến của người dân về ứng phó với BĐKH.
- Bố trí lại mùa vụ, cơ cấu cây trồng,
lựa chọn và cung ứng vật tư, phân bón, cây
con giống thích hợp với điều kiện BĐKH.
- Tổ chức xuống giống cùng trà, cùng
thời điểm.
- Áp dụng các gói kỹ thuật “3 giảm 3
tăng”, “1 phải 5 giảm”, quy trình canh

- Hỗ trợ thành viên tham gia chuỗi giá
trị nông sản: hợp tác xã, tổ hợp tác là mắt
xích quan trọng trong chuỗi giá trị nhằm
tổ chức nông dân thống nhất quy trình sản
xuất, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất
lượng, thu hoạch, sơ chế và làm đầu mối
liên kết tiêu thụ sản phẩm.
- Ứng dụng công nghệ tin học và cung
cấp thông tin về thị trường và thông tin
liên quan đến thời tiết, khí hậu, thông tin
điều hành sản xuất.
- Tổ chức quan trắc, đo đạc và thu thập
dữ liệu về ngập nước, tình trạng xâm nhập
mặn, dinh dưỡng đất, sâu hại và vận hành
hệ thống thủy lợi và thực hành tưới nước
xen kẽ khô-ngập nhằm giảm thiểu phát
thải khí nhà kính, nâng cao năng suất và
hiệu quả sản xuất lúa.
4. Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác
và liên kết trong nông nghiệp ứng phó với
biến đổi khí hậu
a) Đẩy mạnh triển khai các chương trình,
đề án và cơ chế, chính sách đã được ban
hành, cụ thể: Đề án phát triển 15.000 hợp
tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến
năm 2020 (trong đó lưu ý các kế hoạch hỗ trợ
phát triển liên kết hợp tác xã với các doanh
nghiệp; phát triển hợp tác xã ứng dụng công
nghệ cao và Chương trình thí điểm củng
cố các hợp tác xã theo Quyết định số 445/
QĐ-TTg); 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 59/2018/NĐ-CP
về bảo hiểm nông nghiệp.
Ưu tiên mở rộng tín dụng và đẩy mạnh
cho vay theo chuỗi giá trị cho hộ nông dân,
hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công
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nghệ cao, thân thiện với môi trường; triển
khai thực hiện bảo hiểm nông nghiệp;
xây dựng chính sách ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế
nhập khẩu đối với các dự án đầu tư vào
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
thân thiện với môi trường; xây dựng chính
sách hỗ trợ cơ giới hóa và giảm tổn thất
sau thu hoạch.
b) Nâng cao trình độ cán bộ hợp tác
xã trong nông nghiệp: thực hiện tốt công
tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác
xã; tập trung nguồn lực cho công tác đào
tạo nghề cho hợp tác xã; bổ sung công tác
đào tạo, bồi dưỡng về BĐKH; hỗ trợ khởi
nghiệp ở các hợp tác xã nông nghiệp; mở
rộng thí điểm thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp
đại học, cao đẳng về làm việc ở các hợp
tác xã nông nghiệp; tiếp tục thí điểm đưa
cán bộ hợp tác xã đi nước ngoài.

Quan tâm đến việc củng cố tổ chức,
nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà
nước về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.
Thí điểm xây dựng các nhóm tư vấn phát
triển hợp tác xã tại mỗi địa phương với sự
hỗ trợ của các Viện, trường có uy tín.
c) Hỗ trợ thúc đẩy liên kết chuỗi giá
trị thông qua các hoạt động tuyên truyền
quảng bá mô hình hiệu quả; tổ chức làm
cầu nối để hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh
nghiệp liên kết với nhau; phát triển các
mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với
doanh nghiệp theo các chuỗi giá trị nông
sản chủ lực theo quy định của Nghị định
số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại các
địa phương.
d) Phát triển và chuyển giao khoa học
công nghệ, quy trình kỹ thuật nuôi trồng
phù hợp; phát huy sáng kiến của nông
dân, cộng đồng trong ứng phó BĐKH; thí
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điểm và nhân rộng các mô hình: (i) lúa
xen canh tôm càng xanh, sen, cá… hoặc
luân canh màu ở các vùng lúa ổn định 2
vụ; (ii) vườn cây ăn trái kết hợp các loại
cây trồng khác, chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản (cá, tôm càng xanh,…);
đ) Các địa phương chịu ảnh hưởng
cao của BĐKH, đề nghị lập kế hoạch ứng
phó BĐKH vào trong kế hoạch thực hiện
chương trình nông thôn mới. Hỗ trợ, hướng
dẫn để các hợp tác xã, tổ hợp tác nông
nghiệp chủ động lập kế hoạch ứng phó
với BĐKH song song với lập kế hoạch sản
xuất, kinh doanh ở hợp tác xã, tổ hợp tác.
e) Xây dựng các dự án, đề án phù hợp
với vùng ĐBSCL theo Nghị quyết số 120/
NQ-CP của Chính phủ. Trong đó bổ sung
nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về xây dựng Đề án nâng
cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

nông nghiệp ứng phó với BĐKH.
g) Tăng cường hợp tác trao đổi kinh
nghiệm quốc tế; kêu gọi các tổ chức quốc
tế tham gia hỗ trợ các hợp tác xã, thực
hiện các dự án hỗ trợ nông dân, hợp tác xã
ứng phó với BĐKH tại vùng ĐBSCL. Huy
động các nguồn lực, tri thức khoa học của
các trường, Viện nghiên cứu.
5. Kiến nghị
Đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính tham mưu Chính phủ bổ sung
vốn hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng hạ tầng
sản xuất (theo Quyết định số 2261/QĐTTg) để đẩy mạnh thực hiện Chương trình
thí điểm củng cố và phát triển hợp tác xã
nông nghiệp vùng ĐBSCL theo Quyết định
số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.
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BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG pháp luật, văn bản điều hành cấp Trung
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY ương, trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã: tham mưu trình Chính
DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện
Chương trình
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng
Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung
ương các chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2016-2020 giao, đến nay,
các Bộ, ngành Trung ương đã chủ động
xây dựng và hoàn thiện trình Quốc hội,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban
hành 03 nghị quyết, 09 nghị định, 36
quyết định, chỉ thị, đồng thời ban hành
theo thẩm quyền 49 văn bản quy phạm

phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03
Nghị định, 21 Quyết định, Chỉ thị; ban
hành theo thẩm quyền 03 Thông tư và 18
Quyết định và nhiều văn bản hướng dẫn,
góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế,
chính sách thực hiện Chương trình giai
đoạn 2016-2020.
Đến nay, hệ thống khung pháp lý
thực hiện Chương trình đã được hoàn
thiện, không chỉ khắc phục được những
hạn chế, bất cập, tồn tại của giai đoạn
2011-2015, trao quyền chủ động hơn
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cho các địa phương để áp dụng linh hoạt
trong triển khai thực hiện đảm bảo phù
hợp với điều kiện thực tế, mà một số cơ
chế, chính sách mới được ban hành đã
tập trung vào những nội dung trọng tâm
nhằm trực tiếp cải thiện điều kiện sinh
hoạt và sản xuất của người dân nông thôn
theo hướng đi vào thực chất và bền vững
(Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng
mô hình bảo vệ môi trường trong xây
dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn,
biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa,
giai đoạn 2017-2020(1); Chương trình Mỗi
xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020(2);
Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động
có hiệu quả đến năm 2020(3); Đề án hỗ
trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt
khó khăn khu vực biên giới, vùng núi,
vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây

dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2018-2020(4); Chương
trình khoa học và công nghệ phục vụ
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20162020(5); ban hành tiêu chí xã nông thôn
mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020(6); Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
ban hành hướng dẫn công nhận huyện xã
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao(7)…).
Đồng thời, để hỗ trợ các địa phương vùng
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 20162020, Quốc hội và Chính phủ đã có một
số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho
vùng ĐBSCL, cụ thể:
- Nghị quyết số 350/NQ-UBTVQH14
ngày 06/3/2017 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về việc bổ sung vốn đầu tư phát

Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
(3)
Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
(4)
Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
(5)
Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
(6)
Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
(7)
Các Công văn hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018, số 8283/BNN-VPĐP
ngày 23/10/2018.
(1)
(2)
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triển cho một số xã vùng ĐBSCL thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
- Triển khai Đề án thí điểm “Hoàn
thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã
kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 20162020” (Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày
21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ)…
2. Kết quả thực hiện một số mục tiêu
chủ yếu của vùng so với cả nước
Tính đến hết tháng 4/2019, cả vùng có
516 xã đạt chuẩn nông thôn mới (40,09%),
thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước
(48,68%).
Bình quân tiêu chí đạt 15,43 tiêu chí/
xã cao hơn so với bình quân chung của cả
nước (15,26 tiêu chí/xã).
Có 85 xã dưới 10 tiêu chí (chiếm 6,3%
số xã dưới 10 tiêu chí của cả nước).
Có 09 đơn vị cấp huyện(1) được Thủ
tướng Chính phủ công nhận hoàn thành
nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (cả
nước có 72 đơn vị).
3. Đánh giá chung
a) Những mặt được
- Hệ thống khung pháp lý và các văn
bản hướng dẫn thực hiện Chương trình cơ
bản đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế
của các vùng, miền, là cơ sở pháp lý quan
trọng, tạo điều kiện thuận lợi để các địa
phương triển khai thực hiện Chương trình.
- Công tác chỉ đạo thực hiện Chương
trình của các địa phương vùng ĐBSCL đã
được chú trọng và quyết liệt hơn so với giai
đoạn trước; ưu tiên bố trí nhiều nguồn lực
hơn để thực hiện Chương trình; xuất hiện
nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn và

đảm bảo chất lượng, đánh dấu một bước
chuyển về chất trong thực hiện Chương
trình, đặc biệt về phát triển liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị gắn với an toàn thực
phẩm, tổ chức lại sản xuất, cải tạo cảnh
quan môi trường và phát triển văn hóa
cộng đồng...
- Công tác tuyên truyền vận động được
đẩy mạnh, đã có sự phối kết hợp giữa các
đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các cơ
quan báo, đài, tích cực tuyên truyền về
nội dung, nhiệm vụ của chương trình, biểu
dương gương người tốt, việc tốt, xã, huyện
làm tốt việc xây dựng nông thôn mới...
tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức,
khắc phục được tư tưởng trông chờ, ỷ lại
vào đầu tư của nhà nước, chủ động, tự giác
tích cực tham gia, xây dựng nông thôn.
- Sản xuất nông nghiệp của các tỉnh
ĐBSCL đã có những thay đổi mạnh mẽ,
từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu
(BĐKH). Các địa phương ở khu vực ĐBSCL
đã giảm khoảng 40.000ha để chuyển sang
nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả; đã
xuất hiện nhiều mô hình canh tác nhằm
thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH
theo hướng “thuận thiên” như: mô hình
lúa-tôm (Kiên Giang, Bạc Liêu); mô hình
tôm-rừng sinh thái ở vùng ven biển (Kiên
Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng); mô
hình đa canh kết hợp lúa-màu-chăn nuôi
trên các vùng giồng cát ven biển, vùng
nước lợ (Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre), mô
hình trồng dứa thích ứng với xâm nhập
mặn (Hậu Giang); mô hình sản xuất nông
nghiệp gắn với du lịch sinh thái mang lại
hiệu quả kinh tế cao (Đồng Tháp, Vĩnh
Long, Bến Tre, Cần Thơ)...; mô hình “Hội
quán” của tỉnh Đồng Tháp, hoạt động theo
phương thức liên kết tự nguyện của người
nông dân nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất,

Thị xã Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; thị xã
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
và huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

(1)
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kinh doanh, đã được nhiều địa phương học
tập và phát triển (Bến Tre, Kiên Giang...).
- Các hoạt động chăm sóc sức khỏe,
y tế, giáo dục, cấp nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn được chú trọng và
đẩy mạnh, từng bước cải thiện chất lượng
cuộc sống cho người dân. Phong trào bảo
vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông
thôn (thu gom rác thải sinh hoạt; trồng
hoa, cây xanh ở các tuyến đường...) phát
triển mạnh mẽ tạo nên một bộ mặt nông
thôn khang trang, sạch sẽ, nhiều màu sắc
ở các địa phương ĐBSCL (Hậu Giang,
Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh...).
- Đời sống văn hóa, tinh thần của người
dân từng bước được cải thiện, nhiều loại
hình văn hóa dân gian, truyền thống được
khôi phục, thường xuyên hoạt động (các
câu lạc bộ đờn ca tài tử...) và được thành
lập ngày càng nhiều, đồng thời, góp phần
gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển
du lịch, nâng cao thu nhập của người dân.
An ninh, trật tự được tăng cường và giữ
vững, hệ thống chính trị-xã hội được củng
cố và tăng cường, giữ vững chủ quyền an
ninh biên giới. Nhiều mô hình tự quản về
an ninh trật tự có hiệu quả và được người
dân tích cực tham gia.
b) Những vấn đề tồn tại, vướng mắc
- Tiến độ và kết quả đạt các tiêu chí
nông thôn mới vùng ĐBSCL đạt thấp so
với các vùng trong cả nước.
- Sự quan tâm thực hiện Chương trình
có nơi, có lúc còn thiếu sâu sát, chưa
thường xuyên và chặt chẽ; công tác chỉ
đạo, điều hành sử dụng vốn của một số địa
phương chưa thực sự hiệu quả, nhiều nơi
vẫn còn tư tưởng trông chờ vào nguồn lực
của Trung ương.
- Tác động của BĐKH làm cho tình
trạng xâm nhập mặn, sạt lở, ngập, lũ… tại
ĐBSCL đang ngày càng trở nên nghiêm

trọng hơn, gây thiệt hại về tài sản, con
người và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống
sinh hoạt, sản xuất của người dân, qua đó,
đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì
các tiêu chí về hạ tầng kinh tế-xã hội, thu
nhập, hộ nghèo, môi trường...
- Vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số
địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, trong đó
có ô nhiễm nguồn nước ở các sông, tuyến
kênh, rạch; chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm, nông sản đã có tiến bộ nhưng
chuyển biến chưa thực sự rõ nét, vẫn đang
là vấn đề được xã hội quan tâm.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG
THỚI GIAN TỚI
1. Tập trung rà soát mục tiêu, chỉ tiêu
kế hoạch để phấn đấu hoàn thành mục
tiêu 5 năm giai đoạn 2016-2020 trong năm
2019 (sớm hơn một năm so với mục tiêu
của Quốc hội và Chính phủ giao) và tổ chức
tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình
(theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương
đã được phê duyệt tại Quyết định số 31/
QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương).
2. Tăng cường hơn nữa công tác thông
tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn
mới; đa dạng hóa các hình thức truyền
thông trên các phương tiện thông tin đại
chúng, nhất là trên các báo viết, báo điện
tử, phát thanh, truyền hình, nhằm tiếp tục
triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới” gắn với các hoạt động tổng kết
10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2010-2020, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh
đến việc cả nước sẽ về đích nông thôn mới
trước một năm so với kế hoạch.
3. Tập trung triển khai hiệu quả, cũng
như bố trí đủ nguồn lực hỗ trợ thực hiện các
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chương trình, đề án xây dựng nông thôn
mới đặc thù đã được phê duyệt nhằm nâng
cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
ở địa phương (Đề án 1385, Chương trình
OCOP, Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã,
Đề án 445, Đề án 712 về môi trường,…).
4. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa
phương triển khai 11 nội dung thành phần
của Chương trình để hoàn thành các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới theo hướng
chú trọng vào chất lượng và tính bền vững,
trong đó, tập trung vào một số nội dung
trọng tâm sau:
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở
hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sinh
hoạt và sản xuất của người dân đảm bảo
ứng phó với BĐKH, trong đó, tập trung ở
những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn có
điều kiện đặc thù; tiếp tục ưu tiên hỗ trợ
để giảm nhanh số xã dưới 10 tiêu chí với
lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể,
trong đó, ưu tiên huy động các nguồn lực
để hỗ trợ triển khai Đề án 1385 theo hướng
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (Công văn số 9185/BNN-VPĐP ngày
27/11/2018).

- Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát
triển sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó,
chú trọng đẩy mạnh công tác triển khai
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
(OCOP) giai đoạn 2018-2020 trên phạm vi
cả nước, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng
hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng,
lợi thế của mỗi vùng, miền, góp phần tăng
thu nhập người dân nông thôn; tăng cường
thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt
động có hiệu quả, nhất là phát triển các mô
hình hợp tác xã có liên kết sản xuất theo
chuỗi giá trị gắn với Chương trình OCOP,
nhằm nâng cao vai trò của các hợp tác xã
và chất lượng các chuỗi liên kết từ sản xuất
đến tiêu thụ theo hướng bền vững, đáp ứng
yêu cầu của thị trường.
- Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo
cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch
- đẹp, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn được
những đặc trưng và bản sắc nông thôn
truyền thống; chỉ đạo các địa phương phát
triển và nhân rộng mô hình đường hoacây xanh theo hướng xây dựng vườn mẫu,
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; nâng
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cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng
nước sạch đạt chuẩn; nâng cao tỷ lệ thu
gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn
được phân loại và xử lý với các mô hình
phù hợp (quy mô liên xã, liên huyện); thí
điểm một số mô hình xử lý nước thải sinh
hoạt phân tán cụm dân cư, góp phần giảm
ô nhiễm môi trường và cải tạo cảnh quan
ở nông thôn; đẩy mạnh xử lý môi trường ở
những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng
(làng nghề, bãi chôn lấp, xử lý rác tập
trung, nước thải...).
- Không ngừng nâng cao chất lượng đời
sống văn hoá và đảm bảo công tác giữ gìn
an ninh trật tự ở nông thôn: tiếp tục chỉ
đạo gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông
thôn mới với phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”; khuyến
khích và thường xuyên tổ chức các hoạt
động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục,
thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội thu
hút số lượng lớn người dân tham gia; xây
dựng và triển khai Đề án “Phát triển du
lịch nông thôn gắn với xây dựng nông
thôn mới”, trong đó chú trọng phát triển
các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở các

thôn, bản, ấp nhằm phát huy và bảo tồn
những giá trị truyền thống tốt đẹp; triển
khai và thực hiện hiệu quả phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng và
triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng,
hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây
dựng nông thôn mới”.
5. Về nâng cao chất lượng tiêu chí và
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
- Tập trung chỉ đạo các địa phương
(huyện, xã) nâng cao chất lượng các tiêu
chí đã đạt chuẩn.
- Chỉ đạo các địa phương rà soát các
xã có đủ điều kiện để được công nhận
xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai
đoạn 2019-2020 (theo Quyết định số
691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ
tướng Chính phủ).
6. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương
trình khoa học công nghệ phục vụ xây
dựng nông thôn mới ở các địa phương
thuộc vùng ĐBSCL, trong đó, chú trọng đẩy
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất
là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm,
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ngư nghiệp thích ứng với BĐKH, trong đó,
tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các
đề tài, dự án đã triển khai để phát huy giá
trị của khoa học công nghệ trong đổi mới
sản xuất, cải thiện chất lượng môi trường,
nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới. Đối với những đề
tài, dự án đăng ký thực hiện trong giai đoạn
2019-2020, cần ưu tiên những nhiệm vụ
trực tiếp phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới và xây dựng định hướng
thực hiện Chương trình giai đoạn tiếp theo.
7. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy
động và đa dạng hóa các nguồn vốn để
thực hiện Chương trình; đẩy nhanh tiến độ
giải ngân kế hoạch vốn 2019; tiếp tục thực
hiện hiệu quả việc lồng ghép các chương
trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn;
tăng cường các hình thức xã hội hóa, thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động
bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông nông
thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn,
cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa-thể
thao; công khai các khoản đóng góp của
dân (theo nguyên tắc tự nguyện và do Hội

đồng nhân dân xã thông qua); tham mưu
cho các cấp có thẩm quyền bố trí đủ nguồn
vốn ngân sách và xử lý dứt điểm nợ đọng
xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn
mới, có các giải pháp phù hợp để không
phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc
Chương trình.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát thực hiện Chương trình, trong đó tập
trung vào tình hình phân bổ, sử dụng nguồn
vốn ngân sách Trung ương và đối ứng ngân
sách địa phương năm 2019; nắm bắt việc
lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người
dân về xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện
và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát,
đánh giá đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu
cầu quản lý Chương trình./.
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CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG
VỚI LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

I. KHÁI QUÁT CHUNG

II. TÌNH HÌNH VÀ DỰ BÁO ẢNH
HƯỞNG
CỦA LŨ ĐẾN SẢN XUẤT
An Giang là một tỉnh Tây Nam của Tổ
NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TRONG
quốc, là tỉnh đầu nguồn, nằm trong vùng
THỜI GIAN TỚI
kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) (gồm Cần Thơ, An
Giang, Kiên Giang và Cà Mau), cũng là
tỉnh thuộc Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên;
là trung tâm kinh tế thương mại vùng
và khu vực; đồng thời là cửa ngõ giao
thương với các nước khu vực ASEAN như
Campuchia, Lào và Thái Lan với đường
biên giới dài gần 100km (có khu kinh
tế cửa khẩu An Giang, được xác định là
một trong 9 khu kinh tế trọng điểm quốc
gia, với 3 khu vực cửa khẩu là Tịnh Biên,
Vĩnh Xương và Khánh Bình). Phía Đông
giáp tỉnh Đồng Tháp, Đông Nam giáp
thành phố Cần Thơ, phía Tây giáp tỉnh
Kiên Giang và Tây Bắc giáp Campuchia;
cách Thành phố Hồ Chí Minh 190km,
cách thành phố Phnom Penh-Campuchia
120km.

Diện tích tự nhiên 3.536km2, dân số
gần 2,2 triệu người (là tỉnh có dân số đông
nhất ĐBSCL). Địa hình có hai dạng chính
là đồng bằng và đồi núi, tổng diện tích
đất nông nghiệp là 246.821ha, trong đó
đất trồng lúa chiếm hơn 82%. An Giang
có 02 thành phố, 01 thị xã, 08 huyện, với
156 xã, phường, thị trấn trực thuộc; vừa
là tỉnh biên giới, với đặc thù tôn giáo, dân
tộc (toàn tỉnh có 24.011 hộ dân tộc thiểu
số, với 114.632 người, chiếm 5,17% tổng
dân số).

1. Tình hình ảnh hưởng của lũ đến sản
xuất nông nghiệp

Sau trận lũ lớn năm 2011, năm 2018
là năm thứ 2 có lũ ở mức trên báo động II.
Các năm từ 2012 đến 2017 (ngoại trừ năm
2013) lũ đều ở mức dưới báo động II. Cá
biệt, năm 2015 gần như không có lũ. Năm
2018 lũ về cơ bản là năm lũ đẹp, ngoài
việc lũ đầu vụ ở mức cao, về sớm hơn
trung bình nhiều năm khoảng 10 ngày và
triều biển ở mức cao nên đã xảy ra ngập
và thiệt hại một ít diện tích lúa hè thu, hoa
màu sản xuất ngoài đê bao.
Cụ thể, lũ năm 2018 đã gây thiệt hại
đến sản xuất: 53,4 tỷ đồng, trong đó lúa
bị mất trắng 3.098ha (vụ hè thu: 445ha,
vụ thu đông: 2.653ha) do diện tích xuống
giống ngoài đê bao. So với năm 2000 thiệt
hại 4.947ha; so với năm 2011 thiệt hại
5.914ha.
2. Dự báo các ảnh hưởng của lũ đến
sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong thời
gian tới
Một số năm gần đây, do ảnh hưởng của
việc tích nước của các hồ chứa ở thượng
nguồn, số trận lũ lớn (mực nước đỉnh lũ tại
Tân Châu vượt 4,5m) giảm so với trước kia,
chủ yếu xuất hiện lũ vừa và lũ nhỏ. Quy luật
lũ cũng thay đổi, lũ có xu hướng đến muộn
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hơn so với trước đây, đồng thời lũ đầu vụ
(tháng 7, 8) cũng suy giảm nghiêm trọng.
Lũ đã bị giảm tính tự nhiên do tác động của
vận hành hồ chứa ở thượng nguồn, gây khó
khăn cho công tác dự báo, đồng thời cũng
tiềm ẩn nguy cơ lũ cao bất thường nếu xảy
ra sự cố vỡ hồ chứa hoặc xả lũ đồng loạt.
Vì vậy, việc thay đổi quy luật của lũ
dẫn đến việc thiếu nước cho sản xuất ở
thời gian đầu. Lũ chính vụ dường như đang
có xu hướng trễ so với trước đây và thường
trùng với thời kỳ triều cường lớn vào cuối
năm (tháng 10, 11) nên lũ thoát chậm hơn,
gây ra gia tăng ngập. Ngoài ra, lũ cao bất
thường làm cho hệ thống công trình thủy lợi
bảo vệ sản xuất (đê bao, bờ bao,…) không
đảm bảo an toàn, gây thiệt hại lớn đến sản
xuất nông nghiệp và dân sinh.

nghiệp của tỉnh đạt được những thành tựu
to lớn đặc biệt là góp phần ổn định và cải
thiện cuộc sống của người dân, kiềm chế
lạm phát và nâng cao giá trị xuất khẩu của
tỉnh. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp luôn
tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức đặc
biệt là giá cả các mặt hàng nông sản, thủy
sản và chăn nuôi… luôn bấp bênh, ở mức
thấp và điệp khúc “được mùa mất giá”
thường xuyên xảy ra. Ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng lớn đến
mục tiêu sản xuất bền vững.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh
An Giang là một nhu cầu bức thiết hiện
nay nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra
trong hiện tại của ngành nông nghiệp và
cũng như những thách thức trong tương lai
nhằm mục tiêu giải quyết được bài toán là
tổ chức lại hệ thống sản xuất nông nghiệp
theo hướng bền vững.

III. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI
CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THÍCH
ỨNG TỐT HƠN VỚI LŨ, ĐẶC BIỆT LÀ
- Theo Nghị quyết số 120/NQ-CP của
LŨ CỰC ĐOAN
Chính phủ đã xác định cơ cấu sản xuất
Trong những năm qua, An Giang mặc
dù chịu ảnh hưởng chung về suy thoái của
nền kinh tế thế giới nhưng sản xuất nông

nông nghiệp vùng ĐBSCL trong thời gian
tới theo 3 trọng tâm: thủy sản-cây ăn quảlúa gắn với các tiểu vùng sinh thái. Trên cơ
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sở đó, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang
cũng đã và đang triển khai một số nông
dung trọng tâm:
+ Xây dựng và trình Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án
liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất
lượng cao vùng ĐBSCL có tính chất liên
vùng giữa các tỉnh có diện tích phát triển
nghề nuôi cá tra, với mục tiêu đề án là
xây dựng liên kết sản xuất giống cá tra 3
cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL nhằm
đáp ứng đủ nhu cầu con giống chất lượng
cao, ổn định cung-cầu về sản xuất giống,
có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, huy
động các thành phần kinh tế tham gia
chuỗi; góp phần phát triển ngành hàng cá
tra theo hướng bền vững đáp ứng các yêu
cầu của thị trường trong nước và quốc tế.
+ Ban hành Quyết định số 929/QĐUBND năm 2015 về việc phê duyệt Đề
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An
Giang đến năm 2020. Các ngành hàng tái
cơ cấu là: cá tra, rau màu, lúa (sản phẩm
chủ lực), nấm ăn-nấm dược liệu, chăn
nuôi bò…và tôm càng xanh (sản phẩm

tiềm năng).
- Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ
cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu và
cây ăn trái giai đoạn 2017-2020 với mục
tiêu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất,
vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an
ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập
cho người dân, góp phần xóa đói giảm
nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ
môi trường và thích ứng với BĐKH. Tổng
diện tích đã thực hiện chuyển đổi sang
cây rau, màu và cây ăn trái trên nền đất
lúa tính đến nay là: 27.487ha. Trong đó,
loại cây trồng đã chuyển đổi trên địa bàn
toàn tỉnh: rau dưa các loại 13.306ha, cây
màu 13.011ha và cây ăn quả 1.170ha.
- Ngành nông nghiệp của tỉnh đã triển
khai thực hiện một số mô hình sản xuất
mùa nước nổi điển hình:
+ Một số mô hình sinh kế mùa nước
nổi được Tổ chức bảo tồn thiên nhiên
quốc tế (IUCN) thực hiện hỗ trợ mô hình
trồng 1-2 vụ lúa sau đó trồng sen, kết hợp
thu hoạch cá tự nhiên, mô hình này hiện
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tại thực hiện thí điểm tại Tịnh Biên và Tri
Tôn với diện tích năm 2018 là 60ha và
tiếp tục mở rộng thực hiện đến năm 2020.
+ Ngoài ra, GIZ cũng quan tâm hỗ trợ
làm mô hình nuôi tôm càng xanh vùng
ngập nước đầu nguồn huyện An Phú,
ngoài con tôm, người dân cũng thu hoạch
thêm cá tự nhiên; mô hình bảo tồn lúa
mùa nổi ở huyện Tri Tôn và các mô hình
khác của người dân như trồng ấu ở Phú
Tân, Chợ Mới, mô hình trồng điên điển ở
Châu Phú.
- Để có những dự án trữ lũ thích hợp
trong thời gian tới, hiện nay An Giang
đang thực hiện Dự án tăng cường khả
năng thích ứng và quản lý nước cho vùng
thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An
Phú, An Giang. Dự án này thực hiện đầu
tư hệ thống đê bao, bờ bao lững vừa cho lũ
tràn và vừa có khả năng trữ nước mùa lũ.

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI
PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Triển khai lập quy hoạch tích hợp
tổng thể phát triển kinh tế xã hội địa
phương, Kế hoạch phát triển ngành nông

nghiệp thích ứng với BĐKH và sự phát triển
thượng nguồn sông Mê Công, chú trọng tính
linh hoạt và kết nối cao với các địa phương
trong và ngoài vùng, phải đảm bảo phù
hợp với điều kiện tự nhiên và phát huy tối
đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh,
trong đó lấy tài nguyên nước và thích ứng
với BĐKH làm trọng tâm xuyên suốt.
2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái
cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu
cơ, nông nghiệp sạch theo phương châm
chú trọng chất lượng thay vì số lượng hướng
đến xây dựng thương hiệu sản phẩm, trong
đó: tập trung vào một số sản phẩm chủ lực
của tỉnh, như: lúa-gạo (lúa nếp chất lượng
cao, nếp Phú Tân, lúa jasmine, nàng nhen
hữu cơ), cây ăn quả (xoài VietGAP, chuối
cấy mô), thủy sản nước ngọt (cá tra thương
phẩm, cá tra giống chất lượng cao)… trên
cơ sở bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm
hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị
mang tính chất liên tỉnh, liên vùng; duy trì
các thị thường truyền thống, đồng thời đẩy
mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm
kiếm thị trường mới, tiềm năng để giảm
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bớt rủi ro thương mại.
3. Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa
học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản
xuất và quản trị hành chính, khắc phục
ngay tình trạng chồng chéo, phối hợp
thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý nhà
nước nhằm từng bước tạo ra nền hành
chính kiến tạo, hiện đại và phục vụ.
4. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban sông
Mê Công Việt Nam và Ủy hội sông Mê
Công quốc tế trong việc xây dựng Cơ chế
hợp tác quản trị nguồn nước xuyên biên
giới với Campuchia và xây dựng Kế hoạch
hành động thực hiện cơ chế hiệu quả.
5. Tiếp tục duy trì và phát triển các
quan hệ đối tác chiến lược và thỏa thuận
liên quan đến ứng phó với BĐKH, quản trị
nguồn nước, phát triển cơ sở hạ tầng với
các đối tác quốc tế như Ngân hàng Thế
giới, ADB, GIZ (Đức), SECO (Thụy Sỹ),
IUCN, AuSAID (Úc), USAID (Mỹ), JICA
(Nhật), AFD (Pháp), Hà Lan nhằm tranh
thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ, đầu tư trong
lĩnh vực BĐKH, tài nguyên nước và phát
triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.

6. Phối hợp cùng các tỉnh thuộc vùng
Tứ giác Long Xuyên gồm Cần Thơ, Hậu
Giang, Kiên Giang hoàn thành xây dựng
nội dung “Tầm nhìn chiến lược phát triển
bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”
làm cơ sở để thực hiện liên kết theo chỉ
đạo của Nghị quyết số 120/NQ-CP và cụ
thể bằng Đề án liên kết phát triển bền
vững vùng Tứ giác Long Xuyên. Ngoài
ra, tỉnh cũng phối hợp ban hành Chương
trình ABCD Mekong với các tỉnh Bến Tre,
Cần Thơ, Đồng Tháp với sự hỗ trợ của Hội
doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng
cao và Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu
năm 2017 chia sẻ thông tin, kết nối để
phát triển và hỗ trợ cho doanh nghiệp mở
rộng thị trường trong và ngoài nước.
7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển
đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với lũ ở
vùng thượng ĐBSCL.
8. Khảo sát, nghiên cứu quy hoạch các vị
trí tiềm năng xây dựng hồ chứa nước đa mục
tiêu, kết hợp tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp
và du lịch sinh thái. Tiếp tục triển khai và
sáng tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông
nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH, thích
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ứng với lũ, tiến đến một nền nông nghiệp
hiện đại, đặc sắc, ứng dụng cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp.
9. Tạo không gian tích trữ nước lũ phục
vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô
hạn, đồng thời chia sẽ nguồn nước với các
tỉnh hạ nguồn, đặc biệt là vùng Tứ giác
Long Xuyên; xây dựng cơ chế vận hành hệ
thống thủy lợi và quản trị nguồn nước liên
tỉnh, liên vùng.
10. Chủ động phối hợp cùng các bộ và
địa phương xây dựng đề xuất các chương
trình và dự án liên kết vùng ĐBSCL. Trong
đó, An Giang được giao chủ trì, đề xuất 05
dự án: (1) Dự án đầu tư nâng cấp Trung
tâm giống cá tra chất lượng cao tỉnh An
Giang; (2) Dự án liên kết sản xuất lúa xuất
khẩu các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long
An, Đồng Tháp; (3) Dự án đầu tư hoàn
chỉnh hệ thống thủy lợi cho vùng Tứ Giác
Long Xuyên; (4) Dự án tăng cường khả
năng chống chịu sạt lở vùng giữa sông Tiền
và sông Hậu; (5) Dự án nâng cấp, cải tạo
tuyến kênh Vĩnh Tế. Khi danh mục đề xuất
dự án của vùng được hoàn thiện, đây là cơ
sở để phân bổ đầu tư và tăng cường nguồn
lực thúc đẩy liên kết vùng tại ĐBSCL.

V. CÁC KHÓ KHĂN THÁCH THỨC
Các khó khăn hiện nay trong việc
chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thích ứng
với lũ ở vùng thượng ĐBSCL trên địa bàn
tỉnh An Giang, gồm:

kế hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây
trồng của tỉnh.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Với những kết quả thực hiện và các
khó khăn trên, tỉnh An Giang kiến nghị Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem
xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ chỉ đạo
đối với các nội dung như sau:
1. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban sông
Mê Công Việt Nam và Ủy hội sông Mê
Công quốc tế trong việc xây dựng Cơ chế
hợp tác quản trị nguồn nước xuyên biên
giới với Campuchia và xây dựng Kế hoạch
hành động thực hiện hiệu quả cơ chế hợp
tác này.
2. Chính phủ ban hành cơ chế, chính
sách đặc thù cho phát triển vùng ĐBSCL,
tăng cường và nâng cao hiệu quả liên kết
vùng; đầu tư, hoàn chỉnh một số công
trình quy mô lớn, tác động toàn vùng,
như:
- Dự án cơ sở hạ tầng tái cơ cấu ngành
nông nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên (dự
kiến tổng mức đầu tư cho tỉnh An Giang là
2.900 tỷ đồng).
- Dự án đầu tư xây dựng hồ trữ lũ, cấp
ngọt Trà Sư-Tri Tôn.
- Dự án đầu tư tăng cường khả năng
thoát lũ và chuyển dịch cơ cấu cây trồng
(T4, T5, T6, 10 Châu Phú, kênh Vịnh Tre)./.

- Diện tích thực hiện chuyển đổi vẫn
chưa đạt tiến độ như kế hoạch đề ra. Do
thị trường đầu ra chưa ổn định, các sản
phẩm rau quả, cây ăn trái còn gặp phải
một số rào cản về kỹ thuật và pháp lý.
- Diễn biến lũ bất thường, ảnh hưởng
từ nhiều yếu tố chủ quan từ việc điều hành
các hồ chứa thủy điện và mưa cực đoan đã
gây nhiều khó khăn cho công tác dự báo lũ
hàng năm, điều này cũng ảnh hưởng đến
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BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN BỀN VỮNG
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
1. Hiện trạng phát triển kinh tế hợp tác
- Tỉnh Đồng Tháp có 164 hợp tác xã
nông nghiệp đang hoạt động theo Luật Hợp
tác xã 2012. Phần lớn các hợp tác xã kinh
doanh đa dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh kết
nối với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản
cho xã viên.
- Tổng doanh thu năm 2018: có
120/164 hợp tác xã tổ chức tổng kết (44
hợp tác xã còn lại chưa tổng kết, trong đó:
21 hợp tác xã mới thành lập; 9 hợp tác xã
ngưng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể;
14 hợp tác xã chưa tổng kết tình hình hoạt
động kinh doanh), với tổng doanh thu là
213.684 triệu đồng; lợi nhuận 23.203 triệu
đồng, lợi nhuận bình quân 01 hợp tác xã
nông nghiệp là 193 triệu đồng.
- Xếp loại hợp tác xã nông nghiệp theo
Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT, tổng số
xếp loại 120/164 hợp tác xã nông nghiệp:
loại tốt có 15 hợp tác xã chiếm 14%; loại
khá có 45 hợp tác xã chiếm 33%; loại trung
bình có 50 hợp tác xã chiếm 43%; loại yếu
10 hợp tác xã chiếm 10%.
- Năm 2018, diện tích thực hiện liên
kết tiêu thụ là 43.959ha, sản lượng thu mua
qua hợp đồng là 269.747 tấn; trong đó có
50 doanh nghiệp, 53 hợp tác xã và 18 tổ
hợp tác tham gia. Nổi bật với các mô hình
như: mô hình hợp tác xã cho nông dân tạm
trữ lúa tại kho của hợp tác xã sau khi thu
hoạch tại thời điểm giá lúa thấp(1); mô hình
(1)

canh tác lúa thông minh do hợp tác xã dịch
vụ nông nghiệp Mỹ Đông II phối hợp cùng
công ty Rynan Smart Fertilizers (tỉnh Trà
Vinh) thực hiện; mô hình ứng dụng công
nghệ nhà màng và tưới nhỏ giọt để sản xuất
giống ớt sạch bệnh của hợp tác xã Tân Bình;
mô hình ứng dụng công nghệ blockchain
vào truy xuất nguồn gốc và áp dụng thương
mại điện tử cho mô hình cây xoài nhà tôi
của hợp tác xã xoài Mỹ Xương; mô hình
ruộng nhà mình của hợp tác xã Thuận Tiến
kết hợp với các doanh nghiệp để cung ứng
gạo được sản xuất theo quy trình an toàn
cho người tiêu dùng ở Hà Nội,...
- Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh cùng các ngành đã mạnh dạn, chủ
động thực hiện Mô hình hội quán trên cơ sở
tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân, là
một thiết chế đa chức năng mới ở nông thôn
với phương châm “chăm chỉ-tự lực-hợp tác”
nhằm chia sẻ những “chuyện làng, chuyện
xóm” và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh
doanh. Đến nay, đã thành lập 70 hội quán
và hoạt động ổn định, có hiệu quả, với tổng
số 3.700 thành viên tham gia; đồng thời có
14 hợp tác xã được thành lập từ nền tảng
mô hình hội quán.
2. Việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản
bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
- Để chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu (BĐKH), tỉnh đã và đang triển khai mô
hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với

Hợp tác xã nông nghiệp Tân Bình và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Cường.
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BĐKH gắn kết với xây dựng chuỗi giá trị
nông sản như: xây dựng mô hình liên kết sản
xuất-tiêu thụ lúa gạo theo tiêu chuẩn SRP do
tập đoàn Lộc Trời và tập đoàn Phoenix triển
khai; mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn
1P5G do Dự án VnSAT triển khai thực hiện
ở 41 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác, với diện tích
22.505ha; thực hiện Dự án Rikolto hỗ trợ
các nông hộ, hợp tác xã sản xuất lúa theo
tiêu chuẩn SRP ở các hợp tác xã Tân Bình,
Bình Thành, Tân Cường, Thắng Lợi; Dự án
BRIA 2 huấn luyện cho 2.500 hộ sản xuất
lúa theo chuẩn SRP gắn liên kết tiêu thụ với
tập đoàn OLAM,…
- Để tăng sức cạnh tranh giá trị nông sản
trên thị trường, thì tất yếu các chuỗi ngành
hàng nông sản phải được hình thành. Trong
điều kiện đó, hợp tác xã phải nâng cao vai

trò của kinh tế tập thể trong việc liên kết
với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ.
Hiện nay, chuỗi giá trị các ngành hàng chủ
lực của tỉnh cơ bản đã được hình thành và
phát huy hiệu quả tích cực(1).
3. Đánh giá chung
- Một số chủ thể tham gia trong chuỗi
giá trị ngành hàng chưa mạnh dạn tham
gia thực hiện, đặc biệt là doanh nghiệp
chưa chú trọng việc liên kết với nông dân
và hợp tác xã, chủ yếu thu mua nông sản
từ thương lái.
- Một bộ phận nông dân sản xuất dựa
vào kinh nghiệm, theo tập quán (chú trọng
vào năng suất, sản lượng); sản xuất không
theo nhu cầu thị trường; việc lạm dụng
thuốc bảo vệ thực vật còn phổ biến gây

(1)
Năm 2018, tổng giá trị sản xuất ngành hàng lúa ước đạt 15.374 tỷ đồng, tăng 562 tỷ đồng so với năm 2017 (đã có 63 công ty, thương
lái thực hiện liên kết tiêu thụ với diện tích 33.300ha, tổng sản lượng thực tế tiêu thụ 216.612 tấn); giá trị sản xuất ngành hàng cá tra ước
đạt 8.214 tỷ đồng, tăng 4,1% tỷ đồng so với năm 2017 (có 20 doanh nghiệp nuôi cá tra xuất khẩu với tổng diện tích 965,2ha); giá trị
ngành hàng xoài ước đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với năm 2017 (đã thực hiện liên kết tiêu thụ trong nước 1.559 tấn; xuất
khẩu 74 tấn); giá trị sản xuất ngành hàng hoa kiểng ước đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng so với năm 2017; giá trị sản xuất ngành
hàng vịt ước đạt 653 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2017.
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mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng
xấu đến môi trường,...
- Việc đào ao nuôi cá tra và phát triển
diện tích trồng cây có múi ngoài quy
hoạch, kết hợp với việc sản xuất chưa gắn
với thị trường trong thời gian qua gây tiềm
ẩn nguy cơ cung vượt cầu và gây ô nhiễm
môi trường.
- Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng
từ sản xuất lúa sang hoa màu, cây công
nghiệp ngắn ngày chưa đạt kế hoạch do
đầu ra thiếu ổn định, cơ sở hạ tầng, phục
vụ sản xuất chưa phù hợp với điều kiện
thực tế.
- Các hợp tác xã chưa mạnh dạn tham
gia ký hợp đồng liên kết và tiêu thụ với
doanh nghiệp; khả năng tiếp cận vốn vay
của hợp tác xã còn hạn chế do phương án
sản xuất kinh doanh hợp tác xã chưa khả
thi. Năng lực hoạt động của các hợp tác xã
nông nghiệp còn hạn chế, trông chờ vào
sự hỗ trợ của Nhà nước, tổ chức bộ máy

quản lý hợp tác xã còn bất cập so với cơ
chế quản lý mới.
4. Giải pháp
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng tiến bộ
kỹ thuật mới vào sản xuất góp phần giảm
giá thành; phối hợp với các viện, trường
nghiên cứu, hoàn thiện quy trình canh tác
tiên tiến, lai tạo giống mới thích ứng với
BĐKH; nhân rộng các mô hình áp dụng
biện pháp sản xuất tiên tiến, góp phần
giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất.
- Tổ thông tin và phân tích thị trường
nông sản của tỉnh thường xuyên thu thập
thông tin về thị trường thông qua các sự hỗ
trợ của các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành
chuyên môn để thông tin kịp thời cho các
địa phương, hợp tác xã, nông dân để định
hướng sản xuất cho phù hợp với yêu cầu
thị trường.
- Tiếp tục rà soát quy hoạch, kế hoạch
sản xuất từng ngành, từng lĩnh vực và
lợi thế của từng địa phương, nhu cầu thị

317

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ II

trường (trong nước và thế giới) và ứng phó
với BĐKH; quy hoạch vùng sản xuất quy
mô lớn theo hướng tập trung, hiện đại để
có thể áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất nhằm tạo ra những nông sản
có chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực
phẩm, đáp ứng yêu cầu của nước nhập
khẩu. Tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp
tác, liên kết theo chuỗi giá trị khép kín,
gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và
tiêu thụ theo chuỗi giá trị.
- Tập trung tháo gỡ những khó khăn
của hợp tác xã như: nguồn lực còn hạn
chế, cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu vốn
hoạt động, khó tiếp cận tín dụng,… bằng
các chính sách thúc đẩy sự cải thiện năng
lực hợp tác xã, tiến tới đa dạng hóa các
hoạt động của hợp tác xã, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ, thu hút ngày càng nhiều
người tham gia vào hợp tác xã.
- Liên kết sản xuất giữa các hộ nông
dân (liên kết ngang) tạo vùng nguyên liệu
có khối lượng lớn đủ sức hấp dẫn các
doanh nghiệp, các thương lái đến thu
mua; tăng cường củng cố các hợp tác xã
lấy hợp tác xã làm đầu mối liên kết với
các doanh nghiệp, thương lái; tổ chức tập
huấn chuyên sâu, đào tạo cho giám đốc,
ban quản trị hợp tác xã, hộ nông dân về
sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, truy
xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ.
- Tăng cường kêu gọi đầu tư của các
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung
ứng đầu vào cho sản xuất, thu mua và chế
biến nông sản hỗ trợ phát triển hợp tác,
liên kết sản xuất theo chuỗi, gắn với tiêu
thụ; giảm tổn thất trong nông nghiệp.
- Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, cải tiến và
phát triển bao bì hàng hóa, xây dựng thương
hiệu cho nông sản tạo thuận lợi cho việc tiêu
thụ cho nông dân.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến
thương mại, tổ chức các hoạt động kết nối
cung cầu, các hoạt động hội chợ, triển lãm,
giới thiệu các mặt hàng nông sản, kết nối
giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối;
kết nối giữa thị trường trong nước với quốc tế.
- Tiếp tục rà soát và thực hiện chính sách
tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn (hỗ trợ các khâu sản xuất, sơ chế,
chế biến và thương mại, tiêu thụ lúa gạo) để
phù hợp với thực tiễn hơn, tác động mạnh
và hiệu quả hơn nhằm khuyến khích các tác
nhân tham gia phát triển chuỗi. Bên cạnh đó
triển khai có hiệu quả các chính sách đặc
thù của tỉnh để khuyến khích và tạo điều
kiện cho các chủ thể trong chuỗi ngành hàng
phát triển bền vững.
5. Kiến nghị
- Chính phủ xem xét, dành nguồn vốn
riêng để thực hiện Quyết định số 445/QĐTTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện,
nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại
vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn
2016-2020; có chính sách khuyến khích,
hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng công nghệ
cao trong sản xuất; đồng thời thống nhất
cơ chế cho nông dân và hợp tác xã được
thế chấp “hợp đồng liên kết với doanh
nghiệp” để vay vốn từ ngân hàng và các tổ
chức tín dụng.
- Bộ Công Thương hỗ trợ cung cấp
thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản;
đồng thời định hướng nhu cầu của thị
trường để các địa phương doanh nghiệp,
hợp tác xã, người dân biết thực hiện sản
xuất phù hợp./.
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BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
CHO CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH BẠC LIÊU
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

I. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ thanh-Truyền hình; tập huấn kỹ thuật cho
ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG 33.780 người, đã góp phần nâng cao trình
NGHỆ PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU độ sản xuất của nông, ngư dân.
NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Nhiều mô hình, cách làm hay được
1. Khái quát tình hình chung

- Nhìn chung, khoa học và công nghệ
đã có bước phát triển mạnh mẽ, tiềm lực
khoa học và công nghệ được nâng lên,
tạo nên những thành quả quan trọng, góp
phần nâng cao năng suất và khả năng
chống chịu với dịch bệnh; phòng, chống
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với các
cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực (tôm
sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển, lúa gạo,
rau quả, muối thực phẩm,…); chất lượng và
năng lực cạnh tranh của một số nông, thủy
sản hàng hóa chủ lực từng bước được cải
thiện; góp phần nâng cao chất lượng cuộc
sống của người dân, thúc đẩy chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn tỉnh.
- Qua 05 năm, toàn tỉnh đã triển khai
thực hiện 04 dự án và 03 đề tài nghiên
cứu khoa học cấp tỉnh, 80 đề tài nghiên
cứu khoa học cấp cơ sở thuộc lĩnh vực
nông nghiệp, phần lớn kết quả nghiên cứu
của các đề tài, dự án được ứng dụng vào
thực tế sản xuất; thực hiện 12 chương trình
khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông
quốc gia đầu tư và 53 mô hình trình diễn,
sản xuất thử do tỉnh đầu tư; 263 chương
trình khuyến nông trên sóng Đài Phát

nông, ngư dân ứng dụng thành công trong
sản xuất; việc hướng dẫn nông, ngư dân
sản xuất theo quy trình thực hành nông
nghiệp tốt (VietGAP), thâm canh sâu, ứng
dụng công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh
tế cao, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi
trường; các mô hình nuôi tôm sinh thái
cho sản phẩm tôm sạch, được thị trường
ưa chuộng; mô hình liên kết, tổ chức sản
xuất theo tổ, đội khai thác hải sản trên
biển đã góp phần nâng cao hiệu quả khai
thác biển; việc chuyển giao tiến bộ kỹ
thuật sản xuất muối bằng phương pháp trải
bạt trên sân kết tinh cho năng suất cao,
chất lượng tốt hơn và giá bán cao hơn so
với sản xuất truyền thống, góp phần tạo
nên thương hiệu muối Bạc Liêu nổi tiếng
trong và ngoài nước. Việc xây dựng cánh
đồng lớn, cơ giới hóa đã đem lại hiệu quả
tích cực về kinh tế-xã hội và môi trường.
- Qua 05 năm, trên địa bàn tỉnh có
rất nhiều doanh nghiệp tham gia tập huấn
hướng dẫn nông, ngư dân sử dụng giống
mới, các sản phẩm vật tư nông nghiệp cho
trên 134.200 lượt người; mô hình hợp tác,
liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm có
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên (TNHH MTV) lương thực Vĩnh Lộc,
thực hiện tập huấn khuyến nông cho gần
22.330 nông dân (theo hình thức cùng

319

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ II

nông dân ra đồng) đã góp phần nâng cao
năng suất, chất lượng lúa, gạo và thu nhập
của nông dân.
- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất,
nâng cao năng lực phòng chống thiên tai
như: ứng dụng “đê mềm” để gây bồi tạo
bãi; kè bờ sông, cửa biển chống sạt; ứng
dụng sáng chế “đập trụ đỡ”, “đập bản
dầm” hệ thống cống điều tiết nước, ngăn
mặn, cống qua đê, hệ thống công trình
ngăn triều, chống ngập; hệ thống cảnh
báo sóng thần, báo bão,…
2. Tình hình triển khai nghiên cứu và
ứng dụng khoa học công nghệ từ năm
2013 đến năm 2018
a) Tình hình triển khai nghiên cứu và
ứng dụng khoa học công nghệ trong các
lĩnh vực ngành
Giai đoạn 2013-2018, đã và đang triển
khai nghiên cứu 07 đề tài, dự án cấp tỉnh
và 80 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trong
các lĩnh vực thủy sản, trồng trọt và bảo vệ
thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy lợi, xây
dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm...
Kết quả: tất cả các đề tài sau nghiệm
thu được chuyển giao cho Trung tâm
Khuyến nông, các đơn vị chủ trì ứng dụng
trong công tác quản lý, phát triển sản xuất
của ngành nông nghiệp thông qua công tác
xây dựng kế hoạch; hội thảo, tập huấn; mô
hình trình diễn để triển khai nhân rộng.
b) Ứng dụng khoa học công nghệ trong
xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng
cao năng lực phòng chống thiên tai, thích
ứng với BĐKH, sống chung với hạn, mặn
- Xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất
+ Xây dựng được hệ thống kết cấu
hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh gồm:
01 công trình đê biển dài 52,4km (hiện
còn 8km đê chưa được nhựa hóa); hệ

thống đê sông dài 379km và bờ bao dài
2.940km; 102 cống tưới, tiêu, trong đó
có 83 cống tham gia điều tiết nước (trong
đó hệ thống cống dọc theo Quốc lộ 1A
23 cống, hệ thống phân ranh mặn, ngọt
Bạc Liêu - Sóc Trăng 55 cống và hệ thống
Đông Nàng Rền 05 cống); 06 công trình
kè chống sạt lở bờ biển, bờ sông và khu
dân cư, trung tâm thị trấn; 33 kênh trục
và kênh cấp 1 dài 720km; 304 kênh cấp
2 dài 1.616km; 753 kênh cấp 3 vượt cấp
dài 2.736km và 3.141 kênh cấp 3, kênh
nội đồng dài 3.402km; xây dựng 31 trạm
bơm điện và 269 ô thủy lợi khép kín
(diện tích mỗi ô 30-70ha).
+ Đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng nuôi
tôm công nghiệp, bán công nghiệp:
(i) Các dự án đã hoàn thành: xã Vĩnh
Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu; xã Vĩnh
Hậu, huyện Hòa Bình; xã Long Điền,
huyện Đông Hải; xã Long Điền Đông-
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Long Điền Tây, huyện Đông Hải (hoàn
thành khu vực xã Long Điền Tây 500ha,
chuẩn bị thực hiện giai đoạn 2 khu vực
xã Long Điền Đông). Đang thực hiện dự
án xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (hoàn
thành khoảng 60% khối lượng).
(ii) Đang thực hiện công tác chuẩn bị
đầu tư: xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình;
Vĩnh Trạch-Hiệp Thành, thành phố Bạc
Liêu; khu vực kênh Giồng Me-kênh Bạc
Liêu-Cà Mau; khu vực Nam Xiêm Cán,
thành phố Bạc Liêu; xã Vĩnh Lộc, huyện
Hồng Dân (vùng lúa-tôm); xã Phong Tân,
thị xã Giá Rai và xã Vĩnh Phú Tây, huyện
Phước Long (vùng lúa-tôm); vùng sản xuất
lúa-tôm ổn định thị xã Giá Rai; kênh 30/4Chùa Phật; kênh Chùa Phật-Cái Cùng
(vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh
và quảng canh cải tiến).
+ Dự án cống âu thuyền Ninh Quới:
đang lập phương án giải phóng mặt bằng;

Dự án xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.
- Nâng cao năng lực phòng chống
thiên tai, thích ứng với BĐKH, sống chung
với hạn, mặn
+ Trang bị thiết bị, máy móc để thực
hiện tốt công tác thông tin cho các tàu
thuyền hoạt động trên biển để chủ động
phòng tránh các đợt áp thấp nhiệt đới,
bão và thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu
nạn trên biển đối với các trường hợp tai
nạn trên biển. Đầu tư đưa vào sử dụng 3
trạm đèn tín hiệu báo bão ven biển tại
cửa biển Nhà Mát, Cái Cùng và Gành
Hào, phục vụ tốt cho tàu đánh bắt gần bờ
khi có áp thấp nhiệt đới hay gió bão xuất
hiện. Thực hiện Đề án nâng cao nhận
thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng đến năm 2020 trên
địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tổ chức 06 lớp tập
huấn với 1.275 người tham dự.
+ Thi công hoàn thành Hệ thống công
trình phân ranh mặn, ngọt tỉnh Sóc TrăngBạc Liêu (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn làm chủ đầu tư): đã bàn giao
cho tỉnh quản lý sử dụng 47 công trình
và sửa chữa 20 cống dọc Quốc lộ 1A để
chủ động kiểm soát nguồn nước, phòng,
chống triều cường do hiện tượng biến đổi
khí hậu, nước biển dâng.
+ Hoàn thành sửa chữa lớn bờ kè khu
du lịch Nhà Mát với chiều dài 617m; dự
án thí điểm “đê mềm” để gây bồi tạo bãi
khôi phục rừng phòng hộ ven biển khu vực
cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; kè
chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát,
thành phố Bạc Liêu với chiều dài 522m;
kè chống sạt lở cửa sông, ven biển thị trấn
Gành Hào, huyện Đông Hải.
+ Đang triển khai thực hiện các dự án
thuộc Chương trình ứng phó với BĐKH,
gồm: Dự án xây dựng hệ thống công trình
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ngăn triều, chống ngập cho thành phố
Bạc Liêu và vùng lân cận; Dự án gây bồi
tạo bãi và trồng cây chống xói lở khu vực
biển Nhà Mát; Dự án chống xói lở gây
bồi, trồng rừng ngập mặn, chống xói lở
bảo vệ đê biển Gành Hào; Dự án gây bồi
tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển
tỉnh Bạc Liêu; Tiểu dự án tuyến đê biển
đoạn từ kênh Huyện Kệ đến Nhà Mồ và
đập trụ đỡ (cống kết hợp cầu giao thông)
bắt qua kênh Huyện Kệ; Tiểu dự án đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và
phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế,
thích ứng BĐKH ở huyện Hòa Bình, Đông
Hải và thành phố Bạc Liêu (WB9).
+ Đang thực hiện đầu tư Dự án khu
neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, kết hợp
với cảng cá Nhà Mát; Dự án nâng cấp,
mở rộng cảng cá Gành Hào; Dự án khu
dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh
Bạc Liêu.
+ Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển
Đông và hệ thống cống qua đê (đang
khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo
nghiên cứu khả thi); dự án sửa chữa nâng
cấp mái đê, khắc phục sạt lở, nâng cấp
7km đê cấp bách trên địa bàn thành phố

Bạc Liêu (trình thẩm định báo cáo nghiên
cứu khả thi); dự án xây dựng nâng cấp đê
biển Đông và hệ thống cống qua đê cấp
bách chống BĐKH tỉnh Bạc Liêu (trình
thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi).
3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng và tác
động của khoa học công nghệ đối với tái
cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền
vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Kết quả các đề tài nghiên cứu được ứng
dụng vào hoạch định các kế hoạch, chỉ
đạo, điều hành của ngành; ứng dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật, giải pháp tổng hợp
để phục vụ phát triển sản xuất. Kết quả các
đề tài đã góp phần làm cơ sở định hướng
sản xuất, chỉ đạo điều hành của ngành
nông nghiệp, góp phần thay đổi tư duy sản
xuất nhỏ lẻ, truyền thống của nông dân,
chuyển dần sang sản xuất theo mô hình
liên kết; mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có
hàm lượng khoa học cao (như nuôi tôm siêu
thâm canh); nâng cao nhận thức của nông
dân về sản xuất sản phẩm sạch, an toàn,...
Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất và
tăng lợi nhuận cho nông dân.
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a) Hiệu quả ứng dụng trong một số lĩnh
vực ngành
- Lĩnh vực thủy sản
+ Việc điều tra hiện trạng nghề nuôi
tôm và kết quả ứng dụng vào sản xuất từ đó
đánh giá, hoạch định các kế hoạch; làm
cơ sở cho quá trình chỉ đạo, điều hành của
ngành tiêu biểu như các đề tài: điều tra,
đánh giá hiện trạng nghề nuôi tôm thâm
canh, bán thâm canh trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu; điều tra, đánh giá việc sử dụng
hóa chất, kháng sinh trong nuôi tôm thâm
canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu; đánh giá hiệu quả hình thức
ương san 2 giai đoạn đối với mô hình nuôi
tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm
canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đánh giá
hiệu quả mô hình nuôi tôm quảng canh cải
tiến kết hợp có trồng năn tượng (Scirpus
littoralis) ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu;
điều tra hiện trạng và cải tiến quy trình
nuôi Artemia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;…
kết quả của các đề tài được ứng dụng vào
hoạch định các kế hoạch, chỉ đạo, điều
hành của ngành.
+ Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp

tổng hợp, tiến bộ khoa học công nghệ, sản
phẩm công nghệ sinh học và phương pháp
chẩn đoán bệnh đã góp phần hạn chế dịch
bệnh, thích ứng BĐKH, nâng cao hiệu quả
các mô hình thủy sản, như kết quả các đề
tài, dự án: ứng dụng vi sinh trong nuôi tôm
sú công nghiệp; sản xuất nhân tạo nghêu
giống; tôm càng xanh giống; thực trạng và
giải pháp khai thác nguồn lợi thủy sản ven
bờ bằng nghề lồng bẫy tại tỉnh Bạc Liêu;
đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp
nâng cao năng suất nuôi tôm quảng canh
cải tiến kết hợp vùng Nam Quốc lộ 1A trên
địa bàn xã Định Thành, huyện Đông Hải,
tỉnh Bạc Liêu; một số giải pháp kỹ thuật
để tăng năng suất mô hình tôm-cua-cá tại
huyện Phước Long; sử dụng chế phẩm vi
sinh BZT nhằm khống chế mật độ vibrio sp
và hạn chế sử dụng hóa chất trong ao nuôi
tôm sú (Penaeus monodon) bán thâm canh;
pha hỗn hợp phản ứng PCR (Polymerase
Chain Reaction) chẩn đoán virus đốm trắng
(White Spot Syndrome Virus) trên tôm sú
(Penaeus monodon) theo tiêu chuẩn OIE;
ứng dụng phương pháp realtime PCR để
chẩn đoán bệnh hoại tử cơ quan tạo máu
và biểu mô-IHHNV (Infectious hypodermal
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and hematopoietic necrosis virus) trên tôm
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại
Bạc Liêu;… Qua đó, các tiến bộ khoa học
kỹ thuật được ứng dụng để phục vụ phát
triển sản xuất.

đánh giá chọn lọc một số giống lúa có
khả năng chịu hạn tại tỉnh Bạc Liêu; thử
nghiệm giống lúa OM 5954 và OM 8017
phục vụ sản xuất trong vùng lúa-tôm có độ
mặn từ 4-60/00 ở huyện Hồng Dân,...

- Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

+ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,
các giải pháp sản xuất thân thiện môi trường
tạo ra sản phẩm sạch, an toàn để phục vụ
phát triển sản xuất như: chuyển giao quy
trình sản xuất nấm xanh Ometar dùng để
trừ rầy nâu hại lúa; sử dụng dịch trích tỏi
(Allium sativum), ớt (Capsicum annuum
L.), gừng (Zingiber officinale) phòng trị sâu
hại trên cải xanh; xây dựng quy trình kỹ
thuật trồng bắp nếp an toàn tại xã Vĩnh Phú
Đông, huyện Phước Long; đánh giá hiệu
quả quản lý bệnh hại lúa của dịch trích cây
cỏ lào và cây diệp hạ châu vụ hè thu 2015
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu,...

+ Ứng dụng vào hoạch định các kế
hoạch, chỉ đạo, điều hành của ngành như:
các nghiên cứu về giống lúa có năng suất,
chất lượng cao, chống chịu hạn, mặn và
sản xuất theo liên kết chuỗi góp phần làm
cơ sở định hướng sản xuất, chỉ đạo điều
hành trong lĩnh vực trồng trọt trước diễn
biến thời tiết bất thường, tình hình BĐKH
ngày càng diễn biến phức tạp, tiêu biểu
như các đề tài: so sánh hiệu quả kinh tế
của 2 nhóm hộ sản xuất lúa theo hợp đồng
và không theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm
vụ đông xuân 2013-2014 tại xã Ninh Hòa,
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; so sánh
năng suất 16 giống lúa nhóm A1 và 16
giống lúa nhóm A2 vụ đông xuân 20142015 tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình;
so sánh năng suất và tính thích nghi của
05 giống lúa OM trên vùng đất nhiễm mặn
ở thị xã Giá Rai vụ thu đông năm 2016;

- Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
Nuôi thử nghiệm giống vịt siêu nạc Star
76 của Pháp theo phương thức bán chăn
thả quy mô nông hộ ở xã Vĩnh Hưng, huyện
Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; nuôi thử nghiệm
giống gà mía theo phương thức bán chăn
thả quy mô nông hộ ở xã Vĩnh Trạch Đông,
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thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu năm
2015,… Các đề tài đã ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật, các đối tượng nuôi mới
nên kết quả đề tài góp phần phát triển sản
xuất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
- Lĩnh vực thủy lợi
Các kết quả được ứng dụng trong công
tác quản lý các công trình thủy lợi bằng tiến
bộ của khoa học máy tính, bằng các giải
pháp kỹ thuật phục vụ tốt trong công tác
tham mưu trong lĩnh vực thủy lợi, cụ thể: số
hóa bản đồ kênh mương trên địa bàn các
huyện Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi;
cải tiến thiết bị nâng hạ dao cắt bùn, lưỡi
cào rác; thiết kế mô hình trạm bơm điện
hiệu quả để phục vụ sản xuất nông nghiệp
trong vùng ngọt ổn định tỉnh Bạc Liêu; giải
pháp bán kiên cố hóa kênh mương trong
vùng ngọt ổn định tỉnh Bạc Liêu.
Bên cạnh đó, các đề tài, dự án phối
hợp hoặc tham gia thực hiện với các viện
nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức đã
góp phần cho sự phát triển của ngành nông
nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, thích
ứng BĐKH, tiêu biểu như: phối hợp Dự án
WB6 thực hiện mô hình thí điểm trồng lúa
kết hợp nuôi trồng thủy sản tại huyện Phước
Long và Chương trình IPM (quản lý dịch hại
tổng hợp); chương trình ICMP (GIZ): nâng
cao tính hiệu quả và bền vững mô hình
nuôi tôm quảng canh cải tiến luân canh lúa
theo hướng VietGAP tại huyện Phước Long;
phối hợp với Viện Nuôi trồng thủy sản 2
thực hiện mô hình tôm sú-lúa sử dụng vi
sinh; phối hợp với Tổ chức Nông lương Liên
hiệp quốc (FAO) tổ chức 15 lớp tập huấn
kỹ thuật canh tác lúa-tôm bền vững trên
địa bàn huyện Phước Long và thực hiện
Dự án “Cải tiến kỹ thuật các mô hình nuôi
tôm quy mô nông hộ nhằm nâng cao khả
năng phục hồi và cải thiện môi trường trước
những tác động của BĐKH tại tỉnh Bạc
Liêu”; phối hợp với Trung tâm nghiên cứu

và Phát triển chăn nuôi gia cầm (Vigova)
thực hiện “Mô hình nuôi vịt kiêm dụng, vịt
biển nuôi thịt”; phối hợp với Tổ chức Bảo
tồn thiên nhiên Thế giới (WWF) thực hiện
Dự án “Thúc đẩy chứng nhận và quản lý
thực hành tốt hơn đối với hộ nuôi tôm quy
mô nhỏ ở Việt Nam”...
b) Tác động của việc ứng dụng khoa
học và công nghệ đối với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp phát triển theo hướng bền
vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Việc ứng dụng khoa học và công nghệ
trong các lĩnh vực ngành nông nghiệp đã
góp phần đáng kể vào sự phát triển của
ngành nông nghiệp nói riêng và của tỉnh nói
chung. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)
theo giá hiện hành tăng từ 24.509.605 triệu
đồng năm 2013 lên 32.668.837 triệu đồng
năm 2017 (tăng trưởng bình quân 7,78%/
năm), trong đó tổng sản phẩm nông lâm
thủy sản tăng từ 11.376.190 triệu đồng lên
12.579.030 triệu đồng (tăng trưởng bình
quân 3,21%/ năm).
Phát triển nông nghiệp theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bền vững
thích ứng với BĐKH; hiệu quả sản xuất
trên từng lĩnh vực được nâng lên rõ rệt,
chất lượng sản phẩm ngày càng được đảm
bảo, đời sống của nông dân nông thôn
được nâng lên, tiêu biểu như:
- Lĩnh vực thủy sản
+ Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng
từ 170.436 tấn (năm 2013) lên 227.207
tấn (năm 2018). Bên cạnh đó, việc ứng
dụng khoa học và công nghệ vào nuôi tôm
thâm canh, bán thâm canh đã nâng hiệu
quả mô hình nuôi này nên diện tích nuôi
tôm thâm canh, bán thâm canh tăng từ
15.097ha lên 21.988ha (năng suất nuôi
tôm sú tăng từ 1,94 tấn/ha lên 2,15 tấn/
ha), trong đó có 274 ha nuôi tôm thẻ chân
trắng siêu thâm canh ứng dụng công nghệ
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cao cho năng suất 24 tấn/ha, tạo ra sản
phẩm có hàm lượng khoa học cao.
+ Xây dựng các vùng nuôi trồng thủy
sản tập trung, sản xuất hàng hóa lớn với
quy mô 136.498ha canh tác nuôi trồng
thủy sản, trong đó tôm nuôi 132.230ha, cá
và thủy sản khác 4.268ha; diện tích nuôi
trồng thủy sản đạt 139.587ha; sản lượng
nuôi trồng thủy sản đạt 227.207 tấn, trong
đó tôm 126.358 tấn, cá và thủy sản các
loại 100.849 tấn.
+ Đa dạng hóa phương thức nuôi:
nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh
12.885ha, tôm thẻ chân trắng siêu thâm
canh và thâm canh 9.103ha, quảng canh
cải tiến chuyên tôm 420ha, nuôi thủy sản
trên đất tôm-lúa 33.747ha; quảng canh
cải tiến kết hợp 79.164ha (trong đó tômrừng 4.726ha); nuôi cua, cá và thủy sản
khác 4.268ha.
+ Chủ động sản xuất giống thủy sản
có chất lượng cao đối với các đối tượng
nuôi chủ lực, hiện có nhiều doanh nghiệp
sản xuất giống thủy sản với sản lượng tôm
giống 30 tỷ Post tôm sú, tôm thẻ/năm (cơ
bản giải quyết được nhu cầu tôm giống
phục vụ sản xuất trong tỉnh và là tỉnh có
quy mô sản xuất tôm giống lớn nhất khu
vực đồng bằng sông Cửu Long). Tập đoàn
Việt Úc ứng dụng công nghệ cao vào sản
xuất tôm giống, đơn vị duy nhất được phép
sản xuất tôm giống bố, mẹ (sản lượng tôm
giống chiếm 22% tổng thị phần tôm giống
cả nước, trong đó tại tỉnh Bạc Liêu đã
chiếm hơn 55% thị phần).
+ Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả
trong nuôi trồng thủy sản như: mô hình
nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng thâm
canh theo hướng VietGAP; xây dựng chuỗi
liên kết nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng
đạt tiêu chuẩn VietGAP; mô hình nuôi cá
vược (cá chẽm); mô hình nuôi cá dứa; mô
hình nuôi tôm tiên tiến, sử dụng chế phẩm

sinh học, hạn chế sử dụng hóa chất, kháng
sinh cấm trong nuôi tôm thâm canh, bán
thâm canh; mô hình nuôi tôm sinh thái
(mô hình tôm-lúa, tôm-rừng, rừng-tôm,…)
đem lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm
có sức cạnh tranh trên thị trường, góp
phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; mô
hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh đem lại
hiệu quả kinh tế cao (công ty TNHH MTV
Hải Nguyên; công ty TNHH Sản xuất và
Thương mại Trúc Anh; công ty cổ phần
Việt Úc Bạc Liêu nuôi tôm theo quy trình
khép kín trong nhà kính, năng suất trung
bình đạt 25-40 tấn/ha/vụ, lợi nhuận hàng
trăm triệu đồng/năm) được xác định là
điểm nhấn, tạo bước đột phá trong nghề
nuôi trồng thủy sản của tỉnh; mô hình nuôi
tôm thẻ 2 giai đoạn; ứng dụng công nghệ
cao trong nuôi tôm (công nghệ nhà màng
của Israel; công nghệ cho ăn tự động của
Úc; công nghệ sinh học xác định tình
trạng sức khỏe của tôm,...); nuôi tôm ứng
dụng công nghệ cao quan trắc môi trường
tự động; thực hành nuôi trồng thủy sản
tốt, nuôi trồng thủy sản có chứng nhận
(VietGAP, GlobalGAP, ASC, hữu cơ).
+ Phát triển mô hình nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao:
(i) Toàn tỉnh có 10 công ty, đơn vị áp
dụng công nghệ nhà màng của Israel, công
nghệ cho ăn tự động của Úc, công nghệ
sinh học xác định tình trạng sức khỏe của
tôm,... với tổng diện tích 810,5ha; thả
nuôi tôm 100,54ha; thu hoạch 77,54ha;
sản lượng 1.962 tấn.
(ii) Triển khai kế hoạch thực hiện nuôi
tôm ứng dụng công nghệ cao (nuôi tôm 2
giai đoạn) cho 287 hộ dân, tổng diện tích
814,38ha; thả nuôi tôm 173,46ha; thu
hoạch 157,96ha; sản lượng 4.598 tấn.
(iii) Tập trung thi công xây dựng hoàn
thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I và nạo
vét hệ thống thủy lợi cấp, thoát nước phục
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vụ “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao phát triển tôm Bạc Liêu”. Đẩy nhanh
tiến độ lập và trình duyệt Quy hoạch phân
khu xây dựng “Khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”;
Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung
tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”.
(iv) Bước đầu thực hiện mô hình liên
kết sản xuất theo chuỗi an toàn vệ sinh
thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, có
03 doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến
xuất khẩu thủy sản ký kết hợp tác, liên kết
với nông dân thực hiện nuôi tôm sú thâm
canh, bán thâm canh, nuôi tôm sú quảng
canh cải tiến (theo tiêu chuẩn ASC, Global
Gap/ASC), mô hình tôm-rừng với diện tích
1.369ha và bao tiêu gần 130 tấn tôm của
nông dân với giá cao hơn thị trường từ
15.000-20.000 đồng/kg.
- Lĩnh vực trồng trọt
Tổng sản lượng lúa tăng từ 990.500 tấn
lên 1.110.551 tấn. Năng suất: lúa đông
xuân tăng từ 6,6 tấn/ha lên 7,37 tấn/ha;
lúa hè thu tăng từ 5,44 tấn/ha lên 5,58 tấn/
ha; lúa thu đông tăng từ 5,36 tấn/ha lên
5,98 tấn/ha; lúa-tôm tăng từ 4,49 tấn/ha

lên 4,8 tấn/ha.
Xây dựng mô hình sản xuất phù hợp,
chủ động sống chung với hạn mặn; chủ
động từ khâu sản xuất giống, thâm canh,
chế biến, bảo quản và phân phối các sản
phẩm tạo chuỗi giá trị khép kín. Chuyển
từ tư duy sản xuất nông nghiệp đảm bảo
an ninh lương thực sang sản xuất nông
nghiệp hàng hóa, đa dạng, quy mô lớn,
hiện đại gắn với thị trường tiêu thụ, sáng
tạo ra nhiều mô hình mới đặc sắc trong
nền nông nghiệp thích ứng với BĐKH.
+ Về chuyển đổi cơ cấu giống lúa và sử
dụng giống lúa: nhóm giống lúa chất lượng
cao 168.437 ha (chiếm 91,03% diện tích
gieo trồng), trong đó giống lúa đặc sản
(Một bụi đỏ, Tài nguyên) 22.686ha (chiếm
12,26% diện tích), giống lúa thơm (Đài
Thơm 8, RVT, Nàng Hoa 9, ST24, Hoa
Tiên) 106.688ha (chiếm 57,66% diện
tích) và giống lúa thơm nhẹ và không
thơm (OM 4900, OM 5451, OM 6976,
OM 7347, OM 2517) 39.063ha (chiếm
21,11% diện tích); nhóm giống lúa có
chất lượng trung bình, thấp (BTE1, IR
50404, OM 576, IR 42, Bảy hóa) và giống
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khác 16.599ha (chiếm 8,97% diện tích).
Diện tích sử dụng giống cấp xác nhận
139.883ha (chiếm 75,6% diện tích gieo
trồng); diện tích giảm lượng giống gieo sạ
từ 80 - 100kg/ha 59.023ha (chiếm 31,9%
diện tích), từ 100 – 150kg/ha 115.983ha
(chiếm 62,68% diện tích), trên 150kg/ha
10.030ha (chiếm 5,42% diện tích). Mạng
lưới sản xuất lúa giống trong dân từng
bước được mở rộng, tạo sự chuyển biến
về chất từ nhân giống cấp xác nhận lên
nhân giống cấp nguyên chủng, quy trình
sản xuất giống theo từng cấp được chuyển
giao cho mạng lưới và bà con nông dân
thực hiện ngày càng tốt hơn.
+ Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để
thâm canh, tăng năng suất: đẩy mạnh
ứng dụng 3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 giảm,
xuống giống né rầy trong sản xuất lúa
(chiếm 87,42% diện tích gieo trồng lúa,
lợi nhuận tăng thêm từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/
ha/vụ so với ruộng không áp dụng); sản
xuất lúa chất lượng theo hướng VietGAP

áp dụng kỹ thuật SRI nhằm góp phần giảm
khí thải nhà kính; mô hình trồng ngô nếp
(bắp tươi) theo hướng chuyển đổi cơ cấu
cây trồng; Chương trình IPM (Chương trình
quản lý dịch hại tổng hợp, gồm các biện
pháp: thời vụ, sử dụng giống, phân bón,
thiên địch, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý
nước,...; kết quả là giảm số lần phun và
lượng thuốc bảo vệ thực vật, ổn định hệ
sinh thái và bảo vệ năng suất, sản lượng
cây trồng theo hướng an toàn bền vững)
trên cây lúa 4.760ha; mô hình tiết kiệm
nước “ngập khô xen kẽ” trên cây lúa, diện
tích ứng dụng 469ha (mô hình này giúp
nâng cao sức chống chịu cho cây lúa, tiết
kiệm nước tưới, giảm áp lực thiếu nước
trong mùa khô, thích ứng với BĐKH, lợi
nhuận tăng thêm từ 3,1-6,0 triệu đồng/ha);
mô hình sinh thái trên cây lúa thực hiện
62ha (mô hình giúp nông dân liên kết thay
đổi tập quán quản lý dịch hại bằng thuốc
hóa học, chuyển sang phương thức quản lý
dịch hại theo hướng sinh học, bảo tồn và
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làm đa dạng các loài thiên địch, ổn định
hệ sinh thái đồng ruộng, tăng vẻ mỹ quan
đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường,
nâng cao sức khỏe cộng đồng; lợi nhuận
tăng thêm 3,5 triệu đồng/ha). Tập huấn,
chuyển giao và chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất an toàn cho 4 cây rau (măng tây,
hẹ, cải rổ và ngò rí) với diện tích 23ha ở
thành phố Bạc Liêu và huyện Phước Long;
bổ sung vào cơ cấu cây trồng của tỉnh gồm
cây măng tây và thanh nhãn Bạc Liêu.
+ Xây dựng được 21 cánh đồng lớn
trên cây lúa, với diện tích canh tác 11.372
ha (trong đó huyện Vĩnh Lợi 57ha/5 cánh
đồng, huyện Hòa Bình 4.990ha/5 cánh
đồng, huyện Hồng Dân 2.658ha/4 cánh
đồng, huyện Phước Long 3.154ha/7 cánh
đồng), lợi nhuận tăng thêm so với ruộng
không áp dụng từ 3,0 - 3,5 triệu đồng/ha/
vụ; thực hiện mô hình hợp tác, liên kết
sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa nông dân
và doanh nghiệp được 44.922ha lúa, sản
lượng bao tiêu 263.307 tấn lúa với giá cao

hơn thị trường từ 100-200 đồng/kg lúa tùy
theo doanh nghiệp.
+ Đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa,
giảm tổn thất trong trồng trọt: toàn tỉnh có
3.751 máy cày các loại, 257 máy gặt (trong
đó 250 máy gặt đập liên hợp), 78 máy suốt
lúa, 50 lò sấy lúa, 87 máy gieo sạ, 24.546
bình phun thuốc bảo vệ thực vật có động
cơ, 24.000 máy bơm nước, xây dựng 31
trạm bơm điện; xây dựng được 269 ô thủy
lợi khép kín, diện tích mỗi ô 30-70ha. Đối
với sản xuất lúa mức độ cơ giới hóa 100%
khâu làm đất, bơm nước; 10 % khâu gieo
sạ; 84% khâu thu hoạch lúa (trong đó máy
gặt đập liên hợp trong tỉnh đáp ứng 25%
và máy gặt đập liên hợp ngoài tỉnh đáp
ứng 59%); 90% sản lượng lúa được sấy và
85% khâu phun thuốc bảo vệ thực vật; tỷ
lệ tổn thất trong sản xuất, thu hoạch và sau
thu hoạch lúa 11-13%.

329

- Lĩnh vực chăn nuôi
Năm 2018, tổng đàn heo 249.245

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ II

con; đàn gia cầm 2.893.580 con; đàn
trâu, bò, dê 14.169 con; sản lượng thịt hơi
các loại 49.176,99 tấn; sản lượng trứng
70,22 triệu quả; chăn nuôi động vật hoang
dã (đàn cá sấu 318.450 con; ba ba, cua
đinh, càng đước 48.800 con; trăn, rắn,...
97.650 con), sản phẩm động vật hoang dã
các loại 2.452,44 tấn.
+ Từng bước chuyển dần từ chăn nuôi
nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư sang
phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại,
gia trại ngoài khu dân cư; toàn tỉnh có 42
trang trại chăn nuôi, với trên 3.500 con
heo và trên 5.000 con gia cầm.
+ Về công tác giống vật nuôi: phát triển
ổn định đàn heo nái và nọc giống, mỗi
năm cung ứng cho thị trường 2.300 con
heo giống chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu
thay thế đàn heo giống bố, mẹ phục vụ sản
xuất chăn nuôi heo trong tỉnh; tỷ lệ nạc
hóa đàn heo đạt 85%, với các giống heo
chủ lực như Yorkshire, Landrace, Duroc,...;
đưa các giống gia cầm chất lượng cao vào
chăn nuôi như: gà Lương Phượng, vịt Anh
Đào, vịt siêu thịt.
+ Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào
thực tế sản xuất chăn nuôi: chương trình
cải tạo đàn gà; chuyển giao mô hình chăn
nuôi vịt thịt an toàn sinh học kết hợp với
ao nuôi cá, xây dựng được vùng nuôi an
toàn, quản lý tốt dịch bệnh, bảo vệ môi
trường sinh thái, phát triển chăn nuôi theo
hướng bền vững đáp ứng được các yêu cầu
phòng, chống dịch cúm gia cầm, mô hình
thực hiện nhằm tận dụng được nguồn thức
ăn sẵn có ở địa phương làm giảm chi phí
đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế (sau 5055 ngày nuôi vịt đạt trọng lượng bình quân
3,0kg/con), giảm thiểu tác động của thời
tiết bất thường và hạn chế tình hình dịch
bệnh thường xuyên xảy ra, ngày càng diễn
biến phức tạp như cúm gia cầm, lở mồm
long móng gia súc, heo tai xanh,...

+ Về tổ chức sản xuất chăn nuôi theo
chuỗi giá trị: mô hình liên kết và mô hình
chăn nuôi gà trứng thương phẩm trang
trại, an toàn dịch bệnh gắn với các cơ sở
kinh doanh, chế biến mặc dù có nhiều
tiềm năng và lợi thế, song ngành chăn
nuôi Bạc Liêu vẫn phát triển chậm, chăn
nuôi vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, phân tán,
năng suất, chất lượng giống, chất lượng
sản phẩm còn thấp, giá thành sản xuất
cao, chưa có những sản phẩm chăn nuôi
đặc thù, còn hạn chế trong an toàn vệ
sinh thực phẩm và sức cạnh tranh của sản
phẩm trên thị trường.
- Lĩnh vực diêm nghiệp
+ Diện tích sản xuất muối 1.675ha,
trong đó diện tích muối trải bạt 82,5ha.
Sản lượng muối đạt 49.481 tấn, trong đó
muối trắng đạt 17.197 tấn.
+ Thực hiện chuyển đổi diện tích sản
xuất muối đen, sản xuất thủ công, năng
suất, chất lượng, thu nhập thấp sang nuôi
trồng thủy sản và nuôi Artemia (diện tích
muối từ 2.660ha năm 2013 giảm còn
1.675ha năm 2018); thực hiện chuyển
dịch từ sản xuất muối đen sang sản xuất
muối trắng. Chất lượng hạt muối đạt các
chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN
3974-84 về muối thực phẩm tương ứng
với từng loại muối; mô hình sản xuất muối
sạch bằng phương pháp trải bạt trên nền
sân kết tinh đã mang lại hiệu quả tích cực
(tăng năng suất, muối trắng ít tạp chất, giá
bán cao hơn muối truyền thống,…).
- Lĩnh vực thủy lợi
Nhìn chung, hệ thống công trình thủy
lợi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành
kênh trục, kênh cấp I và kênh cấp II đối với
Tiểu vùng giữ ngọt ổn định và Tiểu vùng
chuyển đổi sản xuất phía Bắc Quốc lộ 1A,
riêng đối với vùng phía Nam Quốc lộ 1A
thì còn hạn chế. Các công trình thủy nông
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nội đồng mới đáp ứng khoảng 90-95% đối
với tiểu vùng giữ ngọt ổn định, khoảng 8085% đối với tiểu vùng chuyển đổi sản xuất
phía Bắc Quốc lộ 1A và khoảng 75-80%
đối với vùng Nam Quốc lộ 1A. Hệ thống
đê biển, đê cửa sông đảm bảo mức tối
thiểu chống được bão cấp 9 và thủy triều
ứng với tần suất 5%.
- Về cơ giới hóa
Toàn tỉnh có 3.751 máy cày, 789
dàn cày, 2.685 dàn bừa, 87 máy gieo sạ,
24.546 bình phun thuốc có động cơ, 257
máy gặt (trong đó có 250 máy gặt đập
liên hợp), 78 máy suốt lúa, 50 lò, máy
sấy nông, lâm, thủy sản, 59 máy chế biến
thức ăn gia súc, 36 máy ấp trứng gia cầm,
408 máy chế biến thức ăn thủy sản; 877
máy phát điện (trong đó 277 máy phục vụ
sản xuất nông, lâm và thủy sản), 31 trạm
bơm điện, 10 cơ sở sản xuất thiết bị quạt
nước, bơm nước phục vụ nuôi tôm thâm
canh, bán thâm canh,... Đối với sản xuất
lúa mức độ cơ giới hóa 100% khâu làm
đất, bơm nước, 84% khâu thu hoạch lúa,
90% sản lượng lúa được sấy và 85% khâu
phun thuốc bảo vệ thực vật. Đối với nuôi
trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh
thực hiện cơ giới hóa 100% khâu xây dựng
và cải tạo ao đầm, sục khí, bơm nước; đối
với mô hình quảng canh cải tiến thực hiện
cơ giới hóa 100% khâu xây dựng ao đầm,
bơm nước phục vụ sản xuất. Từng bước
thực hiện công nghiệp hóa khâu giết mổ
gia súc, gia cầm tập trung, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, tạo thực phẩm sạch
cung cấp cho người tiêu dùng.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ
KIẾN NGHỊ
1. Thuận lợi
- Ngành nông nghiệp được sự quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân, được đầu tư cơ sở vật chất và

trang thiết bị: có 02 trại thực nghiệm (mặn
và ngọt), 02 phòng xét nghiệm bệnh và
các trang thiết bị được trang bị tương đối
hiện đại để thực hiện nhiệm vụ nhà nước
giao cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc
cũng như nghiên cứu khoa học; bố trí vốn
để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ lĩnh vực nông nghiệp, các dự
án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản
xuất nông nghiệp.
- Sự phối hợp của các sở, ban, ngành
và các huyện, thị xã, thành phố trong
thực hiện nhiệm vụ của ngành cũng như
trong nghiên cứu ứng dụng khoa học và
công nghệ vào sản xuất, tái cơ cấu ngành
nông nghiệp.
- Lãnh đạo Sở luôn tạo điều kiện thuận
lợi cho công chức, viên chức nghiên cứu
khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về
chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính
trị, quản lý nhà nước; trọng dụng cán bộ
có trình độ chuyên môn cao và bố trí vị trí
việc làm phù hợp, qua đó kích thích tinh
thần cầu tiến của cán bộ công chức.
- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn được quan tâm
đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng yêu
cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2. Khó khăn
- Ngành nông nghiệp của tỉnh có điểm
xuất phát thấp, phát triển chưa bền vững;
quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp còn chậm; phương pháp, quy mô,
hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới;
sản xuất nông nghiệp thường xuyên phải đối
mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan
(nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập
úng, gió lốc,...) và dịch bệnh trên cây trồng,
vật nuôi, thủy sản thường xuyên xảy ra tiềm
ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch.
- Trình độ dân trí của nông, ngư dân và
khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học,
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công nghệ vào thực tế sản xuất còn thấp;
nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ
nguồn lợi thủy sản và sản xuất hàng hóa
theo nhu cầu thị trường còn hạn chế.
- Vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông
thôn thấp, kéo dài nhiều năm, dẫn đến
điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ
thống hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông
thôn còn lạc hậu, bất cập, khó ứng dụng
khoa học công nghệ và thu hút các doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn; năng lực phòng chống, thích ứng với
BĐKH, nước biển dâng còn hạn chế.
3. Đề xuất, kiến nghị
Để nâng cao hiệu quả việc triển khai
nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án
khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả
sản xuất góp phần tái cơ cấu ngành nông
nghiệp phát triển bền vững thích ứng với
BĐKH, tăng thu nhập cho nông dân trong

thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Bạc Liêu có các kiến nghị
như sau:
a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ
- Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết
định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng
11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong
nông nghiệp theo hướng mở rộng danh
sách chủng loại máy, thiết bị và đối tượng
được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm
tổn thất trong nông nghiệp.
- Tăng mức vốn đầu tư hàng năm để
thực hiện các Chương trình, Dự án trên địa
bàn nông thôn và có cơ chế, chính sách
đầu tư đặc thù đối với các địa phương được
Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo, nhằm
rút ngắn thời gian hoàn thành Chương
trình của các địa phương.
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b) Đối với các Bộ, ngành Trung ương
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Quan tâm thực hiện các đề tài, dự
án cấp thiết để thúc đẩy phát triển, giúp
tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu
ngành nông nghiệp bền vững, thích ứng
với BĐKH.
+ Sớm triển khai thực hiện Dự án cải
tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối
Đông Hải-Bạc Liêu.
+ Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị phục vụ
tìm kiếm cứu nạn trên biển và triển khai
xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần
vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm
bố trí vốn để thực hiện các công trình dự
án ưu tiên về BĐKH trên địa bàn tỉnh Bạc
Liêu: Dự án nâng cấp đê biển Đông và hệ
thống cống qua đê; Dự án nâng cấp tuyến

đê sông ngăn triều và cống kiểm soát mặn
cho khu vực huyện Đông Hải; các dự án
khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền.
- Bộ Giao thông vận tải xem xét, sớm
đề xuất mức và nguồn vốn trình cấp thẩm
quyền xem xét, sớm đầu tư xây dựng bờ
kè chống ngập dọc theo Quốc lộ 1A (đoạn
qua địa bàn huyện Hòa Bình và thị xã Giá
Rai, tỉnh Bạc Liêu).
- Bộ Công Thương xem xét, bổ sung
kinh phí đầu tư phát triển lưới điện phục
vụ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vào
Đề án phát triển ngành tôm quốc gia Việt
Nam giai đoạn 2016-2020.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối
hợp với các Bộ, ngành có liên quan xem
xét, sớm có cơ chế, chính sách ưu đãi về
tín dụng đối với các hộ nông dân trực tiếp
nuôi tôm, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ
nuôi tôm được vay vốn tín dụng./.
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CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI
XÂM NHẬP MẶN, SỤT LÚN ĐẤT VÀ SẠT LỞ BỜ BIỂN Ở
VÙNG VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
1. Đánh giá tình hình và dự báo biến
đổi khí hậu ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh
Kiên Giang
Kiên Giang là tỉnh ven biển miền Tây
Nam bộ, có đường bờ biển dài khoảng
200km, là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp
do biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển
dâng và đặc biệt là vấn đề sạt lở bờ biển
ngày càng khó lường và nghiêm trọng.
Từ năm 2009 đến nay, bãi bồi ven biển
không ổn định và thay đổi theo từng năm;
hiện tượng bồi, lở bờ biển theo mùa, theo
điều kiện thời tiết cũng như dòng chảy
theo các kênh thoát lũ ra biển, mặc dù

có những đoạn được bồi đắp nhưng vẫn
không đáng kể; tình hình xói lở vẫn nhiều
hơn là bồi tụ. Tổng chiều dài bờ biển bị
sạt lở khoảng 37km, trong đó có khoảng
24km sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng trực
tiếp đến cuộc sống của khoảng 250 hộ
dân. Diện tích bãi bồi bị sạt lở trong 10
năm qua khoảng 500ha, chiều rộng bị sạt
lở, mất đi đai rừng ven biển từ 60m-300m.
Khoảng 3 năm trở lại đây tình trạng xói lở
bờ biển có nhiều đoạn càng đi sâu vào đất
liền, sóng biển đã cuốn đi nhiều dãy rừng
ngập mặn đang xanh tốt, cụ thể khoảng
đầu tháng 5/2019 sóng biển đã làm vỡ
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một đoạn đê ven biển chiều dài khoảng
250m thuộc ấp Kim Quy, xã Vân Khánh,
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, làm ảnh
hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản của nhân dân trong khu vực
và lan rộng đến một phần của huyện U
Minh, tỉnh Cà Mau.
Theo kịch bản BĐKH do Bộ Tài nguyên
và Môi trường công bố năm 2016 (kịch
bản RCP 4.5) thì các hiện tượng của khí
hậu ngày càng cực đoan, mực nước biển
dâng trung bình cho toàn dải ven biển Việt
Nam đến năm 2050 là 22cm; trong đó,
khu vực từ Mũi Cà Mau đến Kiên Giang
là 53cm; điều này đã thấy rõ ràng hơn
khi thời tiết diễn ra trong những năm gần
đây: số ngày nắng nóng tăng, hạn hán trở
nên khắc nghiệt hơn, thời gian mưa ngắn
nhưng lượng mưa nhiều nên gây ngập úng
cục bộ, số cơn bão tập trung ở các tháng
cuối mùa mưa, xuất hiện với tần suất dầy
hơn, triều cường cao gây ngập đê, tràn đê,
vỡ đê ven biển. Từ đó cho thấy, sự xâm

thực của biển trong thời gian gần đây có
xu hướng ngày càng tăng mạnh hơn, diễn
biến phức tạp, khó lường, mức độ xói lở
rất nguy hiểm; nếu không có các giải pháp
kịp thời và tích cực để phòng, chống xói
lở bờ biển thì các tác động xấu sẽ ngày
càng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của
người dân và các công trình khác trong
khu vực. Đặc biệt, một số đoạn bờ biển
trên địa bàn huyện An Minh, An Biên,
Hòn Đất và Kiên Lương, tình trạng xói lở
xảy ra rất nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp
đến an toàn đê điều đối với tuyến đê biển
phía trong, có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến
diện tích sản xuất của nhân dân.
2. Thực trạng chuyển đổi cơ cấu nông
nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu năm
2017-2018 và hướng tới năm 2020
a) Xây dựng các chương trình, đề án,
dự án, quy hoạch
Triển khai Chương trình hành động của
Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Đại
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hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020,
gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 120/NQCP, đến nay tỉnh Kiên Giang cơ bản hoàn
thành các đề án, dự án, quy hoạch nhằm
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, có hiệu quả
theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
của tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt, góp phần
thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và
phát triển bền vững theo Quyết định số 899/
QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng
Chính phủ.
b) Thực hiện các mục tiêu của Đề án
tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới đến năm 2020
Đối chiếu với các mục tiêu đề ra theo
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh
Kiên Giang theo hướng nâng cao giá trị
gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn
2017-2020, kết quả đạt được như sau:
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông-lâmthủy sản giai đoạn 2017-2018 đạt 5,06%
(kế hoạch năm 2020 là 4-5%). Trong nội
bộ ngành (giai đoạn 2017-2018) trồng trọt
tăng 1,94%, chăn nuôi tăng 1,67%, dịch
vụ nông nghiệp tăng 2,56%; lâm nghiệp
-1,4%; thủy sản tăng 8,53% (khai thác
tăng 7,19%, nuôi trồng tăng 10,13%).
- Tỷ trọng GRDP của ngành chiếm
34,53% toàn tỉnh, giảm 0,76% so với
năm 2017 (năm 2017 là 35,29%) và giảm
0,47-1,47% so với kế hoạch đến năm
2020 (năm 2020 là 35-36%). Cơ cấu tỷ
trọng trong nội bộ ngành (năm 2018 so với
năm 2017), lĩnh vực nông nghiệp 1,99%,
thủy sản tăng 8,14%, lâm nghiệp ổn định.
- Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất
nông nghiệp: năm 2018 giá trị sản phẩm
thu được trên 1ha đất trồng trọt đạt 76,92
triệu đồng/ha/năm (năm 2017 là 70,49
triệu đồng/ha/năm, kế hoạch năm 2020 là

