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Tel: 08. 38 23 57 14 - Fax: 08. 38 00 22 90  

 

     KTS. Ngô Quang Hùng 



 

 

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 
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I. MỞ ĐẦU 

1 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG ĐBSCL 

1.1 Tổng quan về vùng ĐBSCL  

- Vùng ĐBSCL thuộc vùng cực nam của Tổ quốc, bao gồm 13 tỉnh thành với tổng diện tích tự 

nhiên khoảng 40.604,7km2, đường biên giới với Campuchia khoảng 330 km, đường bờ biển 

dài trên 700 km và khoảng 360.000 km2 vùng biển thuộc chủ quyền. Quy mô dân số hiện 

nay khoảng 17,59 triệu người (2015). 

- ĐBSCL thuộc vùng hạ lưu sông Mekong, một vùng đất trù phú, là trung tâm sản xuất lương 

thực lớn nhất cả nước, hàng năm cung cấp hàng triệu tấn lương thực và đóng góp 80% 

lượng gạo xuất khẩu, giúp Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu lúa 

gạo và trái cây lớn nhất cả nước. Với hệ thống sông ngòi, kinh rạch dày đặc, vùng còn là 

trung tâm nuôi trồng, đánh bắt và chế biến - xuất khẩu thủy sản hải sản, vùng kinh tế biển 

của cả nước. Bên cạnh đó, vùng ĐBSCL còn có nhiều tài nguyên khoáng sản với trữ lượng 

lớn dưới lòng biển và thềm lục địa. 

- Vùng ĐBSCL nằm gần đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế giữa Nam Á, 

Đông Nam Á, châu Úc và các quần đảo khác trong Thái Bình Dương, một vị trí rất quan 

trọng trong giao lưu quốc tế. Với 330 km biên giới với Campuchia, vùng ĐBSCL đã hình 

thành các cửa khẩu quốc tế và quốc nội, tạo ra mối liên kết thuận lợi giữa vùng ĐBSCL với 

thị trường Campuchia, Thái Lan, Myanmar. 

- Tuy nhiên, hiện nay, vùng ĐBSCL đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức liên quan 

đến việc phát triển thiếu bền vững, thiếu liên kết vùng và quản lý kiểm soát phát triển vùng, 

các tác động do BĐKH và nước biển dâng, cũng như những bất cập trong việc hợp tác khai 

thác và bảo vệ tài nguyên sông Mekong. 

- Quy hoạch xây dựng Vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1581/QĐ-TTG ngày 09/10/2009. Quy hoạch 

này đang bộc lộ một số hạn chế trong bối cảnh phát triển tương lai của quốc tế, quốc gia, 

cùng với những thách thức mới về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và thích ứng BĐKH.  

1.2 Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL 

a. Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL nhằm đáp ứng yêu cầu thích ứng với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng và các tác động thượng nguồn sông Mekong  

- Đây là lý do quan trọng hàng đầu để điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL vì vùng ĐBSCL với 

vị trí hạ lưu sông Mekong, là một trong những vùng đồng bằng bị tác động nghiêm trọng 

nhất bởi BĐKH, nước biển dâng trên toàn cầu, chịu tác động nặng do các phát triển tại 

thượng nguồn sông Mekong trong khi quy hoạch vùng ĐBSCL phê duyệt năm 2009 chưa 

xem xét các vấn đề này một cách thấu đáo và chưa có các chiến lược thích ứng. 

- Năm 2015-2016, vùng ĐBSCL chịu thiên tai hạn hán và xâm mặn nặng nề nhất trong 100 

năm qua, không còn mùa lũ hàng năm do ảnh hưởng của El Nino, sự bất thường của khí 
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hậu kết hợp với các tác động từ đập thủy điện thượng nguồn tại các Trung Quốc, Lào, tranh 

chấp sử dụng và kiểm soát nguồn nước từ Thái Lan, Campuchia trong khi Việt Nam chưa 

có các chiến lược ứng phó, gây thiệt hại thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp và 

đời sống của hàng triệu người tại vùng ĐBSCL.  

- Sự an toàn và thịnh vượng của vùng ĐBSCL, một vùng nông nghiệp trọng điểm của quốc 

gia, đòi hỏi cách tiếp cận mới tích hợp đa ngành và các định hướng phát triển có tầm nhìn 

dài hạn của quy hoạch xây dựng vùng nhằm thích ứng với các tác động ngày càng nghiêm 

trọng của BĐKH, NBD và các phát triển tại thượng nguồn sông Mekong, các thách thức to 

lớn đảm bảo an ninh nguồn nước, an ninh lương thực. 

- Hiện nay, Bộ Tài nguyên Môi trường đã đưa ra các kịch bản BĐKH, NBD tại vùng ĐBSCL, 

cho thấy BĐKH, NBD gây tác động nghiêm trọng đến không gian ở, không gian sản xuất, hạ 

tầng và công nghiệp của vùng. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH yêu cầu 

Bộ Xây dựng xác định các giải pháp thích ứng BĐKH và nước biển dâng cho các vùng kinh 

tế trọng điểm và các đô thị. 

- Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hà Lan lập ‘Kế hoạch vùng ĐBSCL’ đã 

nghiên cứu một tầm nhìn dài hạn, các kịch bản phát triển kinh tế xã hội của vùng ĐBSCL và 

đưa ra các kiến nghị về chiến lược phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng nhằm thích ứng 

BĐKH, NBD   

- Do đó, việc thích ứng với BĐKH, NBD là yêu cầu cấp thiết và cần được xem xét một cách 

toàn diện trong điều chỉnh QHV ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

b. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL nhằm khắc phục các hạn chế trong định 

hướng quy hoạch phê duyệt năm 2009 và thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.  

- Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL được phê duyệt năm 2009 có những hạn chế về phương 

pháp tiếp cận, xây dựng tầm nhìn, xây dựng mô hình phát triển, chưa tích hợp đa ngành, 

thiếu nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chưa nghiên cứu vấn đề thích ứng 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xem xét các tác động từ thượng nguồn sông Mekong.  

- Công tác thực hiện quy hoạch thiếu cơ chế chính sách phát triển và quản lý vùng, thiếu t ính 

liên kết, hợp tác trong quá trình thực hiện. Việc triển khai khung hạ tầng giao thông còn 

chậm, chưa đồng bộ, chưa được đầu tư một cách chiến lược, trọng điểm để tạo động lực 

phát triển cho vùng. Hệ thống đầu mối hạ tầng kỹ thuật, cảng biển kết nối quốc tế chưa 

được thực hiện. 

c. Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL góp phần giải quyết các tồn tại và bất cập trong 

thực trạng phát triển vùng ĐBSCL 

- Vùng ĐBSCL chưa phát huy vai trò vị thế và tiềm năng của vùng trong mối quan hệ với  các 

vùng kinh tế động lực quốc gia và khu vực Đông Nam Á.   

- Nền kinh tế của vùng phát triển chậm; Chất lượng tăng trưởng chưa cao, thiếu bền vững; 

Cơ cấu kinh tế chưa theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Mức độ đô thị hóa còn 

chậm, chất lượng sống của người dân còn chưa cao, các dịch vụ hạ tầng xã hội còn yếu. 
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- Liên kết vùng và kiểm soát không gian vùng còn yếu, đặc biệt sự phát triển dàn trải các khu 

công nghiệp thiếu tính khả thi, thiếu nguồn lực thực hiện quy hoạch, gây lãng phí đất đai. 

- Khung kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu các đầu mối hạ tầng quan trọng để kết nối với 

quốc tế, thiếu các trung tâm tiếp vận và kho vận của vùng. 

- Việc triển khai các quy hoạch chuyên ngành cấp quốc gia, cấp tỉnh chưa đồng bộ, còn nhiều 

bất cập, mâu thuẫn về dự báo. 

- Các phát triển chưa quan tâm các tác động đến môi trường, bảo vệ sinh thái, nguồn nước  

d. Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL nhằm phát huy và nâng cao vai trò vị thế của vùng 

ĐBSCL đối với quốc gia và quốc tế: 

- Vùng ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp, an ninh lương thực của quốc gia và xuất 

khẩu nông thuỷ sản hàng đầu của cả nước, có tầm quan trọng trên thế giới. Vùng có kết nối 

quan trọng trong vùng sông Mekong mở rộng và Đông Nam Á. Tuy nhiên, làm thế nào để 

phát huy các lợ thế này để ĐBSCL chiếm vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu về nông 

nghiệp.  

- Là một trong sáu vùng kinh tế xã hội của Việt Nam, có vai trò quan trọng trong phát triển 

kinh tế xã hội của đất nước. Vùng có tiềm năng độc đáo về đất đai, cảnh quan, văn hóa, và 

môi trường sinh thái, là cơ sở quan trọng tạo nên các động lực phát triển cho vùng nhưng 

cũng cần có cách tiếp cận và chiến lược quy hoạch phù hợp, làm nền tảng cho sự phát triển 

bền vững của vùng. 

e. Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL để gắn với các chiến lược phát triển mới của quốc 

gia: 

Các chiến lược quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau khi phê duyệt quy hoạch xây 

dưng vùng ĐBSCL đến năm 2020 vào năm 2009, bao gồm: 

- Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng phê duyệt năm 2011.  

- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng phê duyệt năm 2012. 

- Chiến lược phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.  

Đây là các chiến lược theo xu thế phát triển hiện nay của thế giới, đang là ưu tiên hàng đầu của 

quốc gia, cần được nghiên cứu và cụ thể hóa trong điều chỉnh quy hoạch không gian vùng ĐBSCL 

với một tầm nhìn dài hạn. 

f. Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL tích hợp quy hoạch kinh tế xã hội, các quy hoạch 

chuyên ngành và kết nối các dự án phát triển của vùng ĐBSCL và các tỉnh thành trong 

vùng 

Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL cần rà soát, xem xét yêu cầu tích hợp các quy hoạch kinh tế- 

xã hội, các quy hoạch chuyên ngành, các dự án hạ tầng quốc gia, trong đó nổi bật như:   

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020 được Thủ tướng 

phê duyệt theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 

2020 được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12/2/2014. 
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- Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều 

kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng được Thủ tướng phê duyệt năm 2012.  

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020 

được Thủ tướng phê duyệt năm 2012. 

- Các quy hoạch kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành trong vùng đã được Thủ tướng phê 

duyệt. 

- Các dự án phát triển hạ tầng quan trọng tại vùng ĐBSCL như dự án đường Hồ Chí Minh, 

đường Xuyên Á, đường N1 đã được điều chỉnh về hướng tuyến, dự án đường sắt quốc gia, 

cảng biển. 