100 triệu đồng/ha/năm), giá trị sản phẩm
thu được trên 1ha đất mặt nước nuôi trồng
thủy sản đạt 115,56 triệu đồng/ha/năm
(năm 2017 là 118,26 triệu đồng/ha/năm,
kế hoạch năm 2020 là 130 triệu đồng/ha/
năm).
- Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có
51/117 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông
thôn mới; toàn tỉnh bình quân đạt 16,5
tiêu chí/xã (tăng 2 tiêu chí/xã so với năm
2017), có 58 xã đạt 19 tiêu chí (kế hoạch
đến năm 2020 có 59/117 xã). Chỉ còn 1
xã đạt 9 tiêu chí và các xã còn lại đạt từ 10
tiêu chí trở lên.
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 10,96% (kế
hoạch đến năm 2020 đạt 12%).
c) Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực
Trong nội bộ ngành nông nghiệp đã
có sự chuyển dịch từ trồng lúa một vụ năng
suất thấp sang nuôi trồng thủy sản, phát
triển lúa-tôm nhằm nâng cao hiệu quả sản
xuất và thu nhập cho người dân.
- Lĩnh vực trồng trọt
+ Trong chuyển dịch cơ cấu sử dụng
đất trồng lúa đã chuyển đổi từ cơ cấu
02 vụ lúa đông xuân-hè thu sang cơ cấu
03 vụ lúa: đông xuân-hè thu-thu đông ở
những diện tích có đê bao kiểm soát lũ
đảm bảo ở các huyện thuộc vùng Tây Sông
Hậu (Giồng Riềng, Tân Hiệp) và ở vùng Tứ
giác Long Xuyên (Hòn Đất). Khu vực ven
biển vùng U Minh Thượng và Tứ giác Long
Xuyên chuyển đổi sang phát triển mô hình
tôm-lúa cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài
ra, chuyển đổi từ đất 02 vụ lúa sang phát
triển mô hình lúa-màu ở Giang Thành,
Hòn Đất thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên,
ở Vĩnh Thuận thuộc vùng U Minh Thượng,
ở Giồng Riềng thuộc vùng Tây Sông Hậu
nhưng do hạn chế về thị trường tiêu thụ
sản phẩm rau màu nên quy mô không lớn.
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- Sản xuất lúa
+ Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng
và thu hoạch 727.397ha, bằng 98,27% so
với năm 2017 (năm 2017 là 740.137ha),
đạt 90,9% so kế hoạch năm 2020 (năm
2020 kế hoạch 738.000ha). Năng suất
thu hoạch bình quân đạt 5,86 tấn/ha, tăng
0,26 tấn/ha so với năm 2017 (năm 2017 là
5,6 tấn/ha), đạt 104,1% so kế hoạch năm
2020 (năm 2020 kế hoạch 5,63 tấn/ha).
Sản lượng lúa cả năm 2018 đạt 4.260.185
tấn, bằng 102,9% so với năm 2017 (năm
2017 là 4.142.190 tấn), đạt 94,68% so kế
hoạch với năm 2020 (năm 2020 kế hoạch
4,5 triệu tấn).
+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ
đất trồng lúa sang cây trồng khác và kết
hợp nuôi thủy sản được 32.864ha. Trong
đó: đất 3 vụ lúa chuyển sang 2 vụ lúa
10.451ha, 2 lúa-1 màu 537ha, sang 2 lúakết hợp nuôi cá mùa lũ 68ha; đất 2 vụ lúa
chuyển sang tôm-lúa 21.688ha (trong đó:
5.350ha chuyển năm 2018, còn lại đã
chuyển từ năm 2016 đến nay); đất 1 vụ
lúa chuyển sang cây ăn trái 52ha (huyện
Giang Thành) và 68ha đất lúa chuyển
sang chuyên tôm quản canh (Gò Quao).
+ Nhìn chung, trong 2 năm đầu thực
hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông
nghiệp, do ảnh hưởng của BĐKH: nắng
hạn kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào
nội địa, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi
đã gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất
nông nghiệp và đời sống của người dân.
Để bù đắp lại sản lượng lúa bị hao hụt so
kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ
đạo đẩy nhanh thực hiện các giải pháp
như: ứng dụng sản xuất các giống lúa có
năng suất và chất lượng cao phù hợp với
BĐKH và điều kiện tự nhiên của từng tiểu
vùng; xây dựng cánh đồng lớn gắn với bao
tiêu sản phẩm để nâng cao giá trị lúa hàng
hóa; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy

sản, nhất là nuôi thâm canh và bán thâm
canh… Do giá trị ngành trồng trọt chiếm tỷ
trọng lớn nên không thể bù đắp được sản
lượng lúa bị thiệt hại. Tuy nhiên, những
giải pháp trên sẽ tạo tiền đề cho ngành
nông nghiệp phát triển ổn định trong
những năm tới.
- Phát triển ngành thủy sản
+ Tổ chức lại khai thác hải sản theo
hướng giảm dần tàu thuyền có công suất
nhỏ khai thác ven bờ, phát triển tàu có
công suất lớn đánh bắt xa bờ, góp phần bảo
vệ an ninh chủ quyền vùng biển quốc gia.
+ Phát triển nhanh hình thức nuôi tôm
bán thâm canh, thâm canh, công nghiệp,
nuôi cá lồng bè. Tăng diện tích nuôi tôm
công nghiệp-bán công nghiệp vùng Tứ
giác Long Xuyên và tăng năng suất tômlúa vùng U Minh Thượng. Đẩy mạnh đầu
tư phát triển cơ sở sản xuất tôm giống phục
vụ sản xuất, đến nay sản lượng tôm giống
đáp ứng khoảng 30% nhu cầu con giống
nuôi. Từng bước áp dụng công nghệ trong
nuôi tôm để chuyển nuôi tôm từ phương
thức quảng canh, quảng canh cải tiến sang
nuôi tôm công nghiệp-bán công nghiệp
ở những nơi có điều kiện; ứng dụng các
quy trình thực hành sản xuất tốt theo tiêu
chuẩn quốc tế và quốc gia trong nuôi tôm
như GAP, GlobalGAP…
+ Tổng số phương tiện khai thác thủy
sản năm 2018 có 10.625 tàu cá, giảm 107
tàu so với năm 2017 (năm 2017 là 10.732
chiếc); bình quân mã lực 270 CV/chiếc,
giảm 24.52 CV/chiếc so với năm 2017
(năm 2017 bình quân mã lực 245,48 CV/
chiếc). Tổng sản lượng khai thác và nuôi
trồng thủy sản 815.423 tấn, tăng 52.047
tấn so với năm 2017 (năm 2017 là 763.376
tấn), đạt 94,21% so kế hoạch năm 2020
(năm 2020 kế hoạch 865.505 tấn).
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tăng 41.301 tấn so với năm 2017 (năm
2017 là 548.234 tấn) và đạt 120,31%
so với năm 2020 (năm 2020 kế hoạch
490.000 tấn).
+ Tổng diện tích mặt nước thả nuôi
245.814ha, bằng 102,15% so với năm
2017 (năm 2017 là 240.630ha), đạt
116,26% so với kế hoạch năm 2020 (năm
2020 kế hoạch 211.430ha); Sản lượng đạt
225.888 tấn, bằng 104,07% so với năm
2017 (năm 2017 là 217.041 tấn), đạt
85,05% so với kế hoạch năm 2020 (năm
2020 kế hoạch 265.505 tấn). Sản lượng
tôm nuôi đạt 73.390 tấn, bằng 112,4% so
với năm 2017 (năm 2017 là 65.290 tấn),
đạt 81,49% so kế hoạch năm 2020 (năm
2020 kế hoạch 80.000 tấn).
+ Hầu hết các tàu cá của tỉnh đều có
trang bị các thiết bị thông tin liên lạc thu
phát thoại vô tuyến điện sóng. Các tàu từ
90 mã lực trở lên trang bị đầy đủ máy định
vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, máy thông
tin liên lạc vô tuyến điện tầm xa; riêng các
tàu từ 400 mã lực trở lên đa số đều trang

bị thêm các trang thiết bị nhằm giảm sức
lao động của ngư phủ và cải tiến thiết bị,
công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác
làm giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo
chất lượng khi tiêu thụ. Các mô hình nuôi
ngày càng phong phú, kể cả nuôi nước lợ
và nuôi nước ngọt (tôm-lúa, tôm-lúa xen
cua, chuyên nuôi tôm quảng canh, bán
thâm canh, thâm canh, tôm-cá, lúa 2 vụ
kết hợp nuôi cá, nuôi cá trong ao, trong
mương vườn, trong vèo, trong rừng…). Đã
có một số mô hình thủy sản trên biển, đây
là lợi thế của biển Kiên Giang và có tiềm
năng rất lớn khi tỉnh có đủ nguồn lực vươn
ra nuôi trồng với quy mô lớn trên biển.
- Phát triển lâm nghiệp
+ Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng
giai đoạn 2016-2020 theo hướng duy trì
hợp lý diện tích rừng đặc dụng và phòng
hộ, điều chỉnh một phần diện tích rừng
sản xuất kém hiệu quả sang sản xuất nông
nghiệp. Độ che phủ rừng ổn định giai
đoạn 2015-2017 là 10,96%, đạt 91,33%
so với kế hoạch năm 2020.
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+ Rừng tự nhiên được tổ chức quản lý
bảo vệ chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn còn tình
trạng lén lút khai thác, xâm hại rừng nhất
là rừng phòng hộ ven biển và rừng đồi núi
ở huyện Phú Quốc.
+ Diện tích trồng rừng mới mỗi năm
một tăng, trong đó đặc biệt quan tâm
đến công tác trồng rừng phòng hộ ven
biển ứng phó với BĐKH (năm 2015 là
378ha, năm 2016 là 1.240ha, năm 2017
là 400ha, năm 2018 là 81ha). Khoán bảo
vệ rừng vẫn được duy trì hàng năm bình
quân 4.000ha/năm. Phong trào trồng rừng
sản xuất và trồng cây phân tán từng bước
được phục hồi nhằm cung cấp nguyên liệu
cho nhà máy MDF Kiên Giang công suất
75.000m3/năm đã đi vào hoạt động, bước
đầu mang lại hiệu quả.
+ Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa
nghề rừng thông qua hình thức liên doanh
liên kết, cho thuê môi trường rừng kết hợp
du lịch sinh thái gắn với quản lý bảo vệ
và phát triển rừng. Đến nay, toàn tỉnh có
26 dự án cho thuê môi trường rừng và liên
doanh liên kết, tuy mới bắt đầu triển khai
nhưng đã góp phần cùng với chủ rừng tăng
cường công tác quản lý bảo vệ và phòng
cháy, chữa cháy rừng.
3. Một số hoạt động khác góp phần
chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thích ứng
với BĐKH
a) Cơ giới hóa nông nghiệp
Trong những năm qua, Kiên Giang chú
trọng đến việc hỗ trợ nông dân đầu tư máy
móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến
nay, khâu làm đất cơ bản đã đạt được cơ
giới hóa trên 98%, khâu bơm tưới đạt 100%
nhưng tỷ lệ bơm điện còn thấp (khoảng
35%), khâu phun thuốc và vận chuyển
cơ giới hóa 100%. Thực hiện chính sách
giảm tổn thất trong nông nghiệp, đến nay
toàn tỉnh có 1.674 máy gặt đập liên hợp

và 29 máy cắt lúa xếp dãy, cùng với các
máy gặt đập liên hợp của tỉnh lân cận, cơ
bản đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa thu hoạch
lúa của tỉnh. Ngoài ra, hiện có 7.700 máy
cày, 305 máy sạ hàng, 1.547 lò sấy lúa,
61.942 máy bơm nước phục vụ sản xuất
nông nghiệp…
b) Phát triển công nghiệp chế biến
nông lâm thủy sản
Nâng cấp công nghệ, thiết bị các nhà
máy chế biến xay xát gạo; đầu tư xây dựng
nhà máy chế biến ván MDF công suất
75.000m3/năm. Chế biến và xuất khẩu
thủy sản được tập trung đầu tư theo hướng
đa dạng hóa sản phẩm, đến nay toàn tỉnh
có 14 nhà máy chế biến thủy sản được
đầu tư mới có dây chuyền công nghệ theo
hướng hiện đại, tiêu chuẩn kỹ thuật cao
với tổng công suất 138.000 tấn/năm. Hình
thành các cơ sở mới chế biến bột cá, hệ
thống kho lạnh tại các cảng cá, cải tiến
hầm bảo quản trên các tàu cá, sử dụng máy
tách màu gạo Nhật Bản; máy cân, đóng tự
động trong khâu đóng gói sản phẩm, máy
sấy chân không... góp phần giảm bớt công
đoạn thủ công trong quy trình sản xuất,
nâng cao năng lực chế biến.
c) Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
- Về phát triển hợp tác xã, trang trại
+ Đến nay, toàn tỉnh có 356 hợp
tác xã, có 28.787 thành viên, diện tích
51.662ha; 2.153 tổ hợp tác, có 48.730 tổ
viên, diện tích 74.309ha; 1.044 trang trại
(trong đó 907 trang trại trồng trọt, 86 trang
trại nuôi trồng thủy sản, 48 trang trại chăn
nuôi và 7 trang trại tổng hợp).
+ Để phát triển sản xuất-kinh doanh,
nhiều hợp tác xã, trang trại đã tăng cường
đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng
cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng
lực quản trị và hiệu quả hoạt động. Từng
bước hình thành liên kết sản xuất giữa các
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doanh nghiệp với hộ nông dân, tổ hợp tác,
hợp tác xã theo chuỗi giá trị, như: sản xuất
lúa theo cánh đồng lớn, một số khâu trong
nuôi tôm, sò huyết, cá lồng bè...
- Liên kết sản xuất, xây dựng cánh
đồng lớn
+ Thực hiện cánh đồng lớn gắn với
liên kết tiêu thụ sản phẩm từ 62.539ha
vào năm 2017 tăng lên gần 75.000ha năm
2018. Có 21 doanh nghiệp, hộ kinh doanh
liên kết sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giúp
cho nông dân ổn định đầu vào sản xuất
và đầu ra sản phẩm. 100% diện tích tham
gia cánh đồng lớn áp dụng 1 phải 5 giảm,
sử dụng giống đạt phẩm cấp, giảm lượng
giống gieo sạ theo tập quán từ 180-250kg/
ha, áp dụng sạ thưa xuống còn 80-120kg/
ha. Tổng lượng giống sản xuất theo cánh
đồng lớn giảm khoảng trên 5.600 tấn/năm,
tổng chi phí giống giảm khoảng trên 67 tỷ
đồng/năm. Nông dân sản xuất lúa được ký
kết tiêu thụ đảm bảo lợi nhuận 40%.
+ Đã nghiên cứu thành công việc
chọn, tạo, nhân giống lúa bằng phương
pháp hiện đại trong công nghệ sinh học…
có thời gian sinh trưởng ngắn, thích nghi
với điều kiện BĐKH, có khả năng chống
chịu mặn, chống chịu tốt với dịch bệnh,
cho năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất
khẩu để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của
tỉnh như: GKG1, GKG9. Nông dân ứng
dụng sản xuất các giống lúa năng suất cao,
chất lượng gạo tốt ngày càng tăng, tỷ trọng
lúa chất lượng cao toàn tỉnh tăng dần từ
70% năm 2015 lên 71% năm 2016 và lên
75,13% năm 2018, các giống chủ lực như:
OM 5451, OM 4900, Jasmin 85 ,…
- Thu hút đầu tư tư nhân, phát triển
doanh nghiệp
+ Trong 3 năm thực hiện tái cơ cấu đã
có 290 doanh nghiệp được cấp đăng ký
kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm ngư

nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.490 tỷ
đồng. Đặc biệt đã thu hút được một số
doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông
nghiệp hàng hóa, ứng dụng nông nghiệp
công nghệ cao như: Công ty Cổ phần
Trung Sơn (nuôi trồng và chế biến thủy
sản), Công ty Cổ phần Nông nghiệp công
nghệ cao Trung An (liên kết sản xuất và
tiêu thụ lúa gạo), Công ty Cổ phần Nông
trại sinh thái (liên kết sản xuất và tiêu thụ
rau sạch)…
d) Khoa học công nghệ và khuyến nông
Đến nay, toàn tỉnh đã có 21 sản phẩm
nhãn hiệu tập thể chủ yếu có nguồn gốc
từ nông nghiệp (so với năm 2015 tăng 8
nhãn hiệu), những sản phẩm này đã và
đang tham gia vào thị trường và được đánh
giá cao như: khóm Tắc Cậu, khô cá Sặc
Rằn U Minh Thượng, sò huyết An Biên-An
Minh, hồ tiêu Hà Tiên, gạo một bụi trắng
U Minh Thượng… Riêng chỉ dẫn địa lý Phú
Quốc cho sản phẩm truyền thống nước
mắm Phú Quốc tiếp tục được cộng đồng
châu Âu chấp nhận.
Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn,
mô hình trình diễn về lĩnh vực nông nghiệp
và thủy sản có trên 32.000 lượt người tham
dự, qua đó đã được ứng dụng vào thực tiễn
sản xuất nhiều mô hình canh tác có hiệu
quả, nâng cao năng suất, chất lượng, giá
trị thu nhập như sản xuất lúa, rau, cây ăn
trái theo hướng an toàn, hữu cơ, nuôi tôm 2
giai đoạn, nuôi cá lòng ngoài khơi…
4. Định hướng, giải pháp trong thời
gian tới nhằm ứng phó với biến đổi khí
hậu trong sản xuất nông nghiệp
Để giảm bớt sử dụng tài nguyên, ứng
phó với thiên tai, tạo giá trị tăng cao và
bền vững trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh
Kiên Giang có định hướng và đề xuất một
số giải pháp như sau:
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theo điều kiện của từng vùng sinh thái,
hình thành các vùng sản xuất hàng hóa
với quy mô lớn gắn với sự tham gia của các
doanh nghiệp để liên kết trong sản xuất,
thu mua và tiêu thụ sản phẩm.
- Ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào
sản xuất nông nghiệp: phát triển các mô
hình nông nghiệp công nghệ cao trong
sản xuất nông, lâm, thủy sản nhằm giảm
bớt áp lực và sử dụng có hiệu quả đất đai,
nguồn lao động; ứng dụng quy trình canh
tác an toàn sinh học, quy trình sản xuất
sản phẩm hữu cơ đối với tất cả các loại cây
trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm đáp ứng
yêu cầu của thị trường về chất lượng nông
sản hàng hóa, nhất là tiêu chuẩn về vệ
sinh an toàn thực phẩm của các thị trường
nhập khẩu.
- Tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ
nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu
quả sản xuất như loại bỏ diện tích lúa vụ
xuân hè, vì đây là vụ lúa dễ lưu truyền
mầm bệnh cho vụ hè thu và dễ gặp hạn
vào cuối vụ; chuyển đổi đa dạng hóa cây
trồng trên đất lúa tập trung vào vụ xuân hè
vừa tăng hiệu quả sử dụng và cải tạo môi
trường đất.
- Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo giống
lúa thích nghi với vùng chuyên sản xuất
tôm-lúa để có giống lúa chất lượng tốt,
năng suất cao hơn. Phát triển mạnh nuôi
biển khơi, nhằm khai thác tiềm năng và
lợi thế của địa phương, làm giảm áp lực
sử dụng đất và sử dụng mặt nước ven bờ.
- Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất
nông nghiệp: từ khâu sản xuất đến chế
biến và tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị sản
xuất.

kết được các khâu chế biến và tiêu thụ sản
phẩm, các sản phẩm sản xuất chủ yếu bán
thô, chưa qua chế biến nên giá trị thấp và
thường bị ép giá khi được mùa.
- Các hình thức tổ chức sản xuất hiện
nay chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất
hàng hóa và thiếu bền vững; liên kết trong
sản xuất còn lỏng lẻo; quy mô, phạm vi
liên kết còn nhỏ; chất lượng sản phẩm còn
thấp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Việc
huy động doanh nghiệp tham gia đầu tư
vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
chưa nhiều.
- Nguồn lực đầu tư cho việc triển khai
Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới còn nhiều
hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu sản
xuất và hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ
tầng nhất là hệ thống thủy lợi.
- Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ
thuật vào sản xuất chưa nhiều, khả năng
nhân rộng mô hình có hiệu quả vào sản
xuất đại trà còn hạn chế, muốn đưa khoa
học công nghệ ứng dụng vào sản xuất
đói hỏi phải có vốn đầu tư, nhưng các cơ
chế chính hiện nay người dân và doanh
nghiệp khó tiếp cận hoặc hạn mức cho
vay không đáp ứng được nhu cầu phục vụ
cho sản xuất.
b) Kiến nghị
Kiến nghị Chính phủ xem xét bố trí
ngân sách cho Kiên Giang để xây dựng
hoàn chỉnh hệ thống cống điều tiết nước
phục vụ sản xuất, còn lại 18 cống cần xây
dựng với tổng nhu cầu kinh phí là 1.484
tỷ đồng./.

5. Các khó khăn, thách thức và kiến nghị
a) Các khó khăn, thách thức
- Là địa phương có thế mạnh về lúagạo và thủy sản nhưng sản xuất chưa gắn
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BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN BỀN VỮNG
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH HẬU GIANG

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, QUÁN Văn phòng Chính phủ về việc lập kế hoạch
triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP, Ủy
TRIỆT NGHỊ QUYẾT
Sau khi Nghị quyết số 120/NQ-CP của
Chính phủ được ban hành, Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các sở,
ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển
khai tuyên truyền rộng rãi trong quần
chúng nhân dân về tầm quan trọng của
Nghị quyết. Ngoài ra, theo yêu cầu của

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch
số 2978/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm
2018 với mục tiêu khắc phục những hạn
chế về mặt thể chế từ khâu quy hoạch, kế
hoạch, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm
vụ, công cụ quản lý để giải phóng tiềm
lực địa phương, phát huy sức sáng tạo của
người lao động, huy động được nguồn lực
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xã hội phát triển bền vững kinh tế địa
phương. Hiện nay, tỉnh đã và đang thực
hiện một số dự án, đề án liên quan đến
Nghị quyết số 120/NQ-CP nhằm xây dựng
cơ cấu kinh tế hợp lý phục vụ nền kinh
tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng yêu cầu
của thị trường và thích ứng với biến đổi khí
hậu (BĐKH).

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ HỢP TÁC VÀ CHUỖI GIÁ
TRỊ NÔNG SẢN BỀN VỮNG THÍCH
ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Phát triển kinh tế hợp tác
- Tỉnh Hậu Giang đã tập trung chỉ đạo,
hỗ trợ thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất,
đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp.
Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 01 liên
hiệp hợp tác xã nông nghiệp và 150 hợp
tác xã nông nghiệp với 3.361 thành viên,
vốn góp điều lệ là 77.136 tỷ đồng, trong
đó có hơn 10 hợp tác xã nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao thích ứng BĐKH, với

124,05ha (01ha nhà màng trồng dưa lưới
theo phương pháp bán thủy canh công
nghệ Isarel; 01ha áp dụng nhà lưới, màng
phủ, lưới che mát, hệ thống tưới tự động,
hệ thống rửa và phân loại trái chanh tự
động để nhân giống cây ăn trái; 20,05ha
cam soàn và 50ha khóm, 22ha xoài cát
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; 30ha
chanh không hạt được trồng theo tiêu
chuẩn GlobalGAP). Ngoài ra, trên địa bàn
tỉnh hiện có 22 trang trại: 11 trang trại
chăn nuôi, 08 trang trại tổng hợp, 03 trang
trại thủy sản.
- Tham mưu xây dựng và triển khai
thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân
rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai
đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang theo Quyết định số 445/QĐ-TTg
ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ;
tổ chức tư vấn trực tiếp cho 10/10 hợp
tác xã tham gia thí điểm về mở rộng kinh
doanh dịch vụ trong hợp tác xã; xây dựng
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Kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng mô
hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ mía
giữa doanh nghiệp-hợp tác xã-hộ nông
dân trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
triển khai hướng dẫn địa phương đánh giá
phân loại hợp tác xã nông nghiệp theo
Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT.
2. Thực hiện chuỗi giá trị nông sản bền
vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Thực hiện theo Quyết định số 62/2013/
QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về chính sách khuyến khích
phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn
với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng
lớn và hiện nay là Nghị định số 98/2018/
NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích phát triển hợp
tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp:
- Trên cây lúa: mở rộng chuỗi liên kết
lúa chất lượng cao với cánh đồng lớn: năm
2017, vụ đông xuân diện tích hợp đồng
bao tiêu 9.258ha có trên 8 công ty, doanh
nghiệp thực hiện hợp đồng bao tiêu lúa tại
các huyện, thị xã, thành phố với tổng diện
tích 7.162,7ha, tỷ lệ thực hiện hợp đồng
đạt 96,41%; vụ hè thu các doanh nghiệp
thực hiện với huyện Vị Thủy, huyện Long
Mỹ và thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh
được 1.870ha. Trong năm 2018 có hơn 20
công ty/doanh nghiệp đăng ký liên kết bao
tiêu lúa tại các huyện, thị với tổng diện
tích liên kết bao tiêu là 13.080ha, tỷ lệ
thu mua theo hợp đồng đạt 99,94%, hỗ
trợ các hợp tác xã nông nghiệp trong liên
kết hợp tác sản xuất gắn với bao tiêu sản
phẩm với các công ty/doanh nghiệp, ...
góp phần mở rộng chuỗi giá trị sản xuất
với sự liên kết của “4 nhà”; chú trọng đến
phẩm chất lúa gạo đáp ứng yêu cầu thị
trường trong nước và xuất khẩu; giúp nông
dân ứng dụng tốt và đồng bộ các giải pháp

kỹ thuật, thực hiện đầu tư cơ giới hóa, hiện
đại hóa sản xuất, tạo đà phát triển sản xuất
bền vững.
- Trên cây mía: các nhà máy đường
hàng năm đều có hợp đồng thu mua mía
tại các vùng nguyên liệu với diện tích trên
95%, giá sàn mía 10 CCS đảm bảo có lãi
cho người dân.
- Trên cây ăn trái: hiện tại có 3 công
ty tham gia thu mua khóm (Doanh nghiệp
tư nhân Tấn Tươi, Minh Dũng), mãng cầu
xiêm và các loại cây ăn trái khác (Công ty
nông sản Tiến Thịnh) và có 4 hợp tác xã
thực hiện liên kết sản xuất và cung ứng
chanh không hạt (500 tấn/năm), bưởi 5
roi Phú Thành (440 tấn/năm), quýt đường
Long Trị (260 tấn/năm).
- Thủy sản: hiện nay, tỉnh vẫn tiếp tục
mời gọi các doanh nghiệp thủy sản tham
gia liên kết, hợp tác sản xuất gắn với tiêu
thụ đối với diện tích cá tra treo ao để
chuẩn bị cho bao tiêu trong tỉnh.
Hiện nay, sản phẩm này có nhiều công
ty, doanh nghiệp đang chế biến mặt hàng
cá thát lát để phục vụ nhu cầu thị trường
trong và ngoài tỉnh như: cơ sở Tân Hậu
Giang, cơ sở Kỳ Như, Duy Nguyễn, công
ty cổ phần thực phẩm Vi Ri,... Định hướng
tới, tỉnh sẽ đề nghị các doanh nghiệp ký
hợp đồng bao tiêu với người chăn nuôi
thủy sản nhằm ổn định đầu ra, giá cả cho
người nông dân.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1. Thuận lợi
- Công tác thông tin tuyên truyền
được quan tâm thực hiện; các nhiệm vụ,
chương trình, dự án liên quan đến thực
hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của địa
phương đã được tổng hợp gửi cơ quan
Trung ương đề xuất hỗ trợ vốn để triển
khai thực hiện. Hợp tác xã ứng dụng công
nghệ cao thích ứng BĐKH vào sản xuất
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được tham gia các lớp tập huấn, chuyển
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; cách thức
sử dụng phân hữu cơ và các loại thuốc
bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học
nhằm giảm thiểu lưu lượng tồn dư các độc
chất, vi sinh vật gây hại. Nhờ đó, ý thức
về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
trong mỗi thành viên được nâng cao, tạo
nền móng cho việc xây dựng thương hiệu.
- Các hợp tác xã nông nghiệp đã bước
đầu mở rộng được các dịch vụ cơ bản
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, số hợp
tác xã nông nghiệp hoạt động tổng hợp có
xu hướng tăng và hoạt động có hiệu quả
hơn. Sự gắn bó, liên kết giữa các hợp tác
xã với các doanh nghiệp cung ứng đầu
vào và tiêu thụ nông sản hàng hóa ngày
càng nhiều. Do các hợp tác xã đã áp
dụng tốt các quy trình sản xuất hàng hóa
theo hướng nâng cao chất lượng, nhờ đó
mà nhiều hợp tác xã đã mở rộng thêm
quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu
thụ, tăng thu nhập cho thành viên.
2. Khó khăn
- Thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Nhìn
chung vốn điều lệ của các hợp tác xã thấp,
có nhiều hợp tác xã chỉ có vốn dưới 100
triệu đồng. Việc huy động vốn nội bộ của
hợp tác xã gặp nhiều khó khăn do các xã
viên chưa tìm thấy lợi ích thiết thực của
mình, rất khó tiếp cận với nguồn vốn từ
các tổ chức tín dụng.
- Điều kiện thời tiết diễn biến phức
tạp, nhiều loại dịch bệnh phát sinh trên
cây trồng, giá cả thị trường chưa ổn định
và việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật
còn chậm.

gian tới Hậu Giang tiếp tục thực hiện các
nội dung như sau:
- Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước
và xuất khẩu đối với các sản phẩm nông,
lâm, thủy sản chủ lực của tỉnh; tiếp tục
kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư
theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày
05/7/2018 của Chính phủ về chính sách
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp, trên các lĩnh vực: vùng lúa chất
lượng cao, vùng nguyên liệu mía, cây
ăn quả, màu. Tăng cường kết nối doanh
nghiệp với tổ chức nông dân, hợp tác xã
thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ nông
sản thông qua hợp đồng.
- Phối hợp các đơn vị liên quan triển
khai tốt đề án phát triển kinh tế hợp tác
xã, Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21
tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện,
nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại
vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn
2016-2020.
- Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp
nông sản, thủy sản tham gia liên kết, hợp
tác sản xuất gắn với tiêu thụ đối với diện
tích cá tra, cá thát lát và các mặt hàng nông
sản của tỉnh. Thực hiện liên kết cung ứng
sản phẩm nông sản theo hợp đồng đã ký
kết và tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã trong
liên kết hợp tác sản xuất gắn với bao tiêu
sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp./.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN
TRONG THỜI GIAN TỚI
Trên cơ sở thực trạng phát triển kinh
tế hợp tác và chuỗi giá trị giá trị nông sản
bền vững thích ứng với BĐKH, trong thời
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BÁO CÁO VỀ LỒNG GHÉP CÁC NHIỆM VỤ THÍCH ỨNG
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN TAI TRONG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH VĨNH LONG
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

1. Về công tác triển khai Nghị quyết số
120/NQ-CP
Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 120/
NQ-CP của Chính phủ, các sở, ngành của
tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời thông tin, tuyên
truyền đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức các quan điểm, mục tiêu, chủ
trương và định hướng chiến lược phát
triển, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của các
đơn vị có liên quan. Đồng thời, trong quá
trình thực hiện, các đơn vị cũng đã lồng
ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu (BĐKH) trong thực hiện công tác
chuyên môn được giao. Qua đó, đã góp
phần nâng cao nhận thức của cán bộ,

công chức, viên chức về phát triển bền
vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
thích ứng với BĐKH.
2. Về kết quả xây dựng nông thôn mới
Đến cuối năm 2018, có 45/89 xã
được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt
50,6%) và 01 thị xã (thị xã Bình Minh)
được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới (năm 2017). Tổng số
tiêu chí đạt được trên địa bàn 89 xã đến
nay là 1.339 tiêu chí, số tiêu chí đạt bình
quân toàn tỉnh là 15 tiêu chí/xã và không
còn xã dưới 5 tiêu chí.
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3. Về lồng ghép thích ứng với biến đổi
khí hậu, ứng phó rủi ro thiên tai trong xây
dựng nông thôn mới
Công tác tổ chức thực hiện, lồng ghép
thực hiện thích ứng với BĐKH, ứng phó
rủi ro thiên tai cũng đã đạt được một số kết
quả quan trọng.
Để thực hiện tăng cường truyền thông
về BĐKH tại các địa phương, bao gồm
các xã nông thôn mới, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã ký kết kế hoạch liên tịch về
bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Vĩnh Long, các tổ chức đoàn thể, chính trị
- xã hội và các đơn vị liên quan. Kết quả
trong năm 2017-2018 đã tổ chức 59 lớp
tập huấn với 4.500 người tham dự, 2 cuộc
mít tinh, khoảng 2.000 người tham dự; 4
hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường,
khoảng 400 người tham dự. Ngoài ra, Sở
Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương
trình truyền thông về BĐKH cho 15 trường
trung học cơ sở trên địa bàn huyện Trà Ôn;
tổ chức truyền thông về BĐKH cho cán bộ
quản lý cấp huyện, cấp xã và cộng đồng

dân cư tại 10 của 02 huyện Vũng Liêm,
Mang Thít.
- Về phát triển hạ tầng trong xây dựng
nông thôn mới cũng đã được các ngành
quan tâm, nhất là trong lĩnh vực giao
thông và thủy lợi:
+ Sở Giao thông vận tải đã triển khai
các giải pháp ứng phó với BĐKH cho kết
cấu hạ tầng giao thông vận tải trên cơ sở
kịch bản BĐKH và những dự báo, đánh
giá về mức độ tác động của BĐKH trong
tình hình mới. Lồng ghép thích ứng với
BĐKH trong lập, điều chỉnh chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận
tải. Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật kiên cố
hóa công trình, phòng chống sạt lở, sụt
trượt, ngập lụt trong xây dựng, khai thác,
bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.
+ Trong 2 năm 2017-2018, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư
gần 2.000 tỷ đồng để triển khai xây dựng
trên 1.300 công trình kết cấu hạ tầng thủy
lợi lớn, nhỏ các loại để ứng phó BĐKH
(gồm xây dựng mới, duy tu, sửa chữa, nâng
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cấp). Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh hình
thành hệ thống thủy lợi tương đối lớn với
405 tuyến đê bao, bờ bao (dài 3.642km),
14.638m kè chống sạt lở bờ sông, hơn
5.700 cống, đập (gồm 315 đập đất được
kiên cố hóa), 19 trạm bơm điện và trên
4.400 tuyến sông, rạch tự nhiên, kênh các
loại (dài hơn 5.321km) được nạo vét, cải
tạo kết hợp sử dụng làm công trình thủy
lợi. Trong đó có một số công trình lớn(1) gắn
với phòng chống xâm nhập mặn, kết hợp
với thực hiện tiêu chí thủy lợi, giao thông
tại các xã nông thôn mới. Kết quả, diện
tích đất sản xuất nông nghiệp được khép
kín thủy lợi và được tưới, tiêu nước chủ
động năm 2018: trên 111.000ha, chiếm
khoảng 93% diện tích đất nông nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn cũng đang thực hiện một
số công trình hỗ trợ tỉnh trong ứng phó
BĐKH như: cống ngăn mặn Tân Dinh,
cống ngăn mặn Vũng Liêm, Dự án nạo
vét kênh Mây Phốp-Ngã Hậu. Qua đó
giúp ngăn mặn, tiếp ngọt cho Vĩnh Long
và Trà Vinh.
Hệ thống thủy lợi kết nối với hệ thống
giao thông góp phần phát triển nông
nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn
mới và chỉnh trang đô thị. Quy mô thiết kế
công trình cũng được nâng lên nhằm tăng
khả năng ứng phó với nước biển dâng.
- Về quy hoạch và tổ chức sản xuất
cũng đã được lồng ghép các yếu tố thích
ứng BĐKH. Cụ thể như:
+ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(tại Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày
25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ),
Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm;
hệ thống thủy lợi ngăn mặn tiếp ngọt huyện Vũng Liêm; hệ thống
thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt xã Thanh Bình, xã Quới Thiện huyện
Vũng Liêm; hệ thống thủy lợi cồn Lục Sỹ; đê bao sông Mang Thít.

(1)

trong đó việc lựa chọn phương án phát
triển kinh tế xã hội có tính toán, cập nhật
đến các kịch bản ứng phó với BĐKH.
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu,
trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề
án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi
mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao
chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh
tranh tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030, trong đó: mục tiêu,
quan điểm phát triển,… đều có cập nhật,
tính toán phù hợp mục tiêu ứng phó với
BĐKH.
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cũng đã bổ sung, cập nhật các nội
dung thích ứng với BĐKH vào các điều
chỉnh các quy hoạch của ngành có liên
quan vào năm 2018 (gồm điều chỉnh Quy
hoạch phát triển nông nghiệp, Quy hoạch
phát triển thủy sản, Quy hoạch xây dựng
thủy lợi, Quy hoạch cung cấp nước sạch
nông thôn).
- Về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và tổ
chức sản xuất cũng được tích hợp các nội
dung BĐKH. Sở Nông nghiệp và Phát triển
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nông thôn đã chủ động ứng dụng một số
công nghệ mới trong khảo sát, thiết kế, thi
công công trình thủy lợi theo hướng đa mục
tiêu-chống ngập, chống úng, chống hạn...;
đã và đang chuyển giao áp dụng công
nghệ tưới tiết kiệm nước vào thực tế sản
xuất như: 390ha lúa áp dụng các phương
thức canh tác tiên tiến (SRI, ba giảm ba
tăng, một phải năm giảm hoặc quy trình
tưới tiết kiệm nước nông lộ phơi/ướt khô
xen kẽ), 23.003ha diện tích cây trồng cạn
được tưới tiết kiệm nước; hỗ trợ người dân
các vùng hạn, mặn ứng dụng tốt các tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất
ứng phó với hạn mặn thông qua các dự án
sự nghiệp nông nghiệp hàng năm.
- Để ứng phó xâm nhập mặn và đảm
bảo nước sạch cho người dân, bằng nhiều
nguồn vốn tỉnh đã đầu tư xây mới, nâng
cấp cải tạo các trạm cấp nước nông thôn,
nhất là tại các khu vực có nguy cơ xâm
nhập mặn, ảnh hưởng của BĐKH. Kết quả,
đến nay tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng
nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
đến nay đạt trên 80%, phấn đấu đến cuối
năm 2019 là 85%.