Bên cạnh đó, với yêu cầu thích ứng BĐKH-NBD và tác động thượng nguồn sông Mekong, điều 

chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL cũng cần đánh giá, lựa chọn các điểm phù hợp, cùng như đưa ra 

các kiến nghị điều chỉnh những điểm chưa phù hợp của các quy hoạch ngành trong bối cảnh phát 

triển mới này. 

2 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH   

2.1 Các căn cứ pháp lý   

a. Các văn bản pháp lý: 

- Luâṭ Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng. 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng 

đặc thù. 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng    

- Quyết định số 1005/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ 

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn  đến năm 2050. 

b. Các quyết định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ:  

- Kết luận của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW về phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng 

ĐBSCL (ĐBSCL) thời kỳ 2001 - 2010 và Nghị quyết số 45/NQ-TW về về xây dựng và phát 

triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

- Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển kinh tế biển. 

- Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 11/1/2016 của UBTV Quốc hội về Phân loại đô thị  

- Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.  

- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh. 



 

5 

- Quyết định số 2139 /QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược quốc gia về biến đổi khí hậu. 

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 

tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

- Quyết định 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 

- Quyết điṇh 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết điṇh số 1895/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.  

- Quyết điṇh số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết điṇh số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết điṇh 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên cả nước đến 2020, định hướng đến 2030. 

- Quyết định 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê  duyệt điều 

chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.  

- Quyết định 356/QĐ-TTg 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030. 

- Quyết định số 326/QĐ-TTp ngày 01/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2020.  

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030.  

- Quyết định 1468/QĐ-TTp 24/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030 

- Quyết điṇh số 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều 

chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030. 

- Quyết định 346/QĐ-TTg ngày 15/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệ t Quy 

hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

- Quyết định 1071/QĐ-BGTVT 24/4/2013 của Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng 

thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2030.  

- Quyết điṇh số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2050.  



 

6 

- Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 

Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020 

- Quyết điṇh số 1581/QĐ-BXD ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyêṭ 

Quy hoac̣h xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 2270/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực 

hiện Kết luận 28-KL/TW về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng ĐBSCL đến năm 2020. 

- Quyết điṇh số 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020. 

- Quyết điṇh số 245/QĐ-TTg ngày 12/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến 2030.  

- Quyết điṇh số 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2030.  

- Quyết điṇh số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL đến 2020 và định hướng đến 2050 trong điều kiện BĐKH-NBD 

- Quyết điṇh số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch cấp nước vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Quyết điṇh số 11/2012/QĐ-TTg ngày 12/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ vùng ĐBSCL đến 2020 và định hướng đến 2030. 

- Quyết định 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển ĐBSCL (Nhóm 6) đến năm 2020, định hướng đến 2030  

- Quyết điṇh số 639/QĐ-BNN ngày 22/4/2014 của Bộ NN-PTNT về việc phê duyệt Quy nông 

nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL đến 2020, tầm nhìn đến 2050 trong điều kiện BĐKH  

- Quyết điṇh số 1092/QĐ-BCT ngày 12/3/2012 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy 

công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030   

- Các quyết định của Thủ tướng phê duyệt các QHTT phát triển KT-XH 13 tỉnh thành trong 

vùng, các quy hoạch chuyên ngành cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn của vùng KTTĐ 

vùng ĐBSCL. 

- Các nghị quyết của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015) của các Tỉnh/Thành trong vùng ĐBSCL. 

c. Các nguồn tài liệu khác: 

- Nghiên cứu Kế hoạch ĐBSCL - chương trình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Hà Lan. 

- Niên giám thống kê của Việt Nam và các tỉnh thành vùng ĐBSCL năm 2014.  

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liêụ, tài liêụ về khí tượng, thủy văn, hải văn, điạ chất, 

hiêṇ traṇg kinh tế, xã hôị và các số liêụ, tài liêụ khác có liên quan. 

- Tài liêụ thống kê tổng hợp, tài liêụ quy hoac̣h chuyên ngành, các quy hoạch xây dựng vùng 

tỉnh. 

- Bản đồ sử dụng đất và địa hình tỷ lê ̣1/100.000 - 1/250.000 của vùng nghiên cứu. 
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3 PHẠM VI VÀ RANH GIỚI NGHIÊN CỨU  QUY HOẠCH 

3.1 Phaṃ vi nghiên cứu mở rô ̣ng   

 Vùng Đông Nam Á và Đông Á:  

ĐBSCL nằm trong khu vực có đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng, giữa 

Nam Á, Đông Á, Châu Úc, và kết nối với các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, 

Malaysia, Philippin, Indonesia trong bán kính khoảng 2-3 giờ bay. 

 Vùng sông Mekong mở rộng:  

Khu vực địa lý bao gồm các quốc gia, lãnh thổ nằm trong lưu vực sông Mekong: Việt Nam, 

Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanma và tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc. Trong đó, 

ĐBSCL là vùng thuộc hạ lưu sông Mekong được nghiên cứu trong mối quan hệ với các đô thị lớn, 

vùng nông nghiệp, cảnh quan tự nhiên, mạng lưới hạ tầng xuyên biên giới, chia sẻ khai thác và 

bảo vệ tài nguyên sông Mekong.  

  

Hình 1: Phạm vi nghiên cứu mở rộng vùng ĐNÁ và  vùng sông Mekong  

 Vùng Quốc gia, vùng Nam bộ và vùng TP. Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu vùng ĐBSCL trong mối quan hệ trên vùng quốc gia, vùng Nam bộ và đặc biệt mối 

quan hệ với vùng TP. Hồ Chí Minh. 
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Hình 2: Phạm vi nghiên cứu mở rộng vùng quốc gia, Nam bộ và vùng TP HCM   

3.2 Phaṃ vi nghiên cứu trực tiếp  

Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng ĐBSCL bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính 

của thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà 

Vinh, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Diện tích tự nhiên 

khoảng 40.604,7 km2, đường biên giới với Campuchia khoảng 330 km, đường bờ biển dài trên 700 

km và khoảng 360.000 km2 vùng biển thuộc chủ quyền. Phía Đông Bắc giáp vùng thành phố Hồ 

Chí Minh; Phía Tây Bắc giáp Vương Quốc Campuchia; phía Đông Nam giáp biển Đông; phía Tây 

Nam giáp biển Tây. 

  

Hình 3: Phạm vi nghiên cứu quy hoạch trực tiếp   

BẮC SÔNG HẬU NAM SÔNG HẬU 
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II. ĐÁNH  GIÁ ĐIỀU KIỆN  TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG  PHÁT   TRIỂN 

VÙNG VÀ QUẢN  LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1 ĐÁNH  GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

Vùng ĐBSCL có vị trí địa lý trung tâm của Đông Nam Á, có vai trò chiến lược quan trọng về an 

ninh quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam. Đây là vùng sản xuất trọng yếu của quốc gia về 

lương thực, trái cây, thủy hải sản, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cũng như đóng vai trò 

quan trọng trong xuất khẩu nông thủy sản ra thị trường thế giới. Đây cũng là trung tâm về công 

nghiệp chế biến nông thủy sản, năng lượng. ĐBSCL có hệ thống sông ngòi kênh rạch đan xen 

chằng chịt, các cánh rừng ngập nước, và là nơi các nhóm dân tộc Kinh, Khmer và Chăm cùng 

sinh sống, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lễ hội. 

1.1 Tài nguyên sinh thái vô giá 

Sự màu mỡ kỳ diệu của vùng sông nước ĐBSCL đã tạo cho vùng trở thành vựa lúa của cả nước. 

Chế độ gió mùa kết hợp với ngập nước tạo nên sự thay đổi đa dạng cảnh quan nông nghiệp, rừng 

và sông nước của vùng. Mặt nước vùng ĐBSCL chiếm hơn 19% diện tích toàn vùng và tạo ra môi 

trường sinh cảnh đặc biệt cho đa dạng các loài động thực vật có khả năng sống trong điều kiện 

các thay đổi về triều và ngập ở cả mức độ và cường độ dòng chảy... 

1.2 Vị trí chiến lược của ĐBSCL trong vùng Đông Nam Á  

Vùng ĐBSCL có vị trí trung tâm trong khu vực Đông Nam Á, nằm giữa biển Đông và vịnh Thái 

Lan. Vùng ĐBSCL có kết nối chặt chẽ với các quốc gia lục địa Đông Nam Á gồm Myanmar, Laos, 

Cambodia và Thái Lan và các “quốc đảo” Brunei, Philippine đảo quốc Singapore và các quần đảo 

Malaysia và Indonesia. Với vị trí địa lý chiến lược này, việc tăng cường phát triển ĐBSCL trở 

thành một trung tâm năng động và chủ động hội nhập trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế với 

các quốc gia trong vùng là hết sức quan trọng.  

Hệ thống đường thủy bao gồm hệ thống cảng biển và dòng Mekong đảm bảo kết nối quốc tế với 

Campuchia, Lào và Thái Lan, cũng như các tuyến hàng hải kết nối vùng ĐBSCL với phần còn lại 

của Đông Nam Á. Việc phát triển các trục cao tốc, xuyên Á và các cảng hàng không sẽ giúp tăng 

cường kết nối vùng và là tác nhân quan trọng trong quá trình trao đổi, liên kết và phát triển vùng.  

 Thiếu một cảng biển nước sâu và sự phụ thuộc vào TP. HCM :  

Về mặt địa lý, ĐBSCL nằm tại trung tâm của trong một trong các vùng giàu bản sắc văn hóa và 

kinh tế năng động nhất trên thế giới, từ lâu đã là địa điểm trao đổi, giao lưu giữa các nền văn hóa 

và có một nền văn minh và đô thị sông nước hết sức đặc thù. Tuy nhiên, trong lịch sử và cho đến 

tận bây giờ, vùng ĐBSCL vẫn đang phụ thuộc vào TP Hồ Chí Minh với vai trò là đầu mối trung 

chuyến hàng hóa chính. 

 Tác động có tính chiến lược của kênh đào Kra 

Dải đất liền Kra Isthmus từ lâu đã được biết đến là vị trí thích hợp để xây dựng một kênh đào kết 

nối Vịnh Thái Lan và Ấn Độ Dương. Kênh đào Kra được đề xuất sẽ rút ngắn khoảng 700 hải lý 

cho các tuyến hàng hải qua eo biển Malacca hiện nay và tăng độ an toàn cho tàu bè. Nếu được 

xây dựng, Kênh Kra sẽ trở thành kênh đào nhân tạo lớn thứ ba trên thế giới, sau Suez và 
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Panama. Cả Suez và Panama đã phải tốn tới hàng thế kỷ để bàn bạc thảo luận về việc xây dựng 

các kênh đào này. 