Qua đó từng bước chuyển đổi hạ tầng,
tập quán sản xuất nông nghiệp theo hướng
chủ động thích ứng BĐKH.
4. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất
a) Khó khăn, vướng mắc
- Nhu cầu kinh phí để thực hiện ứng
phó BĐKH rất lớn nên tỉnh còn gặp nhiều
khó khăn trong việc triển khai thực hiện
các giải pháp cũng như các dự án sản
xuất nông nghiệp và các dự án/công trình
xây dựng mới (xây dựng cơ bản) theo quy
hoạch được duyệt, như dự án đê bao sông
Măng Thít, các công trình/dự án trong Quy
hoạch thủy lợi chống ngập cho thành phố
Vĩnh Long chậm thực hiện do khó khăn về
nguồn vốn đầu tư.
- Tỉnh thiếu nguồn lực (nhân lực, kinh
phí, cơ chế, chính sách) để tăng cường
năng lực cộng đồng ứng phó BĐKH,
phòng chống thiên tai, cụ thể là khó thực
hiện Chương trình quốc gia phòng chống
và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và
Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
tỉnh Vĩnh Long. Cán bộ làm công tác tập
huấn, tuyên truyền phố biến kiến thức, kỹ
năng về thiên tai, BĐKH chủ yếu là kiêm
nhiệm, lực lượng không ổn định. Nguồn
kinh phí thực hiện Chương trình, Đề án
chủ yếu là lồng ghép nhưng rất hạn chế.
- Hệ thống quan trắc khí tượng thủy
văn của tỉnh chỉ dự báo ngắn hạn. Dự báo
dài hạn không thực hiện được mà phải sử
dụng của các cơ quan dự báo khu vực hoặc
của Trung ương.
b) Đề xuất
- Phát triển bền vững ĐBSCL thích
ứng với BĐKH cần phải được đặt trong
bối cảnh toàn vùng. Vì vậy cần thiết phải
có một quy hoạch phát triển tổng thể cho
toàn vùng, phát huy lợi thế sản xuất nông
nghiệp, thủy sản của ĐBSCL.
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- Tăng cường nguồn lực đầu tư cho hạ
tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải,
thủy lợi cho ĐBSCL, bao gồm tích hợp các
nội dung thích ứng BĐKH. Qua đó góp
phần phát triển bền vững kinh tế xã hội
của toàn vùng; góp phần xây dựng nông
thôn mới, nâng cao thu nhập người dân
trong vùng.
- Công tác truyền thông về BĐKH được
triển khai rộng khắp. Tuy nhiên thời gian
tới cần tăng cường tuyên truyền theo chiều
sâu, theo hướng tận dụng thời cơ, lợi thế
và tính chủ động trong ứng phó BĐKH.
Tuyên truyền sâu rộng trong công chức,
viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và
người dân. Vì vậy kiến nghị các cơ quan
Trung ương ban hành đa dạng các loại tài
liệu tuyên truyền về nguy cơ, cơ hội và
những vấn đề cần quan tâm trong thích
ứng BĐKH.
Các tài liệu này cũng là cơ sở để tổ
chức, tuyên truyền cho người dân trong
xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về

nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chỉ đạo các viện, trường tăng cường
công tác nghiên cứu, áp dụng các giống
cây trồng, vật nuôi có khả năng thích ứng
với BĐKH; nghiên cứu chuyển đổi thời vụ
và áp dụng các mô hình đa dạng hóa sản
xuất, sinh kế; thay đổi phương thức canh
tác nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông
nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ... Qua
đó định hướng cho các địa phương chuyển
đổi cơ cấu sản xuất thích ứng BĐKH, ổn
định và nâng cao thu nhập người dân khu
vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng
nông thôn mới.
- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cảnh
báo rủi ro thiên tai cho toàn vùng nhằm
nâng cao tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí
cho công tác này./.
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BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN BỀN VỮNG
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Trong những năm qua, kinh tế hợp tác
của tỉnh Sóc Trăng ngày càng khởi sắc
và có những chuyển biến theo hướng tích
cực. Nhằm triển khai các nhiệm vụ thúc
đẩy phát triển kinh tế hợp tác, Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân
dân tỉnh đã thực hiện lồng ghép các nội
dung chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác
vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
hàng năm, ban hành kế hoạch hàng năm
về phát triển kinh tế hợp tác, kịp thời
ban hành kế hoạch chuyên đề thực hiện
các đề án của Chính phủ về phát triển
kinh tế hợp tác. Cụ thể như: ban hành
chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái
đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai
đoạn 2018-2021; Đề án đổi mới, phát
triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp
tác trong nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai
đoạn 2015-2020; Đề án nâng cao chất
lượng hoạt động các hợp tác xã trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020;
Kế hoạch phát triển cánh đồng lớn trong
sản xuất giai đoạn 2014-2025; Kế hoạch
triển khai thực hiện Quyết định số 445/
QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm
hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác
xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016-2020 trên
địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện phong
trào thi đua đổi mới, phát triển các hợp
tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã

năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu
ngành nông nghiệp và xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020.
1. Kết quả phát triển kinh tế hợp tác
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có
149 hợp tác xã nông nghiệp với 10.478
thành viên, tổng số vốn điều lệ là 63.052
triệu đồng, tổng nguồn vốn hoạt động là
115.856 triệu đồng. Trên cơ sở các tiêu
chí quy định tại Thông tư số 09/2017/TTBNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt
động trong lĩnh vực nông nghiệp, đến cuối
năm 2018, Sóc Trăng có 2 hợp tác xã xếp
loại tốt, đạt tỷ lệ 1,74%; 20 hợp tác xã xếp
loại khá, 17,39%; 56 hợp tác xã xếp loại
trung bình, chiếm tỷ lệ 48,69%; 37 hợp
tác xã yếu, chiếm tỷ lệ 32,17%. Số vốn
góp của thành viên hợp tác xã tăng đến
nay là 4,768 tỷ đồng, vốn hoạt động là
7,908 tỷ đồng.
Triển khai thực hiện Quyết định số
445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí
điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp
tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn
2016-2020, số thành viên hợp tác xã tăng
thêm 1.016 thành viên (hiện nay là 1.554
thành viên so với ban đầu là 538 thành
viên); vốn góp của thành viên hợp tác
xã tăng 1,389 tỷ đồng (lũy kế đến nay là
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4,768 tỷ đồng), vốn hoạt động là 7,908
tỷ đồng. Thực hiện mô hình thí điểm đưa
cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã,
đã có 19 người được hợp đồng làm việc tại
10 hợp tác xã; có 15/15 hợp tác xã điểm
liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng
vật tư đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho thành
viên hợp tác xã.
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, địa
phương đã tích cực triển khai việc hỗ trợ
hợp tác xã ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả
hoạt động và khả năng ứng phó với biến
đổi khí hậu (BĐKH) trong nông nghiệp.
Kết quả, có 4 hợp tác xã được cấp giấy
chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể;
27 hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng công
nghệ (tiêu chuẩn VietGAP, ASC) vào sản
xuất, trong đó, có 19 hợp tác xã, tổ hợp
tác ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh
vực trồng trọt (VietGAP) với diện tích
545.22ha; 08 hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi
tôm theo tiêu chuẩn ASC, VietGAP với
diện tích 417,25ha. Đa số sản phẩm từ
các mô hình ứng dụng công nghệ cao đều

có doanh nghiệp bao tiêu cho thành viên
hợp tác xã, tổ hợp tác.
Việc triển khai hỗ trợ liên kết chuỗi giá
trị nông sản bền vững thích ứng với BĐKH
cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các sở,
ngành đã phối hợp đơn vị có liên quan
tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập
huấn, đối thoại, hội thảo và tọa đàm với
các bên liên quan như: ngân hàng, doanh
nghiệp, nhà quản lý, người sản xuất (hợp
tác xã, tổ hợp tác, nông dân), nhà khoa
học,… nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết đi vào
chiều sâu và bền vững để nhân rộng.
Tính đến nay, có 26 hợp tác xã và 467
tổ hợp tác có hợp đồng liên kết với các
doanh nghiệp; diện tích có hợp đồng bao
tiêu khoảng 56.200ha. Trong đó, lĩnh vực
lúa gạo có trên 60 doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh tham gia ký kết hợp đồng tiêu
thụ với nông dân. Lĩnh vực thủy sản có 05
hợp tác xã/tổ hợp tác với diện tích 197ha
liên kết với các nhà cung ứng vật tư thức
ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, giống thủy
sản; 11 hợp tác xã/tổ hợp tác với diện
tích 337ha đã ký liên kết bán sản phẩm
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cho các công ty thu mua tại tỉnh. Lĩnh
vực chăn nuôi có hợp tác xã nông nghiệp
Evergrowth bao tiêu toàn bộ sữa tươi cho
các thành viên của hợp tác xã; bên cạnh
đó, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
thú y, thức ăn,... cho thành viên trong chăn
nuôi. Lĩnh vực cây ăn trái có nhiều hợp tác
xã, tổ hợp tác tổ chức sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP; trong đó, đặc biệt là hợp
tác xã nông nghiệp Trinh Phú và tổ hợp
tác Quyết Thắng đã liên kết với công ty
T&T và công ty Chánh Thu xuất khẩu lô
đầu tiên sản phẩm vú sữa sang thị trường
Mỹ với số lượng 3,4 tấn, đây là một thành
công bước đầu và là bước ngoặc mới cho
cây ăn trái của tỉnh Sóc Trăng.
Từ những kết quả trên có thể thấy, nội
dung, phương thức hoạt động của các tổ
hợp tác, hợp tác xã có bước đổi mới; nhiều
hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, một số mô
hình hợp tác xã là điển hình tiên tiến để
phát huy mở rộng; kinh tế hợp tác đã phát
huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công
tác xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hợp tác
xã đã ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ

khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản
xuất, kinh doanh; có nhiều hợp tác xã thực
hiện liên kết chuỗi sản xuất, áp dụng các
quy phạm thực hành tốt theo tiêu chuẩn
VietGAP, sản xuất theo tiêu chuẩn ASC,
được cấp mã vùng để truy xuất nguồn gốc
sản phẩm, ứng dụng tem truy xuất điện
tử,... Ngoài ra, hợp tác xã còn là cầu nối
giữa chính quyền địa phương, các tổ chức
chính trị-xã hội với người nông dân trong
công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nước,
góp phần vào sự thành công của Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới và giảm nghèo hiện nay.
2. Khó khăn, thách thức
Bên cạnh những mặt làm được, hiện
nay hoạt động của các hợp tác xã nông
nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể là:
- Vốn góp, vốn sản xuất kinh doanh
của các hợp tác xã còn thấp; điều kiện về
cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng (trụ sở
làm việc, giao thông, thủy lợi,...) còn hạn
chế. Ngoài ra, do ngân sách địa phương
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còn khó khăn nên chưa hỗ trợ thỏa đáng
trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng đến các
hợp tác xã.
- Một số hợp tác xã chưa tiếp cận được
chính sách hỗ trợ, nhất là nguồn vốn tín
dụng, vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã để
mở rộng sản xuất. Khâu liên kết trong sản
xuất và tiêu thụ giữa doanh nghiệp với hợp
tác xã còn vướng mắc; tình hình liên kết,
bao tiêu sản phẩm giữa danh nghiệp và
hợp tác xã chưa thật sự bền vững; hoạt
động nhiều hợp tác xã yếu kém, phương
thức hoạt động chậm được đổi mới; việc
xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh
còn lúng túng. Một số hợp tác xã hoạt
động mang tính hình thức, hoạt động cầm
chừng hoặc ngưng hoạt động nhưng chưa
giải thể.
- Năng lực quản lý điều hành của đội
ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn thấp,
chưa đủ sức điều hành, quản lý hợp tác
xã. Mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ về
làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã
chưa đạt hiệu quả như mong đợi do một
số hợp tác xã chưa tìm được cán bộ phù
hợp; kinh phí hỗ trợ lại thấp trong khi đó
hợp tác xã chưa có kinh phí để hỗ trợ thêm
nên không thể giữ chân cán bộ trẻ làm
việc lâu dài.
3. Giải pháp
Trước những khó khăn và thách thức
như trên, để duy trì, củng cố và nâng cao
chất lượng hoạt động của các hợp tác xã
nông nghiệp và chuỗi giá trị nông sản bền
vững thích ứng với BĐKH trong thời gian
tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ triển khai thực hiện
một số giải pháp sau:
- Tổ chức triển khai tốt Kế hoạch thực
hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã
hoạt động có hiệu quả theo Quyết định số
461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hợp tác

xã, tổ hợp tác tiếp cận các chính sách hỗ
trợ để tăng cường nguồn lực và mở rộng
hoạt động. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ
các chương trình, dự án, đề án để hỗ trợ
cơ sở vật chất, hạ tầng cho các hợp tác
xã (như: nhà kho, lò sấy, máy móc, thiết
bị,...). Tăng cường vận động, hỗ trợ thành
lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác tại các
vùng sản xuất lúa đặc sản theo mô hình
cánh đồng lớn, vùng nuôi trồng thủy sản,
vùng chuyên canh cây ăn trái.
- Tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình
liên kết theo hướng sạch, an toàn, phấn
đấu mỗi địa phương có tối thiểu 1 mô hình.
Xây dựng và phát triển các mô hình liên
kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ
nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế.
Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao tiến bộ
kỹ thuật công nghệ sản xuất theo quy trình
VietGAP, công nghệ sản xuất sinh học,...
Đẩy mạnh, phát triển các hợp tác xã, tổ
hợp tác liên kết sản xuất theo mô hình
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cánh đồng lớn tập trung; đẩy mạnh cơ giới
hóa đồng bộ trong các khâu sản xuất, thu
hoạch và bảo quản chế biến nông sản.
Khuyến khích các hợp tác xã đầu tư, đổi
mới công nghệ, thiết bị bảo quản, sơ chế,
chế biến nông sản kết hợp với các biện
pháp tổ chức sản xuất, tiêu thụ,... nhằm
nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm
nông nghiệp.

sản xuất nhằm nâng cao giá trị nông sản
và tăng thu nhập cho người sản xuất trong
thời gian tới. Thường xuyên kiểm tra, giám
sát tình hình thực hiện liên kết giữa doanh
nghiệp và người dân nhằm kịp thời tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc và giải quyết
tranh chấp theo hướng hài hòa lợi ích các
bên tham gia và đảm bảo đúng quy định
pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn đến
các hợp tác xã trong việc xây dựng phương
án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều
kiện, tình hình của từng địa phương, từng
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt
quan tâm đến các hợp tác xã hoạt động
yếu. Tăng cường công tác thông tin về thị
trường và dự báo thị trường nông sản để
đáp ứng yêu cầu định hướng đầu tư phát
triển sản xuất, kinh doanh của các doanh
nghiệp và nông dân. Là cầu nối liên kết
với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu
thụ nông sản cho thành viên và nông dân

- Bố trí nguồn kinh phí cần thiết thông
qua các hệ thống khuyến nông, khuyến
công, vốn sự nghiệp khoa học công nghệ,
vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể để hỗ
trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác trong việc
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới
phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất
lượng và xây dựng thương hiệu.
4. Kiến nghị
- Xem xét, lồng ghép việc nâng cao
hiệu quả hoạt động và khả năng ứng phó
với BĐKH trong quá trình hoạt động sản
xuất của các hợp tác xã nông nghiệp thành
01 tiêu chí để đánh giá Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Sớm ban hành quy định về tổ chức và
hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp
tác xã; nghiên cứu sửa đổi một số điều của
Luật Hợp tác xã (về số lượng thành viên,
vốn điều lệ ở mức tối thiểu; quy định về
trình độ của hội đồng quản trị, giám đốc
hợp tác xã)./.
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BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
TẠI TỈNH LONG AN
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

1. Ứng dụng, phát triển giống lúa mới
có khả năng thích ứng trong điều kiện
chịu mặn
Trong điều kiện ảnh hưởng của biến
đổi thời tiết, tình hình hạn, mặn xâm nhập
sâu vào kênh nội đồng, đồng ruộng, làm
ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó cây lúa
có diện tích ảnh hưởng lớn nhất. Vì vậy, để
thích ứng với điều kiện trên, ngành nông
nghiệp tỉnh Long An nghiên cứu khuyến
cáo ứng dụng cơ cấu giống phù hợp cho
sản xuất vùng bị ảnh hưởng hạn mặn.

- Bộ giống chống chịu khá tốt gồm:
OM5451, OM6976, OM1352, OM576,
OM6162, đây là những giống có điều kiện
thích nghi rộng, chống chịu tốt trong điều
kiện hạn, mặn xâm nhập.
- Bộ giống lúa thơm đặc sản cho những
vùng ít bị ảnh hưởng của hạn mặn: NH9,
RVT, ST24...
Bên cạnh đó, cũng đã tiến hành xây
dựng bộ giống chiến lược mang thương
hiệu cho tỉnh, hiện đang thực hiện các
bước để xin công nhận giống. Bộ giống
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thực hiện gồm giống chịu mặn MLA1 và
2 giống lúa cao sản LA2, LA5; 3 giống
đã thực hiện xong bước khảo nghiệm cơ
bản, đang trong giai đoạn thực hiện khảo
nghiệm sản xuất trên diện rộng để hoàn
tất hồ sơ xin công nhận giống quốc gia.
Mỗi vụ sản xuất, tỉnh đã phối hợp
với viện, trường thực hiện công tác khảo
nghiệm giống để chọn giống thích nghi
với điều kiện sản xuất tại Long An. Trong
năm qua đã chọn được các giống lúa như
OM22, Nếp OM406, Hatri 10, Hatri 11.
2. Phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, chuyển đổi cây trồng cần
nhiều nước ngọt là lúa sang các loại cây
trồng ít cần nước ngọt hơn
Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung
triển khai thực hiện Đề án phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với
tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi
cây trồng có năng suất, chất lượng cao phù
hợp với thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt
công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật,

các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ
phát triển sản xuất; công tác dự tính, dự
báo về tình hình sâu bệnh, diễn biến chất
lượng nước được thực hiện chặt chẽ, kịp
thời và thường xuyên.
Các mô hình sản xuất ứng dụng công
nghệ cao đã tiết kiệm được chi phí, tăng
lợi nhuận so với ngoài mô hình (mô hình
lúa tiết kiệm được chi phí từ 1,5-2,5 triệu
đồng/ha, lợi nhuận cao hơn từ 2-4 triệu
đồng/ha so với sản xuất ngoài mô hình; mô
hình rau: lượng phân bón vô cơ sử dụng
giảm từ 100-400kg/ha, năng suất tăng
5-20% so với ruộng không sử dụng phân
hữu cơ, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn từ
200-500kg/1.000m2, sản phẩm được kiểm
tra đạt an toàn,... lợi nhuận cao hơn từ 2-7
triệu đồng/1.000m2 so với ngoài mô hình;
mô hình thanh long: lợi nhuận tăng bình
quân khoảng 2,5-5 triệu đồng/ha so với
ngoài mô hình).
Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, tình
hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất
lúa diễn ra mạnh mẽ, có trên 27.500ha
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đất lúa chuyển sang trồng thanh long,
chanh, rau màu các loại, nuôi thủy sản...
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp
với tình hình, đặc điểm của địa phương,
định hướng đúng theo quy hoạch của tỉnh
và lợi thế từng vùng (trong đó: đã chuyển
đổi trên cây chanh 5.500ha, thanh long
8.400ha, rau màu 6.602ha, nuôi thủy sản
trên 3.000ha...).
Ngoài ra, một số loại cây trồng khác
cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù
hợp với tình hình, sản xuất của địa phương
như chuối, ổi, bưởi,… Hiện nay, diện tích
trồng chuối trên địa bàn tỉnh 705ha, trong
đó có 120ha được chứng nhận VietGAP,
sản phẩm chuối FOHLA (thuộc công ty
Huy Long An) đã xuất sang Nhật Bản cho
lợi nhuận khá cao.
3. Tăng cường sử dụng phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ, xử
lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông
nghiệp theo hướng thân thiện, bảo vệ môi
trường, hạn chế phát thải khí nhà kính
a) Tăng cường sử dụng phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ theo
hướng thân thiện, bảo vệ môi trường, hạn
chế phát thải khí nhà kính
Tỉnh đã triển khai xây dựng được
86,4ha sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm
sinh học trong sản xuất rau với 249 hộ
tham gia tại 4 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác
trên địa bàn các huyện Cần Đước, Cần
Giuộc và Đức Hòa. Nhìn chung, các mô
hình mang lại hiệu quả cao do lượng phân
sử dụng giảm, ít sâu bệnh, năng suất cao
và sản phẩm được kiểm tra đạt an toàn.
Đã hỗ trợ 34.523kg phân hữu cơ với
1.476 hộ tham gia. Xây dựng 4 nhà lưới
kết hợp lắp đặt 2 hệ thống tưới thông minh,
tiết kiệm nước trên cây rau. Thực hiện 14
mô hình điểm và nhân rộng theo quy trình
sản xuất sạch, an toàn thực phẩm. Mỗi mô

hình có diện tích 1ha trên rau ăn lá, rau
gia vị và rau ăn trái. Nhìn chung, các mô
hình mang lại hiệu quả cao, lượng phân vô
cơ sử dụng giảm từ 10-40kg/ha, năng suất
tăng 5-20% so với không sử dụng phân
hữu cơ, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn từ
200-500kg/1.000m2, sản phẩm được kiểm
tra đạt an toàn nên cho lợi nhuận cao hơn
từ 2.000.000 - 7.000.000 đồng/1.000m2
so với ruộng đối chứng.
b) Tăng cường xử lý chất thải chăn
nuôi theo hướng thân thiện, bảo vệ môi
trường, hạn chế phát thải khí nhà kính
Trong những năm gần đây, việc bảo vệ
môi trường trong chăn nuôi của tỉnh đang
dần cải thiện. Thông qua các hình thức
tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ từ cấp tỉnh và
từ các chương trình, dự án ý thức của người
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được nâng
cao, các công trình xử lý chất thải ngày
một mở rộng, người chăn nuôi áp dụng các
biện pháp xử lý chất thải ngày một hiệu
quả và lập cam kết bảo vệ môi trường với
chính quyền địa phương thực hiện theo
Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày
05/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Long An ban hành quy định bảo vệ môi
trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc,
gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An.
Đồng thời tỉnh đã ban hành các chính
sách trong công tác quản lý, phát triển
chăn nuôi bền vững, hỗ trợ thiên tai, dịch
bệnh, hỗ trợ vùng chăn nuôi bò tập trung
ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ áp dụng
quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp
tốt, giảm phát thải khí nhà kính.
Bên cạnh đó, qua các chương trình,
dự án như Dự án Lifsap đã đem lại cho
tỉnh nhiều cơ hội mới, các hộ chăn nuôi
trong 4 huyện vùng GAHP được nhận sự
hỗ trợ trực tiếp từ dự án, nhằm nâng cao
nhận thức và trang bị thiết bị chăn nuôi an
toàn sinh học cho người chăn nuôi, đã góp
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phần không nhỏ cho ngành chăn nuôi.
4. Ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có
khoảng hơn 380ha diện tích áp dụng hệ
thống tưới nước tiên tiến. Các mô hình này
chủ yếu tập trung cho khu vực vùng rau,
thanh long, chanh, một số loại cây trồng
cạn khác như na, đu đủ và một số diện
tích tại nông trường Quốc Huy (huyện Đức
Huệ). Các mô hình áp dụng do nhà nước
(tỉnh, huyện) hỗ trợ triển khai hơn 40 mô
hình vùng rau, thanh long ứng dụng công
nghệ cao; các mô hình khác do người dân
tự thực hiện do thấy hiệu quả của giải pháp.

Qua 4 năm triển khai áp dụng, giải
pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa
bàn tỉnh đã đạt hiệu quả rất tích cực. Cụ
thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong
quá trình sản xuất như: tiết kiệm nước,
công lao động, tiết kiệm phân bón, thuốc
trừ sâu, cải thiện môi trường sinh thái, hạn
chế sâu, bệnh… Đặc biệt năng suất, chất
lượng sản phẩm tăng cao so với tưới truyền
thống. Giai đoạn gần đây, thời tiết nắng
nóng, nguồn nước thiếu hụt nên việc áp
dụng giải pháp này càng được người dân
quan tâm thực hiện. Lợi nhuận thu được
sau khi áp dụng giải pháp tăng từ 15-20%
so với trước khi áp dụng./.
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BÁO CÁO VỀ VIỆC LỒNG GHÉP CÁC NHIỆM VỤ THÍCH
ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN TAI
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH TRÀ VINH
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Trong những năm qua, tình hình thiên
I. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH tai trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức
tạp, mức độ ảnh hưởng chưa lớn nhưng
THỜI GIAN QUA
Trà Vinh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng
ven biển, nằm giữa hạ lưu hai con sông lớn
là sông Hậu và sông Cổ Chiên, có đường
bờ biển dài 65km. Phía Đông giáp biển
Đông, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long, phía
Nam giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Bắc giáp
tỉnh Bến Tre. Diện tích tự nhiên của tỉnh
2.341km2. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính,
bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện
với 106 xã, phường, thị trấn.

cũng gây không ít thiệt hại đến đời sống
và sản xuất của người dân. Các loại hình
thiên tai thường xuyên ảnh hưởng trên địa
bàn tỉnh bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới,
giông, lốc, sét, nước dâng (triều cường), sạt
lở đất do dòng chảy, hạn hán, xâm nhập
mặn và gió mạnh trên biển với cấp độ rủi
ro thiên tai được xác định như sau:
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năm qua diễn biến phức tạp. Mặc dù ít
bị đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh nhưng
khi xuất hiện trên biển Đông (vào tháng 9
đến tháng 12) bão, áp thấp nhiệt đới gây
ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời
sống, sinh hoạt của người dân. Bão, áp
thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài làm
ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp
gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và
tài sản của người dân. Cấp độ rủi ro thiên
tai: cấp độ 3.
2. Lốc, sét
Giông, lốc, sét là hiện tượng thiên tai
bất thường, xảy ra bất ngờ và trong thời
gian ngắn nên rất khó đề phòng. Cấp độ
rủi ro thiên tai: cấp độ 1.
3. Hạn hán và xâm nhập mặn
Trong những năm gần đây, tình hình
hạn, mặn luôn diễn biến rất phức tạp,
mặn xâm nhập sớm và sâu kết hợp với
nắng nóng kéo dài gây thiệt hại đáng kể
cho sản xuất và đời sống của người dân,

đặc biệt là tình trạng thiếu nước ngọt sản
xuất. Từ năm 2010 đến nay, độ mặn trên
các sông lớn luôn cao hơn trung bình
nhiều năm và kéo dài. Độ mặn cao nhất
ghi nhận tại vàm Trà Vinh 12,8‰ (xuất
hiện vào ngày 25/02/2013). Cấp độ rủi ro
thiên tai: cấp độ 1.
4. Triều cường
Triều cường thường dâng cao vào các
tháng cuối năm, biên độ triều cao nhất ghi
nhận tại vàm Trà Vinh là 1,91m (tháng
10/2013), tại Cầu Quan là 2,14m (tháng
10/2011). Triều cường dâng cao gây ảnh
hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất
của người dân, đặt biệt là các xã ven
biển, ven sông lớn thuộc các huyện: Châu
Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và
Cầu Kè. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.
5. Sạt lở đất do dòng chảy
Tình trạng sạt lở đất do dòng chảy
thường xảy ra tại các sông lớn, hoặc khu
vực trước và sau các cống đầu mối ngăn
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mặn. Những năm có triều cường dâng
cao, tình trạng sạt lở diễn ra càng nghiêm
trọng hơn. Thống kê cho thấy, hiện trên
địa bàn tỉnh Trà Vinh có các khu vực sạt lở
nghiêm trọng do tác động của dòng chảy:
khu vực Cồn Hô (xã Đức Mỹ, huyện Càng
Long), Cồn Long Trị (xã Long Đức, thành
phố Trà Vinh), Cồn Bần Chát (xã Hòa Tân,
huyện Cầu Kè), cù lao Long Hoà, Hoà
Minh (xã Long Hòa, xã Hòa Minh, huyện
Châu Thành) (tốc độ sạt lở trung bình từ
3 đến 8m/năm); bờ biển Cồn Nhàn xã
Dân Thành, bờ biển xã Hiệp Thạnh, bờ
biển Cồn Trứng xã Trường Long Hoà, thị
xã Duyên Hải (tốc độ sạt lở trung bình
từ 10 đến 15m/năm); khu vực cống Thâu
Râu huyện Cầu Ngang, cống Cái Hóp,
cống Láng Thé huyện Càng Long, cống
Cần Chông huyện Tiểu Cần (tốc độ sạt lở
trung bình từ 2 đến 3m/năm). Cấp độ rủi
ro thiên tai: cấp độ 1.
6. Gió mạnh trên biển
Gió mạnh trên biển thường xuất hiện vào
các tháng gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11
đến tháng 4 hàng năm) ảnh hưởng đến hoạt
động đánh bắt thủy sản của ngư dân trong
tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.122 tàu cá
đang hoạt động đánh bắt trên biển, đa số các
tàu cá có công suất nhỏ và hoạt động gần bờ.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI
PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU, ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN
TAI GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI
1. Đối với lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng
Tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của
Trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng
các chương trình mục tiêu như: Chương
trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các
vùng, Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn
đối ứng ODA cho các địa phương; Chương

trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản
bền vững; Chương trình mục tiêu phát triển
lâm nghiệp bền vững; Chương trình tái cơ
cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống
thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương
trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu
(BĐKH) và tăng trưởng xanh;... với nguồn
vốn được phân hơn 300,613 tỷ đồng, để
thực hiện đầu tư một số dự án như: đê, kè
chống sạt lở, các tuyến đê biển, cảng cá,
cung cấp nước sinh hoạt, trồng rừng phòng
hộ ven biển,... một số dự án hoàn thành cơ
bản đã phát huy hiệu quả và đáp ứng phục
vụ sản xuất trong điều kiện BĐKH diễn ra
ngày càng phức tạp hiện nay.
2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
- Triển khai Quy hoạch tài nguyên
nước tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025,
tầm nhìn đến năm 2035; công bố danh
mục hành lang bảo vệ nguồn nước tỉnh Trà
Vinh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ
thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với
BĐKH và tăng trưởng xanh trên địa bàn
tỉnh Trà Vinh gồm: xây dựng, cập nhật kế
hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí
hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050 tỉnh Trà Vinh; đánh giá khí hậu
tỉnh Trà Vinh; Dự án BĐKH vùng đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại tỉnh Trà
Vinh (AMD).
- Đã kiểm tra công tác bảo vệ môi
trường đối với 49 cơ sở thuộc đối tượng lập
báo cáo đánh giá tác động môi trường và
đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa
bàn tỉnh; xử lý 2 cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng theo Quyết định số
64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/
QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng
Chính phủ. Tổ chức kiểm tra sự cố cháy
tháp hấp thụ của hệ thống khử lưu huỳnh
(FGD) của Dự án nhà máy nhiệt điện
Duyên Hải 3 mở rộng; tình hình cát bay tại
khu đổ bùn 70ha ấp Long Khánh, xã Long
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Khánh, huyện Duyên Hải. Ngoài ra, hiện
tại đang đầu tư 2 trạm quan trắc không
khí và 1 Trung tâm điều hành nhằm đánh
giá mức độ phát tán chất ô nhiễm trong
không khí của nhà máy nhiệt điện Duyên
Hải, giúp giám sát sự phát thải và đủ cơ sở
dữ liệu để tính toán các chỉ số chất lượng
không khí, từ đó có biện pháp xử lý, cảnh
báo và ngăn chặn sự lan truyền ô nhiễm
kịp thời.
3. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển
nông thôn
- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
đồng thời đang thực hiện cơ cấu lại ngành
nông nghiệp, đã xây dựng được các vùng
chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung,
đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường,
gồm: vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung
theo tiểu vùng ngọt và ngọt hóa; sản xuất

cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày
cũng đã hình thành được một số vùng
chuyên canh tập trung; sản xuất nông
nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao
đang có xu hướng phát triển, cụ thể: có
1.000ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ
trên địa bàn huyện Châu Thành và Tiểu
Cần; 142ha sản xuất rau an toàn, 103ha
sản xuất cây ăn trái đạt chứng nhận GAP;
ứng dụng thành công công nghệ sinh học
trong việc bình tuyển, chọn lọc, lai tạo các
giống gia súc lớn, ứng dụng công nghệ thụ
tinh nhân tạo để cải thiện giống bò, heo;
khoảng 9.000ha diện tích nuôi tôm nước
lợ áp dụng công nghệ nuôi thâm canh,...
- Triển khai thực hiện chính sách hỗ
trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt; thực hiện Nghị quyết số
78/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân
dân tỉnh cụ thể hóa Nghị định số 98/2018/
NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về
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chính sách khuyến khích phát triển hợp
tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp; chuẩn bị các nội dung
để triển khai thực hiện và tổ chức hội nghị
triển khai Nghị quyết số 77/2018/HĐND
ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân
tỉnh cụ thể hóa Nghị định số 57/2018/
NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về
cơ chế, chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
- Công tác thủy lợi, phòng chống thiên
tai và ổn định dân cư được quan tâm chỉ
đạo thực hiện thường xuyên, xây dựng và
triển khai kế hoạch phòng chống thiên
tai và phương án ứng phó sự cố thiên tai;
nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, kiểm tra
các tuyến đê, kè để kịp thời xử lý các sự
cố; triển khai thi công nâng cấp các tuyến
đê biển. Ngoài ra, còn sử dụng nguồn vốn
phòng chống hạn mặn, thực hiện 17 công
trình nạo vét 140km kênh cấp II tại các
huyện Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang,
Cầu Kè và Tiểu Cần phục vụ sản xuất và
dân sinh.
- Tiếp tục đầu tư thi công các công trình
thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản và tái cơ
cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng
nông thôn mới. Triển khai thực hiện 35 dự
án, trong đó 9 dự án hoàn thành, 13 dự án
chuyển tiếp và 13 dự án khởi công mới,
gồm: 8 công trình phục vụ nuôi, khai thác
thủy sản; 12 công trình đê, kè; 15 công
trình dân dụng. Nhìn chung, các công
trình hoàn thành đã phát huy được hiệu
quả việc thích ứng BĐKH, ứng phó rủi ro
thiên tai trong xây dựng nông thôn mới.
4. Kết quả xây dựng các mô hình sản
xuất thích ứng BĐKH
Công tác xây dựng và nhân rộng các
mô hình sản xuất nông nghiệp được xem
là khâu đột phá trong thực hiện giải pháp

thích ứng với BĐKH, ứng phó rủi ro thiên
tai, đặc biệt đã tập trung đưa giống cây,
con giống mới vào sản xuất nhằm tăng
năng suất và chất lượng. Cụ thể:
- Công tác bồi dưỡng, tập huấn, đào
tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật: từ
năm 2017-2018, đã tổ chức đào tạo trên
40 lượt cán bộ làm công tác khuyến nông
để nâng cao năng lực về chuyên môn và
trình độ lý luận chính trị; tập huấn, chuyển
giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.000
lớp/3.000 lượt nông dân về kỹ thuật trồng
trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo
hướng sản xuất an toàn, thực hành nông
nghiệp tốt (VietGAP) và hữu cơ; tổ chức
hội thảo, tổng kết, tọa đàm, tham quan
học tập trên 100 cuộc/5.000 lượt người.
- Công tác thông tin tuyên truyền: thực
hiện chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, ấn
phẩm khuyến nông được đổi mới về hình
thức, nội dung ngày càng phong phú, đa
dạng, phù hợp với thực tế, đáp ứng được
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nhu cầu của người dân. Kết hợp với Đài
Phát thanh-Truyền hình thực hiện 30
chuyên mục, 15 cuộc tọa đàm, 12 cuộc
phóng sự và 45 bản tin thời sự với thời
lượng khoảng 1.230 phút; in ấn và cấp
phát 750 cuốn sổ tay Khuyến nông 20152018, 7.000 cuốn tờ tin khuyến nông,
350.000 tờ tài liệu bướm; tham gia 04 hội
thi và 12 cuộc hội chợ về lĩnh vực nông
nghiệp và khuyến nông.
- Công tác xây dựng và nhân rộng
mô hình: xây dựng trên 50 mô hình với
khoảng 200 điểm trình diễn về trồng
trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
ứng dụng khoa học kỹ thuật mới thích
ứng với BĐKH, mang lại hiệu quả cao
trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi
và thủy sản, các mô hình thực hiện đạt
hiệu quả trên 95%, điển hình có các mô
hình hiệu quả như: mô hình cánh đồng
lớn về sản xuất lúa; mô hình sản xuất lúa
sử dụng phân bón thông minh; mô hình

trồng thanh long ruột đỏ; mô hình trồng
bưởi da xanh; trồng dừa sáp; mô hình
nuôi cá lóc, cá tra thâm canh; mô hình
nuôi tôm công nghệ cao (tôm thẻ chân
trắng và tôm sú); mô hình nuôi bò thịt, bò
sinh sản; nuôi gà thả vườn,...
- Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã phối hợp với các Sở,
ngành và các huyện rà soát, điều chỉnh
lại các quy hoạch đối với từng cây, con,
phù hợp lợi thế từng vùng, có kế hoạch tái
cơ cấu nông nghiệp; tập trung củng cố và
nâng cấp các hợp tác xã nông nghiệp, lồng
ghép xây dựng các mô hình phát triển sản
xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Hội nông dân tỉnh, Dự án AMD Trà
Vinh cũng nghiên cứu tìm ra các giống cây,
con mới, thích ứng với BĐKH. Bên cạnh
đó, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện
Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao
tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền
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núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 20162025, như thực hiện Dự án ứng dụng tiến
bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi
bò thịt chất lượng cao tại Trà Vinh, Dự án
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng
mô hình nhân giống và trồng cam sành
không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh.
Đối với các khu vực ven biển, thực
hiện mô hình gắn việc trồng rừng, bảo vệ
rừng với bảo tồn đa dạng sinh học, vừa
giúp người dân có thể nuôi nhiều loại thủy
sản, vừa bảo tồn và khai thác tốt nguồn
lợi thủy sản của thiên nhiên. Ngoài nguồn
vốn Nhà nước đầu tư trồng rừng, nhiều hộ
dân ở huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
đã tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng trên diện
tích nuôi các loài thủy sản, nhất là diện
tích nuôi tôm sú và nuôi cua biển. Bên
cạnh việc vận động người dân tham gia
đầu tư trồng rừng, huyện Duyên Hải còn
tiến hành giao khoán cho người dân địa
phương chăm sóc và bảo vệ phần lớn diện
tích rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ

vùng đệm là 55% và vùng phục hồi sinh
thái là 70%.
Việc xây dựng các mô hình trình diễn
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp
người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới
vào thực tiễn sản xuất, làm tăng năng suất,
chất lượng và hiệu quả, góp phần thực
hiện Chương trình xây dựng nông thôn
mới. Kết quả đến hết tháng 4/2019, Trà
Vinh có 40/85 xã đạt chuẩn xã nông thôn
mới, chiếm tỷ lệ 47%; có 10 xã đạt từ 14
tiêu chí trở lên, chiếm tỷ lệ 11,7%; không
còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt
bình quân/xã là 15,08 tiêu chí/xã và có 2
đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông
thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới (huyện Tiểu Cần và thị xã
Duyên Hải).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Qua 2 năm triển khai thực hiện các
giải pháp thích ứng với BĐKH, ứng phó
rủi ro thiên tai, với nhiều giải pháp đồng
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bộ, gắn liền với việc thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn
tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực:
tăng trưởng kinh tế GRDP tuy chưa đạt kế
hoạch nhưng tốc độ tăng trưởng đứng hàng
thứ 2 khu vực ĐBSCL; GRDP bình quân
đầu người hàng năm tăng lên từ 39,228
triệu đồng/người/năm (năm 2017) tăng lên
43,520 triệu đồng/người/năm (năm 2018);
tăng cường huy động nguồn lực, khuyến
khích các thành phần kinh tế tham gia đầu
tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; nâng
cấp, cải tạo và đầu tư một số công trình
thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ
sản xuất được thực hiện thường xuyên; đẩy
mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công
nghệ trong sản xuất ra các loại cây trồng,
vật nuôi thích ứng với điều kiện BĐKH,…

do sản xuất còn mang tính truyền thống,
giá cả một số mặt hàng nông sản biến
động như: tôm, dừa, thanh long, mía… ảnh
hưởng đến việc tiêu thụ và tái đầu tư; công
tác thủy lợi nội đồng, quản lý đê điều ở một
số nơi còn lỏng lẻo, công tác tiêm phòng
còn chậm; thiên tai, dịch bệnh còn những
tiềm ẩn khó lường. Chất lượng các tiêu chí
nông thôn mới ở một số xã còn thấp, chưa
bền vững. Việc thực hiện cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 tác động lên nhiều
phương diện nhưng vẫn còn nhiều thách
thức đối với tỉnh nói riêng và cả nước nói
chung; việc thu hút đầu tư tuy đạt kết quả
khá nhưng một số nhà đầu tư triển khai
chậm, kéo dài, nhất là dự án xử lý rác thải,
điện gió.

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, TRONG THỜI GIAN TỚI

hạn chế như: việc triển khai thực chưa đi
vào chiều sâu, chưa mang tính đột phá,
sản xuất nông nghiệp tuy phục hồi và tăng
trưởng mạnh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với các sở,
ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải
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pháp phát triển bền vững, thích ứng với
BĐKH trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã
được ban hành. Đồng thời, phối hợp với
Bộ, ngành và đơn vị có liên quan thực thi
các cơ chế chính sách, hướng dẫn thực thi
triển khai thực hiện các giải pháp.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức,
trách nhiệm của các cấp chính quyền
và người dân về thách thức đang đặt ra
đối với ĐBSCL nói chung và của tỉnh nói
riêng; chủ động trong thích ứng với BĐKH
và các tác động khác từ thượng nguồn,
kêu gọi huy động nguồn lực nhằm bảo vệ,
phục hồi và trồng mới rừng, nhất là hệ
thống rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven
biển, ven sông trên địa bàn tỉnh.
Thứ ba, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của
Trung ương trong kế hoạch đầu tư công giai
đoạn 2016-2020, tiếp tục thực hiện đầu
tư xây dựng các Chương trình mục tiêu để
cải tạo, nâng cấp, đầu tư một số dự án đê
kè chống sạt lở, các tuyến đê biển, cảng cá,
cung cấp nước sinh hoạt, trồng rừng phòng
hộ ven biển... để phát huy hiệu quả phục vụ
đa mục tiêu, đáp ứng phục vụ sản xuất trong
điều kiện BĐKH diễn ra ngày càng phức tạp.
Thứ tư, nâng cao chất lượng dự báo khí
tượng thủy văn, bảo đảm cảnh báo, dự báo
sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất
là xâm nhập mặn, khô hạn và nước biển
dâng; củng cố, nâng cao khả năng chống
chịu của các công trình phòng chống thiên
tai trọng điểm, cấp bách; tăng cường quản
lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng
sản, nhất là cát lòng sông. Kiểm soát chặt
chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là xỉ than
và tro bay nhà máy nhiệt điện Duyên Hải,
khu công nghiệp, cơ sở sản xuất. Nâng cao
chất lượng công tác đánh giá tác động môi
trường trong việc sàng lọc, từ chối công
nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi
trường trong các dự án đầu tư. Tiếp tục triển

khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày
28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 11/01/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh gắn
với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày
18/11/2016 của Chính phủ.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Thứ nhất, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu
tư tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ
đạo, điều hành phát triển vùng ĐBSCL,
nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, khu kinh tế
trọng điểm ven biển, chú trọng các tuyến
quốc lộ, cao tốc, cầu Đại Ngãi, các cảng
nước sâu,… và có những cơ chế, chính sách
đặc thù để vực dậy tiềm năng phát triển
của vùng. Đồng thời, tham mưu Chính phủ
thành lập Hội đồng điều phối vùng, nhằm
tạo sức mạnh tổng hợp, liên kết chặt chẽ,
nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các
mặt hàng nông sản, thủy sản của vùng và
chiến lược thúc đẩy phát triển thị trường
để giải quyết đầu ra cho nông sản khu vực
ĐBSCL và cơ chế đặc thù gắn liền với liên
kết của vùng.
Thứ hai, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi
trường chủ trì, cùng các Bộ, ngành liên
quan sớm xây dựng các hệ thống cơ sở dữ
liệu thống nhất liên quan đến các ngành,
để làm cơ sở cho việc xây dựng các giải
pháp ứng phó BĐKH, sạt lở bờ sông, bờ
biển tại khu vực ĐBSCL./.
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TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ông Jake Brunner
Giám đốc Indo Burma Group
Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)

1. Một số đặc điểm bờ biển vùng đồng
bằng sông Cửu Long
- Hệ thống đê thấp bằng đất rất dễ bị
xói mòn và nước tràn qua do chỉ có một
dải mỏng rừng ngập mặn chắn phía ngoài.
- Các khu vực trũng thấp, trống, chủ
yếu là khu vực nuôi tôm thâm canh, rất dễ
bị ảnh hưởng bởi nước dâng do bão. Dự
báo, các cơn bão còn được dự báo sẽ khốc
liệt hơn (ví dụ: bão Linda năm 1997 gây
nước dâng cao 1,5m tràn qua bờ đê).
- Trong tương lai, rừng ngập mặn phòng
hộ bờ biển có nguy cơ biến mất hoàn toàn

do tác động của nước biển dâng, gây ra
hiện tượng bóp nghẹt vùng bờ. Nguy cơ
xảy ra thảm họa thiên tai do bão biển đối
với đê và vùng canh tác phía sau là rất
rõ nét. Với kịch bản nước biển dâng trước
năm 2100, các nguy cơ này còn bị đẩy
nhanh hơn trong tương lai.
- Các khu vực đất trống đang nuôi tôm
thâm canh phía sau đê cần được chuyển
đổi trồng rừng ngập mặn để tạo ra một
vùng phòng hộ rộng, như mô hình đang
được áp dụng dọc ven biển phía Đông
Nam tỉnh Cà Mau.
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2. Một số thách thức
- Phần lớn đất ven biển phía sau đê
thuộc sở hữu tư nhân/cá nhân nên chi phí
bồi thường để chuyển đổi thành đất công
vô cùng đắt đỏ.
- Các giải pháp cứng cũng sẽ rất tốn
kém và chỉ có thể thực hiện trong một thời
hạn sử dụng nhất định như trong nhiều
trường hợp trên thế giới. Ví dụ, sau khi
chi 14 tỷ USD để hoàn thành nâng cấp
đê chống lũ xung quanh New Orleans 11
tháng trước, Binh chủng Công binh, Lục
quân Mỹ mới đây đã thừa nhận công trình
sẽ mất đi hiệu quả bảo vệ trong vòng 4
năm vì nước biển dâng và sụt lún(1).
3. Các giải pháp liên quan đến tái cơ
cấu khu vực nuôi tôm dễ bị tổn thương
- Về dài hạn, không cấp mới giấy phép
các nhà đầu tư nuôi tôm khi hết hạn để
chuyển đổi thành rừng ngập mặn và bán tín
dụng carbon bù lại chi phí. Phục hồi rừng
ngập mặn dọc theo bờ biển có thể làm tăng
diện tích rừng ngập mặn thêm 50.000ha.

- Về ngắn hạn, đưa ra các ưu đãi thuế
và đất đai cho các hộ gia đình và doanh
nghiệp để chuyển đổi qua các công nghệ
nuôi tôm hiệu quả hơn (ít diện tích đất trên
một đơn vị sản lượng) và hệ thống nuôi tôm
trong nhà, thích ứng với biến đổi khí hậu
không đòi hỏi phải bơm nước ngầm. Đổi lại,
các chủ sử dụng đất đồng ý chuyển quyền
sử dụng đất cho hệ thống tôm rừng hữu cơ.
- Tận dụng nguồn vốn nhà nước và tư
nhân (ví dụ, các nhà đầu tư xã hội) để thúc
đẩy các hộ dân sử dụng công nghệ bể nuôi
tuần hoàn quy mô nhỏ, có rủi ro thấp nhưng
hiệu quả để đưa sản xuất tôm thâm canh
ra khỏi ao đất, từ đó có thể chuyển đổi đất
sang nuôi tôm rừng. 0,06ha bể tuần hoàn
có thể đạt sản lượng tương đương 1ha tôm
thâm canh với công nghệ hiện tại, phần đất
còn lại có thể chuyển đổi thành tôm rừng
giá trị cao./.

https: //www.scientifìcamerican.com/article/after-a-14-billion-upgrade-new-orleans-levees-are-sinking/?redirect=1
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TIẾP CẬN VÀ ĐỔI MỚI LIÊN KHU VỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ông Tsunoda Manabu
Cố vấn cao cấp
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

1. Sự liên kết giữa các lĩnh vực
Những khó khăn trong lĩnh vực nông
nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) nói chung không thể giải quyết
đơn lẻ bởi những người trong lĩnh vực
nông nghiệp. ĐBSCL là một khu vực phát
triển nổi bật, bền vững, đa dạng và có liên
quan chặt chẽ đến nông nghiệp trong các
vấn đề: (1) sinh kế của người dân; (2) đô
thị hóa nhanh;(3) nền nông nghiệp thích
ứng với biến đổi khí hậu; (4) bảo vệ môi
trường; (5) tiềm năng dồi dào về vật liệu;

(6) doanh nhân (khởi nghiệp và mở rộng
quy mô); (7) quản lý và tái chế chất thải;
(8) du lịch và nông nghiệp/thủy sản.
Khuyến khích nên có sự tham gia của
nhiều nhân tố đến từ các lĩnh vực khác
nhau để tạo ra sự đổi mới và sáng tạo lớn.
Để đưa ra một định hướng phù hợp và
hài hòa cho sự phát triển bền vững vùng
ĐBSCL, sự liên kết giữa các lĩnh vực là
thiết yếu để hiểu được thực tế vùng ĐBSCL
thông qua nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh
vực khác nhau. Những thông tin đó được
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Ví dụ về kết hợp giữa trường đại học và sản xuất

tích hợp và phản ánh vào kế hoạch tổng
thể hiện tại và trong tương lai gần. Một
đại học đa ngành vùng ĐBSCL có thể trở
thành một cơ quan mạnh mẽ để thực hiện
và giám sát các hoạt động thực tiễn đó.
2. Sự cộng tác giữa nhà nước - doanh
nghiệp - trường đại học để nâng cao
chất lượng
Để kích thích sự phát triển bền vững
vùng ĐBSCL, cần sự cộng tác hiệu quả giữa
ba yếu tố quan trọng sau đây: (1) chính
quyền địa phương, (2) các doanh nghiệp,
và (3) các trường đại học.
Nếu chúng ta muốn thương mại hóa
các sản phẩm bằng nguyên vật liệu vùng
ĐBSCL, tất cả các kiến thức và kinh nghiệm
của trường đại học và doanh nghiệp phải
được sử dụng một cách triệt để. Do môi
trường nghiên cứu và phát triển (R&D) cho

các ngành công nghiệp vẫn đang trong
giai đoạn phát triển và chưa hoàn thiện,
đặc biệt là tại các địa phương. Đối với các
trường đại học, kỹ năng và kinh nghiệm
về thương mại hóa không bằng các doanh
nghiệp. Sự tham gia của chính quyền địa
phương cũng rất được mong đợi cho sự phát
triển bền vững và phổ biến đến cộng đồng.
Những thí dụ điển hình về các phương
pháp mới là một trong những cách tốt nhất
để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển và góp
phần hình thành những ý tưởng mới trong
các khu vực đó. Đại học Cần Thơ đã đóng
góp rất nhiều cho vùng ĐBSCL thông qua
chính quyền địa phương và hợp tác với các
doanh nghiệp. Những sản phẩm từ sự cộng
tác giữa trường và doanh nghiệp điển hình
như phân bón hữu cơ sinh học, hiện được
bà con sử dụng rộng rãi vùng ĐBSCL. Đại
học Cần Thơ đang càng ngày càng phát
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triển để hình thành mô hình kiểu mẫu (hợp
tác với chính quyền địa phương) để đem lại
lợi ích cho bà con vùng ĐBSCL.
3. Mạng lưới liên kết liên khu vực
Để hiểu rõ và chia sẻ các thông tin mới
về các khó khăn lớn của vùng ĐBSCL, tất
cả 13 tỉnh, thành phố và các bên liên quan
nên hợp tác chặt chẽ hơn. Nếu mạng lưới
liên kết vùng ĐBSCL không được chặt chẽ,
hình ảnh thực tế vùng ĐBSCL khó có thể
khả thi. Nếu chúng ta cải thiện và/hoặc
phát triển vùng ĐBSCL một cách bền vững,
sự cộng tác của tất cả các tỉnh, thành phố
và các bên liên quan nên được cải thiện để
trở thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ.
4. Trung tâm tổng hợp thông tin và dữ
liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long
Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, đề xuất thành lập một
Trung tâm tổng hợp thông tin và dữ liệu vùng
ĐBSCL. Để Trung tâm hoạt động tốt nhất,
khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố nên thành
lập trung tâm phụ để liên lạc với Trung tâm
chính. Sau khi nhận được các thông tin mới

từ các trung tâm phụ, Trung tâm chính sẽ
đưa ra một số phản hồi tích cực về những dữ
liệu đã được tổng hợp/phân tích. Trung tâm
này thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
- Cập nhật những thông tin mới về nông
nghiệp và môi trường vùng ĐBSCL;
- Giám sát tất cả những liên kết, hợp tác
giữa các tỉnh, thành phố, trường đại học và
các học viện;
- Đưa nguồn nhân lực với công nghệ cao
đến những địa điểm thực tiễn cần thiết để
thích nghi với sự biến đổi khí hậu và đô thị
hóa nhanh;
- Thảo luận, trao đổi ý kiến về kỹ thuật
với các doanh nghiệp, cộng đồng... và tư vấn
cho họ, kết nối họ với các tổ chức quốc tế
(nếu cần thiết)./.