 

 

Hình 4: Sơ đồ các tuyến đường biển và dự án kênh đào Kra 

1.3 Kết nối đường bộ xuyên quốc gia 

  

                       

Hình 5: Mạng lưới giao thông mới hứa hẹn đem lại kết nối thực sự cho vùng 
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Sông Mekong là tuyến đường thủy giao thương quan trọng và thuận tiện giữa các nước trong lưu 

vực, cụ thể là giữa Trung Quốc và Bắc Thái Lan, giữa Cambodia và Việt Nam. Các hiệp định về 

đường thủy đóng một vai trò quan trọng trong phát huy các tiềm năng giao thương mại sông 

Mekong.  

Các tuyến xuyên Á hiện có và xây mới - hay còn gọi là các tuyến hành lang kinh tế theo các 

Chương trình Môi trường trọng điểm của Tiểu vùng sông Mekong mở rộng - sẽ sớm gắn kết vùng 

ĐBSCL vào mạng lưới đường quốc tế kết nối Việt Nam với Cambodia, Lào, Malaysia, Thái Lan và 

Myanmar. Đối với vùng ĐBSCL nơi mà các điều kiện địa chất và thủy văn khiến cho việc xây dựng 

đường xá trở nên cực kỳ tốn kém, các tuyến xuyên Á có tầm quan trọng đặc biệt, trong đó gồm 

tuyến hành lang hành lang phía Nam và tuyến hành lang ven biển của tiểu vùng sông Mekong. 

Các trục đường này hình thành một hệ kết nối trực giao xuyên qua lãnh thổ vùng ĐBSCL được 

định vị rất hợp lý để giải quyết và điều tiết phần lớn lưu lượng giao thông nội vùng ĐBSCL. 

1.4 Vùng ĐBSCL trong lưu vực sông Mekong 

Sông Mekong là con sông lớn nhất vùng nhiệt đới Tây Thái Bình Dương xét về chiều dài, lượng 

nước ngọt và trầm tích. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua sáu nước 

Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và đổ vào Biển Đông qua vùng ĐBSCL . 

 

                            

Hình 6: Sông Mekong chảy từ cao nguyên Tây Tạng ra biển Đông đi qua 6 quốc gia 

Lưu vực sông Mekong được chia thành hai phần: “Lưu vực thượng lưu sông Mekong” chảy qua 

Trung Quốc và Myanmar và phần “Lưu vực hạ lưu sông Mekong” gồm toàn bộ phần hạ nguồn 

(chảy qua Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam) cho tới tận Biển Đông. Ủy hội sông Mekong 

(MRC) là tổ chức liên chính phủ, có trách nhiệm điều phối phát triển và quản lý bền vững  các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên của lưu vực, dựa trên cơ sở chia sẻ hợp lý và bình đẳng giữa các 
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quốc gia trong lưu vực; mục tiêu xây dựng các chiến lược phát triển lưu vực sông “dựa trên quản 

lý tổng hợp nước”. 

Vùng hạ lưu sông Mekong có khoảng 60 triệu dân, trong đó khoảng 70-80% dân số sống phụ 

thuộc trực tiếp vào sông Mekong về lương thực và sinh kế thông qua đánh bắt, nuôi trồng thủy 

sản, vườn cây ven sông, du lịch sinh thái và canh tác sản xuất nông nghiệp. Mặc dù đô thị hóa rất 

mạnh mẽ đang diễn ra ở các nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong, nhưng 85% dân số ở lưu vực 

vẫn chủ yếu sống tại các vùng nông thôn. 

Dòng chảy trên lưu vực sông Me Kong được phân thành hai mùa tương phản khá sâu sắc, mùa lũ 

từ tháng 6, 11, chiếm đến 90% tổng lượng nước hàng năm, với hai tháng 8- 9 lớn hơn cả, tạo nên 

mùa lũ ở ĐBSCL ngập 35-48% diện tích vùng và mùa kiệt từ tháng 12-tháng 5, chiếm 10% tổng 

lượng nước còn lại, trong đó tháng 3-4 cho lưu lượng kiệt nhất. 

1.5 Tác động của phát triển thượng nguồn đối với vùng ĐBSCL 

Theo báo cáo Đánh giá kịch bản phát triển cho lưu vực sông Mekong năm 2011, có 26 dự án thủy 

điện đang xây dựng (>10 Mw) trên các nhánh sông, cùng với các đập được xây dựng ở Trung 

Quốc, sẽ tạo ra 36 tỷ m3 khối hồ chứa. Báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược 2010 của Ủy hội 

Sông Mekong đưa ra các đánh giá về tác động của các đập thủy điện đến vùng hạ nguồn sông 

Mekong và vùng ĐBSCL bao gồm các vấn đề chính như sau: 

- Làm thay đổi chế độ dòng chảy và bản chất của sông Mekong : hệ thống đập đề xuất xây 

dựng sẽ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông, khiến sông Mekong sẽ không còn giữ 

lại được các đặc điểm hiện nay về ngập lũ và các chuyển biến theo mùa. 

- Tác động lên đánh bắt thủy sản nội vùng và an ninh lương thực: Các đập thủy điện sẽ ngăn 

cản luồng cá di cư, giảm diện tích các vùng đất ngập nước và thay đổi môi trường cần thiết 

cho ngành thủy sản, dẫn các thiệt hại lớn về thủy sản ước tính từ 26% đến 42%, theo đó, 

sinh kế và an ninh lương thực của hàng triệu người cũng sẽ bị ảnh hưởng.  

- Ảnh hưởng đến đa dạng thủy sinh học: Từ các biến đổi về hình thái con sông, chế độ dòng 

chảy và môi trường nước, sự đa dạng sinh học của sông Mekong theo đó sẽ bị đe dọa 

nghiêm trọng. Hơn 100 loài sinh vật sẽ chịu rủi ro và một số loài đặc thù của sông Mekong 

sẽ nằm trong nguy cơ tuyệt chủng. 

- Làm thay đổi trong hệ sinh thái trên bờ: Tình trạng ngập lụt trầm trọng tại các vùng trũng, 

các khu vực ven mặt nước, sông ngòi, gây ra bởi hệ thống các hồ chứa của các đập thủy 

điện sẽ tác động đến hệ sinh thái trên bờ, đặc biệt là rừng, các khu đa dạng sinh học và 

Ramsar. Các đập sẽ gây ra nguy cơ ngập  

- Gây thiệt hại về nông nghiệp : Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp vì nguy cơ ngập lụt ước 

tính có thể lên tới 5 triệu USD/năm; trong khi chất dinh dưỡng trong đất trồng bị nghèo đi do 

trầm tích không xuống được hạ nguồn, khiến buộc phải tăng cường sử dụng phân bón dẫn 

tới chi phí có thể lên tới 24 triệu USD/năm. Thiệt hại của các vùng cây ăn trái ven sông lên 

tới hơn 21 triệu USD/năm. Trong khi kế hoạch tưới tiêu theo các con đập chỉ tạo ra lợi 

nhuận 15 triệu USD/năm.  



 

13 

- Giảm khối lượng trầm tích: Dự báo lưu lượng trầm tích sẽ giảm tới hơn 50% do tác động 

của hệ thống đập thủy lợi sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất nông nghiệp và nghề đánh bắt 

thủy hải sản nội địa và vùng duyên hải. Tình trạng suy giảm lắng đọng trầm tích đồng thời 

cũng làm mất sự ổn định của bờ kênh, sông và bờ biển vốn đã và sẽ phải chịu nhiều rủi ro 

gây ra do biến đổi khí hậu. 

- Sinh kế, văn hóa và con người: sinh kế và an ninh lương thực của gần 30 triệu người phụ 

thuộc vào nghề đánh bắt thủy sản dồi dào trên sông Mekong sẽ phải chịu ảnh hưởng trực 

tiếpg. Do có thể thay đổi vĩnh viễn lối sống truyền thống, các con đập sẽ dẫn tới việc phát 

triển thiếu cân bằng và cũng có khả năng dẫn tới nạn đói trung và dài hạn, làm ảnh hưởng 

đến nỗ lực quốc gia trong việc cố gắng đạt các mục tiêu xóa đói giảm nghèo.  

                    

Hình 7: Ảnh hưởng đối với các dòng chảy: các đập thủy điện liên tục được xây dựng trên sông  

1.6 Vùng ĐBSCL trong mối quan hệ với các vùng kinh tế trọng điểm 

Các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam luôn có mối quan hệ với các vùng đồng bằng châu thổ 

và gắn liền với biển Đông, được kết nối với nhau thông qua các tuyến quốc lộ xuyên quốc gia. Đặc 

biệt, có sự giao thoa giữa vùng ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Các vùng kinh tế trọng điểm đóng góp trên 65% tổng GDP cả nước. Rõ ràng là vấn đề nổi bật cần 

quan tâm tại đây là sự tăng trưởng vượt bậc chưa từng có về kinh tế và công nghiệp chắc chắn sẽ 

gây ra tác động tiêu cực về chất lượng môi trường cho hệ thống sông nước cũng như toàn hệ sinh 

thái, đặc biệt là vấn đề chất thải xâm nhập vào hệ sinh thái nước. 
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Hình 8: Giao thoa giữa vùng ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

1.7 Ngành khai thác dầu khí của Việt Nam 

Việt Nam xếp thứ ba trong số các nước Đông Nam Á về trữ lượng dầu mỏ, với khoảng 50 khu vực 

chứa dầu và dự trữ khai thác được cho rằng có thể lên tới xấp xỉ 4.5 tỷ thùng dầu và 23 nghìn tỷ 

khối khí. Tại thềm lục địa khoảng gần 1 triệu km2 của Việt Nam có 7 bể trầm tích chưa dầu bao 

gồm Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Mã lai - Thổ Chu, Tư Chính - Vũng Mây 

và nhóm bể Trường Sa, Hoàng Sa, trong đó, phần lớn trữ lượng tập trung tại bể Cửu Long và 

Nam Côn Sơn.  

Ở ĐBSCL đã có cụm Khí - Điện - Đạm ở Cà Mau được đi vào hoạt động từ năm 2012. Ngoài ra 

Petro Việt Nam có một số dự án như tuyến dẫn khí Cửu Long (với Nhà máy chế xuất khí Định Cỏ 

ở Phú Mỹ- Mỹ Xuân- Gò Dầu và tuyến khí áp thấp), tuyến dẫn khí PM3- Cà Mau (dài 330 km, 

được đưa vào hoạt động từ tháng 5 năm 2007 với công suất truyền tải là 2.2 BCMA, truyền tải khí 

từ Khu PM2 tại vùng giao Việt Nam - Malaysia và Khu 46 Cái Nước tới cung cấp cho 2 nhà máy 

năng lượng và cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. 

1.8 Các tiểu vùng thủy lợi vùng ĐBSCL 

Vùng ĐBSCL được chia thành 5 vùng thủy lợi bao gồm vùng Tứ Giác Long Xuyên, vùng bán đảo 

Cà Mau, vùng giữa sông Tiền và Hậu, vùng phía Bắc sông Tiền, và vùng phía Đông sông Vàm Cỏ 

Đông với 21 tiểu vùng và 120 khu vực thủy lợi. Hệ thống thủy lợi là hạ tầng tối quan trọng trong 

việc duy trì sản xuất nông nghiệp và tăng vụ trên khắp toàn vùng.  Tuy nhiên, do có sự khác biệt 

rất lớn về ranh giới thuỷ văn và ranh giới hành chính của vùng. Đây cũng có thể coi là khó khăn 

chính trong việc quản lý nước của vùng cũng như vấn đề nước biển dâng do BĐKH. Trong hệ 

thống quản lý rời rạc của Việt Nam sự thiếu tương đồng giữa khu vực cũng như đối thoại và thoả 

thuận giữa các đơn vị hành chính có thể dẫn đến mối đe doạ đối với hệ sinh thái, kinh tế, phân bố 

nông thôn và đô thị của vùng ĐBSCL. 
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1.9 Nguồn nước ngầm  

Vùng ĐBSCL có tám tầng ngậm nước với độ sâu từ 10m đến 500m với trữ lượng nước khá nhiều. 

Tuy nhiên việc khai thác đòi hỏi phải cẩn trọng vì đa phần nước ngầm ở đây có cặn hoặc bị xâm 

mặn và quá trình tái bổ sung lại nguồn nước còn chưa được hiểu đầy đủ. Nước ở tầng ngậm sâu 

có độ tuổi từ 20.000-30.000 năm, không thể được tái bổ sung bằng nguồn mưa, do đó sẽ có rủi ro 

cạn kiệt nếu bị khai thác quá mức. Nhiều nơi ở vùng ĐBSCL, tầng ngậm nông của nước ngầm đã 

bị cạn kiệt. Khu vực rộng lớn duy nhất vùng ĐBSCL có khả năng sử dụng nước ngầm cho các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp nằm giữa và dọc theo hai con sông Tiền và sông Hậu  do được bổ 

sung nhờ nước lũ trong mùa mưa và được bổ sung trực tiếp từ các con sông trong mùa khô. Ở 

phía đông vùng đồng bằng, nước ngọt ngầm được bổ sung nhờ lượng mưa. Ở phía tây, nước 

ngọt ngầm chỉ rất hạn chế tại một số nơi và cơ chế bổ sung nước không được xác định rõ. Ô 

nhiễm asen trong nước ngầm vùng ĐBSCL xảy ra do hóa chất và vi sinh phát tán trong quá trình 

tan rã oxit-sắt từ trầm tích phù sa tại đồng bằng.  

1.10 Quá trình bồi lắng trầm tích ven biển 

Sông Mekong là một trong 10 con sông trên thế giới có lượng nhiều trầm tích nhất với khoảng 160 

triệu tấn một năm chuyển tải vào Biển Đông. Lượng trầm tích khổng lồ của dòng sông đã tạo ra 

những ảnh hưởng không nhỏ làm biến đổi về địa-hóa-sinh của vùng ĐBSCL, chất lượng nước 

cũng như xói mòn ven biển. Trong thực tế, việc chuyên chở và lắng  tụ trầm tích trong suốt 8.000 

năm tự nó đã hình thành vùng đồng bằng châu thổ, qua thời gian làm thay đổi đặc điểm bồi lắng 

từ hệ thống chi phối bởi thủy triều trở thành hệ thống do thủy triều cùng sóng biển tác động. Một 

nghiên cứu tốc độ bồi lắng xác nhận rằng phần lớn các trầm tích đi theo hướng về phía nam đến 

bán đảo Cà Mau.  

2 PHÂN TÍCH LỊCH SỬ VÙNG ĐBSCL 

Trong ba thế kỷ vừa qua, thông qua quá trình người Việt khai khẩn và giai đoạn thuộc địa hóa của 

người Pháp - phần châu thổ ĐBSCL đã biến đổi từ một vùng đầm lầy ngập nước thành vùng cảnh 

quan rộng lớn của một nền nông nghiệp và văn minh sông nước, một vùng cảnh quan nguyên 

thủy đã bị thay đổi hoàn toàn một cách có hệ thống. Từ một vùng sinh thái nhiệt đới phong phú và 

đa dạng hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài, nay trở thành một vùng sản xuất thuần nông, cởi 

mở, dễ dàng lưu thông nhờ mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc và đã được coi là một trong 

những vùng châu thổ đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Các chương trình trị thủy liên tục được 

mở rộng cùng với mạng lưới kênh rạch tưới tiêu dày đặc khắp toàn vùng, tạo điều kiện cho một 

cuộc cách mạng nông nghiệp năng suất cao bùng nổ, nhưng tiếp đó là hàng loạt các hoạt động 

làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ sinh thái bắt đầu với phân bón và thuốc trừ sâu trong trồng trọt 

và gần đây là sử dụng kháng sinh trong ngành thủy sản. Ảnh hưởng thủy triều từ vùng Biển tây - 

Vịnh Thái Lan và Biển Đông tác động ngược vào 100 km đẩy lên thượng nguồn theo các nhánh 

của sông Mekong làm cho việc tưới tiêu và giao thông thủy trở nên phức tạp. Hệ thống quản lý 

nước rộng lớn và phức tạp của vùng bao gồm 7.000 km các con kênh chính, 4.000 km kênh thứ 

cấp tại các khu vực ruộng đồng, và hơn 20.000 km đê ngừa lũ sớm, cùng với hệ thống đê kè 
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chống xâm mặn, các trạm bơm và cửa cống, cửa van. Mật độ kênh rạch ước tính 20-30m/ha, 

nghĩa là diện tích kênh rạch chiếm tới 9% diện tích toàn đồng bằng. 

 Sự hình thành mạng lưới đô thị nông nghiệp và một trung tâm vắng mặt của vùng là 

TP Hồ Chí Minh 

Từ một vùng rừng đầm lầy nguyên sinh không người sinh sống, ĐBSCL trở thành một trong 

những đồng bằng châu thổ đông đúc lớn nhất thế giới với 17,5 triệu người sinh sống. Trong quá 

trình hiện đại hóa, đô thị hóa và gia tăng mật độ, khởi đầu từ một nền kinh tế địa phương tự cung 

tự cấp, đến nay chứng kiến một tốc độ phát triển leo thang của nền kinh tế theo diện rộng. Việt 

Nam hiện là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới, trong đó hơn một nửa giá trị xuất khẩu 

là từ vùng ĐBSCL.  

Cũng như hầu hết các vùng châu thổ lớn khác trên thế giới, sự phì nhiêu màu mỡ của đất đai đã  

thu hút dân cư sinh sống và phát triển ngành nông nghiệp mạnh mẽ, năng suất cao và phân tán 

mở rộng trên khắp toàn vùng. Các cơ hội phát triển được phân chia đồng đều trên khắp lãnh thổ 

và sự phân tán dàn trải đến mức các phân cấp theo tầng bậc trở nên không phù hợp. Nếu mạng 

lưới này có sự khác biệt giữa các đô thị thì đó là yếu tố đặc điểm chứ không phải yếu tố tầng bậc 

với ngoại lệ duy nhất có lẽ là Cần Thơ, thành phố lớn nhất vùng ĐBSCL nằm tại ngã ba sông Hậu 

và sông Cần Thơ.  

Vùng ĐBSCL vẫn luôn là vùng sản xuất nông nghiệp, nếu không muốn nói là vùng sản xuất lúa 

gạo, khiến mạng lưới nông thôn vùng phát triển với mật độ khá dày và hình thành hình thái định 

cư nông nghiệp hết sức đặc thù, mật độ cao. Đó là hình thái kết hợp các đặc điểm của khu vực 

dân cư nông thôn và đô thị, phát triển tuyến tính liên tục không ngừng, theo các giồng cao màu 

mỡ phù sa ít bị xâm mặn ven sông nước, theo mạng lưới đường thủy và đường bộ lan tỏa khắp 

vùng châu thổ. Nghề cá tại vùng ĐBSCL cũng hết sức quan trọng và gần đây một phần đang thay 

đổi thích nghi có tính cơ hội đối với hiện trạng xâm mặn do mực nước biển dâng và BĐKH, theo 

đó mà các trang trại nuôi tôm được mở rộng và phát triển khắp nơi trong vùng.  

Độc canh cây lúa một cách hệ thống rõ ràng đã xóa bỏ nhiều khác biệt và pha trộn tinh tế giữa các 

địa phương mà từng là đặc điểm của vùng châu thổ. Trong quá trình khai hóa, rất nhiều sự khác 

biệt và phong phú đã bị đơn giản hóa và thay thế bởi ba nhóm đặc trưng rõ ràng: nước (sông ngòi, 

kênh rạch, rãnh tưới tiêu), vùng trũng (đồng ruộng) và các khu vực đất cao (các con đê tự nhiên 

hoặc nhân tạo có trồng cây xanh, các vùng đất san lấp để đô thị hóa và các bãi, giồng ven sông, 

ven biển chủ yếu trồng cây ăn trái). Ngày nay, làn sóng mở rộng hệ thống ao hồ nuôi tôm cá làm 

thay đổi cơ cấu cảnh quan chính của vùng với cảnh quan của các khu vực và hình thái mặt nước.  