373

Ảnh trên: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị sát tình hình bão lũ tại đồng bằng
sông Cửu Long
Ảnh dưới: thu hoạch tôm tại vựa lúa - tôm Long An

“Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngành nông nghiệp đã
tái cơ cấu, tăng đáng kể diện tích dành cho thủy sản, trái cây,
giảm diện tích trồng lúa.”
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn

Chuyên đề “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng,
nhà ở phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự hội nghị và phát biểu chỉ
đạo một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông kết nối giữa thành
phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận thực trạng hệ thống giao thông tại các tỉnh,
thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng kết nối giao thông với Thành phố
Hồ Chí Minh; đánh giá tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, nhà ở phục
vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long; kiến nghị bổ sung chiến lược
phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long để thích ứng với biến đổi khí hậu theo
tinh thần của Nghị quyết số 120/NQ-CP.
Hội nghị đã thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm

tập trung đầu tư nguồn lực để hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình,
dự án giao thông trọng điểm kết nối đồng bộ giao thông đồng bằng sông
Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và nước
bạn Campuchia; giải pháp phát triển đô thị, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu

Long thích ứng với biến đổi khí hậu; giải pháp sử dụng tro xỉ nhiệt điện và các vật liệu
xây dựng mới thay thế cát, sỏi lòng sông góp phần phát triển bền vững vùng đồng bằng
sông Cửu Long.
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BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO
THÔNG KẾT NỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC TỈNH,
THÀNH PHỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Bộ Giao thông vận tải
Vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) bao gồm 13 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, là vùng đất rộng
lớn chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả
nước, mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc;
có lợi thế về phát triển nông nghiệp, công
nghiệp thực phẩm, du lịch, năng lượng
tái tạo; là trung tâm sản xuất nông nghiệp
lớn nhất của Việt Nam. Vùng đóng góp
50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi

trồng thủy sản và 70% các loại trái cây
của cả nước; 95% lượng gạo xuất khẩu
và 60% sản lượng cá xuất khẩu; có vị trí
thuận tiện trong giao thương với các nước
ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Công...
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 ĐBSCL đã
hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy phát
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG, NHÀ Ở
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triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố
an ninh - quốc phòng của khu vực, tuy
nhiên chưa phát huy được hết thế mạnh
sẵn có, một phần do kết cấu hạ tầng giao
thông còn chưa đồng bộ.
Để ĐBSCL phát triển một cách bền
vững theo đúng tinh thần Nghị quyết số
120/NQ-CP của Chính phủ, sớm trở thành
trung tâm kinh tế, văn hoá phát triển của
cả nước, trong thời gian tới cần tập trung
nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng giao
thông một cách đồng bộ, thích ứng với
biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu xuất
nhập khẩu hàng hoá, nâng cao giá trị các
sản phẩm chủ lực, thúc đẩy phát triển kinh
tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Bộ Giao thông vận tải xin báo cáo
về tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng giao
thông và phương hướng phát triển vùng
ĐBSCL trong thời gian tới cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ
TẦNG GIAO THÔNG VÙNG ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG
1. Đường bộ
Theo quy hoạch sẽ hình thành hệ thống
các trục dọc và trục ngang trong vùng cụ
thể như sau:
a) Các tuyến trục dọc
- Tuyến thứ 1
Quốc lộ 1 đi từ Thành phố Hồ Chí
Minh - Cần Thơ - Cà Mau dài 334km, đã
đầu tư đủ 4 làn xe dài 212km; các đoạn
còn lại dài 122km đã được đầu tư hoàn
thành với quy mô 2 làn, trong đó đoạn từ
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (20km) đã
được điều chỉnh quy hoạch lên 4 làn xe,
hiện Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý, đã
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báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sử
dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư
công trung hạn để đầu tư mở rộng đoạn
tuyến này.
- Tuyến thứ 2
Tuyến cao tốc phía Đông từ Thành phố
Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau. Trong
đó, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Trung
Lương: đã hoàn thành năm 2010; đoạn
Trung Lương - Mỹ Thuận đang triển khai
thi công. Thủ tướng Chính phủ đang giao
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố
trí vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 2.186 tỷ
đồng; đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện chưa
được bố trí 932 tỷ đồng phần vốn góp của
Nhà nước nên chưa triển khai được; cầu
Mỹ Thuận 2 đang triển khai thủ tục đầu tư
bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai
đoạn 2017 - 2020.
- Tuyến thứ 3
Đường Hồ Chí Minh từ Long An, Đồng
Tháp, An Giang, Kiên Giang và kết thúc
tại Đất Mũi. Hiện nay đã hoàn thành, nối
thông đến Mỹ An, tỉnh Đồng Tháp với
quy mô đường cấp IV, 2 làn xe; đoạn Mỹ
An - Cao Lãnh đang được đề xuất đầu tư
bằng nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc
với quy mô 4 làn xe; cầu Cao Lãnh, cầu
Vàm Cống và tuyến nối Cao Lãnh - Vàm
Cống đã hoàn thành, đoạn Lộ Tẻ - Rạch
Sỏi sẽ hoàn thành đầu năm 2020 với quy
mô 4 làn xe; đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất Gò Quao - Vĩnh Thuận chưa cân đối được
nguồn vốn để đầu tư, đoạn còn lại đi trùng
với Quốc lộ 63 và Quốc lộ 1 kết nối đến
Đất Mũi.
- Tuyến thứ 4
Trục hành lang ven biển phía Đông
thông qua Quốc lộ 50, Quốc lộ 60, Quốc
lộ 1 kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh Đông Nam Bộ đến Cà Mau. Đến
nay, đã đầu tư nâng cấp Quốc lộ 50 đạt

tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, hoàn
thành các cầu lớn trên tuyến như cầu Mỹ
Lợi, Rạch Miễu, Hàm Luông và Cổ Chiên,
nâng cấp được một số đoạn trên Quốc lộ
60. Hiện nay, trên tuyến còn một số điểm
nghẽn cần phải đầu tư ngay cầu Rạch
Miễu 2, cầu Đại Ngãi để giải quyết ùn tắc
và mất an toàn giao thông, đặc biệt từ khi
cầu Cổ Chiên hoàn thành.
- Tuyến thứ 5
Tuyến N1 nối với hệ thống đường hành
lang biên giới từ điểm cuối tuyến Quốc lộ
14C tại khu vực Lộc Tấn (Bình Phước) và
kết thúc tại Hà Tiên với chiều dài 235 km,
đến nay mới hoàn thành khoảng 90km từ
Châu Đốc - Hà Tiên, còn lại 145km chưa
được bố trí vốn để triển khai thi công.
Ngoài ra, hệ thống đường bộ ven biển
qua ĐBSCL có tổng chiều dài là 703,25km,
trong đó các đoạn đi trùng với các tuyến
quốc lộ chủ yếu tận dụng đường hiện hữu,
các đoạn tuyến đi mới, đi trùng với đê biển,
trùng với đường địa phương do Ủy ban nhân
dân các tỉnh đầu tư xây dựng.
Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Long
An đang đề nghị bổ sung trục động lực
Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền
Giang vào Quy hoạch phát triển giao
thông vận tải đường bộ Việt Nam (Quốc lộ
50B). Bộ Giao thông vận tải cơ bản thống
nhất về chủ trương và sẽ nghiên cứu bổ
sung vào quy hoạch mạng đường bộ quốc
gia trình Thủ tướng Chính phủ.
b) Các tuyến trục ngang
Trong thời gian qua, các tuyến trục
ngang đã được quan tâm đầu tư nâng cấp,
tuy nhiên do điều kiện nguồn lực còn hạn
hẹp, suất đầu tư lớn nên mới có một số
đoạn tuyến được đầu tư, nâng cấp như:
Quốc lộ 80 đoạn Mỹ Thuận - Vàm Cống,
Quốc lộ 91 đoạn Cần Thơ - An Giang,
đường Nam Sông Hậu, Quản Lộ - Phụng
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Hiệp, đường hành lang ven biển phía
Nam, một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 53,
Quốc lộ 54, Quốc lộ 63...
Hai trục ngang cao tốc: Châu Đốc Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch
Giá - Bạc Liêu, theo quy hoạch, tiến trình
đầu tư sau năm 2030.
2. Đường thủy nội địa
Vận tải đường sông được xác định là
lợi thế của vùng ĐBSCL. Theo quy hoạch
sẽ hình thành các tuyến sông chính kết
nối Thành phố Hồ Chí Minh (Đông Nam
Bộ) với vùng ĐBSCL, bao gồm các tuyến
chính: Cửa Tiểu - Campuchia (cấp I); cửa
Định An qua Tây Châu (cấp I); Sài Gòn Cà Mau qua kênh Xà No (cấp III); Sài Gòn
- Kiên Lương qua kênh Lấp Vò (cấp III).
Ngoài ra còn các tuyến Sài Gòn - Cà
Mau (tuyến ven biển); Sài Gòn - Kiên
Lương (qua đồng Tháp Mười và Tứ giác
Long Xuyên); Sài Gòn - Bến Súc; Sài Gòn

- Bến Kéo; Sài Gòn - Mộc Hoá; Mộc Hoá Hà Tiên; Sài Gòn - Hiếu Liêm; Kênh Phước
Xuyên - kênh 28; Rạch Giá - Cà Mau và
tuyến Vũng Tàu - Thị Vải - ĐBSCL.
Thời gian vừa qua, việc đầu tư hoàn
thành dự án nâng cấp hai tuyến đường
thủy phía Nam và cảng Cần Thơ (tổng số
652 km), Dự án phát triển cơ sở hạ tầng
giao thông ĐBSCL (dự án WB5) dài tổng số
401km, Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ
Gạo hoàn thành giai đoạn 1, đến nay vùng
ĐBSCL có 1.053 km tuyến đường thủy nội
địa trung ương được nâng cấp đạt cấp IIIII, nâng cao năng lực vận tải đường thủy
của vùng để tăng thị phần vận tải, phát
huy lợi thế sông nước của vùng ĐBSCL.
Các tuyến đường thủy kết nối giữa Thành
phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL hầu
hết đã được đầu tư, nâng cấp đạt tiêu chuẩn
cấp III (riêng 28,5 km kênh Chợ Gạo hiện
mới được nâng cấp giai đoạn 1 đạt cấp II
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hạn chế) cho tàu trọng tải 800 - 1.000 tấn
lợi dụng thủy triều hành thủy, đảm bảo kết
nối giữa các tỉnh vùng ĐBSCL với Thành
phố Hồ Chí Minh để tăng thị phần vận tải,
phát huy lợi thế sông nước của vùng.
Tuy nhiên, khả năng kết nối giữa đường
thủy nội địa với đường bộ, đường biển còn
có những nút thắt cần được tháo gỡ; khoang
thông thuyền một số cầu chưa đảm bảo
theo cấp quy hoạch như cầu Mang Thít,
cầu Chợ Lách 1, cầu Chợ Lách 2, cầu Nàng
Hai làm hạn chế cỡ tàu thông qua; đặc biệt
chỉ cho thông qua tàu chở container đến 2
lớp. Do đó, làm tăng chi phí vận tải, giảm
tính cạnh tranh. Tuyến kênh Chợ Gạo do
nguồn vốn ngân sách nhà nước hạn chế
nên mới chỉ đầu tư giai đoạn 1, các đoạn
bờ kênh chưa được kè bảo vệ xuất hiện tình
trạng sạt lở, gây bồi lắng luồng.

3. Hàng không
Hiện trong vùng có 4 cảng hàng
không: cảng hàng không quốc tế Cần Thơ
(công suất thiết kế 3,0 triệu hành khách/
năm), cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
(công suất thiết kế 4,0 triệu hành khách/
năm), cảng hàng không Rạch Giá (công
suất thiết kế 0,3 triệu hành khách/năm)
và cảng hàng không Cà Mau (công suất
thiết kế 0,3 triệu hành khách/năm), hiện
chưa khai thác hết công suất, đặc biệt là
cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm
2018 mới chỉ đạt 835.100 hành khách,
đạt 27,8% công suất.
Việc kết nối hàng không giữa Thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL
thông qua cảng hàng không quốc tế Tân
Sơn Nhất (công suất thiết kế 50 triệu hành
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khách/năm) với cảng hàng không quốc
tế Phú Quốc (công suất thiết kế đến năm
2020 là 4,0 triệu hành khách/năm) với tần
suất 34 chuyến bay/ngày trong đó riêng
bay từ Tân Sơn Nhất là 17 chuyến, thông
qua cảng hàng không Rạch Giá (công suất
thiết kế đến năm 2020 là 0,3 triệu hành
khách/năm) và cảng hàng không Cà Mau
(công suất thiết kế đến năm 2020 là 0,3
triệu hành khách/năm) với tần suất khai
thác chỉ 01 chuyến/ngày. Cảng hàng
không quốc tế Cần Thơ tuy không kết nối
trực tiếp với cảng hàng không quốc tế Tân
Sơn Nhất nhưng nếu thực hiện được các
giải pháp tăng lượng hành khách thông
qua sẽ góp phần giảm tải cho sân bay Tân
Sơn Nhất hiện đang quá tải nghiêm trọng.

4. Hàng hải
Theo quy hoạch cảng biển nhóm 6
được phê duyệt, lượng hàng thông qua
bằng đường biển đến năm 2020 khoảng
từ 44-50 triệu tấn/năm (trong đó hàng
tổng hợp, container khoảng từ 12-14 triệu
tấn/năm; có xét đến lượng than theo quy
hoạch điện VII điều chỉnh là 14,7-16,9
triệu tấn/năm); đến năm 2030 đạt khoảng
từ 97,2-156 triệu tấn/năm (trong đó hàng
tổng hợp, container khoảng từ 22-26,5
triệu tấn/năm; có xét đến lượng than theo
quy hoạch điện VII điều chỉnh là 42,6-48
triệu tấn/năm). Tổng lượng hàng thông qua
thực tế năm 2017 là 19,1 triệu tấn, 2018
là 18,48 triệu tấn, trong khi đó công suất
thiết kế của các bến cảng trong khu vực
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là 23,14-31,29 triệu tấn/năm; sau khi tiếp
tục đầu tư một số bến cảng đặc biệt là các
bến cảng chuyên dùng phục vụ cho các
nhà máy nhiệt điện, đến năm 2020 sẽ đạt
công suất là 43,65-55,37 triệu tấn/năm.
ĐBSCL hiện có 12 cảng biển, 35 bến
cảng, 4,9 km cầu cảng. Theo Quy hoạch
nhóm cảng biển số 6, khu vực gồm các cảng
biển: cảng biển Cần Thơ là cảng tổng hợp
quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I) và các cảng
biển tổng hợp địa phương (Loại II) gồm: cảng
biển Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long,
Bến Tre, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng,
Trà Vinh, Cà Mau, Long An, Kiên Giang.
Về kết nối với các cảng trong khu vực
Đông Nam Bộ: hiện các cảng biển khu
vực ĐBSCL 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. Tuy nhiên, do hạn chế về
luồng tàu giai đoạn trước nên hiệu quả
hoạt động chưa cao. Sau khi Dự án luồng
cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
đưa vào khai thác sử dụng, hiện nay khu

vực ĐBSCL nói chung đã và sẽ phát triển
những khu bến tiếp nhận tàu đến 20.000
tấn hoặc hơn, từng bước được đầu tư
đồng bộ, hiện đại; đã bắt đầu hình thành
những tuyến vận tải container mới trên
các tuyến biển gần cho các tàu container
sức chở 500-1.000 TEU, góp phần giảm
chi phí, thời gian vận tải, thúc đẩy triển
kinh tế - xã hội vùng và đất nước.
5. Đường sắt
Theo định hướng Chiến lược, Quy
hoạch phát triển đường sắt (tại Quyết định
số 214/QĐ-TTg ngày 10/5/2015 và Quyết
định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015
của Thủ tướng Chính phủ), có tuyến đường
sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 320km, khổ
1.435mm kết nối Thành phố Hồ Chí Minh
với một số tỉnh khu vực Tây Nam Bộ. Dự
kiến đầu tư trong giai đoạn sau 2020. Hiện
nay, Bộ Giao thông vận tải đã lập và phê
duyệt quy hoạch chi tiết đoạn từ Thành
phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ làm cơ
sở để các địa phương dành quỹ đất cho
đường sắt.
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Đánh giá chung
Theo thống kê, tổng số vốn đầu tư cho
kết cấu hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL
giai đoạn 2011-2015 là 67.552 tỷ đồng,
chiếm 12,26% tổng vốn đầu tư thực hiện
của cả nước. Các công trình, dự án trọng
điểm gồm: đường bộ cao tốc Thành phố
Hồ Chí Minh-Trung Lương; các cầu lớn:
Cổ Chiên, Năm Căn, Mỹ Lợi, Cái Tắt, An
Hữu, Rạch Sỏi và phà Đại Ngãi; mở rộng
Quốc lộ 1 Cần Thơ-Phụng Hiệp; hoàn
thành tuyến Nam Sông Hậu; nâng cấp các
quốc lộ: Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc-Tịnh
Biên-Hà Tiên, Quốc lộ 53 Trà Vinh, Quốc
lộ 54 Đồng Tháp, đường hành lang ven
biển giai đoạn 1, Quốc lộ 61 Kiên Giang,
Quốc lộ 80 Đồng Tháp, Quốc lộ 91 Châu
Đốc-Tịnh Biên-Hà Tiên; nâng cấp kênh
Chợ Gạo giai đoạn 1; phát triển giao thông
vận tải thủy 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long; luồng tàu biển lớn vào sông Hậu;
một số công trình tại cảng hàng không Phú
Quốc, Cần Thơ...
Giai đoạn 2016-2020 tổng số vốn đầu
tư cho kết cấu hạ tầng giao thông vùng
ĐBSCL là 65.056 tỷ đồng, chiếm 15,15%
tổng vốn đầu tư thực hiện của cả nước.
Các công trình, dự án trọng điểm gồm:
đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất
Mũi, cầu Long Bình; luồng tàu biển lớn
vào sông Hậu, Dự án kết nối vùng đồng
bằng Mê Công, tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, mở
rộng tuyến tránh Tân An, Quốc lộ 91 đoạn
Cần Thơ-An Giang, tuyến tránh Cai Lậy,
tuyến tránh Sóc Trăng, mở rộng cửa ngõ
Bạc Liêu, mở rộng Quốc lộ 60 từ cầu Rạch
Miễu đến cầu Cổ Chiên.
Trong đó, riêng từ năm 2017 đến nay,
Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý bố trí
10.607 tỷ đồng để triển khai các dự án:
cầu Mỹ Thuận 2 trên tuyến cao tốc BắcNam phía Đông, tuyến tránh Thành phố
Long Xuyên, Quốc lộ 57 Bến Tre và Vĩnh

Long, Quốc lộ 53 Trà Vinh-Long Toàn,
Quốc lộ 30 Cao Lãnh-Hồng Ngự, nâng cấp
mặt đường tuyến Quản Lộ-Phụng Hiệp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI
Để ĐBSCL sớm trở thành trung tâm
kinh tế, văn hoá, phát triển của cả nước
cần có một hệ thống kết cấu hạ tầng giao
thông đồng bộ, hiện đại, bền vững theo
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ,
tăng cường kết nối giao thông vận tải giữa
Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh,
thành phố ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu vận
tải hành khách và hàng hoá, đặc biệt là
xuất nhập khẩu hàng hoá, nâng cao giá trị
các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy phát triển
kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh, trong thời gian tới, Bộ Giao thông
vận tải kiến nghị Quốc hội, Chính phủ
quan tâm, tập trung nguồn lực cho vùng
ĐBSCL để thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Về đường bộ
a) Về hệ thống đường cao tốc
- Về các tuyến cao tốc trục dọc
+ Đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận: kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn ngân
sách nhà nước hỗ trợ 2.186 tỷ đồng để Ủy
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hoàn thiện
các thủ tục theo quy định và tiếp tục triển
khai thi công, đảm bảo tiến độ thông xe
trong năm 2020.
+ Cầu Mỹ Thuận 2: Bộ Giao thông vận
tải sẽ tập trung chỉ đạo triển khai, phấn
đấu khởi công xây dựng trong quý III năm
2019, hoàn thành năm 2023.
+ Đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ: kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn ngân sách
nhà nước hỗ trợ 932 tỷ đồng cho dự án để
Bộ Giao thông vận tải đủ điều kiện phát
hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư,
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phấn đấu khởi công quý III năm 2020,
hoàn thành Quý II năm 2022.
+ Đoạn Cần Thơ-Cà Mau: kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ cho nghiên cứu để
đầu tư tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
trong giai đoạn trước năm 2030.
- Tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây: Bộ
Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng
Chính phủ cho điều chỉnh lộ trình đầu tư
nâng cấp đoạn từ Đức Hòa-Mỹ An lên giai
đoạn trước năm 2030, đảm bảo đồng bộ
với tuyến Cao Lãnh-Vàm Cống-Rạch Sỏi
đã và đang được đầu tư.
Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ cho bổ sung
quy hoạch tuyến cao tốc Trà Vinh-Hồng
Ngự vào quy hoạch mạng đường bộ Việt
Nam, trước mắt giai đoạn 2021-2025 cho
phép huy động nguồn vốn đầu tư trước
đoạn từ An Hữu đến Cao Lãnh kết nối 2
tuyến cao tốc trục dọc phía Đông và phía
Tây; bổ sung tuyến trục động lực Thành
phố Hồ Chí Minh-Long An-Tiền Giang

vào quy hoạch mạng đường bộ quốc gia
(tuyến Quốc lộ 50B) theo đề nghị của các
địa phương để có cơ sở kêu gọi đầu tư,
tăng cường kết nối giữa Thành phố Hồ Chí
Minh với các tỉnh ĐBSCL.
- Về các tuyến cao tốc trục ngang
+ Tuyến Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng:
hiện nay, Quốc lộ 91 đã được đầu tư nâng
cấp phù hợp với quy hoạch, tuy nhiên do
nhu cầu vận tải trên tuyến hành lang trục
ngang trung tâm của vùng ĐBSCL là rất
lớn, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho
phép điều chỉnh lộ trình đầu tư để kêu gọi
nguồn vốn đầu tư tuyến cao tốc này trong
giai đoạn trước năm 2030, đảm bảo kết nối
đến cảng biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng sau
khi được xây dựng và kết nối với các cửa
khẩu dọc biên giới Campuchia.
+ Tuyến Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu:
Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng
Chính phủ cho điều chỉnh lộ trình đầu tư
đoạn từ Rạch Giá đến Hà Tiên lên giai đoạn
trước năm 2030 và sẽ phối hợp với các Bộ,
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ngành và tỉnh Kiên Giang xúc tiến, kêu gọi
nguồn vốn đầu tư trước đoạn Rạch Giá-Hà
Tiên để kết nối với tuyến đường hành lang
ven biển phía Nam giai đoạn 1.
b) Về hệ thống đường quốc lộ và các
tuyến giao thông kết nối liên vùng
- Tập trung chỉ đạo để hoàn thành các
dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
trong vùng đã được bố trí vốn như: dự án
xây dựng tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, tuyến tránh
thành phố Long Xuyên, mở rộng tuyến
tránh thành phố Tân An; cải tạo, nâng cấp
các tuyến: Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh-Long
Toàn, Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh-Hồng
Ngự, Quốc lộ 57 đoạn bến phà Đình Khao
đến thị trấn Mỏ Cày, nâng cấp mặt đường
tuyến Quản Lộ-Phụng Hiệp…
- Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ bố trí
nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 đáp ứng nhu cầu để đầu tư các
tuyến cao tốc, nâng cấp các tuyến quốc lộ
trọng yếu trong vùng theo quy hoạch được
duyệt, từng bước hoàn chỉnh mạng giao
thông đường bộ của khu vực.
- Để nối thông tuyến hành lang phía
Đông của vùng ĐBSCL, kiến nghị Bộ Kế
hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư
cầu Đại Ngãi bằng nguồn vay ODA của
Nhật Bản; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ
chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai
xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và nâng cấp
Quốc lộ 60 qua địa phận tỉnh Trà Vinh và
Sóc Trăng trong giai đoạn 2021-2025; đề
nghị Thành phố Hồ Chí Minh sớm bố trí
vốn đầu tư hoàn chỉnh tuyến Quốc lộ 50
trên địa bàn thành phố đến giáp tỉnh Long
An (dài 8,5km) để kết nối với tuyến Quốc
lộ 50 qua tỉnh Long An và Tiền Giang đã
được đầu tư.
- Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với
các bộ ngành và địa phương khẩn trương

kêu gọi nguồn vốn đầu tư, từng bước hoàn
chỉnh tuyến vành đai 3, vành đai 4 thành
phố Hồ Chí Minh, kết nối Thành phố Hồ
Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ với
vùng ĐBSCL.
2. Về hàng hải
- Bộ Giao thông vận tải đang khẩn
trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cảng
biển Sóc Trăng và bến cảng biển Trần Đề
làm cơ sở kêu gọi xã hội hóa đầu tư, hình
thành một cảng biển cửa ngõ đáp ứng
cho tàu có trọng tải đến 100.000 tấn và
trên 100.000 tấn, phục vụ xuất nhập khẩu
hàng hóa trực tiếp của khu vực ĐBSCL.
- Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho
phép sử dụng nguồn vốn dư của Dự án
luồng tàu biển có tải trọng lớn vào sông
Hậu (1.515 tỷ đồng) để tiếp tục thực hiện
Dự án luồng tàu biển có tải trọng lớn vào
sông Hậu giai đoạn hoàn chỉnh, đảm bảo
ổn định luồng tàu, duy trì tuyến vận tải
công ten nơ kết nối khu vực ĐBSCL với
các cảng biển khu vực Đông Nam Bộ (Cát
Lái, Cái Mép-Thị Vải).
3. Về đường thủy nội địa
Để phát huy tối đa lợi thế giao thông
đường thủy nội địa của khu vực, Bộ Giao
thông vận tải sẽ tập trung nguồn lực để đầu
tư cải tạo, nâng cấp các tuyến huyết mạch,
cụ thể:
- Kiến nghị Chính phủ, Quốc hội chấp
thuận bố trí 1.337 tỷ đồng từ nguồn vốn
dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 để triển khai dự án nâng cấp,
mở rộng tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2.
- Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo
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, dự kiến
sẽ khởi công năm 2020 và hoàn thành
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năm 2025.
- Nghiên cứu triển khai dự án nạo vét,
cải tạo kênh mương Khai Đốc Phủ Hiền
kết nối giữa sông Tiền và sông Hậu nhằm
rút ngắn cự li vận tải giữa cảng Cần Thơ về
cảng biển khu vực Đông Nam Bộ để giảm
chi phí vận tải và logistics.
- Tập trung nguồn lực để cải tạo
khoang thông thuyền các cầu Nàng Hai
(tỉnh Đồng Tháp), cầu Chợ Lách 2 (tỉnh
Bến Tre)… trên các tuyến đường thủy nội
địa quan trọng, tháo gỡ các nút thắt về vận
tải đường thuỷ nội địa trong vùng.
4. Về hàng không
- Bộ Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu
nâng công suất cảng hàng không quốc tế
Phú Quốc để đáp ứng nhu cầu hành khách
ngày càng tăng cao.
- Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Cục
Hàng không Việt Nam khuyến nghị các
hãng hàng không nghiên cứu, đầu tư các
loại tàu bay thế hệ mới như A319/320/
neo/ceo có sức chứa từ 160-165 hành
khách, có khả năng khai thác hiệu quả
hơn ATR72 đối với các tuyến bay ngắn,
chiều dài đường cất hạ cánh hạn chế để
có thể khai thác tuyến bay Tân Sơn NhấtRạch Giá và Tân Sơn Nhất-Cà Mau, đồng
thời giảm được giá vé để thu hút hành
khách trên các tuyến bay này.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành
phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao
thông vận tải làm việc với các hãng hàng
không nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính
sách để khuyến khích các hãng hàng
không mở thêm nhiều đường bay mới kết
nối cảng hàng không quốc tế Cần Thơ với
các thành phố trong nước và quốc tế, giảm
tải cho sân bay Tân Sơn Nhất hiện đang
quá tải nghiêm trọng.

5. Về đường sắt
Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu
vận tải trong giai đoạn tới, Bộ Giao thông
vận tải sẽ phối hợp với Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh liên quan nghiên cứu
điều chỉnh quy hoạch (nếu cần thiết) và
kêu gọi đầu tư tuyến đường sắt kết nối từ
Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ
phù hợp với định hướng Chiến lược, Quy
hoạch phát triển ngành đường sắt đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TRONG
VIỆC PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG THỜI GIAN TỚI
1. Giải pháp huy động nguồn lực
Huy động đa dạng nguồn lực để phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó
ưu tiên các nguồn lực để đầu tư các công
trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
quan trọng, có vai trò động lực, lan toả,
liên kết vùng (các tuyến quốc lộ, cao tốc
trên tuyến trục dọc kết nối với Thành phố
Hồ Chí Minh, đường kết nối các khu kinh

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG, NHÀ Ở
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

tế, cảng biển và các hành lang vận tải quốc
tế). Kết hợp hiệu quả nguồn vốn giữa Trung
ương và địa phương, có cơ chế, chính sách
phù hợp để huy động vốn tư nhân và các
nguồn vốn hợp pháp khác tham gia đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
2. 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
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 để giảm áp
lực cho vận tải đường bộ, đặc biệt là vận
tải liên vùng, quốc tế. 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, ưu tiên phát triển vận tải container, 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.
3. Kiến nghị
- Đề nghị sớm nghiên cứu xây dựng và
ban hành Luật Đầu tư đối tác công tư; bổ
sung, sửa đổi Luật Đầu tư công, làm cơ sở
thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu
tư công và khuyến khích kêu gọi nguồn
vốn xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng
giao thông.
- Đề nghị sớm có giải pháp xử lý các
khó khăn, vướng mắc thực hiện Luật Quy
hoạch làm cơ sở tiếp tục triển khai việc lập
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy
hoạch ngành quốc gia.
- Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực đầu
tư cho kết cấu hạ tầng giao thông vùng,
có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Trung
ương và địa phương trong việc thực hiện
đầu tư các đường vành đai, các tuyến cao
tốc với sự tham gia mạnh mẽ hơn từ các
địa phương có điều kiện trong vùng.
- Nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế,
chính sách về đầu tư và kinh doanh kết
cấu hạ tầng; về chuyển nhượng quyền
khai thác, cho thuê kết cấu hạ tầng; về phí
sử dụng kết cấu hạ tầng, giá phí sau đầu tư,
có sự điều tiết của nhà nước, bảo đảm lợi
ích thiết thực của người dân, trên cơ sở tôn
trọng các nguyên tắc thị trường, bảo đảm
cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền,
công khai, minh bạch, xử lý tốt mối quan
hệ giữa nhà nước với thị trường nhằm huy
động nguồn lực để đầu tư các dự án mới./.
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BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG,
ĐÔ THỊ, NHÀ Ở PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Bộ Xây dựng

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC đã hoàn thành và Thủ tướng Chính phủ
đã phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP
1. Về rà soát, hoàn thiện các quy hoạch
xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, nông
thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững
Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với
các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các
địa phương có liên quan triển khai thực
hiện Quy hoạch xây dựng vùng đồng
bằng sông Cửu Long. Đến nay, đồ án điều
chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL

TTg ngày 15/01/2018; 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 ĐBSCL
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải
rắn vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL
đến năm 2020; Quy hoạch thoát nước
vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến
năm 2020.
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2. Về thực hiện Chương trình phát triển
đô thị
Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với
các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật có lồng ghép ứng phó với biến đổi khí
hậu; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông
minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018
- 2025 và định hướng đến năm 2030; tổ
chức nghiên cứu, đánh giá mức độ tác động
của biến đổi khí hậu đến hệ thống đô thị
có nguy cơ chịu tác động, trong đó có một
số tỉnh vùng ĐBSCL; thực hiện lồng ghép
ứng phó biến đổi khí hậu trong công tác
lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây
dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm
nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch
và giải pháp ứng phó với tác động của
biến đổi khí hậu đến hệ thống cấp nước,
thoát nước cho đô thị vùng ĐBSCL; xây
dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an

toàn nhà ở vùng ĐBSCL thích ứng với biến
đổi khí hậu và nước biển dâng; xây dựng
kế hoạch và các giải pháp giảm thiểu tác
động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng đối với các bãi chôn lấp chất thải rắn
khu vực vùng ĐBSCL.
Chủ trì thực hiện Dự án nâng cấp
đô thị tại vùng ĐBSCL (NUUP-MDR) do
Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho 06
tỉnh/thành phố (Cần Thơ, Cà Mau, Trà
Vinh, Rạch Giá, Mỹ Tho và Cao Lãnh).
Phối hợp cùng Tổ chức hợp tác phát
triển Đức (GIZ) triển khai Dự án hỗ trợ kỹ
thuật “Thoát nước và chống ngập úng tại
các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt
Nam ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Đang tiếp tục triển khai thực hiện
nhiệm vụ “Nghiên cứu các mô hình đô thị
ứng phó biến đổi khí hậu; thí điểm đề xuất
mô hình phát triển đô thị tại vùng ĐBSCL
phù hợp với các thay đổi của hệ sinh thái
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tự nhiên và biến đổi khí hậu, hướng tới
phát triển bền vững”.
3. Về thực hiện Chương trình phát triển
nhà ở, nghiên cứu cơ chế, giải pháp sắp
xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven
sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ
sạt lở nhằm đảm bảo an toàn trong điều
kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng
Bộ Xây dựng được giao chủ trì triển
khai thực hiện Chương trình xây dựng
cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ
ĐBSCL. Chương trình đã hoàn thành xây
dựng được 863 cụm, tuyến dân cư và 119
bờ bao khu dân cư có sẵn, đã đảm bảo
cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu
người dân vùng ngập lũ ĐBSCL 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 và sạt
lở và tạo nên các khu dân cư khang trang,
văn minh tại các khu vực thường xuyên bị
ngập lụt khu vực ĐBSCL.
Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg
về việc 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 ĐBSCL giai đoạn 2018 2020. Theo đó, 08 địa phương, gồm các
tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,
Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu
Giang và thành phố Cần Thơ được tiếp tục
đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến
dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn giai
đoạn 2018 - 2020; đồng thời tiến hành xử
lý một số tồn tại của Chương trình thuộc
các giai đoạn trước.
Căn cứ vào chính sách nêu trên, các
địa phương đã tự rà soát cụ thể số lượng
hộ gia đình thuộc đối tượng có nhu cầu
vào ở trong cụm, tuyến dân cư; đồng thời

chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân
sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp
khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm,
tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có
sẵn và cho các hộ vay làm nhà ở thông
qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Hiện nay, các địa phương đều đang
triển khai thực hiện Chương trình này.
Theo báo cáo, có 4 tỉnh gồm An Giang,
Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang có nhu
cầu và đang triển khai thủ tục để đầu tư
xây dựng bổ sung 49 cụm tuyến dân cư để
di dời khoảng 13.000 hộ, với kinh phí thực
hiện khoảng 3.000 tỷ từ ngân sách địa
phương; tỉnh Tiền Giang đang triển khai
đầu tư xây dựng bổ sung 10 bờ bao khu
dân cư có sẵn với tổng chiều dài khoảng
56,5km, dự kiến vốn xây dựng là 87,8 tỷ
đồng. Các địa phương khác không bố trí
được nguồn kinh phí nên không xây dựng
bờ bao khu dân cư có sẵn để ứng phó với
ngập lũ. Ngoài ra, các địa phương cũng
đang tập trung xử lý những tồn tại của giai
đoạn 1 và 2 theo nội dung của Quyết định
này ban hành.
4. Về đầu tư hệ thống cấp nước, các khu
xử lý chất thải, nước thải tập trung, hiện
đại, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và sản
xuất năng lượng từ rác
a) Về cấp nước
Bộ Xây dựng đang triển khai Dự án hỗ
trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án cấp nước an
toàn vùng ĐBSCL” do WB tài trợ. Dự án
tiến hành nghiên cứu, đề xuất xây dựng
một hệ thống cấp nước đủ công suất, đảm
bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nước
sinh hoạt và sản xuất cho các tỉnh, thành
phía Tây Nam sông Hậu đến năm 2025 và
2030, đảm bảo an ninh về cấp nước, an
sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
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đã lập và phê duyệt quy hoạch quản lý
chất thải rắn trên địa bàn, làm cơ sở để
tổ chức quản lý chất thải rắn và triển khai
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở
xử lý chất thải rắn.
Một số địa phương đã và đang kêu gọi
đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện
như Cần Thơ, Hậu Giang. Các địa phương
khác đang tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu
tư xây dựng các dự án xử lý chất thải rắn
tập trung theo quy hoạch được duyệt.
c) Về thoát nước xử lý nước thải
Mạng lưới thoát nước đô thị xây dựng
qua nhiều thời kỳ, ở các khu vực đô thị
mới tương đối tốt. Tổng lượng nước thải
sinh hoạt toàn vùng khoảng 1 triệu m3/
ngày. Việc xử lý nước thải đô thị còn hạn
chế do thiếu nguồn vốn, khó thu hút đầu tư
vì hiệu quả đầu tư thấp. Một số địa phương
đã và đang đầu tư các hệ thống thu gom,
xử lý nước thải từ nguồn ODA như: Cần
Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ
HẠ TẦNG, ĐÔ THỊ, NHÀ Ở TRONG
THỜI GIAN TỚI
Bộ Xây dựng đã xây dựng, ban hành
Kế hoạch hành động triển khai thực hiện
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính
phủ (Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày
26/3/2018) với các nhiệm vụ, giải pháp
cụ thể sau:
1. Về quy hoạch và phát triển đô thị
Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch
xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị
trong vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí
hậu; nghiên cứu các giải pháp quy hoạch
đô thị và nông thôn ứng phó với biến đổi
khí hậu vùng ĐBSCL (thời gian hoàn thành
năm 2019).

Nghiên cứu, đề xuất mô hình phát
triển đô thị vùng ĐBSCL phù hợp với các
thay đổi của hệ sinh thái tự nhiên và biến
đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững;
nghiên cứu xây dựng chương trình thí điểm
phát triển đô thị thông minh vùng ĐBSCL
(thời gian hoàn thành năm 2020).
2. Về phát triển nhà ở
Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp
bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu
vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có
nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về
chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập
lụt, bão, lũ, nước biển dâng (thời gian hoàn
thành năm 2019).
3. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
kỹ thuật
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trữ
nước, bảo vệ nguồn nước, đảm bảo an
toàn nước sạch vùng ĐBSCL (thời gian
hoàn thành năm 2020).
Nghiên cứu, đề xuất mô hình và giải
pháp quy hoạch thoát nước và xử lý nước
thải đô thị và nông thôn phù hợp với vùng
ĐBSCL theo định hướng phát triển bền
vững (thời gian hoàn thành năm 2020).
Nghiên cứu, đề xuất các mô hình và
quy trình xử lý chất thải rắn phù hợp với
vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí
hậu và nước biển dâng (thời gian hoàn
thành năm 2019).
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp tục
triển khai một số dự án hỗ trợ kỹ thuật
và dự án đầu tư về sản xuất xi măng, xử
lý nước thải, chất thải rắn, phát triển đô
thị và theo hướng tăng trưởng xanh, giảm
phát thải, tiết kiệm năng lượng; phát triển
công trình xây dựng sử dụng năng lượng
hiệu quả, công trình xanh./.
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BÁO CÁO VỀ VAI TRÒ, GIẢI PHÁP KẾT NỐI
GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH,
THÀNH PHỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

I. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN vùng trọng điểm quan trọng bậc nhất về
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG sản xuất nông nghiệp và đóng vai trò quan
Vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) bao gồm 13 tỉnh, thành phố:
thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang,
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp,
Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc
Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh
Long; là vùng đất rộng lớn chiếm 12%
diện tích, 19% dân số cả nước, mạng
lưới sông, kênh, rạch dày đặc; có lợi thế
về phát triển nông nghiệp, công nghiệp
thực phẩm, du lịch, năng lượng tái tạo; là

trọng trong nền kinh tế của cả nước, đóng
góp khoảng 18,7% GDP cả nước.

Vùng ĐBSCL hiện có 4 phương thức
vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa,
đường biển và hàng không). Hoạt động vận
tải hàng hóa vùng ĐBSCL được thống kê
trong năm 2017 đạt 131,7 triệu tấn hàng
hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
6,2%/năm giai đoạn 2010 - 2017. Trong
đó vận tải hàng hóa bằng đường thủy là
chủ đạo chiếm 70% với cự ly vận chuyển
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bình quân 80km. Vận tải hàng hóa đường
bộ chiếm 30%, cự ly vận chuyển bình
quân 68km. Đối với hoạt động vận tải
hành khách vùng ĐBSCL đạt 707,7 triệu
lượt người năm 2017, tăng trưởng bình
quân 3,4%/năm giai đoạn 2010 - 2017.
Hiện 90% hàng hoá xuất nhập khẩu vào
vùng ĐBSCL được vận chuyển bằng đường
biển, nhưng 80% lượng hàng hoá lưu
thông qua cụm cảng vùng Đông Nam Bộ.
Vận tải hàng hoá vùng ĐBSCL năm
2017 đạt 131,7 triệu tấn hàng hoá với
tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,2%/
năm giai đoạn 2010 - 2017. Vận tải hàng
hoá bằng đường thuỷ là chủ đạo chiếm
khoảng 70% về khối lượng, cự ly vận
chuyển bình quân 80km. Vận tải hàng
hoá đường bộ chiếm 30%, cự ly vận
chuyển bình quân 68km.
Vận tải hành khách vùng ĐBSCL đạt
707,7 triệu lượt người năm 2017, tăng
trưởng bình quân 3,4%/năm giai đoạn
2010 - 2017. Trong đó, vận tải hành khách

đường bộ là chủ yếu chiếm khoảng 83%,
cự ly vận chuyển bình quân 34,5km. Vận
tải hành khách đường thuỷ tương đối phát
triển chiếm 17%, cự ly vận chuyển bình
quân 20,7km.

II. VAI TRÒ KẾT NỐI, HỢP TÁC CỦA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI VÙNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ,
chính quyền Thành phố đã bám sát tình
hình thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh
của nhân dân, dám nghĩ, dám làm, Thành
phố vượt qua nhiều khó khăn, thách thức,
đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá,
năm sau cao hơn năm trước, bình quân
giai đoạn 2016-2018 đạt 8,2%/năm (năm
2016 đạt 8,05%, năm 2017 đạt 8,25%,
năm 2018 đạt 8,3%).
Quy mô nền kinh tế Thành phố chiếm
bình quân 21-24% quy mô nền kinh tế cả
nước. Cụ thể:
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- Năm 2016, quy mô kinh tế Thành phố
đạt 970.371 tỷ đồng và chiếm 21,6% quy
mô kinh tế cả nước (4.502.700 tỷ đồng);

minh chứng vai trò “đầu tàu”, vị trí cửa ngõ
của Thành phố đối với vùng ĐBSCL nói
riêng và cả nước nói chung.

- Năm 2017, quy mô kinh tế Thành phố
đạt 1.060.618 tỷ đồng và chiếm 21,2% quy
mô kinh tế cả nước (5.007.900 tỷ đồng);

Bên cạnh đó, Thành phố thường xuyên
kiến nghị Trung ương, Chính phủ, các Bộ,
ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo
điều kiện để thành phố phát triển; chủ
động sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương
hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ
Chí Minh đến năm 2020; đặc biệt là mạnh
dạn đề xuất và được sự đồng thuận của Bộ
Chính trị ban hành Kết luận số 21-KL/TW
và được sự nhất trí cao của Quốc hội ban
hành Nghị quyết số 54/2017/QH14 về
thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát
triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 2018, quy mô kinh tế Thành phố
đạt 1.331.440 tỷ đồng và chiếm 24,1% quy
mô kinh tế cả nước (5.535.500 tỷ đồng).
Tỷ trọng các ngành kinh tế của Thành
phố chuyển dịch theo hướng hiện đại,
tăng cơ cấu ngành dịch vụ, giảm dần
ngành công nghiệp, duy trì ổn định ngành
nông nghiệp; chất lượng tăng trưởng từng
bước được nâng lên, yếu tố năng suất các
nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp cho tăng
trưởng ngày càng cao từ 35,8% năm 2015
lên 38,1% năm 2018; GRDP bình quân
đầu người tăng từ 5.200 USD/người năm
2015 lên 6.065 USD/người năm 2018.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng
bình quân 7,6%/năm; ngành công nghiệp
Thành phố đóng góp 16% quy mô công
nghiệp cả nước.
Thu ngân sách Thành phố liên tục
nhiều năm đạt và vượt, năm sau cao hơn
năm trước. Cụ thể: năm 2016, thu 307.085
tỷ đồng, năm 2017, thu 348.892 tỷ đồng,
năm 2018, thu 378.543 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa
phương đóng góp lớn nhất cho ngân sách
cả nước với trung bình mỗi năm khoảng
26-28% (năm 2016 đóng góp 27,8%, năm
2017 đóng góp 28% và năm 2018 đóng
góp 26,6% tổng thu ngân sách cả nước).
Thành phố Hồ Chí Minh còn giữ vị trí
cửa ngõ giao thương, đóng vai trò quan
trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài
và lan tỏa đến các vùng lân cận, trong đó
có các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.
Các dữ liệu trên là cơ sở quan trọng

Nghị quyết số 54/2017/QH14 sẽ tạo
động lực mới để Thành phố giải phóng
mọi tiềm năng, tháo gỡ các điểm nghẽn,
giải quyết các thách thức trong bối cảnh
sự phát triển của thành phố so với cả nước
ở một số mặt đã chậm lại. Đây được coi
là quyết sách đột phá để thành phố phát
triển nhanh, bền vững hơn, tạo ra nhiều
nguồn lực hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả
nước, và từ đây Trung ương tăng cường đầu
tư và phân bổ trở lại nhiều hơn cho các
địa phương nói chung, cho các địa phương
trong vùng ĐBSCL nói riêng.

III. QUY HOẠCH, HIỆN TRẠNG
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HỆ THỐNG
GIAO THÔNG KẾT NỐI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
Thành phố Hồ Chí Minh là trung
tâm, có vị trí, vai trò rất quan trọng đối
với gắn kết vùng ĐBSCL và vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam. Chính vì vậy, việc
tập trung đầu tư mới cũng như nâng cấp
hệ thống giao thông hiện hữu để đảm bảo
giao thông thông suốt giữa các địa phương
ĐBSCL với Thành phố Hồ Chí Minh cũng
là các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm
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phía Nam, là điều kiện tiên quyết thúc đẩy
sự phát triển kinh tế của khu vực.

với tổng chiều dài 137,7 km (chiếm tỷ lệ
37,66%) chưa có kế hoạch đầu tư.