Một điều luôn đặc biệt đối với vùng ĐBSCL, mang tính lịch sử vẫn còn duy trì cho tới tận ngày nay, 

chính là sự vắng mặt của một trung tâm vùng - xét về khía cạnh kinh tế và văn hóa xã hội - mà có 

thể hiểu là do vai trò lấn át của TP Hồ Chí Minh (hay Sài Gòn trước đây). TP HCM nằm phía bắc 

vùng ĐBSCL tại hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, có vai trò là một trung tâm nhưng 

nằm ngoài vùng châu thổ. Trên thực tế, hầu như không có bản đồ lịch sử nào của vùng ĐBSCL 

mà không kéo dài lên tới tận Sài Gòn. Các bản đồ của Nam Kỳ (một trong 3 vùng của Việt Nam và 

từng là thuộc địa của Pháp trong giai đoạn 1862-1954) cho thấy sự khai thác của người Pháp đã 

mở rộng sâu hơn vào trong vùng đồng bằng với 1000km đường dây điện báo dọc theo các tuyến 
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đường thủy nối Sài Gòn với các điểm chiếm đóng và các trung tâm hành chính trong vùng. Sau 

này, hệ thống kênh được hình thành nối liền vùng ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh. Trong suốt thập kỷ 

vừa qua, một hệ thống quốc lộ, cao tốc được xây dựng kết nối TP Hồ Ch í Minh tới tận cực Nam tổ 

quốc. TP HCM cho dù không phải là một phần của vùng ĐBSCL, nhưng hầu hết tất cả mọi hoạt 

động thương mại, dịch vụ, nghiên cứu, giáo dục, y tế, vui chơi giải trí… cũng như dân số đô thị 

hay tất cả các yếu tố khác theo đúng nghĩa của một trung tâm toàn vùng đều tập trung tại TP  

HCM. Theo thời gian, TP HCM đã phát triển trở thành một đại đô thị đầy quyền lực, hấp dẫn, và sẽ 

tiếp tục duy trì một vị thế lấn át trong hệ thống đô thị để trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL. 

    

Hình 9: Mạng lưới kênh rạch phát triển trong thời kỳ nhà Nguyễn và Pháp thuộc  và Hệ thống 

đường xá bổ sung cho mạng lưới sông nước trong vùng (1926) 

 

3 ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN VÙNG ĐBSCL 

3.1 Đặc điểm mạng lưới sông nước vùng ĐBSCL 

                                  

Hình 10: Mạng lưới mặt nước vùng ĐBSCL 
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- Nước là nhân tố hình thành cấu trúc cảnh quan của vùng ĐBSCL. Mạng lưới nước phức 

tạp và mênh mông tạo ra lớp cấu trúc cảnh quan nền của toàn vùng châu thổ. Thế kỷ 18-

20, hệ thống kênh thủy lợi và mạng lưới tưới tiêu phức tạp được tạo ra, đã trở thành đặc 

trưng riêng về cảnh quan vùng sông nước tự nhiên này. Mạng lưới nước là hệ thống huyết 

mạch của vùng châu thổ, tùy theo mùa, dẫn nước từ nguồn đến các thửa canh tác. 

- Sông Hậu và sông Tiền là các nhánh chính của sông Cửu Long và tỏa ra các nhánh phụ 

theo các cửa sông ra biển bao gồm Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Vàm Cỏ Đông 

và Vàm Cỏ Tây. Các sông Cái Lớn - Cái Bè, Mỹ Thanh, Gành Hào, Ông Đóc và Bảy Hạp 

chảy về phía Nam đến Vịnh Thái Lan và Biển Đông. Hệ thống quản lý nước kỳ vĩ và phức 

tạp của vùng bao gồm 7.000 km các con kênh chính, 4.000 km kênh thứ cấp tại các khu 

vực ruộng đồng, và hơn 20.000 km đê ngừa lũ sớm, cùng với hệ thống đê kè chống xâm 

mặn, các trạm bơm và cửa cống, cửa van. Mật độ kênh rạch ước tính 20-30m/ha, nghĩa là 

diện tích kênh rạch chiếm tới 9% diện tích toàn đồng bằng. 

3.2 Đặc điểm thổ nhưỡng vùng ĐBSCL 

                        

Hình 11: Đặc điểm thổ nhưỡng phức tạp vùng ĐBSCL (SIWRP 2012)  

- Thành phần thổ nhưỡng vùng ĐBSCL rất phức tạp và đa dạng, thay đổi cùng với các quá 

trình tự nhiên và hoạt động của con người. Sự tương tác giữa các loại đất khác nhau trong 

đồng bằng cũng thay đổi cùng với các biến đổi theo mùa nhờ tác động của dòng chảy, 

lượng mưa và thủy triều, kết hợp với nhau tạo ra các vùng sinh thái nông nghiệp đa dạng 

trên khắp đồng bằng.  

- Điều kiện thổ nhưỡng có ảnh hưởng rât lớn đến sản xuất nông nghiệp của Vùng. Đất phù 

sa sông là 1,2 triệu ha - khoảng 30% diện tích tự nhiên vùng, tập trung ở vùng trung tâm 

ĐBSCL. Đất phèn là 1,6 triệu ha - khoảng 40% diện tích tự nhiên vùng. Đất phèn tập trung 

tại Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên; đất phèn mặn tập trung tại vùng trung tâm 
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bán đảo Cà Mau. Đất nhiễm mặn là 0,75 triệu ha khoảng 19% diện tích tự nhiên, tập trung 

ở các vùng ven biển Đông và vịnh Thái Lan.  Do nền đất yếu, nên xây dựng công nghiệp, 

giao thông, dân cư đòi hỏi chi phí cao. 

3.3 Cảnh quan sản xuất vùng ĐBSCL 

                  

Hình 12: Cảnh quan sản xuất: nông nghiệp - thủy sản 

- Dựa trên các đặc điểm về địa chất và thổ nhưỡng, vùng ĐBSCL được chia ra làm sáu vùng 

sinh thái nông nghiệp là vùng Đồng Tháp Mười, vùng dọc sông Tiền sông Hậu, vùng Tứ 

giác Long Xuyên, vùng Tây sông Hậu, vùng ven Biển Đông và Bán đảo Cà Mau. Mỗi vùng 

có những đặc điểm tương ứng về điều kiện đất và nước, tạo sinh lực cho cảnh quan sản 

xuất thâm canh.  

- Lúa là sản phẩm chính trong cảnh quan sản xuất vùng ĐBSCL, đặc biệt là ở An Giang, Kiên 

Giang và Đồng Tháp. Vùng thâm canh và tập trung cây ăn quả phân bố dọc theo bờ Bắc 

sông Tiền và vùng phù sa nước ngọt, với một số cụm ở Tây Nam Vi Thanh, Đông Nam Cần 

Thơ và một phần dải đất cao giữa sông Tiền và sông Hậu. Thuỷ sản chiếm ưu thế ở bán 

đảo Cà Mau, ven biển Đông và một phần của tỉnh Kiên Giang dọc theo vịnh Thái Lan.  

- Ngư nghiệp là một trong những động lực kinh tế chính của Việt Nam nói chung, với giá trị 

xuất khẩu đứng trong nhóm 10 nước lớn nhất về xuất khẩu các sản phẩm ngư nghiệp trên 

thế giới. Các khu vực sinh thái gắn liền với ngư nghiệp của vùng được chia làm hai khu vực 

chính là đánh bắt tự nhiên (chủ yếu ở biển) và nuôi trồng thủy sản (đa phần là nước ngọt và 

nước lợ). Hoạt động nuôi trồng nhanh chóng vượt trội và góp một phần lớn vào nền kinh tế 

của vùng ĐBSCL. Tương tự, hoạt động đánh bắt ngoài khơi cũng có vai trò rất quan trọng, 

vì gần một nửa sản lượng đánh bắt ngoài khơi của toàn Việt Nam là từ các tàu thuyền neo 

đậu ở các cảng dọc theo bờ biển vùng ĐBSCL. Các tác động lên đánh bắt tự nhiên và nuôi 
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trồng thủy sản trong vùng và khu vực biển là sự ô nhiễm theo nguồn, ô nhiễm diện rộng và 

hiện tượng lan tràn của loài tảo độc hại. Vùng ĐBSCL và vùng nước ven biển đặc biệt dễ bị 

ảnh hưởng môi trường sinh thái khi có sự thay đổi lượng trầm tích sông Cửu Long, vùng bờ 

biển và các vùng đất ngập nước, cả hai trường hợp nếu thiếu hụt hay dư thừa. Trầm tích 

cung cấp được dự báo sẽ ngày càng giảm đến mức nghiêm trọng do tăng cường xây dựng 

đê đập ở thượng nguồn. 

3.4 Các khu vực bảo tồn sinh thái tự nhiên và đất ngập nước vùng ĐBSCL 

-  

Hình 13: Cảnh quan rừng và các khu vực bảo tồn sinh thái tự nhiên vùng ĐBSCL  

 Khu bảo tồn UNESCO, khu vực bảo tồn theo công ước RAMSAR, khu  vực tự nhiên 

và rừng vùng ĐBSCL 

Vùng ĐBSCL đã hình thành những rừng ngập nước lớn nhất lưu vực sông Mekong với hơn 

191.800 ha và khoảng 1.600 loài động thực vật. Trong đó bao gồm các rừng ngập mặn và rừng 

phòng hộ ven biển, rừng tại bán đảo Cà Mau và các cửa sông.  Tuy nhiên, đã có sự suy giảm trên 

diện rộng của đầm lầy than bùn tại U Minh Thượng và U Minh Hạ. Các rừng ở khu vực phía bắc 

vùng còn có dạng rừng cây thường xanh đến bán thường xanh, cũng như sự phát triển của cây 

bụi thứ cấp và họ tre trúc. Vườn quốc gia Phú Quốc là rừng mưa nhiệt đới trong vùng lõi vùng bảo 

tồn sinh quyển Kiên Giang.  

3.5 Địa hình lãnh thổ và mạng lưới đô thị nông nghiệp phân tán  

ĐBSCL về cơ bản có địa hình bằng phẳng với cao độ trung bình từ 0,7- 1,2 m. Dọc theo biên giới 

Cambodia, địa hình trung bình 2,0-4,0 m trên mực nước biển, thấp dần khi đi vào vùng giữa đồng 

bằng 1,0- 1,5m, và xuống đến 0,3-0,7m ở các khu vực duyên hải. Tuy nhiên ven biển Đông lại có 

nhiều giồng cát có cao độ đến 2,5m. Hình thái định cư gắn liền với địa hình, hình thái đất dẫn tới 
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việc hình thành đặc điểm riêng của các đô thị nông nghiệp “desakota” phân tán, một loại hình định 

cư đặc trưng của các vùng văn minh lúa nước tại Đông Nam Á. 

Các đô thị phân bố phân tán trên toàn vùng, chủ yếu tại các khu vực đất phù sa, các giồng cao 

dọc theo các tuyến mặt nước và các quốc lộ. Các đặc điểm của cả đô thị và nông thôn được kết 

hợp trong hình thái “đô thị nông nghiệp”- Desakota, cũng như các phát triển theo tuyến là cơ sở 

cho các hoạt động nông nghiệp năng suất cao của vùng.  