1. Về cơ sở hạ tầng

- Đường vành đai

Theo quy hoạch, kết nối giao thông giữa
Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL
có đầy đủ 4 phương thức (đường sắt, đường
bộ, đường thủy và đường hàng không).
a) Hệ thống giao thông đường bộ
- Đường bộ cao tốc
Theo quy hoạch có 6 tuyến cao tốc với
tổng chiều dài khoảng 365,6 km (trong đó
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có
58,2 km đường cao tốc và 14 km đường
nối), có quy mô từ 6 - 8 làn xe. Đến nay,
đã đầu tư giai đoạn 1 cho 3 tuyến với tổng
chiều dài 172,9 km (chiếm tỷ lệ 47,29%),
đang nghiên cứu 1 tuyến với chiều dài 55
km (chiếm tỷ lệ 15,04%), còn lại 2 tuyến

Theo quy hoạch, thành phố có 2 tuyến
vành đai (vành đai 3 và vành đai 4) với
tổng chiều dài khoảng 287 km quy mô từ 6
- 8 làn xe, đảm nhận vai trò liên kết vùng.
Đến nay, đã đầu tư đoạn Tân Vạn - Bình
Chuẩn dài khoảng 16,3 km (chiếm tỷ lệ
5,68%); đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch với
chiều dài 34,28 km (chiếm tỷ lệ 11,92%)
đang trong quá trình chuẩn bị để triển khai
thi công; đang nghiên cứu đầu tư vành đai
3 đoạn Bình Chuẩn - Quốc lộ 22 và đoạn
Quốc lộ 22 - Bến Lức, vành đai 4 đoạn
Bến Lức - Hiệp Phước với tổng chiều dài
83,76 km (chiếm tỷ lệ 29,18%). Còn lại
152,74 km (chiếm tỷ lệ 53,22%) hiện nay
chưa có kế hoạch đầu tư.

399

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ III

- Đường quốc lộ

của Chính phủ.

Theo quy hoạch, thành phố có 5 tuyến
Quốc lộ với tổng chiều dài trên địa phận
thành phố là 101,3 km. Hiện nay, các
tuyến Quốc lộ chỉ mới đầu tư nâng cấp
đảm bảo cho nhu cầu hiện tại, chưa được
nâng cấp mở rộng theo đúng quy mô quy
hoạch được duyệt.
b) Hệ thống giao thông đường sắt
- Đường sắt quốc gia
Theo quy hoạch, ngoài tuyến đường sắt
Bắc Nam qua các tỉnh, kết thúc tại ga Hòa
Hưng, hệ thống đường sắt kết nối Thành
phố Hồ Chí Minh với các địa phương
gồm: đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc
- Nam đoạn đi qua địa phận thành phố
Hồ Chí Minh (hay còn gọi là tuyến đường
sắt thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang)
với chiều dài 13,37 km; tuyến đường sắt
tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Cần
Thơ (định hướng kéo dài đến Cà Mau),
kết nối với đường sắt Bắc - Nam tại ga An
Bình, chiều dài khoảng 174 km. Hiện nay
2 tuyến này đang trong quá trình nghiên
cứu tiền khả thi.
- Đường sắt đô thị
Theo quy hoạch, hệ thống đường sắt đô
thị thành phố gồm 8 tuyến với tổng chiều
dài là 220 km và Thủ tướng Chính phủ đã
thống nhất chủ trương cho phép kéo dài
tuyến metro số 1 đến tỉnh Đồng Nai và
Bình Dương. Hiện nay, tuyến đường sắt đô
thị số 1 và số 2 hiện đã có nhà tài trợ và
đang triển khai thi công (dự kiến sẽ hoàn
thành vào năm 2020). Dự án tuyến đường
sắt đô thị số 5, giai đoạn 1 (ngã tư Bảy
Hiền - cầu Sài Gòn), tổng chiều dài tuyến
là 8,9 km hiện đang trong giai đoạn trình
chủ trương đầu tư. Các tuyến còn lại (tuyến
metro số 5 giai đoạn 2, tuyến 3a, 3b, 4, 6,
2 tuyến monorail) đang xúc tiến kêu gọi
đầu tư và đăng ký danh mục vay vốn ODA

c) Hệ thống giao thông đường thủy
- Về đường biển
Theo quy hoạch, luồng Soài Rạp nạo
vét đạt cao độ -9.5m, luồng sông Đồng
Tranh kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh
đi Cái Mép - Thị Vải quy hoạch cho tàu
5.000DWT lưu thông. Hiện nay, luồng
Soài Rạp được nạo vét đến cao độ -9 đến
-9.5m. Luồng sông Đồng Tranh chưa được
nạo vét đảm bảo chuẩn tắc luồng cho tàu
5.000DWT lưu thông.
- Về đường thủy nội địa
Theo quy hoạch, tuyến Sài Gòn - Kiên
Lương (qua kênh Tháp Mười), chiều dài
tuyến: L = 288 km, cấp III; tuyến Sài Gòn Bến Kéo (tỉnh Tây Ninh), chiều dài tuyến:
L = 142,9 km, cấp III. Hiện nay, tuyến
sông Chợ Đệm - Bến Lức chưa đạt cấp III
nên cần tiếp tục nâng cấp giai đoạn II mới
đáp ứng được yêu cầu.
d) Hệ thống giao thông đường hàng không
Hàng không kết nối thông qua 3 cảng
hàng không: cảng hàng không quốc tế Tân
Sơn Nhất đến cảng hàng không quốc tế
Phú Quốc, cảng hàng không Rạch Giá
thuộc tỉnh Kiên Giang và cảng hàng không
Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau. Nhà ga T3
cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ
được Bộ Giao thông vận tải đầu tư nâng
cấp và hoàn thành trong giai đoạn 2021 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư
các tuyến đường giao thông kết nối đảm
bảo yêu cầu thực tế.
2. Về quản lý các hình thức vận tải
Theo quy hoạch sẽ tăng cường kết nối
vùng, kết nối giữa các phương thức vận tải,
hình thành các đầu mối kết nối vận tải tại
các cảng biển Vũng Tàu, cảng biển Thành
phố Hồ Chí Minh, cảng biển Đồng Nai,
các cảng cạn; trung tâm dịch vụ logistics.
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Đẩy mạnh vận tải đa phương thức và dịch
vụ logistics, xây dựng và phát triển các
trung tâm dịch vụ logistics lớn tại các khu
vực đầu mối như Cát Lái, Sóng Thần, Cái
Mép Hạ và các trung tâm khác trong vùng
theo quy hoạch của địa phương.
Hiện nay, hoạt động vận tải hàng hóa
giữa các doanh nghiệp vận tải, giữa các
địa phương chưa có sự điều tiết hợp lý;
chưa có sự kết nối thuận lợi, tiên tiến giữa
các phương thức vận tải, giữa các tỉnh,
thành phố trong vùng tạo thành mạng lưới
thông suốt, hiệu quả.
Cuối năm 2015, Bộ Giao thông vận tải
đã tổ chức lễ khai trương hoạt động sàn
giao dịch vận tải Vinatrucking. Tuy nhiên
đến nay, hoạt động của các sàn giao dịch
vận tải chưa đạt kết quả như dự báo, số
người dùng không nhiều. Do đó, cần báo
cáo kết quả thực hiện Đề án nghiên cứu tổ
chức, quản lý và hoạt động của Sàn Giao

dịch vận tải hàng hóa.

IV. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ
XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá
Theo Quy hoạch phát triển giao thông
vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,
Quy hoạch mạng lưới cao tốc Việt Nam
các tuyến cao tốc, vành đai, quốc lộ,
đường sắt, luồng thủy kết nối phải được
đầu tư và hoàn thành giai đoạn đến năm
2020. Tuy nhiên, hiện nay một số trục kết
nối mới đầu tư giai đoạn 1 hoặc đang trong
quá trình nghiên cứu đầu tư nên cơ sở hạ
tầng kết nối mặc dù được cải thiện nhưng
thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu
cầu phát triển. Việc đầu tư các tuyến kết
nối giao thông vẫn chưa được sự hỗ trợ và
đồng thuận cao. Vận tải đường sắt, đường
thủy chưa được quan tâm đúng mức.
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nhưng lại không đồng cấp, nhất là về độ
sâu. Tuyến giao thông thủy huyết mạch
từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh,
thành phố vùng ĐBSCL phải qua kênh
Chợ Gạo, nhưng tuyến kênh này vẫn chưa
đảm bảo về chiều rộng cho các phương
tiện đi lại với số lượng ngày càng tăng. Hệ
thống logistics rất yếu kém, hầu như chưa
hình thành.
Do kết nối vùng về giao thông còn hạn
chế, dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên
diễn ra, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, chi
phí vận tải hàng hóa tăng cao, làm ảnh
hưởng phát triển kinh tế xã hội của vùng.
Để phát triển đồng bộ kết nối giao
thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh với
vùng ĐBSCL cần có cơ chế chính sách
riêng để thu hút nguồn lực ngoài ngân
sách tham gia phát triển cơ sở hạ tầng.
2. Đề xuất, kiến nghị
Thống nhất kết quả đánh giá, các kiến
nghị về bổ sung quy hoạch, kế hoạch triển
khai thực hiện quy hoạch như báo cáo của
các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Để đẩy
mạnh hơn nữa công tác điều phối phát
triển đa phương cấp vùng, thành phố Hồ
Chí Minh xin kiến nghị Quốc hội, Chính
phủ, Bộ Giao thông vận tải một số nội dung
chủ yếu sau:
a) Trước mắt, kiến nghị với Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ
đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế
trọng điểm chủ động phối hợp với các Bộ,
ngành, tỉnh, thành phố trong các vùng kinh
tế trọng điểm xây dựng trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp
điều hành các vùng, liên vùng nhằm thực
hiện có hiệu quả các chương trình liên kết
và hợp tác phát triển kinh tế vùng giữa các
Bộ, ngành và địa phương.
b) Trung ương cần ưu tiên tập trung
nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ODA

để đầu tư xây dựng: các công trình giao
thông trọng điểm của các vùng kinh tế
trọng điểm; tập trung vốn cho công tác quy
hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống
logistics trong các vùng, có sự kết nối với
hệ thống cấp quốc gia và liên vùng bao
gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.
c) Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ
Giao thông vận tải quan tâm đầu tư các
tuyến giao thông trọng điểm vùng kinh
tế trọng điểm phía Nam và kết nối vùng
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ĐBSCL theo như quy hoạch được duyệt
như: đường cao tốc Thành phố Hồ Chí
Minh - Mộc Bài, đường cao tốc Thành
phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành, đường
cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đường cao
tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc
Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một Chơn Thành; đường vành đai 4 ,3 Thành
phố Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, Quốc lộ
1K, Quốc lộ 13; đường sắt cao tốc Thành
phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, đường sắt
tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia

đoạn Bình Triệu - Hòa Hưng, đường sắt
nhẹ Thủ Thiêm - cảng hàng không quốc
tế Long Thành, kéo dài tuyến đường sắt đô
thị số 1 đến thành phố Biên Hòa (Đồng
Nai) và thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình
Dương); nâng cấp luồng sông Đồng Tranh
dài 22,5 km kết nối Thành phố Hồ Chí
Minh đi cảng Cái Mép - Thị Vải cho tàu
5.000DWT lưu thông; cải tạo nâng cấp
luồng sông đoạn Chợ Đệm - Bến Lức dài
4,8 km đạt chuẩn cấp III.
d) Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai và
hoàn thành một số dự án trọng điểm cấp
bách trong giai đoạn 2021 - 2025: Ủy ban
nhân dân Thành phố xin kiến nghị Quốc
hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải một
số vấn đề cụ thể như sau:
- Cơ chế bồi thường giải phóng mặt
bằng: đối với các dự án trọng điểm cấp
bách, cho phép tách riêng dự án bồi
thường giải phóng mặt bằng để thực hiện
trước nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư.
- Về dự án đường cao tốc Thành phố
Hồ Chí Minh - Mộc Bài: kiến nghị giao
Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để tổ chức kêu gọi
đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT)
có sự hỗ trợ của nhà nước (phần chi phí
bồi thường giải phóng mặt bằng).
- Về dự án đường vành đai 3 đoạn 3
và đoạn 4: sớm thông qua chủ trương đầu
tư, bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở để thành
phố tạm ứng ngân sách (theo Nghị quyết
số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm
2017) để thực hiện công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng giai đoạn 2019 - 2020 và
Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch đầu
tư thực hiện dự án, hoàn thành giai đoạn
2021 - 2025.
- Về tuyến Quốc lộ 50 mới song songtrục động lực (Quốc lộ 50B): Thành phố
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Hồ Chí Minh đã thống nhất tỉnh Long An
đầu tư đoạn thuộc địa phận Thành phố Hồ
Chí Minh đến huyện Cần Giuộc tỉnh Long
An dài 8 km theo hình thức PPP trong
giai đoạn 2021-2025. Kiến nghị Bộ Giao
thông vận tải sớm xem xét kiến nghị của
tỉnh Long An về bổ sung quy hoạch và đầu
tư đảm bảo đồng bộ, thông suốt.
- Về đường sắt quốc gia đoạn Bình
Triệu-Hòa Hưng (dài 9,5 km): theo quy
hoạch đoạn tuyến này đi trên cao, khác
mức với đường bộ. Tuy nhiên, đến nay
vẫn chưa được triển khai thực hiện đã
ảnh hưởng đến ùn tắc giao thông và tiềm
ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do đường
ngang giao cắt cùng mức với đường sắt.
Kiến nghị sớm thực hiện đầu tư xây dựng

nâng cao đoạn tuyến này.
- Về tuyến Sài Gòn-Kiên Lương (qua
kênh Tháp Mười) và tuyến Sài Gòn-Bến
Kéo (tỉnh Tây Ninh): đề nghị sớm cải tạo
nâng cấp luồng sông đoạn Chợ Đệm-Bến
Lức dài 4,8 km đạt chuẩn cấp III.
- Về phát triển dịch vụ logistics: tổng
kết, đánh giá kết quả hoạt động của sàn
giao dịch vận tải hàng hóa để xây dựng
và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về sàn giao dịch vận tải hàng
hóa, đẩy mạnh đề án phát triển dịch vụ
logistics./.
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THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN
Nhóm công tác đồng bằng sông Cửu Long

1. Khái quát chung
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
gồm 13 tỉnh, thành phố có diện tích
40.577 km2, chiếm khoảng 12% diện tích
của Việt Nam. Với dân số khoảng 20 triệu
người, ĐBSCL chiếm khoảng 22% tổng
dân số Việt Nam.
Tình hình cơ sở hạ tầng và giao thông
đô thị, nông thôn tại vùng ĐBSCL hiện
đang là mối lo ngại trong bối cảnh số
lượng người dân dễ bị tổn thương do thiên
tai ngày càng tăng, cùng với đó là những
hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ xã hội
tốt, vấn đề liên kết nội vùng và liên vùng
còn yếu.
Theo dự đoán đến năm 2050 sẽ có
khoảng 50% dân số ở vùng ĐBSCL sinh
sống ở các thành phố. Mặc dù quá trình
đô thị hóa ở ĐBSCL vẫn ở giai đoạn đầu
phát triển nhưng nhu cầu về cơ sở hạ tầng
giao thông và đô thị ở khu vực này đến
năm 2030 sẽ ngày một gia tăng. Chỉ trong
giai đoạn 2016-2020, ĐBSCL dự kiến đầu
tư khoảng 9 tỷ USD (Bộ Giao thông vận
tải, 2019) để hoàn thiện hệ thống giao
thông khu vực. Trên thế giới, quá trình đô
thị hóa được coi là cơ hội để tăng trưởng
kinh tế và cải thiện điều kiện sống, thì tại
vùng ĐBSCL dưới tác động của biến đổi
khí hậu, quá trình đô thị hóa phải xem xét
hai kịch bản: (i) sự gia tăng cường độ cũng
như tần suất của hạn hán và lũ lụt (hàng
năm khoảng một nửa vùng đồng bằng bị
ngập tới độ sâu từ một đến ba mét và trung

bình lũ lớn xảy ra chu kỳ từ 4 đến 6 năm);
và (ii) tác động của lũ phù sa và thủy triều,
xâm nhập mặn và nước biển dâng. Những
yếu tố này có khả năng tác động xấu đến
sự phát triển kinh tế - xã hội của các thành
phố mới trong quá trình đô thị hóa ở vùng
thấp, vốn luôn phải đối mặt với lũ lụt trong
mùa mưa tại ĐBSCL. ĐBSCL cũng đang
nhanh chóng mở rộng không gian đô thị
mặc dù có mức tăng dân số thấp nhất trong
các khu vực. Điều này cho thấy mô hình
phát triển dàn trải không phù hợp với điều
kiện tự nhiên của vùng và với những thách
thức từ biến đổi khí hậu. Bên cạnh quá
trình đô thị hóa, ĐBSCL đang chứng kiến
sự gia tăng công nghiệp hóa. Do thiếu hụt
về cơ sở hạ tầng và khả năng dễ bị ngập
lụt, lĩnh vực công nghiệp và phát triển đô
thị cần phải xem xét giải pháp phát triển
đô thị thông minh thích ứng với biến đổi
khí hậu.
An ninh nguồn nước cũng có vai trò rất
quan trọng tại vùng ĐBSCL. Nhu cầu ngày
càng tăng đối với nước uống cần được giải
quyết. Tình hình ô nhiễm nước mặt, xâm
nhập mặn và khai thác nước ngầm quá
mức tại vùng đất đang bị sụt lún đòi hỏi
các cách tiếp cận sáng tạo hơn để đảm
bảo việc cung cấp nước. Các tỉnh trong
khu vực phải cùng nhau giải quyết nhu cầu
về an ninh nguồn nước và ưu tiên đầu tư
vào các giải pháp hiệu quả về chi phí để
cải thiện nguồn nước.
Khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL
(SMRD), trong đó Thành phố Hồ Chí Minh
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là một cực tăng trưởng lớn đối với Việt
Nam và SMRD là một trung tâm thương
mại đang phát triển của đất nước, với sông
Mê Công đóng vai trò quan trọng về nông
nghiệp và nuôi trồng thủy sản đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Lưu
lượng vận chuyển và hậu cần trong khu
vực SMRD dự kiến sẽ tăng hơn ba lần,
lên khoảng 942 triệu tấn vào năm 2040.
ĐBSCL là nơi sản xuất gạo và thủy sản lớn
nhất tại Việt Nam, sản xuất một phần đáng
kể các mặt hàng chủ chốt như đường (25%
sản lượng quốc gia), vật liệu quan trọng như
xi măng, cát và đá, những nguyên liệu đầu
vào chính cho quá trình phát triển nhanh
chóng của khu vực Đông Nam Á. Các sản

phẩm trên thường được vận chuyển qua
đường thủy và đường bộ, phục vụ nhu cầu
thương mại trong nước và quốc tế. Nền kinh
tế của ĐBSCL đã phát triển nhanh chóng,
đa dạng hóa sản phẩm và thị trường mặc
dù tính dễ bị tổn thương của mạng lưới giao
thông đối với các tác động của biến đổi khí
hậu ngày càng gia tăng.
Giải quyết các thách thức đối với hậu
cần giao thông vận tải của khu vực đòi hỏi:
(i) phát triển mạng lưới giao thông chống
chịu biến đổi khí hậu tích hợp để kết nối
kinh tế tốt hơn; (ii) ưu tiên đầu tư vào các
điểm liên kết quan trọng trong mạng lưới
giao thông, đặc biệt là những điểm nghẽn
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lớn, hoặc những điểm dễ bị tổn thương
trong hệ thống (do sự tiếp cận không đồng
đều của các địa phương đối với việc làm
và thị trường, ví dụ do biến đổi khí hậu) và
cần xem xét sự phù hợp khi điều chỉnh các
khu vực dễ bị tổn thương; và (iii) cải thiện
các giải pháp giao thông để hỗ trợ đa dạng
hóa kinh tế và giảm chi phí vận chuyển
cho tất cả các nhà sản xuất và người tiêu
dùng trong khu vực.
Việc còn nhiều hạn chế trong cơ sở hạ
tầng đô thị, giao thông và an ninh nước ở
ĐBSCL chỉ ra sự cần thiết phải hành động
để tăng khả năng chống chịu khí hậu cho
ĐBSCL.

2. Chỉ đạo quan trọng trong Nghị quyết
số 120/NQ-CP
Chúng tôi đồng tình với các chỉ đạo của
Chính phủ Việt Nam trong Nghị quyết số
120/NQ-CP, khi chỉ ra rằng vùng ĐBSCL
có nguy cơ bị ảnh hưởng cao do biến đổi
khí hậu, cơ sở hạ tầng rất dễ bị tác động từ
các hiện tượng thời tiết cực đoan và nguy
cơ thiên tai trong tương lai (lũ lụt lớn, sụt
lún đất, xói lở bờ sông và bờ biển, nước
biển dâng). Việc không lồng ghép yếu tố
biến đổi khí hậu trong quá trình lập kế
hoạch dẫn đến đầu tư sai lệch và nguy cơ
thiệt hại về kinh tế, gây ra hậu quả nghiêm
trọng tiềm tàng cho nền kinh tế và xã hội.
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Nghị quyết số 120/NQ-CP liên kết các
vấn đề về quy hoạch lãnh thổ và cơ sở hạ
tầng dịch vụ công với vấn đề thích ứng và
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu,
cũng như ứng phó hiệu quả với thiên tai.
Hơn nữa, các giải pháp chính được nêu
trong Nghị quyết với tầm nhìn chiến lược
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng,
kết nối và hợp tác liên vùng giữa ĐBSCL
với các trung tâm kinh tế lân cận. Nghị
quyết cũng bao gồm ưu tiên đầu tư cho
các lĩnh vực liên quan bao gồm vận tải và
quản lý tài nguyên nước.
3. Khuyến nghị
a) Chúng tôi ủng hộ rằng phải định
hướng tất cả các hành động phát triển
hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng vì
sự phát triển bền vững của ĐBSCL theo
hướng đô thị hóa thông minh và chống
chịu với biến đổi khí hậu
Các thiếu hụt trong cơ sở hạ tầng đặc
biệt là hệ thống thoát nước kém và mạng
lưới thoát nước không đầy đủ làm tăng
nguy cơ ngập lụt thường xuyên. Nguy cơ
xảy ra lũ ở đô thị càng trở nên trầm trọng
hơn vì các giải pháp phòng chống ngập
lụt không được kết hợp với các biện pháp
phòng chống thủy triều trên diện rộng, tối
đa hóa lưu trữ nước mưa và cung cấp khả
năng thoát nước cần thiết ở các lưu vực lớn
hơn. Nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai tại
các tỉnh, thành phố, vùng ĐBSCL cần phải
mở rộng giới hạn đối với các giải pháp
phòng chống thiên tai thông thường và tập
trung vào quy hoạch đô thị tích hợp, phòng
ngừa rủi ro một toàn diện để nâng cấp cơ
sở hạ tầng, cho cả hiện tại và tương lai.
Tất cả các hành động và biện pháp
được thực hiện trong lĩnh vực phát triển đô
thị phải phục vụ cho việc tăng cường khả
năng chống chịu của các thành phố với
biến đổi khí hậu một cách có hiệu quả và
bảo đảm lợi ích cho tất cả các bên. Chúng

tôi khuyến nghị rằng mục đích này phải
bao gồm bốn mục tiêu chiến lược sau:
- Thúc đẩy mô hình thành phố thân
thiện với môi trường và phát thải ít cacbon.
- Khuyến khích gắn kết xã hội và mọi
thành phần đều có thể đóng góp.
- Tăng cường tạo động lực kinh tế địa
phương và tạo việc làm.
- Tài trợ và hỗ trợ các bên liên quan
trong chiến lược phát triển của vùng (mục
tiêu xuyên suốt).
Các hành động để phát triển cơ sở
hạ tầng đô thị phải được hỗ trợ bởi các
hoạt động từ các chương trình khác nhau
(quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý
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thiên tai, quy hoạch tổng thể và cơ chế tài
chính). Mỗi dự án đô thị phải được tích
hợp theo hướng phát triển vùng, lãnh thổ.
b) Chúng tôi khuyến nghị rằng cần quản
lý rủi ro khí hậu toàn diện dựa trên thông
tin và dịch vụ khí hậu có liên quan đến cơ
sở hạ tầng chống chịu khí hậu và ưu tiên
đầu tư vào các phương thức đầu tư vận tải
đa phương thức phù hợp, phát thải cacbon
thấp (bao gồm cả đường thủy nội địa)
Mặc dù có vai trò kinh tế quan trọng,
khu vực SMRD phải đối mặt với nhiều
thách thức về giao thông trong nỗ lực duy
trì thành tích thúc đẩy tăng trưởng quốc
gia và xóa đói giảm nghèo. Nhiều khu vực,
điểm vận tải đường thủy chính, nơi vận

chuyển hầu hết hàng hóa của khu vực xảy
sự bất hợp lý giữa cung và cầu. Những sự
bất hợp lý giữa cung và cầu chủ yếu xuất
phát từ việc đầu tư kém hiệu quả trong
thời gian dài vào chi phí vốn và bảo trì
cho các tuyến đường thủy và kênh rạch
của ĐBSCL. Điều này tác động đến chi
phí hậu cần và xuất khẩu, cũng như gây ra
sự chậm trễ. Nếu đường thủy không được
nâng cấp, một số phương tiện giao thông
có thể phải chuyển sang di chuyển đường
bộ và làm tăng lượng khí thải khí nhà kính
dẫn đến gia tăng trong chi phí vận chuyển
cũng như chậm trễ do tắc nghẽn.
Nên ưu tiên đầu tư giải quyết một số
thách thức chính của đường thủy nội địa
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trong ĐBSCL để cải thiện đáng kể hiệu
quả và an toàn của các dịch vụ đường thủy
nội địa để vận tải đường thủy trở thành
phương thức vận chuyển ưa thích của các
doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Điều
này cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế
vùng và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng
cho sản xuất, thương mại trong nước cũng
như quốc tế của khu vực. Sẽ giải quyết các
điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng chính và
tạo sự liên kết tốt hơn với người nghèo, qua
đó có tác động tích cực trong xóa nghèo.
Các hành động cụ thể là:
- Nâng cao hiệu quả của dịch vụ hậu
cần thông qua đầu tư vào các hành lang
cung chính để cải thiện tiêu chuẩn và khả
năng kết nối của cả mạng lưới đường bộ và
kênh ngòi chống chịu khí hậu.
- Giảm chi phí vận chuyển từ sản xuất
đến xuất khẩu và ra thị trường thông qua
cải thiện các tuyến đường thủy và đường
bộ ở cấp xã và tỉnh để liên kết cộng đồng
sản xuất nghèo hơn và xa hơn với các
hành lang này: điều này sẽ bao gồm không
chỉ các tuyến đường thủy và đường bộ cấp
quốc gia và tại tỉnh mà bao gồm các bãi
cảng, bến neo đậu cấp huyện và ở nông
thôn, tại các điểm trao đổi như chợ trung
tâm của nông dân và các khu vực kho bãi,
nhà máy chế biến, v.v.
- Khẩn trương nâng cao hiệu quả và
an toàn của hai hành lang hậu cần đường
thủy chính: hành lang Đông-Tây, hành
lang Bắc-Nam và kênh Chợ Gạo.
Vì một tương lai thích ứng với biến đổi
khí hậu của ĐBSCL, các biện pháp thích
ứng và quản lý rủi ro khí hậu hiệu quả là
rất cần thiết trong việc phát triển cơ sở hạ
tầng giao thông chống chịu khí hậu. Điều
này có thể được thực hiện toàn diện trên
có đầy đủ cơ sở thông tin và dịch vụ khí
hậu, và thông qua phương pháp đánh giá
rủi ro khí hậu thích hợp cho cơ sở hạ tầng.

Về lâu dài, việc lồng ghép đánh giá rủi ro
khí hậu vào khung chính sách và quy trình
hoạch định của Chính phủ là cần thiết để
xác định không chỉ rủi ro mà cả nhu cầu
thích ứng của các quyết định đầu tư cơ
sở hạ tầng, cho phép phân bổ ngân sách
quốc gia và địa phương một cách phù hợp.
Ngoài ra, một cơ chế chia sẻ thông tin
hiệu quả về biến đổi khí hậu và quy hoạch
cơ sở hạ tầng cho ĐBSCL và các tiểu vùng
sẽ giúp các quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng
liên tỉnh sẵn sàng ứng phó với rủi ro. Luật
Quy hoạch và Chương trình hành động
tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL hiện
đang là cơ sở xây dựng khung pháp lý và
chính sách cho các quyết định đầu tư cơ
sở hạ tầng quan trọng này.
c) Chúng tôi khuyến nghị ĐBSCL khai
phá các cơ chế hiệu quả hơn cho điều
phối vùng
Những thách thức chung về biến đổi
khí hậu, phát triển kinh tế và không gian
ở ĐBSCL là cơ hội để khai phá các cơ chế
điều phối vùng khác nhau, giúp hỗ trợ phát
triển kinh tế nhờ tạo ra tính kết nối và cải
thiện hiệu quả trong đầu tư cơ sở hạ tầng
và cung cấp dịch vụ công. Mặc dù đã có
một số định hướng về cơ chế điều phối
vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, cần cân nhắc các
cách tiếp cận mở rộng và hiệu quả hơn để
mang đến tầm nhìn phát triển rõ ràng và
tạo sự đồng thuận, cũng xem xét đến các
nguồn tài chính và nhân lực cần thiết cũng
như cần có cơ quan hành chính để thực
hiện các giải pháp phát triển vùng.
d) Chúng tôi khuyến nghị rằng nên lập
kế hoạch tổng thể bao gồm các dự án đầu
tư và kế hoạch phát triển từng lĩnh vực cho
các địa phương trong vùng, đầu tư theo
từng giai đoạn cụ thể và tăng cường sự
tham gia và đóng góp từ khu vực tư nhân
(PSP) và hợp tác công tư (PPP)./.
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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
GIAO THÔNG KẾT NỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

I. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG
HỆ THỐNG GIAO THÔNG TỈNH
AN GIANG VÀ VIỆC KẾT NỐI GIAO
THÔNG CỦA TỈNH AN GIANG VỚI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Campuchia), với 2 cửa khẩu quốc tế,
2 cửa khẩu quốc gia và nhiều cửa khẩu
phụ... nên An Giang có vị trí chiến lược
quan trọng về quốc phòng - an ninh ở biên
giới Tây Nam của Tổ quốc.

An Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế
trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL); có diện tích tự nhiên trên 3.536
km2, trong đó, 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; dân số hiện có trên 2,16
triệu người (đứng thứ 6 cả nước và đứng
đầu đồng bằng sông Cửu Long), với 4 dân
tộc chủ yếu cùng sinh sống là Kinh, Hoa,
Khmer, Chăm. Với gần 100 km đường
biên giới giáp 02 tỉnh Kandal và Tàkeo

An Giang có hệ thống giao thông
đường bộ gồm: quốc lộ có tổng chiều dài
153 km (Quốc lộ 91 đi qua địa phận Long
Xuyên - Châu Đốc - Tịnh Biên tổng chiều
dài 93 km, Quốc lộ N1 đi qua Châu Đốc
- Hà Tiên dài 23 km, Quốc lộ 80 đi qua
địa phận huyện Thoại Sơn dài 1 km và
Quốc lộ 91C đi qua địa phận huyện An
Phú 35,5 km). Đường tỉnh có 18 tuyến
với tổng chiều dài là 513 km và hệ thống
đường giao thông nông thôn hiện có 4.272
km. Về hệ thống giao thông đường thủy có
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301 tuyến với tổng chiều dài là 2.338,5
km, trong đó Sở Giao thông vận tải quản lý
22 tuyến dài 512,3 km; các huyện, thị xã,
thành phố quản lý 278 tuyến dài 1.823,2
km và 1 tuyến đường thủy nội địa chuyên
dùng dài 2,9 km.
Một số hạn chế, bất cập trong việc kết
nối giao thông của tỉnh An Giang với các
tỉnh ĐBSCL và với Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Về đường bộ
Kết cấu, quy mô nhiều tuyến đường
huyết mạch chưa đồng bộ, đang xuống
cấp, thiếu vốn đầu tư cụ thể như: cầu
Châu Đốc và 17 km thuộc tuyến N1 đoạn
qua Châu Đốc - Tân Châu; nâng cấp mở
rộng Quốc lộ 91C để kết nối với nước bạn
Campuchia; đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ
80) đoạn qua địa phận Cần Thơ và Kiên
Giang chưa hoàn thành; nhiều cầu yếu
trên một số tuyến quốc lộ chưa được đầu
tư nâng cấp nên hạn chế về tải trọng khai

thác. Đây được xem là điểm nghẽn lớn
nhất để thúc đẩy sự phát triển của vùng
ĐBSCL, kết nối giao thương hàng hóa với
các vùng cả nước và quốc tế.
2. Về đường thủy
Hệ thống các cảng, bến chưa đáp
ứng yêu cầu hoạt động vận chuyển. Hiện
nay, hầu như tỉnh nào ở ĐBSCL cũng
đều có cảng phục vụ vận tải đường thủy
nhằm khai thác thế mạnh của loại hình
vận tải này, tuy nhiên, các cảng và bến
bãi có quy mô, phạm vi nhỏ. Năng lực
vận tải còn nhiều hạn chế, hiện chỉ một
số bến cảng thủy nội địa trong vùng có
khả năng bốc xếp hàng container. Kết
nối giữa đường thủy, đường bộ, đường
không còn thiếu đồng bộ do mạng lưới
đường bộ địa phương chưa phát triển
đồng bộ cả về số lượng và chất lượng
do bị sông, kênh chia cắt nhiều, nguy
cơ ngập lụt thường xuyên. Toàn bộ các
cảng biển ở ĐBSCL không có đường sắt
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kết nối đến cảng. Các sông lớn ra biển
hàng năm do bồi lắng phù sa, hiện luồng
tàu biển cửa Định An nối với kênh Quan
Chánh Bố đã bị bồi lắng nghiêm trọng.
3. Về đường sắt
Hiện tại, vùng ĐBSCL chưa có hệ
thống đường sắt kết nối đến khu vực này.
Đây cũng được xem là điểm yếu rất lớn về
hạ tầng giao thông, làm ảnh hưởng đến sự
phát triển bền vững của vùng đồng bằng
trù phú nhất của cả nước.

II. KIẾN NGHỊ VỚI THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH
TRUNG ƯƠNG
Từ thực trạng trên, tỉnh An Giang xin
kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và các
Bộ, ngành Trung ương một số nội dung cụ
thể để giúp cho các tỉnh trong vùng ĐBSCL
khơi dậy tiềm năng phát triển nhanh và
bền vững trong thời gian tới:

1. Dự án xây dựng tuyến N1 đoạn qua
Tân Châu - Châu Đốc để hoàn thiện kết
nối và phát huy hiệu quả khai thác trên
toàn tuyến
Dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ N1
nằm trong Quy hoạch định hướng phát triển
hệ thống giao thông vùng ĐBSCL đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê
duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày
15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Địa điểm hướng tuyến: tuyến Quốc lộ
N1 đi qua Đức Huệ - Long An; Tân Hồng
- Đồng Tháp; Tân Châu, Châu Đốc - An
Giang và kết nối vào Quốc lộ 80 Hà Tiên
- Kiên Giang. Đến nay, chỉ còn đoạn Tân
Châu - Châu Đốc chưa đầu tư xây dựng.
Phạm vi đầu tư: đoạn qua địa phận
tỉnh An Giang (Tân Châu - Châu Đốc, từ
Km 139+922 đến Km 160+590) dự kiến
xây dựng mới, song song và cách đường
tỉnh 953 khoảng 1,5 - 2 km. Có chiều dài
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khoảng 20 km, dự kiến tổng kinh phí xây
dựng cho đoạn đường này là 600 tỷ đồng.
Đề xuất: đoạn Tân Châu - Châu Đốc
được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021
- 2022 để hoàn thiện kết nối, phát huy
hiệu quả khai thác toàn tuyến.
2. Dự án xây dựng tuyến cao tốc Châu
Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nhằm giảm tải
giao thông hàng hóa xuất khẩu thông qua
các cảng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc
Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nằm
trong Quy hoạch đường cao tốc khu vực
phía Nam (được phê duyệt tại Quyết định
số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ
tướng Chính phủ).
Địa điểm: tỉnh An Giang, Thành phố
Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.
Phạm vi đầu tư: điểm đầu tại thị xã
Châu Đốc, tỉnh An Giang; điểm cuối tại
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (bổ
sung đoạn nối ra cảng Trần Đề). Chiều dài
tuyến khoảng 200 km. Tổng mức đầu tư:
khoảng 29.000 tỷ đồng.
Đề xuất: cho phép Bộ Giao thông vận
tải lập hồ sơ đề xuất đầu tư năm 2019 và
cho chủ trương bố trí vốn đầu tư giai đoạn
2021 - 2025.
3. Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91C
tỉnh An Giang đạt chuẩn cấp III đồng bằng
Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91C
nằm trong quy hoạch phát triển giao thông
vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/
QĐ-TTg ngày 25/02/2013 và Bản ghi nhớ
Việt Nam - Campuchia về chiến lược hợp
tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai
đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
đã được Bộ Giao thông vận tải của 2 nước
ký kết vào ngày 07/12/2018 tại Hà Nội.

Phạm vi đầu tư: điểm đầu Quốc lộ
91C nối Quốc lộ 91 tại Km117+000 thuộc
thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; điểm
cuối giáp biên giới Campuchia tại cầu
Long Bình - Chrey Thom với tổng chiều
dài là 35,5 km. Tổng mức đầu tư khoảng
1.000 tỷ đồng.
Đề xuất: đầu tư trong giai đoạn năm
2020 - 2022 nhằm phát huy hiệu quả
giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh,
đồng bằng sông Cửu Long và nước bạn
Campuchia.
4. Dự án xây dựng tuyến N2 - Mỹ An Cao Lãnh - Vàm Cống nhằm giảm áp lực
thông xe cho Quốc lộ 1A
Dự án xây dựng tuyến đường N2 - Mỹ
An - Cao Lãnh nằm trong quy hoạch đường
cao tốc Bắc - Nam phía Tây (được phê
duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày
01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ).
Địa điểm: tỉnh Long An và tỉnh Đồng Tháp.
Phạm vi đầu tư: điểm đầu kết nối với
tuyến N2; điểm cuối kết nối với điểm đầu
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của dự án cầu Cao Lãnh (thuộc một nhánh
của nút giao An Bình) tỉnh Đồng Tháp.
Tổng chiều dài tuyến khoảng 26,16 km.
Tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.
Đề xuất: đầu tư trong giai đoạn 2019 2021 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư cầu
Vàm Cống, cầu Cao Lãnh và tuyến Vàm
Cống - Cao Lãnh. Phân chia lưu lượng
thông xe, giảm áp lực thông xe cho Quốc
lộ 1A.
5. Về đường thủy
Trung ương cần hỗ trợ các địa phương
vùng ĐBSCL thực hiện quy hoạch và triển
khai nâng cấp cải tạo các tuyến đường thủy
nội địa huyết mạch như: Sài Gòn-Kiên
Lương qua kênh Lấp Vò ... Nâng công suất
xếp dỡ hàng hóa cho các cảng biển Mỹ
Thới (An Giang) ...; phát triển hệ thống hạ
tầng logistics cho vùng.
6. Về đường sắt
Sớm triển khai xây dựng các tuyến
đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần

Thơ và Cần Thơ - Cà Mau theo Quyết định
số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ
tướng Chính phủ.
7. Cơ chế huy động vốn BOT có hỗ trợ
một phần vốn từ ngân sách nhà nước để
bảo đảm mức thu phí hợp lý
Thời gian qua, số liệu thống kê cho
thấy, một số dự án ngành giao thông đầu tư
theo hình thức BOT có thời gian thu hoàn
vốn rất dài, nhiều dự án thời gian hoàn
vốn trên 30 năm. Cá biệt, một vài dự án
không thể hoàn vốn, do lãi suất ngân hàng
cao. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất,
trong việc mời gọi đầu tư cho các dự án
BOT hiện nay.
Mặc dù tại khoản 1 và 2 Điều 11 Nghị
định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018
của Chính phủ về đầu tư theo hình thức
đối tác công tư đã có quy định rất cụ thể về
“phần nhà nước tham gia trong dự án PPP”
nhằm tăng tính khả thi tài chính cho dự
án. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn lực ngân
sách Nhà nước của các địa phương rất hạn
chế không đủ khả năng tham gia góp vốn
vào các dự án PPP để góp phần tăng tính
khả thi tài chính của các dự án này, nên
hầu hết các dự án PPP do nhà đầu tư đề
xuất đều sử dụng hoàn toàn là vốn tự có của
nhà đầu tư và vốn vay là chính, rất ít có dự
án có phần góp vốn của nhà nước tham gia
vào dự án. Vì vậy đề nghị Thủ tướng Chính
phủ và Bộ, ngành Trung ương có cơ chế
hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương cho địa
phương có nguồn thu ngân sách chưa đảm
bảo nhiệm vụ chi để tham gia thực hiện dự
án theo hình thức PPP./.
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BÁO CÁO VỀ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG TỈNH CÀ MAU
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngoài ra còn có 634 km đường huyện,
I. VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN
KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG hơn 3.863 km đường giao thông nông thôn
và 228 km đường đô thị.
TỈNH CÀ MAU
2. Đường hàng không

1. Về đường bộ
Bao gồm 5 tuyến quốc lộ với tổng chiều
dài 220,04 km, trong đó Quản Lộ - Phụng
Hiệp dài 9,93 km, Quốc lộ 1 dài 68,76 km,
đường Hành lang ven biển phía Nam dài
42,23 km, Quốc lộ 63 dài 40,42 km, đường
Hồ Chí Minh dài 58,7 km. Đường tỉnh gồm
11 tuyến với tổng chiều dài 284,7 km.

Cảng hàng không Cà Mau là sân bay
hàng không dân dụng cấp 3C, đường
băng dài 1.050m x 30m, có khả năng
tiếp nhận các loại máy bay như ATR-72
và các loại máy bay khác có trọng tải cất
cánh tương đương.
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3. Đường thủy
Trung ương quản lý 14 tuyến với tổng
chiều dài 296,2 km. Tỉnh quản lý 15 tuyến
với tổng chiều dài 367,5 km. Ngoài ra có
33 tuyến đường thủy chính do huyện quản
lý với tổng chiều dài 559,5 km và khoảng
trên 7.000 km sông kênh, rạch nhỏ.
Trong những năm qua, được sự chỉ đạo
kiên quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc tỉnh, sự hỗ trợ của Trung ương và
sự tham gia ủng hộ đồng tình cao của nhân
dân, kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh
Cà Mau đã được hình thành rộng khắp.
Trong đó, mạng lưới giao thông thủy - bộ
đã có bước phát triển cả về lượng và chất,
góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày

càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng
bước được cải thiện.
Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL có 4
tỉnh, thành phố gồm thành phố Cần Thơ,
các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau
là vùng trọng điểm sản xuất lương thực,
thủy sản, hoa quả, góp phần quan trọng
vào đảm bảo an ninh lương thực quốc gia,
đóng góp lớn vào xuất khẩu nông, thủy sản
của cả nước. Trong đó, thành phố Cà Mau
có vai trò là trung tâm tiểu vùng ven biển
khu vực bán đảo Cà Mau; là trung tâm
năng lượng và dịch vụ dầu khí quốc gia,
trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái, trung
tâm chế biến thủy sản của vùng. Trên cơ
sở hạ tầng giao thông hiện có, đã đầu tư
nâng cấp và phát triển hệ thống giao thông
vùng ĐBSCL. Đảm bảo nhu cầu về giao
thông vận tải, tạo mối liên kết chặt chẽ
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và đồng bộ giữa các loại hình vận tải, đặc
biệt là giao thông đường thủy và đường bộ.
Chú trọng phát triển giao thông công cộng
trong các đô thị và kết nối giữa các đô thị
trong vùng bằng phương tiện giao thông
hiện đại, thân thiện với môi trường.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt
được, việc xây dựng hệ thống giao thông
trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại,
hạn chế:
- Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập
trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu
phát triển. Chưa thu hút được các nhà
đầu tư lớn để khai thác các tiềm năng
của tỉnh, nhất là du lịch, cảng biển, năng
lượng tái tạo…
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,
thiên tai, tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông
ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn; tình
trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra
ở một số nơi làm ảnh hưởng đến sản xuất
và đời sống của người dân…
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
chậm, chất lượng một số công trình, dự án
chưa đạt yêu cầu.

II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT
CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành Trung
ương triển khai thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ nhất Hội đồng vùng kinh tế
trọng điểm ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020;
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ;
các dự án theo quy hoạch được duyệt của
Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số
537/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 phê duyệt
điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết
định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng
vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn

đến năm 2050...
- Theo Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm
2020, các sở, ngành và các địa phương
trong vùng rà soát, tham mưu điều chỉnh
bổ sung quy hoạch và các cơ chế chính
sách nhằm huy động và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực cho phát triển kinh
tế - xã hội để phù hợp với điều kiện mới.
Xây dựng cơ chế liên kết vùng theo hướng:
khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh
của từng tỉnh, thành phố trong vùng; bảo
đảm sự phát triển gắn kết, hài hòa giữa
các tỉnh, thành phố tạo thành không gian
kinh tế vùng liên hoàn, hợp lý.
- Xác định rõ các chương trình, dự án
đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, nhu
cầu về vốn và cơ cấu vốn đầu tư cho từng
chương trình, dự án và các giải pháp, cơ
chế chính sách huy động vốn đầu tư. Lựa
chọn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thực hiện
các đề án, dự án quan trọng.
- Phối hợp tập trung triển khai các
dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
của vùng, ưu tiên phát triển các tuyến
đường cao tốc, đường thủy, cảng biển
gắn với các đô thị trọng điểm của vùng
theo Chương trình thực hiện thỏa thuận
hợp tác phát triển giao thông vận tải với
các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế
trọng điểm ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020
giữa Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Cà
Mau, Kiên Giang, An Giang và thành
phố Cần Thơ và Thỏa thuận hợp tác ngày
05/10/2018 giữa Sở Giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao
thông vận tải tỉnh Cà Mau.
2. Về đường bộ
- Theo dõi và phối hợp với Bộ Giao
thông vận tải đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh
tiến độ thi công hoàn thành đưa vào sử
dụng: đường Hồ Chí Minh đoạn 7,4 km
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cuối tuyến, cầu Phụng Hiệp và phần đường
trong nội ô thành phố Cà Mau thuộc dự án
nâng cấp mở rộng Quốc lộ 63.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan
đề xuất Trung ương ưu tiên tập trung bố trí
vốn triển khai thực hiện đầu tư các dự án
trọng điểm trong vùng, gồm:
+ Hoàn thiện và xây dựng mới tuyến
đường cao tốc: Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương - Cần Thơ - Cà Mau.
+ Cải tạo nâng cấp quốc lộ hiện hữu:
Quốc lộ 1 (Thành phố Hồ Chí Minh - Cần
Thơ - Cà Mau); Quốc lộ Quản Lộ - Phụng
Hiệp; Quốc lộ 63.
+ Xây dựng mới tuyến đường quốc lộ
tránh đô thị; các tuyến quốc lộ đạt tiêu
chuẩn đường cấp II, cấp III đồng bằng; kết
nối các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong vùng
tạo thành mạng lưới liên hoàn và đấu nối
với hệ thống đường cao tốc quốc gia góp

phần nâng cao năng lực vận tải của mạng
lưới đường bộ.
3. Về đường thủy
- Đường biển: tập trung cải tạo nâng
cấp luồng vào các cảng trên vùng bán đảo
Cà Mau và ven biển tây phù hợp với nhu
cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách
của khu vực. Tăng cường cơ sở vật chất
kỹ thuật, trang thiết bị quản lý đảm bảo
an toàn hàng hải trên các luồng vào cảng.
- Đường thủy nội địa: ưu tiên đầu
tư phát triển các đường thủy nội địa
kết nối thuận tiện và đồng bộ với giao
thông đường bộ nhằm tăng cường năng
lực giao thông vận tải trên toàn vùng.
Các tuyến vận tải chính gồm: Sài Gòn
- Cà Mau, qua kênh Xà No (đoạn ngã
ba Kênh Tẻ - cảng Cà Mau); duyên hải
Sài Gòn - Cà Mau (đoạn ngã ba Kênh Tẻ
- cảng Đại Ngãi - Cà Mau); Rạch Giá -
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Cà Mau (đoạn cảng Tắc Cậu - Cà Mau);
Cần Thơ - Cà Mau (qua Kênh Quản Lộ
- Phụng Hiệp).

mạch liên vùng đối với giao thông đường
bộ, đường thủy, hàng không và hệ thống
các cảng biển theo quy hoạch được duyệt.