Tại vùng châu thổ trù phú này, mạng lưới đô thị phân tán đều khắp lãnh thổ và không có tầng bậc 

rõ rệt. Mạng lưới đô thị được định hình dựa trên nhịp điệu của tự nhiên và nước kết hợp với 

nguyên lý về vận tải đường thủy, do đó có khoảng cách khá đều đặn khoảng 60km giữa các đô thị 

lớn trong vùng. 

-    

Hình 14: Nền địa hình và mạng lưới đô thị nông nghiệp 

4 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG   

Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) mô tả các kịch bản  về biến đổi khí hậu với các 

thông tin chi tiết khoa học đáng tin cậy về khí hậu trong tương lai, dựa trên các mối quan hệ giữa 

BĐKH với các hệ quả do hoạt động của con người, và được sử dụng làm đầu vào cho đánh giá 

tác động. Các kịch bản và đánh giá tác động về BĐKH và mực nước biển dâng được xây dựng 

dựa trên các kịch bản phát thải khí với kịch bản thấp (B1), trung bình (B2) và cao (B3), theo đó 

Việt Nam áp dụng kịch bản trung bình (B2). Biến đổi khí hậu và NBD sẽ gây ra hai thách thức 

nghiêm trọng nhất cho vùng ĐBSCL đó là lũ lụt vào mùa mưa và tình trạng gia tăng xâm mặn vào 

mùa khô.  
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 Các xu hướng khí hậu có tính lịch sử  

BĐKH không đơn thuần chỉ là dự báo mà là thực tiễn đo đạc và đánh giá. BĐKH đã diễn ra trong 

một thời gian dài. Theo các đo đạc, thống kê, từ năm 1970 cho tới nay, ĐBSCL đã trải qua những 

gia tăng trong nhiệt độ, thay đổi lượng mưa và mực nước biển. 

 Dự báo lượng mưa và ảnh hưởng nhiệt độ 

Ảnh hưởng của BĐKH và NBD đối với mùa màng trong vùng được phân tích cho mùa khô và mùa 

mưa cho thấy sự khác biệt và các biến động do nhiệt độ, lượng mưa… cùng với các thay đổi chế 

độ dòng chảy sông Mekong với các nguy cơ hạn hán và nhiễm phèn trên toàn vùng châu thổ, gây 

ra các vấn đề thiếu hụt lớn về nguồn nước sạch cho sinh hoạt và tưới tiêu, cũng như đe dọa kinh 

tế, cuộc sống người dân và sức khỏe cộng đồng. 

Lượng mưa và nhiệt độ hàng tháng sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng tới sản xuất. Các 

vùng ngập tại thượng nguồn do lũ từ tháng 9 đến tháng 12 và các khu vực nhiễm mặn ven biển từ 

tháng giêng đến tháng năm sẽ tăng lên và bị ảnh hưởng ngày một nghiêm trọng hơn do sự thay 

đổi mực, dòng chảy, nhiệt độ, lượng mưa... 

Lượng mưa phân bổ không đồng đều trên khắp lãnh thổ ĐBSCL, lớn nhất là Bán đảo Cà Mau, và 

dọc theo Vịnh Thái Lan. Trong trường hợp Bán đảo Cà Mau phải chịu khan hiếm nước ngọt trong 

mùa khô do giảm áp lực dòng chảy theo hệ thống kênh đào mang nước ngọt đến từ sông Hậu, 

việc thu gom nước mưa có thể sẽ trở thành nguồn nước thay thế. 

 Ngập lũ và nước biển dâng 

Vùng ĐBSCL luôn phải sống chung với lũ lụt và sự thay đổi thường xuyên của nước là cơ chế sự 

sống tự nhiên của vùng. Sự màu mỡ phì nhiêu nuôi dưỡng nền nông nghiệp cho vùng có được 

nhờ lượng trầm tích phong phú đến từ các đợt lũ lụt, phân bổ khắp lãnh thổ. Các đặc điểm về địa 

hình tạo nên vùng Đồng Tháp Mười truyền thống thường bị ảnh hưởng lũ và vùng đất trũng Tây 

sông Hậu cũng nằm trong khu vực chịu ngập lụt tác động nghiêm trọng; Các vùng duyên hải có 

địa thế cao hơn và bán đảo Cà Mau ít bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên, xu hướng chung là lũ lụt 

ngày một nghiêm trọng với lũ lớn thường xuyên hơn, trung bình hai đến ba năm một lần. 

Trong khi mức dự báo nước biển tăng 17 cm vào năm 2030, 30cm vào năm 2050 và 75 cm vào 

năm 2100, khi đó, 90% vùng đồng bằng sẽ bị ngập. Nhiều nghiên cứu dự đoán rằng dòng chảy 

vào mùa khô tại vùng ĐBSCL sẽ tăng do băng tan từ vùng cao nguyên đầu nguồn cùng với mực 

nước biển tăng cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề về chất lượng nước trong vùng. Mực nước biển dâng 

cũng sẽ làm mở rộng vùng lũ và tăng cường lũ với nơi nhiều khu vực sẽ ngập sâu tới hơn 4m, đặc 

biệt tại vùng Đồng Tháp Mười. Ngoài ra, tác động của NBD đối với các vùng duyên hải sẽ nghiêm 

trọng và rõ rệt.  
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 Xâm mặn  

 

Xấp xỉ 1 triệu ha bị ảnh hưởng bởi triều cường và 1,7 triệu ha (khoảng 45% diện tích đồng bằng) 

bị nhiễm mặn trong khoảng 6 tháng mỗi năm theo các tuyến sông ngòi và cửa sông. Nước biển 

dâng sẽ đẩy mặn xâm nhập sâu vào các nhánh của sông Mekong, hệ thống kênh và các vùng đất 

ven mặt nước. Xâm mặn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực bán  đảo Cà Mau, dọc toàn bộ 

biển Đông và các khu vực ven biển dọc theo vịnh Thái Lan (hơn 24 g/l) lấn vào khoảng 20 -65 km 

từ bờ biển. Vào mùa khô, khi dòng chảy của sông Mekong ở mức thấp nhất, nước biển xâm nhập 

sâu vào vùng đồng bằng gây ra xâm mặn trên diện rộng đất canh tác. Tình trạng giảm áp lực dòng 

chảy của sông Mekong sẽ làm cho hiện tượng này trở nên nghiêm trọng hơn. 

Do tác động của BĐKH và phát triển thượng nguồn, hạn hán nghiêm trọng dẫn đến tình trạng xâm 

mặn trở thành vấn đề hết sức cấp thiết của vùng ĐBSCL trong những năm gần đây. Trong năm 

2016, hạn hán và xâm nhập mặn được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua, thậm 

chí vượt qua biên mặn dự báo đến 2050, tác động đến tất cả 13 tỉnh thành trong vùng, gây thiệt 

hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp do nước mặn xâm nhập gây ra. 

Xâm mặn vừa có tác động tiêu cực, vừa có yếu tố tích cực. Các vùng ven biển bị xâm mặn sẽ có 

điều kiện sinh thái để phát triển rừng ngập mặn tại các vùng sinh cảnh bùn lầy chịu sóng, các đảo 

ngoài biển, các vùng nước lợ ven biển, các hồ nước mặn, các ao đầm nuôi thủy hải sản nước 

mặn. Sự xuất hiện của nước mặn và lợ tại các vùng ven biển giúp các đồng nuôi tôm có điều kiện 

tốt hơn cho nuôi trồng, thậm chí trong mùa khô. Tuy nhiên, các tác động môi trường trở nên 

nghiêm trọng hơn do xâm mặn và do mở rộng các ao đầm nuôi tôm công nghiệp . Cho dù xâm 

mặn giúp giảm mức độ nhiễm acid sulphate (ASS) trong đất, nhiễm mặn lại ăn sâu vào các tầng 

nước ngầm phong phú của vùng, đặc biệt là tầng 80-120 m hay được sử dụng lấy nước sinh hoạt. 

 

Hình 16: Xâm nhập mặn ở ĐBSCL năm 2013, năm 2050 (NBD 30cm)  

 

Cốt thềm biển     Mức ngập so với mực nước biển 

Hình 15: Ngập lũ ở ĐBSCL năm 2013, năm 2030 (NBD 
17cm), năm 2050 (NBD 30cm) 
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5 CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ KHÔNG GIAN VÙNG ĐBSCL 

5.1 Chưa khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp toàn cầu 

- Là vùng trọng điểm nông nghiệp, an ninh lương thực của quốc gia và xuất khẩu nông - thuỷ 

sản hàng đầu cả nước, nhưng vùng ĐBSCL đang phải đối mặt với một loạt các bất lợi ngày 

càng gia tăng do tác đông của BĐKH và khai thác tài nguyên quá mức. Tuy là một trong 10 

vùng đồng bằng châu thổ rộng nhất thế giới, có sản lượng xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế 

giới, vùng ĐBSCL chỉ mới tham gia được một phần nhỏ trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn 

cầu.  

- Việt Nam hiện nay là một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, 

nông dân VN thu nhập vẫn ở mức cận nghèo và đang phải đối diện với tình trạng mất đất 

sinh kế trong tương lai.  

5.2 Hạn chế kết nối quốc tế và sự phụ thuộc vào TPHCM 

- Kết nối quốc tế đường hàng không, đường bộ, đường thủy của vùng còn hạn chế. Kết nối 

giao thương với khu vực Đông Nam Á và thế giới chủ yếu thông qua vùng Tp Hồ Chí Minh. 

Vai trò và lợi thế của vùng ĐBSCL trong kết nối vùng sông Mekong mở rộng chưa được 

phát huy. 

- Là một trong bốn vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, nhưng kinh tế vùng vẫn còn nhiều 

bất cập. Vùng ĐBSCL vẫn còn phụ thuộc vào  vùng TPHCM đặc biệt về công nghiệp chế 

biến, logicstic, công nghệ, tri thức và hạ tầng xã hội vùng. Chênh lệch về đầu tư và thu nhập 

giữa 2 vùng còn rất lớn. 

5.3 Chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thấp 

  

 
  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2005 – 2010 - 2014 
 

So sánh GDP giữa các tỉnh/thành  

- Tổng GDP ĐBSCL chiếm khoảng 17% cả nước, có xu hướng giảm dần trong tỷ trọng quốc 

gia, trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân GDP giai đoạn 2010 - 2014 của vùng ĐBSCL 

khá cao, là 9,98%/năm trong khi của cả nước là 5,64%/năm và vùng TPHCM là 10,05%. 

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của vùng ĐBSCL vẫn còn thấp so với mức trung 

bình của cả nước và có sự chênh lệch lớn so với vùng TPHCM. Năm 2014, GDP/người 

2014 
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vùng ĐBSCL khoảng 1.650 USD, cả nước là 1.900 USD, vùng TPHCM khoảng 3.080 USD. 

Có chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN hóa, hiện đại hóa nhưng chất lượng chuyển 

dịch chưa cao và chưa phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng. 

5.4 Kinh tế chậm phát triển, chưa  phát huy lợi thế cạnh tranh của vùng 

- Kinh tế phát triển chủ yếu theo chiều rộng, kết cấu và quy mô nền kinh tế còn nhỏ, ứng 

dụng khoa học, công nghệ còn chậm; năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp. Nền kinh tế 

chủ yếu dựa trên phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống, trên cơ sở khai thác tài 

nguyên và lao động phổ thông, chủ yếu mới ở mức tiêu thụ và xuất thô.  

- Phát triển chưa dựa trên lợi thế so sánh, có trọng tâm cho vùng và các tiểu vùng. Các mặt 

hàng nông thủy sản chủ lực, kinh tế mũi nhọn của địa phương chưa tạo được thương hiệu 

mạnh, chưa xây dựng được chuỗi giá trị cho sản phẩm. 

- Vùng chưa có đủ các điều kiện cho tăng trưởng theo chiều sâu như khoa học công nghệ, 

nguồn nhân lực có chất lượng cao và thể chế kinh tế; Chưa tạo được môi trường thuận lợi 

và hấp dẫn đầu tư. Thu hút FDI còn quá thấp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, và 

trong tương quan với TPHCM và vùng TPHCM.  

- Đầu tư phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp thiếu tập trung dẫn đến chất lượng và hiệu 

quả đầu tư còn thấp, hệ thống hạ tấng xã hội còn yếu kém, khả năng liên kết vùng chưa tốt.  

             

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ của các tỉnh / thành năm 2014 

 Sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL và các tỉnh /thành trong vùng  

- Quy mô nền kinh tế tuy có lớn lên nhờ phát triển trên cơ sở khai thác tài nguyên và lao 

động phổ thông nhưng chưa thực sự làm giàu được từ lợi thế của một nền nông nghiệp 

nhiệt đới. Kiểm soát chặt chẽ "an ninh lương thực”, những rào cản thể chế và trình độ 

KHCN thấp làm hạn chế việc đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp. 

- Nông sản của VN luôn có giá thấp hơn so với nông sản của các nước có cùng mặt hàng. 

Sản xuất nông nghiệp lạc hậu, năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, chi phí cao, ngành 

công nghiệp chế biến yếu kém. Việc chuyển đổi nhanh sang nền NN hàng hóa có giá trị gia 

tăng cao vẫn còn nhiều thách thức. 

-  
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Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2014 và tốc độ 

tăng bình quân 2010-2014 của các tỉnh vùng 

ĐBSCL 

Giá trị sản xuất nông nghiệp 2010-2014 

(nghìn tỷ) và tăng trưởng bình quân năm 

 

- Khoảng 85% - 90 % lượng hàng nông sản của VN ra thị trường thế giới phải thông qua 

trung gian “thương hiệu” nước ngoài. Rào cản chống bán phá giá, môi trường, rào cản kỹ 

thuật,… thường được các nước nhập khẩu sử dụng tại WTO và AFTA  là những trở ngại 

lớn cho  hàng nông sản xuất khẩu của VN. 

 Sản xuất và xuất khẩu thủy - hải sản vùng ĐBSCL và các tỉnh trong vùng 

- Kim ngạch xuất khẩu thủy sản vùng ĐBSCL khoảng 7 tỷ USD, nhưng lợi nhuận cho người 

nuôi và doanh nghiệp chế biến trong chuỗi giá trị thủy sản không cao, do lệ thuộc vào 

nguyên liệu nhập khẩu, tình hình dịch bệnh, sử dụng hóa chất, chất cấm và thuốc kháng 

sinh trong nuôi trồng, nhập khẩu để chế biến xuất khẩu do thiếu nguyên liệu, chi phí cho 

hoạt động xuất khẩu gia tăng (vận tải, logistic…), thuế chống bán phá giá và các biến động 

thị trường… 

 

 

Giá trị sản xuất thủy sản 2014 và tốc độ tăng 2010-
2014 của các tỉnh vùng ĐBSCL 

Giá trị sản xuất thủy sản  2010-2014 
(nghìn tỷ) và tăng trưởng bình quân năm  

 

 

 

2014 

2014 
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 Sản xuất CN & kim ngạch xuất nhập khẩu vùng ĐBSCL và các Tỉnh/Thành 

- Công nghiệp chế biến chiếm phần lớn tổng giá trị sản xuất công nghiệp, bên cạnh đó là CN 

sản xuất và phân phối  điện, gas, nước, công nghiệp khai thác. Sản xuất công nghiệp tại 

khối ngoài quốc doanh chiếm trên 50%, còn lại là khu vực nhà nước và nước ngoài. 

 

 

           

Giá trị sản xuất CN 2014 và tốc độ tăng 2010-2014 
của các tỉnh vùng ĐBSCL 

Giá trị sản xuất CN 2010-2014 (nghìn tỷ) và tăng 
trưởng bình quân năm 

 

- Năm 2014 kim ngạch xuất khẩu vùng ĐBSCL đạt 10,9 tỷ USD, trong đó, các mặt hàng xuất 

khẩu chủ yếu: Thủy sản (60% cả nước); gạo (80% cả nước); rau - quả (50% cả nước); thực 

phẩm chế biến, dệt may, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,4 tỷ 

USD. Trong đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: phân bón, sắt thép, thiết bị phụ tùng   

  

Giá trị nhập khẩu và xuất khẩu 2014 và tốc độ tăng 2010-2014 của các tỉnh vùng ĐBSCL  

 Vốn đầu tư và FDI vùng ĐBSCL và các tỉnh thành 

- Năm 2014, vùng ĐBSCL có 103 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 

khoảng 567 triệu USD (dưới 5% cả nước) chủ yếu tập trung vào các ngành CN chế biến, 

chế tạo. Riêng Long An là 51 dự án, số vốn thực hiện là 291 triệu USD. Đa phần các doanh 

nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp đều có mức vốn thấp.  

- Tổng vốn ODA thực hiện tại vùng ĐBSCL đạt trên 1 tỷ USD, trong đó khoảng 16% là viện 

trợ không hoàn lại. 

22.66(%/năm) 

19.72(%/năm) 

cả nước 

vùng ĐBSCL 

2014 
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5.5 Vấn đề dịch cư khỏi vùng, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sống thấp 

 Vấn đề dịch cư khỏi vùng 

                          
 

Hình 17: Tỉ suất di cư bình quân 2005-2014 các tỉnh vùng ĐBSCL 

- Dân số toàn vùng trong 19 năm 1995-2014 tăng khoảng 2 triệu, tức là tốc độ tăng bình 

quân là 0.63%/năm trong khi tăng tự nhiên khoảng 1,017%/năm, cho thấy có một lượng 

xuất cư lớn khỏi vùng. Tỷ suất xuất cư bình quân khoảng 6.7‰/năm; 2005 dến 2014, tổng 

số người nhập cư khoảng 240 ngàn người, trong khi xuất cư khoảng 1,2 triệu người - chủ 

yếu là đến vùng TP Hồ Chí Minh.  

- Tình trạng dịch cư lớn diễn ra song song với quá trình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn của vùng ĐBSCL, cùng với tình trạng nhiều nông dân bị mất ruộng đất, lượng lao động 

dư thừa theo mùa, cũng như có sự chuyển dịch lao động  sang các ngành cần ít nhân công 

hơn (VD: chuyển từ SX lúa gạo sang thủy sản).  

- Tất cả 13 tỉnh / thành đều có xuất cư. Trong đó, các tỉnh có tỷ suất xuất cư cao nhất là Cà 

Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long 

 Thiếu nguồn nhân lực trình độ cao 

- Chất lượng lao động còn thấp, hiệu quả lao động chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển kinh tế. Tỉ lệ lao động qua đào tạo khoảng 36% và lao động qua đào tạo nghề 

khoảng 28%, là một trong những vùng có tỉ lệ thấp của cả nước. Nguồn nhân lực có chất 

lượng di cư theo sức hút kinh tế, xã hội của vùng TP HCM. Cơ cấu lao động chuyển dịch 

chậm, tỷ lệ lao động trong khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm khoảng 60% trong tổng số lao 

động vùng. 

 Chất lượng sống của người dân còn thấp 

- Tỷ lệ thiếu việc làm của vùng ĐBSCL cao nhất cả nước, chiếm 5,2%, thu nhập thấp và 

nghèo khó trong đời sống vật chất. Tiếp cận và chất lượng dịch vụ an sinh xã hội còn hạ 

chế, bất cập… Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh, hạ tầng văn hoá thông tin, thể dục - thể 

thao... vẫn còn thấp kém hơn so với các vùng khác trong cả nước. Mạng lưới hạ tầng phục 
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vụ dân sinh như đường xá, cấp điện, bưu chính - viễn thông, cấp thoát nước chưa đồng bộ, 

hoàn chỉnh. 

- Tỉ lệ hộ nghèo gần như cao nhất cả nước và có khoảng cách rất xa so với vùng TPHCM và 

vùng  ĐBSH. Khoảng 20% dân cư thuộc diện nghèo khó, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp. 

Thu nhập bình quân đầu người tuy có tăng lên nhưng khoảng cách so với mức trung bình 

cả nước cũng tăng lên. Về chăm sóc sức khỏe, ĐBSCL đạt tỷ lệ khoảng 11.1 

giường/10.000 dân, thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước  (17,15). 

5.6 Vấn đề phân bố đô thị, tỉ lệ đô thị hóa và chất lượng đô thị  

 Phân bố đô thị 

- Tuy đã có mạng lưới 155 đô thị phân bố khá đồng đều trên toàn vùng gắn bó với mạng lưới 

kênh rạch và sản xuất nông nghiệp, mạng lưới đô thị vùng ĐBSCL chưa có sự phân bố vai 

trò, chức năng hợp lý cho các đô thị trong quá trình phát triển. 

- Cần Thơ và các đô thị trung tâm tiểu vùng chưa phát huy được vai trò phát triển kinh tế xã 

hội cho vùng, các tiểu vùng; trung tâm dịch vụ, hậu cần cho phát triển sản xuất, cung cấp 

dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng sống. 