- Cảng biển: cảng tổng hợp quốc gia
đầu mối (loại I) như cảng Hòn Khoai (Cà
Mau); cảng tổng hợp và chuyên dùng
(loại II) tại khu vực bán đảo Cà Mau và
ven biển Tây như cảng Năm Căn (Cà
Mau). Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện
hệ thống cảng nội địa nhằm hỗ trợ giao
thông đường bộ, tạo thành mạng lưới
đan kết giao thông thủy - bộ liên hoàn.

2. Phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông kết hợp với bảo vệ môi trường sinh
thái, khai thác tiết kiệm và hiệu quả tài
nguyên, có các giải pháp chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng,
đảm bảo phát triển bền vững.

4. Về hàng không
Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thực
hiện đầu tư nâng cấp cảng hàng không nội
địa: Cà Mau đạt tiêu chuẩn cấp 4C,…
5. Về đường sắt
Xây dựng và phát triển các tuyến đường
sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ và
Cần Thơ - Cà Mau tuân thủ theo Quyết
định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015
của Thủ tướng Chính phủ về việc điều
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao
thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
6. Ưu tiên phát triển các dự án trọng
điểm vùng, làm động lực phát triển lan
toả đến các tiểu vùng trong vùng
Tập trung ưu tiên đầu tư các dự án có
vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội
cho vùng và các tỉnh trong vùng như tuyến
đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương - Cần Thơ - Cà Mau; các tuyến
vận tải thủy, cảng biển cấp I, II…

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI
PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ
TẦNG GIAO THÔNG TỈNH CÀ MAU
1. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống
kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao
thông đường bộ và đường thủy. Ưu tiên
tập trung cho hệ thống giao thông huyết

3. Rà soát, đầu tư đồng bộ về tải trọng
và cấp kỹ thuật các tuyến đường kết nối
du lịch; mạng lưới vận tải hành khách và
hàng hóa liên kết vùng. Nâng cao chất
lượng cung ứng dịch vụ vận tải liên tỉnh;
liên kết trong việc đảm bảo an toàn giao
thông đường bộ, đường thủy; đề xuất
nâng cao hiệu quả khai thác cảng hàng
không quốc tế Cần Thơ theo hướng mở
các tuyến mới nhằm phục vụ nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.
4. Phối hợp rà soát, tham mưu điều
chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển và
quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống
giao thông đường bộ, đường thủy, hệ
thống cảng hàng không vùng ĐBSCL đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
5. Cần có các nhóm giải pháp phù
hợp, hiệu qủa huy động các nguồn lực
của các thành phần kinh tế để đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung
nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu
Chính phủ, các nguồn lực ODA và nguồn
vốn tư nhân thông qua các hình thức đầu
tư khác nhau, trong đó chú trọng đầu tư
theo hình thức PPP để thực hiện đối với
các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
của vùng ĐBSCL.
6. Tích cực phối hợp thực hiện Kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016
- 2020 để triển khai các dự án đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông (đường
bộ, đường thủy và hàng không) và hệ
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thống vận tải liên vùng trọng điểm của
vùng ĐBSCL theo quy hoạch được duyệt.
7. Kiến nghị Chính phủ, các Bộ,
ngành Trung ương tập trung nguồn lực hỗ
trợ thực hiện các công trình trọng điểm
của vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gồm:
(1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh
Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau,
tỉnh Cà Mau.
(2) Đầu tư đoạn tuyến nối từ Khu KhíĐiện-Đạm đến Quốc lộ 1, thành phố Cà
Mau (điểm đầu tư Dự án đường hành lang
ven biển phía Nam đến điểm giao với
Quốc lộ 1).
(3) Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1
đoạn từ thành phố Cà Mau đến thị trấn
Năm Căn (điểm đầu tại cống Hội Đồng
Nguyên - Km2249+656 Quốc lộ 1).
(4) Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Ông
Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
(5) Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ
63 Cà Mau - Kiên Giang.
(6) Dự án đầu tư xây dựng cầu qua
sông Gành Hào (nối huyện Đầm Dơi,
tỉnh Cà Mau với huyện Đông Hải, tỉnh
Bạc Liêu).
Để đảm bảo phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông tỉnh Cà Mau với các tỉnh,
thành phố ĐBSCL, thúc đẩy liên kết vùng
và phát triển kinh tế - xã hội của các địa
phương, trước mắt phải đẩy nhanh triển
khai đầu tư sớm hoàn thành toàn tuyến
đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh
- Cần Thơ.

định hướng đến năm 2030 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016,
các tuyến cao tốc này sẽ đầu tư sau năm
2030); sớm xúc tiến đầu tư xây dựng
tuyến đường sắt cao tốc Thành phố Hồ
Chí Minh - Cần Thơ; xây dựng cầu Đại
Ngãi (nối Sóc Trăng - Trà Vinh), cầu Rạch
Miễu 2 (Bến Tre), cầu cửa Gành Hào để
nối thông suốt trục đường ven biển của
ĐBSCL, rút ngắn thời gian di chuyển đến
Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời giảm
quá tải cho Quốc lộ 1.
Đề xuất Trung ương bổ sung quy hoạch
để đầu tư nối dài đường cao tốc đến mũi
Cà Mau (đầu tư sau năm 2025), tiến tới
hoàn thiện mạng đường bộ cao tốc quốc
gia suốt chiều dài Tổ quốc.
Bên cạnh đó cần phải chú trọng quan
tâm, khai thác hệ thống đường thủy kết
nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí
Minh với các tỉnh, thành phố ĐBSCL (đây
là loại hình vận tải có lợi thế của các địa
phương vùng ĐBSCL do chi phí vận tải
thấp, vận chuyển khối lượng hàng hóa
lớn, là giải pháp quan trọng để giảm tải
cho hệ thống giao thông đường bộ).
Tiếp tục xúc tiến đầu tư xây dựng cảng
biển tổng hợp Hòn Khoai thành cảng biển
trung chuyển quốc tế, đây là cửa ngõ cực
Nam của Tổ quốc kết nối giao thương với
quốc tế rất thuận lợi, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL nói
chung và tỉnh Cà Mau nói riêng./.

Tiếp tục kiến nghị với Trung ương điều
chỉnh thời gian đầu tư xây dựng các tuyến
đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2021 2025 gồm: tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà
Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
(theo Quy hoạch phát triển mạng đường
bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và
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Ảnh trên: Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân
và Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì tại Diễn đàn chuyên đề
Ảnh dưới: cầu Rạch Miễu bắc qua hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

“Giao thông vận tải phải đi trước mở đường, là mạch máu
của nền kinh tế. Giao thông vận tải phát triển đến đâu,
kéo theo các ngành kinh tế phát triển theo.”
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
Bộ Giao thông vận tải

Chuyên đề “Công tác Quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn
đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long” do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì với
Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày về tiến độ thực hiện và
phương pháp, định hướng lập quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả rà soát, đánh giá cơ
chế thí điểm điều phối vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối, phát
triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình bố trí vốn và thu hút đầu tư cho
phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hội nghị đã tổng hợp được những kiến nghị, đề xuất quan trọng để báo cáo Thủ
tướng Chính phủ về việc xem xét thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng
sông Cửu Long; các giải pháp cụ thể, khả thi để tìm kiếm các cơ hội khai thác dòng
vốn nước ngoài đầu tư hoàn thiện các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm, có quy mô
vùng, liên vùng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững toàn vùng trong lĩnh
vực giao thông vận tải, nông nghiệp, cấp nước, thủy lợi, thích ứng với biến đổi khí hậu.
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BÁO CÁO CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

I. VỀ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về xây dựng quy hoạch tổng thể
phát triển bền vững vùng đồng bằng sông
Cửu Long
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại
Nghị quyết số 120/NQ-CP, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư hiện nay đang tổ chức lập Quy
hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050 theo phương pháp tích
hợp đa ngành theo quy định của Luật
Quy hoạch. Quy hoạch vùng ĐBSCL
mới sẽ tạo ra một khung chiến lược toàn
diện cho vùng ĐBSCL, làm cơ sở để triển
khai các chương trình, dự án đầu tư phát
(1)

triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất
cũng như việc khai thác, sử dụng hiệu quả
các nguồn lực trên cơ sở phát huy những
tiềm năng, lợi thế của vùng ĐBSCL trong
điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH), xâm
nhập mặn để thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội nhanh, bền vững.
Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
triển khai thực hiện một số hoạt động
chính sau:
Thứ nhất, hoàn thành đấu thầu lựa chọn
đơn vị tư vấn quốc tế(1) có kinh nghiệm để
tổ chức lập quy hoạch vùng.

Liên danh của Haskoning DHV Nederland B.V và Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ.
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Thứ hai, tiến hành khảo sát ở một số
địa phương trong vùng để rà soát, đánh giá
tình thực hiện quy hoạch và xác định các
vấn đề liên ngành, liên tỉnh mà quy hoạch
vùng cần giải quyết; khẩn trương nghiên
cứu xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch
vùng ĐBSCL dự kiến trình thẩm định trong
tháng 9/2019.
Thứ ba, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ
với các tỉnh, thành phố trong vùng trong
quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời
kỳ 2021-2020 để đảm bảo sự gắn kết giữa
quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo
quy định của pháp luật về quy hoạch.
Thứ tư, xây dựng hệ thống thông tin
và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
thí điểm cho vùng ĐBSCL để phục vụ kịp
thời cho việc lập quy hoạch vùng, quy
hoạch tỉnh, thành phố trong vùng. Trong
giai đoạn trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới
để số hóa cơ sở dữ liệu về quy hoạch đã
được phê duyệt trên địa bàn vùng để các
Bộ, ngành, địa phương có thể tiếp cận
đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu về quy
hoạch phục vụ việc lập quy hoạch thời kỳ

2021-2030.
Thứ năm, tổ chức các cuộc hội thảo
với cơ quan, tổ chức có liên quan, các
địa phương trong vùng để xác định định
hướng phát triển của vùng.
Nội dung quy hoạch sẽ tập trung vào
một số định hướng chiến lược trên cơ sở
kết quả nghiên cứu sơ bộ như sau:
- Phát triển nông nghiệp theo 2 mục tiêu:
+ Thích ứng với các tác động của
BĐKH, sử dụng đất và nước một cách bền
vững trong tương lai.
+ Trở thành động lực tăng trưởng kinh
tế của vùng ĐBSCL, hỗ trợ các ngành công
nghiệp và dịch vụ dựa trên kinh doanh
nông nghiệp để tăng trưởng bền vững.
- Phát triển vận tải và logistics phù hợp
với điều kiện đặc thù của vùng:
+ Nâng cấp mạng lưới vận tải thủy giữa
vùng ĐBSCL với Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Phát triển các trung tâm logistics (có
thể kết hợp với các trung tâm vệ tinh) để
tập trung, thu gom hàng hóa, hỗ trợ vận tải
đa phương thức và cung cấp các dịch vụ
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gia tăng.
+ Nâng cấp đoàn phương tiện vận tải
thủy nội địa-tăng công suất về độ sâu để
tăng tính cạnh tranh với vận tải đường bộ.
- Xác định các tiểu vùng để tạo động lực
phát triển cho vùng ĐBSCL và các tiểu vùng.
- Ứng phó với BĐKH và tài nguyên nước.
Dự kiến quy hoạch sẽ hoàn thành trong
quý III/2020 theo đúng thời gian quy định
tại Nghị quyết số 120/NQ-CP.
2. Về đánh giá cơ chế thí điểm điều phối
vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn
số 3975/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11/6/2019
báo cáo Thủ tướng Chính phủ về rà soát,
đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng
theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày
06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo
đó, nội dung báo cáo tập trung đánh giá
những kết quả đạt được, những hạn chế,
thách thức và đề ra các giải pháp hoàn
thiện cơ chế điều phối vùng. Đồng thời,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập
Hội đồng điều phối vùng nhằm tạo sức
mạnh tổng hợp, liên kết chuỗi chặt chẽ
nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các
mặt hàng nông sản, thủy sản của vùng, với
những nội dung cơ bản như sau:
- Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch Hội đồng
điều phối vùng ĐBSCL là một Phó Thủ
tướng Chính phủ; 2 Phó Chủ tịch Hội
đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư và 1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/
thành phố trong vùng ĐBSCL (thông qua
bỏ phiếu).
+ Thành viên Hội đồng: gồm 13 Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố
trong vùng; đại diện lãnh đạo các Bộ:
Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Giao thông vận tải, Tài chính, Công

Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào
tạo, Văn phòng Chính phủ.
+ Các cơ quan giúp việc của Hội đồng:
văn phòng, tổ tư vấn và nhóm công tác
(được thành lập theo nhiệm vụ và tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ).
- Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền
chủ yếu sau:
+ Phối hợp với các địa phương thực
hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn 2050; giám sát việc
triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng
quy định của Luật Quy hoạch.
+ Thông qua kế hoạch điều phối liên
kết hàng năm; thống nhất kế hoạch liên
kết các địa phương trong vùng, xây dựng
nội dung, quy mô, mức độ tính chất thực
hiện các liên kết, phương thức tổ chức
thực hiện các liên kết.
+ Thông qua danh mục đầu tư các
chương trình, dự án liên kết vùng và các
dự án mang tính liên kết vùng; tổ chức
giám sát và kiểm tra thực hiện.
+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh
giá việc thực hiện các liên kết, tháo gỡ,
giải quyết các vấn đề nảy sinh về điều
phối vùng.
Việc thành lập Hội đồng vùng ĐBSCL
có ưu điểm là Hội đồng vùng không phải
một cấp hành chính, không tạo ra gánh
nặng ngân sách cho nhà nước; lãnh đạo
Chính phủ chỉ đạo trực tiếp với các Bộ,
ngành và địa phương giải quyết các vấn
đề của vùng nên có sự kết nối tốt hơn, từ
đó có giải pháp xử lý và khuyến nghị kịp
thời đối với các vấn đề của vùng; là kênh
thông tin và là cầu nối trực tiếp giữa Chính
phủ và các địa phương trong vùng.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư sẽ phối hợp các Bộ và địa phương xây
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dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định thành lập Hội đồng điều
phối vùng ĐBSCL và Quy chế hoạt động
của Hội đồng điều phối vùng.
3. Về xây dựng các chính sách khuyến
khích phát triển cho đồng bằng sông Cửu Long
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình
Chính phủ ban hành Nghị định số
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về
cơ chế, chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn; đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đã ban hành Thông tư số 04/2018/TTBKHĐT ngày 06/12/2018 hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
Theo đó, tại Nghị định số 57/2018/BĐCP và Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT
quy định các 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 của ngành nông nghiệp, thích
ứng với BĐKH, cải cách mạnh mẽ thủ tục
hành chính trong quản lý nhà nước liên
quan đến doanh nghiệp, nhằm giảm chi
phí của doanh nghiệp (cả chi phí chính
thức và lành mạnh hóa môi trường có khả
năng phát sinh các chi phí không chính
thức) để thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp
trong nông nghiệp, nông thôn, trong đó có
vùng ĐBSCL.
- Ngày 24/5/2019, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư có văn bản số 3460/BKHĐT-KTNN
báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình
thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg về
các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản
xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng
trưởng 6 tháng và cả năm 2019. Tại báo
cáo này Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ:
+ Chỉ đạo các Bộ và địa phương khẩn
trương ban hành các văn bản để thực hiện
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Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, hoàn thành
chậm nhất vào quý III năm 2019.
+ Đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ
trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung
ương năm 2019 nhằm hỗ trợ một số dự
án của các địa phương theo Nghị định số
57/2018/NĐ-CP, trong đó có các dự án
của các tỉnh, thành phố ĐBSCL.
+ Đối với các dự án chưa có nguồn vốn
hỗ trợ, cho phép các doanh nghiệp được
gia hạn thời gian nộp thuế đối với các
khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp.
Số tiền thuế được gia hạn tương đương với
số tiền dự kiến nhà nước hỗ trợ dự án theo
quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐCP, thời gian gia hạn là 2 năm.
4. Về xây dựng cơ chế huy động nguồn lực
Cơ chế vay vốn, khuyến khích sự tham
gia đầu tư của các doanh nghiệp, người
dân vào phát triển hạ tầng, kết hợp phát
triển du lịch, phát hành trái phiếu, đầu
tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)...
theo quy định của pháp luật, ưu tiên bố trí
nguồn vốn cho các công trình có tính kết
nối liên vùng, liên tỉnh.
a) Về bố trí nguồn lực

- Về vốn đầu tư công
+ Vốn đầu tư công trong kế hoạch trung
hạn 2016-2020:
(i) Đầu tư qua địa phương: tổng số
vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020 vùng
ĐBSCL (chưa bao gồm 10% dự phòng) là
193.967,151 tỷ đồng chiếm 16,53% so
với cả nước (chiếm 40% tổng chi đầu tư
phát triển của vùng), trong đó:
Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục
tiêu là 79.905,9 tỷ đồng gồm: (1) nguồn
vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ ngân sách
Trung ương: 42.321,62 tỷ đồng; (2) Nguồn
vốn trái phiếu Chính phủ: 20.673,097
tỷ đồng; (3) Nguồn vốn nước ngoài:
16.911,182 tỷ đồng.
Nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương là 114.061,251 tỷ đồng.
(ii) Đầu tư theo một số lĩnh vực cụ thể:
Trong lĩnh vực nông nghiệp: bố trí vốn
kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 đạt
28.200 tỷ đồng (chiếm 29% tổng vốn toàn
ngành) thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
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Trong lĩnh vực giao thông: bố trí vốn
kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 đạt
32.961 tỷ đồng thông qua Bộ Giao thông
vận tải.
Trong lĩnh vực y tế: đầu tư đạt 947,5
tỷ đồng và các địa phương trong vùng đều
đã được đầu tư Bệnh viện đa khoa tỉnh với
trang thiết bị khá hiện đại, đồng bộ.
+ Nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch
trung hạn 2016-2020:
(i) Đã bố trí xử lý sạt lở cấp bách nguy
hiểm từ nguồn dự phòng ngân sách Trung
ương năm 2018 là 1.500 tỷ đồng.
(ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà
soát, tổng hợp báo cáo Chính phủ cân đối
nguồn lực trình cơ quan có thẩm quyền ưu
tiên bố trí vốn cho các dự án cấp bách,
đang là điểm nghẽn của vùng trong lĩnh
vực giao thông, biến đối khí hậu (BĐKH)
từ nguồn dự phòng chung kế hoạch trung
hạn giai đoạn 2016-2020.
(iii) Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đang tiếp tục làm việc với các đối tác phát
triển, các nhà tài trợ để đề xuất một số dự
án mới triển khai trong giai đoạn 20212025 cho vùng ĐBSCL.
- Về thu hút vốn FDI
Tính lũy kế đến ngày 20/5/2019, trên
địa bàn các tỉnh vùng ĐBSCL hiện có
1.589 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn
đầu tư đăng ký 22,3 tỷ USD, chiếm 6,4%
tổng vốn đăng ký đầu tư của cả nước và xếp
thứ 4 trong 6 vùng của cả nước (sau Đông
Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung
Bộ và duyên hải miền Trung). Quy mô vốn
bình quân trên 1 dự án là 14 triệu USD,
cao hơn quy mô vốn bình quân chung của
cả nước là khoảng 12,3 triệu USD.
Từ khi triển khai Nghị quyết 120/NQCP, trong năm 2018, đầu tư nước ngoài
vào vùng ĐBSCL đạt 2,59 tỷ USD, chiếm

7,12% tổng vốn đầu tư cả nước, bằng
95,2% so với năm 2017 và tăng 10,7% so
với năm 2016.
Riêng trong 5 tháng đầu năm 2019,
các địa phương vùng ĐBSCL đã thu hút
được 68 dự án cấp mới với tổng vốn đăng
ký mới là 855,8 triệu USD, 36 lượt dự án
điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm
là 96,4 triệu USD và 106 lượt dự án góp
vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn
gần 83,4 triệu USD. Tính chung thì vùng
ĐBSCL đã thu hút được 1,04 tỷ USD trong
5 tháng đầu năm 2019, chiếm 6,21% tổng
vốn đầu tư đăng ký cả nước và tăng 30,9%
so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2018.
- Về phát triển doanh nghiệp
Trong 2 năm 2017-2018, vùng ĐBSCL
có 18.265 doanh nghiệp thành lập mới
(chiếm 7% cả nước) với tổng số vốn đăng
ký là 184.666 tỷ đồng (chiếm 6,6% cả
nước), tăng 21% về số doanh nghiệp và
tăng 72,3% về số vốn đăng ký so với giai
đoạn 2 năm trước đó.
Trong 5 tháng đầu năm 2019, vùng
ĐBSCL có 3.823 doanh nghiệp thành
lập mới (chiếm 7,1% cả nước) với số vốn
đăng ký là 39.565 tỷ đồng (chiếm 5,9%
cả nước), tăng 0,16% về số doanh nghiệp
và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong khi đó, cả nước có 53.998 doanh
nghiệp thành lập mới với số vốn đăng
ký là 669.722 tỷ đồng, tăng 3,2% về số
doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn so
với cùng kỳ năm 2018.
ĐBSCL đã thể hiện nhiều nỗ lực trong
việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và đã đạt được những kết quả tích cực dẫn
đầu cả nước về tiếp cận đất đai, chi phí
thời gian, chi phí không chính thức và tính
năng động. Tại Báo cáo điều tra, đánh giá
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
năm 2018, vùng ĐBSCL có 3 tỉnh góp mặt
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trong tốp 5 tỉnh đứng đầu cả nước, bao
gồm Đồng Tháp, Long An, Bến Tre.
Hiện nay, thời gian trung bình xử lý
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 1,12 ngày,
thấp hơn nhiều so với thời hạn trong vòng
3 ngày làm việc theo quy định của Luật
Doanh nghiệp 2014.
b) Về xây dựng cơ chế huy động nguồn
lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của
các doanh nghiệp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp
với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ)
và Chương trình phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) hoàn thành dự thảo cơ chế và
chính sách ưu tiên để khuyến khích đầu
tư tư nhân ở ĐBSCL, dự kiến sẽ xin ý kiến
của các Bộ, ngành và địa phương trong
thời gian tới để hoàn thiện dự thảo báo
cáo, trong đó có một số giải pháp cụ thể:
- Cần áp dụng tốt các chính sách tài
chính và chính sách thuế theo hướng tăng
trưởng xanh và chống BĐKH đã được ban
hành bằng các hướng dẫn cụ thể.
- Giải quyết các khó khăn về đất đai,
giải phóng mặt bằng cho các dự án, sửa
đổi Luật Đất đai theo hướng đẩy mạnh
quá trình tích tụ ruộng đất, đảm bảo khả
năng tiếp cận lâu dài đối với đất đai và
các quyền sử dụng hợp pháp của các nhà
đầu tư. Tăng tính kết nối giữa các vùng
chuyên canh, các cụm liên kết ngành với
các trung tâm thương mại và cảng xuất
khẩu chính.
- Kiến tạo phát triển bền vững, trên cơ
sở chủ động thích ứng; chuyển từ tư duy
sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư
duy kinh tế nông nghiệp, từ số lượng sang
chất lượng gắn với chuỗi giá trị; từ sản xuất
nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp
hữu cơ và công nghệ cao. Chú trọng công
nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ
gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp.

- Chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên,
tránh can thiệp sâu vào tự nhiên, phát triển
bền vững theo phương châm chủ động
sống chung với lũ, sống chung với mặn,
khô cạn, thiếu nước, phù hợp với điều kiện
thực tế; cải thiện các thủ tục hành chính
theo hướng đơn giản hoá, áp dụng các công
cụ của Chính phủ điện tử; xây dựng vùng
nguyên liệu cho sản xuất nông lâm thuỷ
sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn và liên
kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi.
- Xây dựng các mô hình hợp tác xã,
công ty phát triển nông nghiệp với cánh
đồng mẫu lớn, đại diện cho doanh nghiệp
hoặc tay nối của doanh nghiệp trong triển
khai sản xuất theo quy trình GAPs, đồng
bộ sản phẩm và chuỗi khép kín để đạt
chất lượng sản phẩm cao và ổn định.
- Tăng cường công tác chuyển giao
tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
từ các đơn vị sở hữu, tăng sự liên kết tác
quyền cho những doanh nghiệp nhỏ để
ươm mầm cho các doanh nghiệp phát
triển, đồng thời xây dựng các điểm trình
diễn công nghệ ở cấp tỉnh để giúp người
dân và doanh nghiệp tiếp cận được các
công nghệ nhanh nhất.
- Tiêu chuẩn hoá công nghệ, quy trình
sản xuất để dần nâng cao mặt bằng công
nghệ, xã hội hoá công nghệ, đặc biệt là
các công nghệ chọn tạo giống để sản
phẩm được cải thiện chất lượng nhanh
nhất có thể.
c) Về danh mục dự án liên kết vùng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp
với GIZ xây dựng Bộ tiêu chí xác định
các dự án liên kết vùng và đã ban hành
tại Quyết định số 625/QĐ-BKHĐT ngày
05/5/2017 và đã có công văn số 4259/
BKHĐT-KHĐTLT ngày 22/6/2018 hướng
dẫn sử dụng bộ tiêu chí xác định dự án
liên kết vùng ĐBSCL.
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Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương
xây dựng đề xuất các chương trình và dự
án liên kết vùng ĐBSCL. Đến nay, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính
phủ tại văn bản số 3974/BKHĐT-KTĐPLT
ngày 11/6/2019 về danh mục chương
trình, dự án liên kết vùng, trong đó có 38
đề xuất dự án cơ bản đáp ứng tiêu chí là dự
án liên kết vùng với tổng nhu cầu vốn đầu
tư là 89.798,99 tỷ đồng (trong đó vốn ngân
sách trung ương là 88.557,39 tỷ đồng; vốn
ngân sách địa phương là 397,4 tỷ đồng;
vốn doanh nghiệp là 319,2 tỷ đồng; vốn
khác là 525 tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện nay
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 đã giao cho các Bộ, ngành và
địa phương; phần vốn dự phòng chung
ngân sách trung ương giai đoạn 20162020 đã được báo cáo Quốc hội tại Tờ
trình số 238/TTr-CP ngày 28/5/2019 của
Chính phủ nên không cân đối được nguồn
vốn để thực hiện các dự án liên kết vùng

lúc này. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ
Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ,
ngành tiếp tục rà soát và tổng hợp các dự
án liên kết vùng đã đáp ứng tiêu chí nêu
trên trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 sau khi được cấp có thẩm
quyền phê duyệt chủ trương.
5. Về nhiệm vụ 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 2016-2020
- Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đã tiến hành rà soát việc giao kế hoạch
và giải ngân các dự án đầu tư công giai
đoạn 2016-2020 nói chung, trong đó có
vùng ĐBSBCL.
- Đối với cơ chế chính sách đẩy mạnh
giải ngân các dự án đầu tư công, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ
ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày
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03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và công
văn số 2348/VPCP-KTTH ngày 15/3/2018
của Văn phòng Chính phủ về một số nhiệm
vụ chủ yếu đẩy nhanh việc thực hiện và
giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018,
trong đó đã bao gồm đầy đủ các nhóm
giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ,
ngành liên quan và địa phương.
- Trong năm 2018 và 2019 Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ,
ngành, địa phương thành lập các đoàn
công tác thúc đẩy giải ngân tại các địa
phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong
quá trình triển khai kế hoạch đối với các
địa phương, trong đó có các địa phương
trong vùng ĐSCBL.
6. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu
trên song hiệu quả triển khai hoạt động
liên kết tại Nghị quyết số 120/NQ-CP
chưa cao bởi các hạn chế như sau:
- Về mục tiêu liên kết vùng: Quyết
định số 593/QĐ-TTg mới được thể hiện

chủ yếu ở khía cạnh tăng cường các trao
đổi ở cấp độ chính sách về liên kết vùng,
chưa có quy định ràng buộc việc thực hiện
các cam kết về liên kết vùng giữa các địa
phương, đồng thời các mục tiêu đề ra chưa
thực hiện được và tác động trên thực tế là
chưa rõ ràng.
Một số ngành, lĩnh vực của từng địa
phương vẫn còn phát triển theo hướng
riêng lẻ, thiếu sự liên kết chặt chẽ, thống
nhất trong toàn vùng, việc triển khai các
cơ chế, chính sách đầu tư chưa đạt hiệu
quả như mong muốn, còn nhiều bất cập,
ảnh hưởng đến việc hoạch định chính
sách cũng như quy hoạch phát triển vùng.
Xét về cơ cấu kinh tế, các tỉnh, thành trong
vùng ĐBSCL nhìn chung đều có cơ cấu
kinh tế tương tự nhau, chưa phát huy tốt
lợi thế so sánh, nên việc đầu tư còn trùng
lắp, dàn trải, không gian kinh tế vùng bị
chia cắt, xuất hiện một số “xung đột lợi
ích” trong ưu tiên phát triển giữa các địa
phương. Việc khai thác sử dụng tài nguyên
nước cũng như phát triển các sản phẩm
chủ lực vùng chưa được “liên kết” tốt dẫn
đến các địa phương có sự cạnh tranh lẫn
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nhau, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch.

ký kết giữa các địa phương.

- Về cơ chế liên kết: hầu hết các
nhiệm vụ được giao trong Quyết định
số 593/QĐ-TTg và Quyết định số 2220/
QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thực hiện
Quyết định số 593/QĐ-TTg là nghiên cứu
cơ chế, chính sách, nên mặc dù các Bộ,
ngành và địa phương đã triển khai tích
cực xong cần có thời gian nghiên cứu kỹ
lưỡng, đánh giá và đề xuất các chính sách,
giải pháp thích hợp. Do đó, một số nhiệm
vụ đã giao cho các Bộ, ngành địa phương
chưa hoàn thành theo tiến độ.

- Về nguồn lực tài chính: chưa có
nguồn vốn bố trí riêng cho các nhiệm vụ
liên kết. Các quy định hiện hành chưa
có quy định ưu tiên xây dựng một cơ chế
tài chính riêng cho hoạt động liên kết tại
ĐBSCL. Điều khoản quy định ngân sách
Trung ương hỗ trợ mức vốn tối thiểu 10%
so với tổng vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách Trung ương phân bổ cho các
địa phương trong vùng để thực hiện các
chương trình, dự án liên kết đến nay chưa
thực hiện được do Quyết định 593/QĐTTg được ban hành sau khi Quốc hội đã
quyết định kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020, việc huy động
nguồn lực từ xã hội vào hoạt động liên kết
còn hạn chế.

- Về quy hoạch: quy hoạch vùng là
công cụ quan trọng định hướng điều phối
liên kết vùng nhưng hiện nay mới lựa chọn
được tư vấn quốc tế xây dựng nên cần thời
gian để làm rõ yêu cầu liên kết và vai trò
của mỗi địa phương trong phát triển tổng
thể của vùng. Vì vậy, các địa phương gặp
lúng túng trong việc nhận diện các lĩnh
vực liên kết có tiềm năng mang lại lợi ích
lớn nhất để xác định các hoạt động liên
kết cụ thể. Đồng thời, các cơ quan quản lý
cấp trung ương cũng thiếu căn cứ cho công
tác tổ chức và quản lý các hoạt động liên
kết trong vùng, bao gồm việc phân bổ và
điều phối nguồn lực phát triển.
Ngoài ra, chưa có một cơ chế xây dựng
đồng thuận và thể hiện được lợi ích tập
thể giữa các bên liên quan. Đối với một số
vấn đề mang tính vùng hoặc liên tỉnh, như
điều tiết và chia sẻ nguồn nước hay xây
dựng kết cấu hạ tầng, các địa phương thiếu
một cơ chế để cùng bàn bạc và thảo luận
một cách thấu đáo và thuận tiện. Do đó,
quá trình thảo luận có những vướng mắc
về kỹ thuật hoặc cơ sở pháp lý thì các bên
chưa có cách thức tháo gỡ và giải quyết.
Điều này cũng dẫn tới khó khăn trong việc
xây dựng đồng thuận để thực hiện các vấn
đề liên kết cụ thể, bao gồm những vấn đề
đã được nhất trí thông qua các văn bản đã

- Về bộ máy của cơ quan điều phối: Bộ
Kế hoạch và Đầu tư được giao chịu trách
nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ thực
hiện thí điểm liên kết chung toàn vùng,
nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải
là cơ quan chuyên trách, không đủ hoặc
không có đủ thẩm quyền để điều phối sự
phát triển chung của vùng. Bộ Kế hoạch
và Đầu tư cũng đã tích cực triển khai các
nhiệm vụ nhưng cũng chỉ là sự phối hợp
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
của các Bộ, ngành và các địa phương,
nhưng chưa xây dựng xong định hướng,
chiến lược, quy hoạch, hoạch định những
chính sách riêng biệt thống nhất cho toàn
vùng, từ đó thiếu sự gắn kết, phân công
giữa các địa phương trong vùng.
- Về xây dựng cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ
liệu về các vấn đề mang tính liên tỉnh và
toàn vùng chưa được hình thành. Dữ liệu
hiện có thiếu tính tập trung, khó tiếp cận
và chưa mang tính hệ thống. Các hoạt
động hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chưa đóng vai
trò thích đáng trong quá trình xây dựng và
triển khai hoạt động liên kết. Tình trạng
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này khiến các bên liên quan thiếu thông
tin và căn cứ khoa học cho việc ra quyết
định đối với các vấn đề liên kết.

động của Hội đồng điều phối vùng.
3. Giải pháp về huy động nguồn lực và
thu hút vốn đầu tư

II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
- Tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục
QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ chương trình, dự án liên kết của vùng
ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ ĐBSCL, trên cơ sở đảm bảo sự phù hợp với
120/NQ-CP
Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-

1. Giải pháp về quy hoạch và tăng
cường kết nối thông tin

- Đẩy nhanh quá trình xây dựng và phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bền
vùng ĐSBCL giai đoạn 2021-2030 tầm
nhìn đến năm 2050 thích ứng với BĐKH
theo phương pháp tích hợp làm định
hướng để các Bộ, ngành, địa phương rà
soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh
tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực cũng
như tạo cơ chế khuyến khích, thu hút đầu
tư, tăng cường kết nối liên vùng.
- Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ
liệu liên ngành về ĐBSCL nhằm cung
cấp thông tin một cách đồng bộ, hệ thống
phục vụ công tác hoạch định chính sách,
xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
các quyết định đầu tư, các hoạt động ứng
phó với BĐKH, thiên tai và các hiện tượng
thời tiết cực đoan khác. Sớm hoàn thành
Trung tâm tích hợp dữ liệu vùng ĐBSCL để
chia sẻ, khai thác, sử dụng phục vụ phát
triển ĐBSCL.
2. Giải pháp về cơ chế điều phối vùng
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính
phủ giao trong Quyết định số 593/QĐ-TTg
và Quyết định số 2220/QĐ-TTg ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
số 593/QĐ-TTg.

2030 tầm nhìn năm 2050 và đưa vào kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 khi có chủ trương của cơ quan
có thẩm quyền.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế
tài chính riêng cho vùng ĐBSCL giai đoạn
2021-2025; hỗ trợ đầu tư vào các hoạt
động liên kết vùng, các chương trình, dự
án liên kết vùng (nguồn vốn ODA, vốn vay
ưu đãi...) trong lĩnh vực nông nghiệp, giao
thông, thủy lợi, tài nguyên nước..., và hỗ
trợ các hoạt động nghiên cứu, xây dựng cơ
chế chính sách và điều phối vùng.
- Tiếp tục tích cực tiếp cận các quỹ
quốc tế như: Quỹ Khí hậu xanh (GCF),
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), nguồn
vốn tín dụng xanh, nguồn lực từ các đối
tác tham gia Diễn đàn P4G để bổ sung
thêm một lượng vốn khác bên cạnh các
nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để thúc
đẩy đầu tư sự phát triển của vùng ĐBSCL.
- Nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản
pháp quy về đầu tư và doanh nghiệp để
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Sớm hoàn thành các cơ chế, giải pháp
khuyến khích sự tham gia đầu tư của các
doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc
biệt là đầu tư vào các lĩnh vực liên kết
vùng ĐBSCL thích ứng BĐKH./.

- Xây dựng cơ chế điều phối và bộ máy
liên kết hiệu lực, hiệu quả: nghiên cứu,
xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định thành lập Hội đồng
điều phối vùng ĐBSCL và Quy chế hoạt
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BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH VÙNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI KỲ 2021-2030,
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Cơ sở pháp lý
- Luật Quy hoạch.
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Quy hoạch.
- Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính
phủ về phát triển bền vững đồng bằng
song Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến
đổi khí hậu (BĐKH).
Theo kết quả rà soát của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, đến nay có 23 quy hoạch cấp
vùng đã được lập và phê duyệt cho vùng
ĐBSCL. Theo quy định của Luật Quy

hoạch, ở cấp vùng chỉ có một bản quy
hoạch vùng được lập theo cách tiếp cận
tích hợp đa ngành.
2. Mối quan hệ giữa quy hoạch vùng
với các quy hoạch thuộc hệ thống quy
hoạch quốc gia
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6
Luật Quy hoạch thì quy hoạch vùng phải
phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia; quy
hoạch tỉnh phải phù hợp quy hoạch vùng.
Trường hợp quy hoạch vùng, quy
hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch
ngành quốc gia thì phải điều chỉnh và
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thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia
và quy hoạch tổng thể quốc gia.
Trường hợp quy hoạch vùng có mâu
thuẫn với nhau, quy hoạch tỉnh có mâu
thuẫn với nhau thì phải điều chỉnh và
thực hiện theo quy hoạch cao hơn.
Trường hợp quy hoạch tỉnh có mâu
thuẫn với quy hoạch vùng thì phải điều
chỉnh và thực hiện theo quy hoạch vùng
và quy hoạch cấp quốc gia.
3. Quy hoạch tổng thể phát triển bền
vững đồng bằng sông Cửu Long
Quy hoạch tổng thể phát triển bền
vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH là một
trong 5 giải pháp giải pháp tổng thể được
đề ra trong Nghị quyết số 120/NQ-CP. Quy
hoạch này phải phù hợp với điều kiện của
vùng, giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng
chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên
vùng, liên tỉnh. Đồng thời phải phát huy
tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của
vùng, biến thách thức thành cơ hội trong
bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế, đặc biệt là với các nước ASEAN

và tiểu vùng sông Mê Công.
Quy hoạch mới cần chuyển từ “sống
chung với lũ ”sang “chủ động sống chung
với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn”, sử
dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài
nguyên nước; khai thác hợp lý tiềm năng
tài nguyên nước lợ, nước mặn ở vùng ven
biển phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Mọi
dự án, công trình phải được cân nhắc, tính
toán kỹ lưỡng trên cả 3 mặt: kinh tế, xã
hội và môi trường, được phản biện khách
quan, khoa học.
4. Quy trình lập quy hoạch tổng thể phát
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
Bước 1: cơ quan lập quy hoạch phối hợp
với các Bộ, ngành, địa phương trong vùng
xây dựng các nhiệm vụ lập quy hoạch.
Bước 2: trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.
Bước 3: cơ quan lập quy hoạch lựa
chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; phối
hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong
vùng nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề
xuất quan điểm chỉ đạo và mục tiêu vĩ mô.
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Bước 4: các Bộ, ngành, địa phương
trong vùng đề xuất nội dung quy hoạch
theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Bước 5: cơ quan lập quy hoạch phối
hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong
vùng xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành,
liên vùng, liên tỉnh và đề xuất điều chỉnh,
bổ sung nội dung quy hoạch do các Bộ,
ngành, địa phương trong vùng xây dựng.
Bước 6: các Bộ, ngành, địa phương
hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân
công và gửi cơ quan lập quy hoạch.
Bước 7: cơ quan lập quy hoạch hoàn
thiện quy hoạch gửi lấy ý kiến, tiếp thu,
giải trình ý kiến góp ý.
Bước 8: trình Thủ tướng Chính phủ
thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch
và tổ chức thẩm định.

chỉnh nội dung quy hoạch.
Bước 10: Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt quy hoạch.
5. Nội dung quy hoạch vùng
- Phạm vi lập quy hoạch vùng: bao
gồm các tỉnh, thành phố thuộc vùng, trong
đó bao gồm cả vùng nước biển ven bờ có
ranh giới phía ngoài cách bờ biển khoảng
6 hải lý của các tỉnh ven biển.
- Nội dung quy hoạch vùng(1)
+ Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc
gia ở cấp vùng.
+ Xác định phương hướng phát triển,
sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực
cho các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc
phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính
liên ngành, liên vùng và liên tỉnh.

Bước 9: cơ quan lập quy hoạch hoàn
Nội dung quy hoạch vùng được quy định chi tiết tại Điều 26 Luật Quy hoạch và Điều 27 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

(1)
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6. Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch
- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch:
tháng 4-9/2019.
- Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ
lập quy hoạch: tháng 9-10/2019.
- Lập quy hoạch: tháng 10/201910/2020.
- Trình thẩm định, phê duyệt quy
hoạch: tháng 10-12/2020.
Các hoạt động đã và đang triển khai:
(i) đấu thầu lựa chọn được đơn vị tư vấn
quốc tế có nhiều kinh nghiệm để tổ chức
lập quy hoạch; (ii) tiến hành khảo sát ở một
số địa phương trong vùng để rà soát, đánh
giá tình hình thực hiện quy hoạch và xác
định các vấn đề liên ngành, liên tỉnh mà
quy hoạch vùng cần giải quyết; nghiên cứu

xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch vùng;
(iii) hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các
địa phương trong quá trình tổ chức lập quy
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 để đảm bảo
sự gắn kết giữa quy hoạch vùng và quy
hoạch tỉnh; (iv) xây dựng hệ thống thông
tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
thí điểm cho vùng ĐBSCL để phục vụ việc
lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành
phố; (v) tổ chức các cuộc hội thảo với cơ
quan, tổ chức có liên quan, các địa phương
trong vùng để xác định định hướng phát
triển của vùng và các địa phương./.
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MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ LẬP QUY HOẠCH VÙNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

1. Công tác lập quy hoạch tại vùng
đồng bằng sông Cửu Long
Vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) là vùng cực Nam của Tổ quốc,
gồm 1 thành phố trực thuộc trung ương và
12 tỉnh, thành phố chiếm 12% diện tích
và hơn 19% dân số cả nước. ĐBSCL là
vùng sản xuất lương thực trọng điểm của
quốc gia, có nhiều điều kiện để phát triển
chăn nuôi theo quy mô lớn, nhất là nuôi
trồng thủy hải sản ven biển, trên sông, các
vùng chuyên canh cây ăn trái chất lượng
cao. Hàng năm, ĐBSCL sản xuất 55,5%
sản lượng lúa hàng hóa, 70% sản lượng
trái cây và 69% sản lượng thủy sản cả
nước; đóng góp hơn 90% sản lượng gạo,
60% sản lượng xuất khẩu của cả nước.
Trong thời gian qua, thực hiện mục tiêu
theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19
tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL đến năm
2020 “phát triển vùng ĐBSCL trở thành
vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp
hàng hóa và thủy sản của cả nước với tốc
độ tăng trưởng cao, bền vững; phát triển
mạnh kinh tế biển và phát triển các lĩnh
vực văn hóa, xã hội tiến kịp mặt bằng
chung cả nước; là địa bàn, cầu nối để chủ
động hội nhập, giao thương, hợp tác kinh
tế với các nước trong khu vực; bảo đảm
vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng
và trật tự an toàn xã hội với mục tiêu nhằm

phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương
trong vùng, nhất là lợi thế về sản xuất
nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển; đẩy
mạnh tái cơ cấu kinh tế nhất là tái cơ cấu
nông nghiệp, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng theo hướng phát triển chiều sâu;
phát triển đồng bộ hệ thống đô thị, phát
triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã
hội theo hướng thân thiện môi trường sinh
thái; tập trung phát triển nguồn nhân lực
có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của quá trình phát triển kinh tếxã hội của vùng”.
Trung ương đã xây dựng và triển khai
thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã được
phê duyệt liên quan đến vùng ĐBSCL,
hiện có 22 quy hoạch cấp vùng tại ĐBSCL
được lập (bao gồm: 3 quy hoạch về phát
triển kinh tế-xã hội, 7 quy hoạch về phát
triển nông nghiệp và 7 quy hoạch về phát
triển các ngành (giao thông, điện lực,
thương mại, du lịch, thông tin và truyền
thông); trong đó liên quan vùng kinh tế
trọng điểm ĐBSCL có 10 quy hoạch (bao
gồm 5 quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt và 5 quy hoạch do Bộ trưởng
các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền
thông phê duyệt); đảm bảo tính thống
nhất, kết nối trong quy hoạch, khai thác
có hiệu quả tiềm năng và cơ hội của các
tỉnh, thành phố trong vùng, cùng khai thác
các cơ hội, lợi thế so sánh của vùng, thúc
đẩy các địa phương trong vùng ĐBSCL
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phát triển nhanh, bền vững; góp phần
khẳng định vai trò, vị trí của vùng so với
các vùng, miền trên cả nước. Công tác quy
hoạch thời gian qua đã có những đóng góp
nhất định vào công cuộc đổi mới và phát
triển nền kinh tế; quy hoạch là cơ sở để
các vùng, tỉnh, thành phố, các cấp, các
ngành xây dựng các chính sách và định
hướng phát triển, khai thác tiềm năng, lợi
thế trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm
bảo an sinh xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác quy hoạch thời gian
qua cũng còn bộc lộ không ít hạn chế làm
khó khăn trong việc điều hành phát triển
kinh tế-xã hội, chất lượng quy hoạch còn
thấp; quy hoạch không gắn với nhu cầu sử

dụng cũng như nguồn lực thực hiện nên
thiếu tính khả thi. Nhiều quy hoạch có sự
trùng lặp về nội dung; nhiều ngành, lĩnh
vực chỉ cần xây dựng các đề án, chương
trình phát triển hoặc xây dựng tiêu chí
để quản lý và đưa ra những dự báo, định
hướng, chính sách phát triển cũng được
lập thành quy hoạch gây lãng phí nguồn
lực. Nhiều quy hoạch liên vùng, liên tỉnh
được lập nhưng không quy định trách
nhiệm tổ chức thực hiện nên khó khăn
trong triển khai thực hiện; làm giảm hiệu
lực, hiệu quả của quy hoạch.
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát
triển ĐBSCL bền vững và thịnh vượng, cần
có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược,
các giải pháp toàn diện, đồng bộ, huy
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động tối đa các nguồn lực và sự tham gia
của các thành phần kinh tế để phát triển
bền vững ĐBSCL. Quy hoạch tích hợp
ĐBSCL thực hiện với mục tiêu nhằm: (1)
phát triển kinh tế - xã hội toàn diện (thành
thị và nông thôn); (2) tích hợp và liên kết
vùng (hiệu quả, linh hoạt); (3) thích ứng
biến đổi (giảm tính dễ bị tổn thương và
tăng cường khả năng chống chịu); (4)
ngăn ngừa khả năng dễ bị tổn thương khai thác thế mạnh/cơ hội của tiểu vùng
và tối ưu hóa. Quy hoạch vùng ĐBSCL sẽ
giúp định hướng phát triển, sắp xếp không
gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt
động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,
môi trường có tính liên tỉnh và chỉ có ở
vùng; xác định những công trình sử dụng

chung của vùng; xử lý những vấn đề dẫn
đến xung đột lợi ích giữa các địa phương
trong vùng, những vấn đề phải có sự phối
hợp của các địa phương mới phát huy lợi
thế của vùng; góp phần đưa vùng ĐBSCL
sẽ là một khu vực phát triển với tổ chức xã
hội tiến bộ.
2. Công tác lập quy hoạch tại thành
phố Cần Thơ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế-xã hội thành phố Cần Thơ đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 1533/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm
2013, được tạo lập trên cơ sở khoa học,
là cơ sở pháp lý, căn cứ để thống nhất về
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nhận thức và hành động trong phát triển
chung của thành phố; đảm bảo yêu cầu về
tính thống nhất giữa các quy hoạch chủ
yếu: quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế-xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch
sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh
vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế-xã hội cấp huyện; từng bước gắn quy
hoạch với yếu tố phát triển đồng bộ, bền
vững. Các quy hoạch nhìn chung đánh giá
sát thực trạng phát triển từng ngành, lĩnh
vực; xác định được lợi thế, tiềm năng của
từng địa bàn, địa phương để bố trí phát
triển sản xuất một cách khoa học và đảm
bảo tính thống nhất, tính đồng bộ và tính
kế thừa từ các quy hoạch định hướng của
các ngành cấp trên, các quy hoạch vùng
và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tếxã hội của địa phương.
Trong quá trình triển khai thực hiện
quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương
phải luôn bám sát các mục tiêu phát triển,
các định hướng phát triển lớn để đưa vào
nội dung xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ
5 năm 2015-2020 của Đảng bộ các cấp,
là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và hàng
năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5
năm 2016-2020 và hàng năm.
Mặc dù chất lượng công tác lập quy
hoạch từng bước đã được nâng cao, nhưng
vẫn còn bộc lộ một số yếu kém cần khắc
phục như: các khuôn khổ pháp lý chưa
đồng bộ, có sự chồng chéo trong các văn
bản pháp quy, ảnh hưởng nhiều đến công
tác quy hoạch; về xác định ngành, lĩnh
vực, sản phẩm chủ yếu cần lập quy hoạch
vẫn chưa xác định rõ dẫn đến một số nơi
triển khai lập quy hoạch chưa xuất phát từ
tình hình thực tế và tầm nhìn xa hơn.

11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 01 năm 2019. Đồng thời,
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/
NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 về
việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
Luật Quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan
trọng nhằm hoạch định không gian phát
triển, xóa bỏ các rào cản từ quy hoạch
chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở việc khơi
dậy các nguồn lực để tạo các động lực
tăng trưởng trong 20-30 năm tới và tầm
nhìn phát triển lâu dài, bền vững cho đất
nước. Luật được ban hành phù hợp với quá
trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô
hình tăng trưởng cũng như phục vụ cho hội
nhập quốc tế của Việt Nam.
Thành phố Cần Thơ triển khai lập quy
hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy
định của Luật Quy hoạch; đã ban hành
Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15 tháng 3
năm 2018 triển khai Nghị quyết số 11/
NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi
hành Luật Quy hoạch; Quyết định số
3068/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm
2018 về việc thành lập Hội đồng quy
hoạch thành phố Cần Thơ; tập trung rà
soát, bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm
theo đúng quy định; thực hiện xây dựng
đề cương nhiệm vụ Quy hoạch thành phố
Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050, đảm bảo các quy hoạch
được tích hợp vào quy hoạch thành phố,
quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên
ngành thực hiện theo đúng quy định của
Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ chủ
quản chuyên ngành; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác quy hoạch./.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa
XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng
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GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI VÙNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Bối cảnh
Điều phối vùng là vấn đề mang tính
chiến lược quốc gia, đóng góp quan trọng
trong phát triển kinh tế-xã hội, giúp tập
trung tối đa nguồn lực, không bị phân tán.
Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), vấn đề điều phối vùng càng cấp
thiết do cơ cấu kinh tế giữa các tỉnh trong
vùng tương tự nhau với thế mạnh là sản
xuất nông nghiệp; các sản phẩm chủ lực
chưa được “liên kết tốt” dẫn tới có sự cạnh
tranh lẫn nhau; đầu tư bị trùng lắp, dàn
trải, không gian kinh tế vùng bị chia cắt,
xuất hiện “xung đột lợi ích”; các tỉnh trong
vùng đều bị tác động của biến đổi khí hậu,
nước biển dâng.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết
định số 593/QĐ-TTg
Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày
06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành quy chế thí điểm liên kết phát triển
kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu
Long giai đoạn 2016-2020 đã tạo khung
pháp lý ban đầu về liên kết vùng làm cơ sở
triển khai các hoạt động liên kết. Đến nay
các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành kế
hoạch hành động, các cơ chế, chính sách,
văn bản hướng dẫn thi hành và triển khai
các chương trình, dự án theo các nhiệm
vụ đã được phân công tại Quyết định số
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2220/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển
khai thực hiện Quyết định số 593/QĐTTg. Các địa phương đã chủ động triển
khai các nhiệm vụ được giao thông qua
các hoạt động thực hiện tại địa phương.
a) Đối với Bộ, ngành, trung ương
- Về quy hoạch, kế hoạch
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lựa chọn Liên
danh Haskoning DHV Nederland B.V và
Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) để
tổ chức lập Quy hoạch vùng ĐSBCL giai
đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 theo
phương pháp tích hợp đa ngành.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ động
nghiên cứu phân vùng phục vụ quy hoạch
giai đoạn 2021-2030 trong đó xây dựng
phương án phân vùng mới tập trung tạo
ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hội

nhập kinh tế, liên kết vùng, quốc tế để
nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết
những vấn đề về môi trường và phát triển
bền vững.
Các Bộ, ngành cũng đang rà soát, xây
dựng, điều chỉnh quy hoạch liên quan đối
với vùng ĐBSCL như quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch tài nguyên nước vùng
ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu; quy
hoạch thủy lợi phòng chống thiên tai đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy
hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm
2030 và tầm nhìn đến năm 2050...; tích
cực rà soát các quy hoạch liên quan để
điều chỉnh hoặc phối hợp với các cơ quan
liên xây dựng mới hoặc điều chỉnh các
quy hoạch theo Luật Quy hoạch.
- Về phát triển sản xuất
Các Bộ, ngành đã tích cực chủ trì phối
hợp với các địa phương triển khai thực
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hiện một số nhiệm vụ và dự án quy mô lớn
sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo
chuỗi giá trị đối với lúa gạo, trái cây, thủy
sản và một số mặt hàng nông nghiệp.
Xây dựng các cơ chế, chính sách ưu
tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nền
kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế
biến các sản phẩm nông sản, nhất là chế
biến sâu, chế biến tinh; cơ chế hoạt động
xúc tiến thương mại.
Rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách
hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ,
đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất
nông nghiệp.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số
57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn; ban hành Thông
tư số 04/2018/TT-BKHDT hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Tập trung rà soát cơ chế chính sách
tập trung, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất
quy mô lớn; chính sách quản lý tài nguyên
nước, tài nguyên khoáng sản. Cơ chế tập
trung và tích tụ đất nông nghiệp, thực thi
chính sách hạn điền linh hoạt nhằm tạo
sự đột phá mới trong liên kết giữa doanh
nghiệp và các hộ nông dân, hợp tác xã
để phát triển nông nghiệp công nghệ cao,
nông nghiệp sạch.
- Về đầu tư kết cấu hạ tầng
+ Đầu tư trong kế hoạch trung hạn:
tổng số vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vùng
ĐBSCL (chưa bao gồm 10% dự phòng) là
193.967,151 tỷ đồng chiếm 16,53% so
với cả nước.
(i) Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục
tiêu là 79.905,9 tỷ đồng gồm: (1) nguồn
vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ NSTW:
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42.321,62 tỷ đồng (đã giao 29.144,3 tỷ
đồng, đạt tỷ lệ 69% so với kế hoạch trung
hạn); (2) nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:
20.673,097 tỷ đồng (đã giao 13.355,13
tỷ đồng, đạt tỷ lệ 65% so với kế hoạch
trung hạn); (3) nguồn vốn nước ngoài:
16.911,182 tỷ đồng (đã giao 14.147 tỷ
đồng, đạt tỷ lệ 83,6% so với kế hoạch
trung hạn).
(ii) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương là 114.061,251 tỷ đồng (đã giao
99.629,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88% so với kế
hoạch trung hạn).
+ Nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch
trung hạn 2016 - 2020: 14.036 tỷ đồng.
Đã bố trí xử lý sạt lở cấp bách nguy
hiểm từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung
ương năm 2018 là 1.500 tỷ đồng, tiếp tục
trình bố trí từ nguồn dự phòng chung kế
hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là
1.000 tỷ đồng.
Chính phủ đã trình Quốc hội xem
xét bố trí bổ sung từ nguồn vốn dự phòng
chung giai đoạn 2016 - 2020 và nguồn
vốn tăng thu ngân sách trung ương năm
2018 cho một số dự án cấp bách của vùng,
cụ thể: dự kiến bố trí 2.186 tỷ cho dự án
Trung Lương - Mỹ Thuận để hoàn thành
kết nối thông tuyến vào năm 2020; dự kiến
bố trí 500 tỷ đồng cho Dự án mở rộng quốc
lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang)
đến huyện Châu Thành (Sóc Trăng); dự
kiến bố trí 250 tỷ đồng cho Dự án Quốc lộ
63 đoạn qua tỉnh Cà Mau; dự kiến bố trí
500 tỷ đồng cho Dự án kênh Chợ Gạo giai
đoạn 2; dự án ODA: mở rộng nâng cấp đô
thị vùng ĐBSCL (giai đoạn 2): tổng mức
đầu tư 240 triệu USD, dự kiến bổ sung 519
tỷ đồng; dự kiến bố trí 7.581 tỷ đồng cho
61 dự án tại 13 tỉnh vùng ĐBSCL.
Ngoài ra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang
tiếp tục làm việc với các đối tác phát triển,

các nhà tài trợ để đề xuất một số dự án mới
triển khai trong giai đoạn 2020-2025 cho
vùng ĐBSCL.
b) Đối với các địa phương
Các địa phương đã chủ động đề ra
những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm, trong đó chủ động triển khai
liên kết vùng gắn với đổi mới công tác quy
hoạch; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí
hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường, tích cực rà
soát, cập nhật các nội dung chưa phù hợp
với quy hoạch vùng vào quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 20212030 theo tinh thần của Luật Quy hoạch.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
giảm giá thành, sản xuất theo tiêu chuẩn
GAP, gắn kết sản xuất với tiêu thụ, nâng
cao chất lượng, giá trị nông sản thông qua
việc áp dụng các tiến bộ khoa học mới,
công nghệ cao, phát triển các sản phẩm
giá trị gia tăng. Công tác xúc tiến thương
mại được nhiều địa phương quan tâm và
từng bước đã nâng cao hiệu quả hoạt động
xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư.
Một số địa phương ven biển cũng đã
phát triển các mô hình nuôi tôm bền vững,
chuyển đổi nông nghiệp 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,
thích ứng với biến đổi khí hậu.
Các địa phương cũng đang tích cực
chuẩn bị cho hợp tác tiểu vùng theo các
nội dung liên kết quy định tại Quyết định
593/QĐ-TTg. Đồng thời chủ động mời gọi,
khuyến khích sự hợp tác, tham gia của các
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở đào
tạo, viện nghiên cứu... để hiện thực hóa
các thỏa thuận hợp tác giữa các chính
quyền địa phương.
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c) Tồn tại, hạn chế
- Về mục tiêu liên kết: Quyết định số
593/QĐ-TTg mới được thể hiện chủ yếu ở
khía cạnh tăng cường các trao đổi ở cấp độ
chính sách về liên kết vùng, chưa có quy
định ràng buộc việc thực hiện các cam kết
về liên kết vùng giữa các địa phương, đồng
thời các mục tiêu đề ra chưa thực hiện được
và tác động trên thực tế là chưa rõ ràng.
- Về cơ chế liên kết: hầu hết các nhiệm
vụ được giao trong Quyết định số 593/
QĐ-TTg và Quyết định số 2220/QĐ-TTg
là nghiên cứu cơ chế, chính sách, nên
mặc dù các Bộ, ngành và địa phương đã
triển khai tích cực xong cần có thời gian
nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá và đề xuất
các chính sách, giải pháp thích hợp. Do
đó, một số nhiệm vụ đã giao cho các Bộ,
ngành địa phương chưa hoàn thành theo
tiến độ.
- Về quy hoạch vùng: quy hoạch vùng
là công cụ quan trọng định hướng điều
phối liên kết vùng nhưng hiện nay mới lựa
chọn được tư vấn quốc tế xây dựng nên
cần thời gian để làm rõ yêu cầu liên kết và
vai trò của mỗi địa phương trong phát triển
tổng thể của vùng.

- Chưa có một cơ chế xây dựng đồng
thuận và thể hiện được lợi ích tập thể giữa
các bên liên quan. Đối với một số vấn đề
mang tính vùng hoặc liên tỉnh, như điều
tiết và chia sẻ nguồn nước hay xây dựng
kết cấu hạ tầng, các địa phương thiếu một
cơ chế để cùng bàn bạc và thảo luận một
cách thấu đáo và thuận tiện.
- Về nguồn lực tài chính: chưa có
nguồn vốn bố trí riêng cho các nhiệm vụ
liên kết. Điều khoản quy định ngân sách
trung ương hỗ trợ mức vốn tối thiểu 10%
so với tổng vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách trung ương phân bổ cho các
địa phương trong vùng để thực hiện các
chương trình, dự án liên kết đến nay chưa
thực hiện được do Quyết định số 593/QĐTTg được ban hành sau khi Quốc hội đã
quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, quá
trình thực hiện Quyết định số 593/QĐTTg, việc huy động nguồn lực từ xã hội
vào hoạt động liên kết còn hạn chế.
- Về bộ máy của cơ quan điều phối: Bộ
Kế hoạch và Đầu tư được giao chịu trách
nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ thực
hiện thí điểm liên kết chung toàn vùng, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tích cực triển
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Động lực

Cơ sở
thông tin

khuyến khích

LIÊN KẾT

Cấu trúc thể
chế

khai các nhiệm vụ nhưng cũng chỉ là sự
phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện của các bộ, ngành và các địa
phương, nhưng chưa xây dựng xong định
hướng, chiến lược, quy hoạch, hoạch định
những chính sách riêng biệt thống nhất
cho toàn vùng, từ đó thiếu sự gắn kết, phân
công giữa các địa phương trong vùng.
- Về xây dựng cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ
liệu về các vấn đề mang tính liên tỉnh và
toàn vùng chưa được hình thành. Dữ liệu
hiện có thiếu tính tập trung, khó tiếp cận
và chưa mang tính hệ thống. Các hoạt
động hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chưa đóng vai
trò thích đáng trong quá trình xây dựng và
triển khai hoạt động liên kết. Tình trạng
này khiến các bên liên quan thiếu thông
tin và căn cứ khoa học cho việc ra quyết
định đối với các vấn đề liên kết.
3. Giải pháp tăng cường hiệu quả liên
kết vùng đồng bằng sông Cửu Long
a) Cần xác định rõ mục tiêu và loại hình
liên kết để có cách tiếp cận phù hợp
Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn
2021-2030 hiện đang được xây dựng sẽ là
căn cứ cho các bên liên quan xác định nội
dung cụ thể mục tiêu và loại hình liên kết.

Do đó, các Bộ, ngành và địa phương liên
quan cần tham gia tích cực vào quá trình
xây dựng quy hoạch vùng trong đó có việc
tiếp tục nghiên cứu, rà soát xác định các
mục tiêu và nội dung liên kết cho phù hợp.
b) Xây dựng cơ chế điều phối và bộ
máy liên kết hiệu lực, hiệu quả
Cần nghiên cứu sửa đổi cơ chế và bộ
máy liên kết đảm bảo các yêu cầu sau đây:
- Đảm bảo các mục tiêu liên kết được
xác định rõ ngay từ ban đầu.
- Các cơ chế liên kết cần được xây
dựng phù hợp với mục tiêu liên kết
đặt ra.
- Cơ quan/tổ chức điều phối liên
kết cần đảm bảo chức năng tham mưu,
tư vấn, ra quyết định, thực hiện, theo dõi,
kiểm tra và giám sát.
- Phân công rõ vai trò, nhiệm vụ của
các bên liên quan, đảm bảo tính đại diện
của các bên tham gia liên kết trong quá
trình ra quyết định cũng như trách nhiệm
giải trình của các cơ quan nhà nước tham
gia vào liên kết.
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liên kết
Cần có một ngân sách riêng cho vùng
ĐSBCL để thực hiện các hoạt động liên
kết. Có cơ chế khuyến khích đầu tư tư
nhân vào các dự án liên kết vùng.
d) Tăng cường cơ sở thông tin cho liên kết
Cần có bộ cơ sở dữ liệu liên ngành
về ĐBSCL nhằm cung cấp thông tin một
cách đồng bộ phục vụ công tác hoạch
định chính sách, xây dựng chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
đ) Đề xuất thành lập cơ quan điều
phối vùng
Phương án 1: Thành lập chính quyền vùng.
Theo phương án này, cấp chính quyền
vùng được thành lập để giải quyết các
vấn đề của vùng. Phương án này có ưu
điểm là chính quyền cấp vùng là một đơn
vị hành chính được quyền cấp, phê duyệt
ngân sách và có thẩm quyền quyết định
các vấn đề kinh tế xã hội của vùng, từ đó
sẽ chủ động thực hiện quy hoạch vùng,
các chương trình dự án, kế hoạch đầu tư
phát triển của vùng, giải quyết cơ bản các
hạn chế về mô hình liên kết vùng hiện
nay tại ĐBSCL.
Tuy nhiên, phương án này phải được
xem xét kỹ lưỡng do chưa phù hợp với
Hiến pháp và các luật liên quan; phải
được cấp thẩm quyền và Quốc hội cho
ý kiến. Do đó, chưa nên xem xét tại thời
điểm hiện nay.
Phương án 2: Giữ nguyên cơ chế quy
định tại Quyết định 593/QĐ-TTg
Theo phương án này, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư sử dụng bộ máy hiện tại để thực
hiện chức năng điều phối thúc đẩy liên
kết vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg.
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến
hành phối hợp các Bộ, ngành liên quan
để giải quyết các vấn đề liên ngành, liên

quan đến nhiều Bộ, ngành. Đối với những
vấn đề chung và vượt thẩm quyền, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ để kịp thời có ý kiến
chỉ đạo.
Phương án này có ưu điểm là Bộ Kế
hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng
hợp của Chính phủ về cơ chế, chính sách
phát triển kinh tế xã hội và phát triển vùng;
đã có kinh nghiệm về điều phối các hoạt
động liên kết vùng, là cơ quan đang được
giao chủ trì xây dựng Quy hoạch tổng thể
vùng ĐBSCL giai đoạn 2021 - 2025 tầm
nhìn 2030. Việc giao nhiệm vụ điều phối
liên kết vùng cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư
sẽ không làm tăng thêm đầu mối, không
tăng biên chế.
Tuy nhiên, phương án này cũng có một
số hạn chế như: bộ máy của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư chủ yếu thực hiện chức năng
quản lý nhà nước, không có chức năng
tư vấn, không có đại diện các tỉnh, thành
phố của vùng ĐBSCL nên tính đại diện
và trực tiếp phối hợp với các địa phương
trong vùng ĐBSCL chưa cao. Chức năng
điều phối các hoạt động của vùng bị phân
tán theo chuyên ngành dọc của các Bộ liên
quan. Vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cũng tương đương với các Bộ, ngành khác
nên gặp khó khăn khi xử lý các vấn đề có
ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành và
địa phương.
Phương án 3: Thành lập Hội đồng điều
phối vùng ĐBSCL
Hội đồng điều phối vùng có cơ cấu, tổ
chức, chức năng,nhiệm vụ sau:
- Cơ cấu tổ chức
+ Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng
vùng đồng bằng sông Cửu Long là một Phó
Thủ tướng Chính phủ;
+ 2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 01 Chủ
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tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trong
vùng ĐBSCL (thông qua bỏ phiếu).
- Thành viên
+ 13 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/
thành phố trong vùng;
+ Đại diện Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch
và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao
thông vận tải, Tài chính, Công Thương,
Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn
phòng Chính phủ.
+ Các cơ quan giúp việc của Hội đồng:
văn phòng, tổ tư vấn và nhóm công tác
(được thành lập theo nhiệm vụ và tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ).
- Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền
cơ bản:
+ Phối hợp với các địa phương thực
hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn

2021-2030, tầm nhìn 2050; giám sát việc
triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng
quy định của Luật Quy hoạch.
+ Thông qua kế hoạch điều phối liên
kết hàng năm; thống nhất kế hoạch liên
kết các địa phương trong vùng, xây dựng
nội dung, quy mô, mức độ tính chất thực
hiện các liên kết, phương thức tổ chức
thực hiện các liên kết.
+ Thông qua danh mục đầu tư các
chương trình, dự án liên kết vùng và các
dự án mang tính liên kết vùng; tổ chức
giám sát và kiểm tra thực hiện.
+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh
giá việc thực hiện các liên kết, tháo gỡ,
giải quyết các vấn đề nảy sinh về điều
phối vùng.
Ưu điểm: Hội đồng vùng không phải
một cấp hành chính, không tạo ra gánh
nặng ngân sách cho nhà nước; có Phó Thủ
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tướng đứng đầu và có tiếng nói trực tiếp
của các địa phương; là cơ quan chuyên
trách; có sự kết nối tốt hơn với các vấn đề
của địa phương, từ đó có giải pháp xử lý
và khuyến nghị kịp thời đối với các vấn
đề của vùng; là kênh thông tin và là cầu
nối trực tiếp giữa Chính phủ và các địa
phương trong vùng.
4. Kiến nghị
a) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển
khai Quyết định số 2220/QĐ-TTg ngày
17/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết
định số 593/QĐ-TTg.
b) Nghiên cứu, rà soát, xác định rõ
mục tiêu và loại hình liên kết phù hợp với
Quy hoạch vùng ĐSBCL giai đoạn 2021 2030 tầm nhìn 2050.

phối vùng theo Phương án 3 nêu trên.
d) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ
chế tài chính riêng cho vùng ĐBSCL giai
đoạn 2021-2025; hỗ trợ đầu tư vào các
hoạt động liên kết vùng, các chương trình,
dự án liên kết vùng (nguồn vốn ODA, vốn
vay ưu đãi...) trong lĩnh vực nông nghiệp,
giao thông, thủy lợi, tài nguyên nước...
đ) Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ
liệu liên ngành về ĐBSCL nhằm cung cấp
thông tin một cách đồng bộ phục vụ công
tác hoạch định chính sách, xây dựng chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, các quyết định
đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội./.
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BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH SỐ 593/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Trong thời gian qua, Bến Tre cũng
như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) luôn nhận được sự quan tâm, hỗ
trợ rất lớn từ Chính phủ và các Bộ, ngành
Trung ương. Các quyết sách, định hướng
phát triển chung và bố trí nguồn lực đầu
tư cho cả vùng đã tạo động lực thúc đẩy
kinh tế-xã hội phát triển khá toàn diện,
an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời
sống, thu nhập của người dân xấp xỉ bằng
với bình quân chung của cả nước. Đặc
biệt, ĐBSCL là vùng duy nhất trong cả
nước được Chính phủ thí điểm thực hiện
liên kết với định hướng cụ thể tại Quyết
định 593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế
thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã
hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020.
Ngay sau khi Quyết định được ban
hành, Bến Tre cũng như các tỉnh, thành
phố trong vùng đã tổ chức nhiều hoạt
động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa
tinh thần của Quyết định đi vào thực tiễn
cuộc sống. Qua thực tế triển khai thực
hiện, tỉnh Bến Tre báo cáo kết quả thực
hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg trên địa
bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời,
đề xuất một số định hướng, giải pháp để
Quý đại biểu thảo luận, góp ý nhằm giúp
khu vực ĐBSCL phát triển bền vững hơn
trong thời gian tới.
1. Những kết quả chủ yếu đạt được
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập
(1)

Sử dụng nguồn lực từ khu vực công.

(2)

Sử dụng nguồn lực từ doanh nghiệp.

quốc tế ngày càng sâu rộng và biến đổi khí
hậu tác động rõ nét hơn, bên cạnh những
cơ hội mới được mở ra cũng có không ít
khó khăn, thách thức cần có sự phối hợp,
hợp tác để giải quyết mang tính chất tổng
thể, liên vùng. Quyết định số 593/QĐTTg được ban hành đã đặt nền tảng, cơ
sở pháp lý để các địa phương chủ động
liên kết, hợp tác, hình thành nên các cơ
chế liên kết theo chiều ngang, chiều dọc,
các cơ chế liên kết chính thức(1) và liên
kết phi chính thức(2). Những cơ chế này
đã tạo khuôn khổ pháp lý cho sự trao đổi
và hợp tác ở mức độ cụ thể hơn giữa các
địa phương có sự tương đồng về địa lý và
lợi thế cạnh tranh, cũng như cho phép các
công ty tư nhân tham gia tích cực vào quá
trình liên kết, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm, mở rộng thị trường.
Nhận thức được vấn đề đó, các cấp,
các ngành trong tỉnh đã quán triệt sâu
sắc, tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo
và tổ chức triển khai thực hiện các nội
dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
các Bộ, ngành trung ương về vấn đề liên
kết để phát triển bền vững kinh tế-xã hội
của địa phương, cũng như gắn kết với các
tỉnh, thành khác trong khu vực. Trên cơ
sở quán triệt tinh thần Quyết định số 593/
QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã
ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND về
thực hiện liên kết phát triển kinh tế-xã hội
vùng ĐBSCL giai đoạn 2017-2020, trong
đó đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

456

CÔNG TÁC QUY HOẠCH, CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI VÙNG
VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

để triển khai thực hiện liên kết trên 7 lĩnh
vực (quy hoạch kế hoạch; đầu tư; sản xuất
và thị trường; ứng phó với biến đổi khí hậu;
xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp; thiết lập hệ
thống thông tin vùng; xây dựng thể chế).
Một số mô hình liên kết, hợp tác dần được
hình thành và chú trọng thực hiện trong
quá trình quản lý, điều hành của tỉnh như:
Bến Tre tham gia chương trình hợp tác
ABCD Mê Công, gồm các tỉnh An Giang,
Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và hội
doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng
cao; các địa phương đã liên kết, cùng
nhau xúc tiến thương mại, quảng bá hình
ảnh, nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng
hóa và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển
doanh nghiệp. Vào tháng 10 năm 2017,
tỉnh đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Mekong
Connect 2017 với chủ đề Phát triển tài
nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công
nghệ. Thông qua Diễn đàn để góp phần
thúc đẩy mối liên kết hợp tác toàn diện về

kinh tế-xã hội giữa nhóm các tỉnh ABCD,
Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu và Hội
doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng
cao; đồng thời, giúp các doanh nghiệp tìm
kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng chiến lược,
kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp,
nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Diễn
đàn Mekong Connect, diễn đàn kinh tế do
các tỉnh ABCD Mekong phối hợp được tổ
chức thường xuyên có nhiều nội dung đi
vào chiều sâu để giải quyết các vấn đề
chung của vùng ĐBSCL như làm thế nào
để phát huy tài nguyên bản địa, xây dựng
thương hiệu doanh nghiệp, kết nối nhà sản
xuất và nhà phân phối sản phẩm, chuỗi
giá trị sản phẩm,… Đây là một điển hình
của mô hình liên kết phi chính thức, sử
dụng linh hoạt nguồn lực từ khu vực tư để
phục vụ các nhu cầu kết nối thị trường,
cung cấp sản phẩm, nhất là các sản phẩm
nông sản chủ lực của địa phương. Các dự

457

DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ IV

án liên kết vùng đang trong quá trình xây
dựng và hoàn thiện trình Bộ Kế hoạch và
Đầu tư là một điểm mới trong quá trình
liên kết, phối hợp giữa các tỉnh, thành khu
vực ĐBSCL để đề xuất chung các dự án.
Đồng thời, nhận thấy những điểm
tương đồng về thế mạnh, tiềm năng cũng
như cơ hội để cùng nhau phát triển, tỉnh
Bến Tre cùng với các tỉnh Tiền Giang,
Vĩnh Long, Trà Vinh xây dựng Đề án liên
kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên
hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long.
Sau Quyết định số 593/QĐ-TTg và Nghị
quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ,
các tỉnh trong khu vực đã phần nào định
hướng bước đi khá cụ thể trong tiến trình
xây dựng, liên kết và hợp tác phát triển.
Bến Tre cũng như các tỉnh trong tiểu vùng
duyên hải phía Đông ĐBSCL đã quán triệt
sâu sắc tinh thần chỉ đạo và nhất quán,
thống nhất trong suy nghĩ và hành động để
từng bước hình thành liên kết phát triển
bền vững cho tiểu vùng.
Với sự thận trọng, vừa đánh giá, rà
soát kỹ tiềm năng, lợi thế, vừa nghiên cứu

các ngành, lĩnh vực có thể thực hiện liên
kết, các tỉnh đã xây dựng Tầm nhìn chiến
lược phát triển cho tiểu vùng để làm cơ
sở xây dựng Đề án liên kết giữa các tỉnh
với định hướng mục tiêu đến năm 2030.
Trong khuôn khổ hoạt động liên kết, các
tỉnh đã thống nhất tổ chức Hội thảo phát
triển bền vững chuỗi giá trị ngành dừa, một
sản phẩm có thế mạnh của tiểu vùng... Từ
những hoạt động cụ thể đó đã minh chứng
rõ sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh
Bến Tre nói riêng và các tỉnh trong tiểu
vùng nói chung đối với vấn đề liên kết,
hợp tác, với kỳ vọng sẽ xây dựng được tư
duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận
mới từ góc độ chung của toàn xã hội, giảm
dần tư duy cục bộ địa phương để hướng tới
mục tiêu lớn hơn, xa hơn cho cả khu vực
và cả nước, nhất là đưa các sản phẩm thế
mạnh của từng tỉnh trở thành sản phẩm
tiềm năng của cả tiểu vùng và phù hợp với
xu thế hội nhập, phát triển và cạnh tranh
ngày càng tăng trên thị trường.
Trong bước đầu thực hiện liên kết, các
địa phương đã nhận thấy được những tồn
tại, vướng mắc nhất định; tuy nhiên, với
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quyết tâm cao, lãnh đạo các tỉnh đã chủ
động, sáng tạo và thống nhất các giải pháp
để khắc phục những khó khăn chung.
Điển hình như trong các nội dung hợp
tác, các địa phương không đưa ra các nội
dung chung chung, mà chú trọng vào các
ngành, lĩnh vực cụ thể, có thế mạnh của
từng địa phương, như liên kết về xây dựng
vùng nguyên liệu dừa, nuôi trồng, khai thác
thủy hải sản, khai thác cát, phòng chống
tác hại của biến đổi khí hậu... Về cơ chế
tài chính, trong lúc chưa có cơ chế “góp
vốn” giữa các địa phương hay sự phân bổ
ngân sách từ Trung ương cho vùng, tiểu
vùng, các địa phương luân phiên giữ vị trí
chủ trì và chi trả cho các hoạt động chung.
Với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao
của lãnh đạo các tỉnh, liên kết của tiểu
vùng đã cơ bản hình thành với những nền
tảng ban đầu. Tuy nhiên, nhìn bao quát
và toàn diện, vấn đề liên kết vẫn còn rất
nhiều những khó khăn, thách thức, nhất là
trong công tác phối hợp, điều hành, phân
định chức năng, nhiệm vụ và cơ sở pháp
lý rõ ràng để thực hiện liên kết trong tiểu
vùng. Bên cạnh đó, sự quan tâm, tham gia
của người dân và doanh nghiệp còn hạn
chế do chưa nhận thức được các lợi ích
khi tham gia hoạt động liên kết; đồng thời,
hiện tại các tỉnh trong tiểu vùng chưa xây
dựng được cơ chế, chính sách để khuyến
khích, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp, người dân tham gia hoạt động liên
kết nên chưa thể tác động lớn đến các đối
tượng này. Ngoài ra, Bến Tre đã chủ động
ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên
các lĩnh vực kinh tế - xã hội với Thành
phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm khai
thác và phát huy hiệu quả lợi thế của mỗi
địa phương, cũng như đề ra những định
hướng, nội dung trọng tâm có tác động tích
cực đến phát triển kinh tế - xã hội của hai
địa phương trong thời gian tới.

2. Một số đề xuất, kiến nghị để thực
hiện có hiệu quả chủ trương liên kết vùng
trong thời gian tới
Trên cơ sở phân tích những đặc điểm
của vùng, chỉ ra những thành công và
khó khăn, hạn chế trong tổ chức triển
khai thực hiện liên kết vùng tại khu vực
ĐBSCL thời gian qua, tỉnh Bến Tre mạnh
dạn đề xuất một số giải pháp để thực hiện
có hiệu quả chủ trương liên kết phát triển
theo vùng, khu vực như sau:
Một là, cần quy định cụ thể, rõ ràng
hơn về mặt pháp lý, với cơ chế điều phối,
quản lý chặt chẽ, cụ thể hơn đối với hoạt
động liên kết, phát triển khu vực ĐBSCL,
cụ thể là tạo lập hành lang pháp lý vững
chắc, với đầy đủ các quy định, hướng dẫn,
đặc biệt là đối với vấn đề phân bổ ngân
sách cho liên kết vùng hoặc cơ chế phân
bổ, chia sẻ ngân sách cho từng tiểu vùng,
giữa các tỉnh trong tiểu vùng. Đồng thời,
đề xuất trung ương xem xét, nghiên cứu
nâng mức hỗ trợ cho vùng ĐBSCL trong
tổng nguồn lực phân bổ phát triển kinh tế
- xã hội của cả nước để làm động lực thúc
đẩy các tỉnh ĐBSCL phát triển tương xứng
với tiềm năng, thế mạnh và khai thác hiệu
quả giá trị tài nguyên bản địa của khu vực.
Hai là, hình thành cơ quan chuyên
trách quản lý, điều phối chung trên cơ sở
cân đối lợi ích giữa các địa phương trong
liên kết vùng; giữa vai trò “nhạc trưởng”
để chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành
trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu
tư phát triển dựa trên thế mạnh của từng
tỉnh và có liên kết, hỗ trợ nhau. Đề xuất
thành lập Hội đồng vùng đồng bằng sông
Cửu Long do Phó Thủ tướng Chính phủ
đứng đầu để giữ vai trò điều phối, chỉ đạo,
giải quyết các khó khăn, vướng mắc, cũng
như điều hòa những mâu thuẫn lợi ích của
các địa phương khi tham gia liên kết.
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Ba là, xây dựng cơ chế, chính sách,
hướng mở để thu hút, khai thác nguồn lực
từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, đặc
biệt là nguồn lực từ doanh nghiệp, các đối
tượng trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ các
hoạt động liên kết. Việc thu hút, đa dạng
các nguồn lực, nhất là khu vực tư sẽ vừa
giảm gánh nặng ngân sách, vừa phát huy
được vai trò tích cực, năng động của các
nhân tố bên ngoài.
Bốn là, trong bối cảnh ngân sách khó
khăn, nguồn lực của các tỉnh trong khu vực
rất hạn chế, hầu hết các tỉnh trong vùng
đều hưởng trợ cấp từ ngân sách trung ương,
nên không có khả năng cân đối để thực
hiện các công trình, dự án trọng điểm,

bức xúc phục vụ đầu tư phát triển cho địa
phương và cho vùng. Vì vậy, giải pháp tối
ưu trước mắt là Bến Tre đề xuất Trung ương
xem xét, bố trí cân đối nguồn vốn chung
của quốc gia để hỗ trợ một phần cho đầu
tư của vùng; các tỉnh, thành trong khu vực
cân đối nguồn lực để tham gia một phần
theo cơ cấu phù hợp; phần còn lại đề xuất
thực hiện vay ưu đãi từ các nguồn vốn vay
hợp pháp khác và tăng cường thu hút đầu
tư. Với trách nhiệm quản lý theo địa bàn,
các tỉnh, thành trong khu vực sẽ đẩy mạnh
hợp tác, kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực
từ xã hội để cùng góp sức chung cho vùng.
Năm là, tiến hành thực hiện liên kết
theo hướng lựa chọn những lĩnh vực trọng
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tâm, sản phẩm mũi nhọn dựa trên lợi
thế so sánh của từng địa phương, tạo ra
quy mô kinh tế gắn với không gian về thị
trường, trong đó lấy sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao làm hạt nhân gắn với công
nghiệp chế biến.
Sáu là, sớm thiết lập hệ thống thông
tin và cung cấp thông tin vùng ĐBSCL tạo
thành một hệ thống thông tin nhanh, kịp
thời, chính xác, đồng thời phổ biến rộng
rãi đến mọi đối tượng có nhu cầu quan tâm
đến các lĩnh vực, nội dung có liên quan
đến cơ chế, chính sách, các thông tin cơ
bản đáp ứng cho nhu cầu tìm hiểu tình
hình phát triển kinh tế - xã hội của vùng
ĐBSCL để các chủ thể có liên quan và

quan tâm nghiên cứu, quyết định đầu tư
vào địa bàn hoặc cùng suy nghĩ, góp sức
cho sự phát triển chung của toàn vùng.
Với kỳ vọng hòa nhập nhanh với xu
thế chung và phát triển bền vững hơn, các
tỉnh trong vùng ĐBSCL mong muốn nhận
được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn từ các
Bộ, ngành trung ương và sự chia sẻ, hợp
tác tích cực hơn nữa từ các địa phương,
các cơ quan, tổ chức trong và ngoài vùng.
Hoạt động liên kết vùng được thông suốt,
khoa học và hiệu quả sẽ giúp khai thác
tốt nhất giá trị tài nguyên bản địa vùng
ĐBSCL, góp phần thực hiện thành công
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước./.
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THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, CƠ CHẾ
ĐIỀU PHỐI VÙNG VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ
CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ông Đào Xuân Lai
Trợ lý Đại diện thường trú
Trưởng Ban biến đổi khí hậu và môi trường
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Trân trọng cảm ơn chủ tọa đã tạo cơ
hội để UNDP đóng góp cho cuộc đối thoại
quan trọng về công tác quy hoạch, điều
phối và đầu tư cho đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) ngày hôm nay. Thay mặt
Chương trình phát triển Liên hợp quốc
(UNDP), tôi xin chia sẻ năm nội dung sau.
Trước hết, rất đáng khích lệ khi thấy sự
khởi đầu của việc chuẩn bị lập Quy hoạch
tổng thể mới cho ĐBSCL trong giai đoạn
2021-2030 với tầm nhìn đến năm 2050.

hóa các nguồn lực và đồng lợi ích của các
khoản đầu tư cũng như các hành động khí
hậu. Kết quả về giảm phát thải khí nhà
kính từ các hành động thích ứng với biến
đổi khí hậu, ví dụ như thích ứng dựa trên
hệ sinh thái, và các phương pháp mới kết
hợp phát triển năng lượng mặt trời với
nông nghiệp theo phương pháp quy hoạch
sử dụng đất mới, cần được khuyến khích
và thúc đẩy.

Quy hoạch tổng thể sẽ đóng vai trò
như là một khung duy nhất để bãi bỏ và
sửa đổi 2.538 quy hoạch và kế hoạch hiện
có và liên kết với tất cả các kế hoạch đầu
tư trong tương lai của các Bộ, ngành và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 13
tỉnh, thành phố.

Thứ hai, với các tác động tiêu cực ngày
càng tăng của biến đổi khí hậu, cần xây
dựng và lập kế hoạch thông tin rủi ro. Dữ
liệu rủi ro và thông tin lập bản đồ dễ bị tổn
thương phải được thu thập và sử dụng một
cách hệ thống để cung cấp thông tin cho
quá trình lập quy hoạch, lập ngân sách và
đầu tư. Điều này đòi hỏi tăng cường phạm
vi và chất lượng của thông tin rủi ro và
lập bản đồ dễ bị tổn thương, và thúc đẩy
của một sự thay đổi mô hình chuyển từ
đối phó với các cú sốc sang quản lý rủi
ro. Trong nỗ lực này, UNDP, hợp tác với
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã thiết
lập một nền tảng dữ liệu rủi ro khí hậu cho
toàn bộ Việt Nam, bao gồm các đánh giá
tính dễ bị tổn thương và công cụ để nâng
cao phạm vi dữ liệu và chia sẻ thông tin.

Quy hoạch tổng thể cần là phương tiện
để thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi và tối đa

Thứ ba, các cộng đồng địa phương
đang ở tuyến đầu: họ bị ảnh hưởng nhiều

Chúng ta đều thấy rõ là một cách tiếp
cận Quy hoạch tổng thể là cần thiết cho
ĐBSCL vì đây là một khu vực đồng nhất
về khí hậu và ưu đãi về tài nguyên thiên
nhiên và các rủi ro chung và ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu. Những nỗ lực chung
và tổng hợp là cần thiết để biến vùng này
thành một khu vực thịnh vượng và chống
chịu biến đổi khí hậu.
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nhất bởi biến đổi khí hậu và thiên tai; sản
xuất và sinh kế của họ phụ thuộc vào sự
bền vững và tăng trưởng của thị trường.
Do đó, cộng đồng địa phương phải là một
phần của lập kế hoạch và cơ chế điều
phối. Các quy trình điều phối nên tạo
điều kiện cho sự tham gia của các cộng
đồng địa phương để đảm bảo rằng các ưu
tiên và mục tiêu của Quy hoạch tổng thể
vùng ĐBSCL phản ánh quan điểm và vai
trò của người dân địa phương. Sự tham gia
của người dân địa phương sẽ giúp đạt được
cam kết hỗ trợ mạnh mẽ và sẽ dọn đường
cho quá trình chuyển đổi, đặc biệt là liên
quan đến lĩnh vực nông nghiệp và quản
trị nước.
Quá trình này được tạo điều kiện thực
hiện tốt bởi các nguyên tắc dân chủ cơ
sở của Việt Nam “dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra” như được nêu trong
pháp luật về dân chủ cơ sở. Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức quần chúng và các tổ

chức do phụ nữ lãnh đạo có thể và nên
đóng vai trò quan trọng trong các cuộc
thảo luận giữa Chính phủ với các tổ chức
phi chính phủ liên quan để thu thập và
phản hồi các quan điểm từ người dân và
đại diện của họ.
Thứ tư, tài trợ cho khí hậu và phát triển
bền vững ở ĐBSCL tính cả các nhu cầu
của thích ứng biến đổi khí hậu, đòi hỏi
đầu tư rất lớn. Đầu tư của Chính phủ tính
riêng cho các hành động biến đổi khí hậu
là 400 triệu USD mỗi năm trong các năm
2015 - 2017, chiếm khoảng 30% tổng vốn
đầu tư vào ĐBSCL.
Khi nhu cầu đầu tư cho phát triển bền
vững và biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL
tăng lên trong bối cảnh Việt Nam là một
nước thu nhập trung bình thấp, Việt Nam
không còn tiếp cận được với các nguồn
vốn truyền thống, giờ là lúc để huy động
tài chính xanh và cách tiếp cận suy nghĩ
lại để huy động sự tham gia và đầu tư từ
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khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân cần
được tham vấn và tham gia đầy đủ trong
quá trình lập quy hoạch và điều phối để
tạo điều kiện cho lập kế hoạch và cam kết
đầu tư của khu vực tư nhân.
Nguồn vốn đầu tư hạn chế của Chính
phủ nên được sử dụng một cách chiến lược
để xúc tác, khuyến khích và giảm rủi ro
cho đầu tư khu vực tư nhân. Khu vực tư
nhân đã đầu tư và đã thể hiện sự quan
tâm và cam kết mạnh mẽ đối với sự phát
triển ở ĐBSCL. Nghiên cứu mới đây của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UNDP và Tổ chức
hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã chỉ ra
rằng khoảng 32 tỷ USD đã sẵn sàng đầu tư
từ khu vực tư nhân vào ĐBSCL trong bốn
lĩnh vực chính: năng lượng tái tạo, nông
nghiệp và nuôi trồng thủy sản, chế biến
thực phẩm và cơ sở hạ tầng môi trường

tính đến năm 2025.
Cuối cùng, ĐBSCL có tiềm năng lớn
về năng lượng tái tạo. Một nghiên cứu của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được hỗ trợ bởi
UNDP và GIZ cho thấy tổng công suất
kỹ thuật khoảng 13.600 megawatt (MW)
từ các nguồn tài nguyên tái tạo vào năm
2025, gần gấp đôi so với mục tiêu công
suất quốc gia (7.800 MW) trong tổng sơ
đồ điện VII sửa đổi. Khu vực tư nhân đã
đầu tư và sẽ có thể đầu tư mới với tổng
trị giá gần 25 tỷ USD đến năm 2025. Cụ
thể đối với từng nguồn năng lượng tái tạo,
ước tính nguồn đầu tư có sẵn tới năm 2025
cho năng lượng gió sẽ là 21 tỷ USD; năng
lượng mặt trời, gần 2 tỷ USD; năng lượng
sinh khối, 0,91 tỷ và năng lượng từ rác là
1,26 tỷ USD.
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Để có được khoản đầu tư này từ khu
vực tư nhân, cần có một định hướng rõ
ràng và một lộ trình để phát triển năng
lượng tái tạo ở ĐBSCL được tích hợp với kế
hoạch sử dụng đất cũng như cơ sở hạ tầng
lưới truyền tải để đảm bảo tất cả các năng
lượng tạo ra từ năng lượng tái tạo được nối
lưới. Cần phải cải thiện và hợp lý hóa thủ
tục hành chính và đầu tư, tích hợp quy
hoạch sử dụng đất và nâng cao chất lượng
của lực lượng lao động và duy trì nguồn lao
động lành nghề ở vùng ĐBSCL.

triển khai chiếu sáng đèn LED ở các thành
phố và thị trấn và thu hồi nhiệt thải trong
ngành xi măng. Tuy nhiên, tiềm năng lớn
cho các dự án tiết kiệm năng lượng hiệu
quả hơn ở ĐBSCL trong các lĩnh vực khác
nhau, như lĩnh vực công nghiệp và nông
nghiệp, chưa được khai thác. Khu vực tư
nhân rất quan tâm đầu tư vào các biện
pháp hiệu quả năng lượng trong các ngành
công nghiệp chủ chốt ở Việt Nam./.

Hiệu quả năng lượng là giải pháp đầu
tư chi phí thấp, điều này sẽ giúp giảm áp
lực cho sản xuất năng lượng ở ĐBSCL.
Liên quan tới nội dung này, hiệu quả năng
lượng và các hoạt động tiết kiệm năng
lượng đã được thực hiện ở ĐBSCL. Ví dụ,
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ADB

Ngân hàng phát triển châu Á

AFD

Cơ quan phát triển Pháp

BĐKH

Biến đổi khí hậu

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

GIZ		

Tổ chức hợp tác phát triển Đức

JICA

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

IFAD

Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế

IUCN

Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế

UNDP

Chương trình phát triển Liên hợp quốc

WB		

Ngân hàng Thế giới
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