- Kết nối các đô thị thông qua các trục giao thông thủy bộ còn hạn chế, do đó, các đô thị cũng 

chưa phát huy được hết tiềm năng và vai trò, đặc biệt là các đô thị trung tâm vùng, các đô 

thị cửa khẩu, các khu kinh tế. 

    

Hình 18: Hiện trạng các đô thị loại 1-4 vùng ĐBSCL (2014) 

 



 

30 

 Tỉ lệ đô thị hóa 

 

                    
 

Hình 19: Tỉ lệ đô thị hóa các tỉnh/ thành vùng ĐBSCL (2014) 

 

- Với dân số đô thị là 4,36 triệu người, tỉ lệ đô thị hóa của vùng ĐBSCL là 25%, thấp hơn 

nhiều so với cả nước 33% (niên giám thống kê 2014) phản ánh nền kinh tế chủ yếu là nông 

nghiệp. Có sự phân hóa rõ rệt về tỉ lệ đô thị hóa và tốc độ tăng dân số đô thị giữa 02 vùng 

phía Nam sông Hậu và vùng phía Bắc sông Hậu. Tốc độ tăng bình quân dân số đô thị giai 

đoạn 1995-2014 của vùng Bắc sông Hậu là 2.1%/năm trong khi vùng Nam sông Hậu là 

3.9%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa từ năm 1995-2014 của vùng Bắc sông Hậu tăng từ 12% lên 

16%, trong khi vùng Nam sông Hậu tăng từ 19% lên 34%. Hiện nay, 70% dân số đô thị 

vùng ĐBSCL tập trung tại vùng Nam sông Hậu. 

 Chất lượng đô thị 

- Chất lượng đô thị hóa thấp, phát triển không gian đô thị manh mún. hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ. Đô thị phát triển đơn điệu khắp toàn vùng, xây dựng 

chất lượng thấp, không quan tâm đến môi trường và bối cảnh cụ thể. Vật liệu, cách thức, 

hình thức xây dựng… giống nhau làm mất đi các bản sắc riêng của địa điểm được hình 

thành bởi truyền thống nông thôn đa dạng và  các đặc thù của đô thị. Tuy nhiên, một số 

hình thái gắn với đặc điểm địa phương được tìm thấy trên vùng ĐBSCL cho thấy cảnh quan 

được gắn kết trong phát triển nhà ở và sản xuất địa phương.   

 Vấn đề mô hình và chiến lược phát triển không gian vùng  

- Phát triển không gian vùng thiếu tầm nhìn chung, chưa có các định hướng, mô hình phù 

hợp với đặc thù của vùng. Phát triển hệ thống hạ tầng, không gian đô thị, công nghiệp 

manh mún, dàn trải, chưa tính đến yếu tố thích ứng với BĐKH và NBD. Hệ thống hạ tầng 

kinh tế - xã hội chưa được phân bố và đầu tư phát triển hợp lý, đồng bộ. Thiếu các trung 

tâm chuyên ngành cấp quốc gia, quốc tế để thúc đẩy phát triển vùng.  
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- Cảnh quan tự nhiên vùng chưa được bảo tồn và nâng cao giá trị kinh tế. Cảnh quan sản 

xuất thiếu cân bằng giữa vấn đề khai thác tài nguyên và phát triển bền vững.  

 

Hình 20: Sơ đồ hiện trạng phát triển không gian vùng ĐBSCL (2015) 

5.7 Vấn đề sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái 

- Vùng ĐBSCL có nguồn tài nguyên tự nhiên và hệ sinh thái phong phú nhưng dễ bị tổn 

thương. Đất đai không thuận lợi việc xây dựng và phát triển đô thị, công nghiệp, hạ tầng. 

Phát triển CN phân tán, manh mún, tỉ lệ lấp đầy thấp. Nhiều khu CN nằm trên khu vực đất 

đai màu mỡ, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.  

- Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và mặt nước, thâm canh nông nghiệp, khai thác tài 

nguyên quá mức làm suy thoái tài nguyên đất và nước. Vấn đề lạm dụng hoá chất trong 

nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Các vùng sinh thái ngập nước tự nhiên, các khu bảo 

tồn thiên nhiên quốc gia và khu vực sinh quyển thế giới cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. Việc xây dựng các công trình bảo vệ ven biển có nguy cơ làm suy thoái các rừng 

phòng hộ ngập mặn ven biển và làm tăng xói lở ven biển. 

- Nước mặt trong vùng bị ảnh hưởng xâm mặn và nguy cơ ô nhiễm gây khó khăn trong việc 

cấp nước sinh hoạt. Việc khai thác nước ngầm quá mức gây ra xu hướng sụt lún tại các đô 

thị trong vùng. Có mâu thuẫn trong nhu cầu nước trong sản xuất giữa các tiểu vùng nước 

ngọt và nước lợ.  

- Khai thác nước ngầm gây mức lún trung bình là khoảng 1 - 2 cm/năm trên toàn vùng. Ước 

tính tổng lượng nước ngầm hiện đang khai thác sử dụng toàn vùng khoảng 1 triệu m3/ngày.  
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5.8 Liên kết phát triển vùng còn yếu và thiếu cơ chế quản lý vùng 

- Vùng ĐBSCL đã có Ban Chỉ đạo vùng, nhưng vấn đề điều phối phát triển vùng chưa được 

thể chế hóa. Thiếu các cơ chế liên kết phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là liên kết trong sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản để tạo thành chuỗi sản xuất 

cho từng ngành; thiếu liên kết đầu tư và xúc tiến thị trường; hợp tác xây dụng thương hiệu 

chung và nâng cao chất lượng cho các sản phẩm chủ lực của vùng. Về phát triển và đầu tư 

hạ tầng các địa phương mạnh ai nấy làm, đầu tư phát triển dàn trải thiếu liên kết, không tạo 

ra lợi thế cạnh tranh. Đầu tư phát triển địa phương cục bộ có thể phá vỡ quy hoạch vùng. 

- Thiếu cơ chế liên kết trong đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội và đào tạo nguồn 

nhân lực. Thiếu liên kết chặt chẽ trong việc giải quyết các thách thức về sử dụng và bảo vệ 

tài nguyên, giải quyết ô nhiễm môi trường, quản lý tổng hợp nước và tác động của thiên tai 

và BĐKH. Chưa có đầy đủ cơ chế chính sách phát triển phù hợp, chưa tạo môi trường đầu 

tư thuâṇ lợi và hấp dẫn các nhà đầu tư, đăc̣ biệt thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa 

khẩu, khu công nghiệp và đô thị còn thấp. 

6 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

Nhìn chung, khung hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL còn chưa đồng bộ, thiếu các đầu mối hạ tầng 

quan trọng để kết nối với quốc tế, thiếu các trung tâm tiếp vận và kho vận của vùng.  Hệ thống giao 

thông đường bộ vùng trong những năm qua đã được tập trung đầu tư xây dựng và cải tạo nhưng 

vẫn còn kém phát triển so với các vùng khác, làm hạn chế việc kết nối, vận chuyển hàng hóa trong 

vùng và liên vùng. QL 1A  là con đường độc đạo luôn trong tình trạng quá tải. Hệ thống giao thông 

thuỷ, cảng biển, cảng sông chậm được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Cảng Cái Cui tuy đã xây xong 

nhưng vẫn chưa thông luồng ra biển nên ít phát huy tác dụng…điều này cũng tác động không nhỏ 

tới phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư từ bên ngoài. 

Các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị của vùng ĐBSCL như cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải 

còn thiếu và chậm triển khai xây dựng. Phát triển hạ tầng kỹ thuật hiện nay chưa đáp ứng được 

các thay đổi do tác động của BĐKH.  

6.1 Khung hạ tầng giao thông đường bộ 

 Hiện trạng hệ thống đường bộ  

Hệ thống đường bộ vùng ĐBSCL bao gồm đường cao tốc, các quốc lộ trục dọc nối vùng Đông 

Nam bộ và trục ngang hướng từ biên giới tới vùng biển cùng một hệ thống đường tỉnh đường 

huyện và giao thông nông thôn. Hiện nay, ngoài một vài tuyến đã được cải tạo mở rộng, phần lớn 

các tuyến đều chưa đáp ứng được giao thông do còn nhỏ hẹp, chưa liên tục và thiếu cầu phà.  

Các đường dọc gồm các đường: Cao tốc TP HCM - Trung Lương, QL.1, QL.50, QL.60, QL.61, 

QL.61B, QL.80, QL.N1, QL.N2 (đường Hồ Chí Minh). Các tuyến đường ngang gồm: QL.62, QL.30, 

QL.53, QL.54, QL.63, QL.57, QL.91, QL.91B, QL.Nam sông Hậu, QL Quản Lộ - Phụng Hiệp. Các 

chỉ tiêu đường bộ hiện hữu: Tổng chiều dài Cao tốc vùng ĐBSCL (đến TP HCM) là 46km; Tổng 

chiều dài QL vùng ĐBSCL là 2.230,6km. Tổng chiều dài tỉnh lộ vùng ĐBSCL là 4.037km. Tổng 

chiều dài huyện lộ là 34.996,2km. Tổng chiều dài đường các loại vùng ĐBSCL là 41309.8km; chỉ 

tiêu hiện trạng đường bộ (QL) 0,05 km/km2 và mật độ đường bộ các loại là 1,01km/km2 (cả nước 
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1,5 km/km). Giao thông nông thôn gồm các tuyến đường đã nối tới các xã, mặt đường rộng trung 

bình 3.5 m, kết cấu chủ yếu là đất đá, mùa mưa đi lại khó khăn. 

 

                                                     Hình 21: Hiện trạng khung giao thông đường bộ 

 Hiện trạng cầu lớn  

Trên tuyến huyết mạch QL.1A từ TPHCM đến Năm Căn đã có các cầu vượt sông, trong đó, có 

cầu Mỹ Thuận sông Tiền và cầu Cần Thơ qua sông Hậu nối liền vùng ĐBSCL với cả nước. Trên  

tuyến trục ven biển QL.60 hiện đã có một số cầu: cầu Rạch Miễu (qua sông Tiền), cầu Hàm Luông 

(qua sông Hàm Luông), cầu Cổ Chiên (qua sông Cổ Chiên). Trên tuyến trục ven biển QL.50 cầu 

Chợ Gạo, cầu Mỹ Lợi qua sông Vàm Cỏ. Trên trục đường Hồ Chí Minh đang xây dựng cầu Vàm 

Cống qua sông Hậu và cầu Cao Lãnh qua sông Tiền. 

 Hiện trạng giao thông đô thị  

Các thành phố thị xã thị trấn phần lớn xây dựng dọc các QL.hiện hữu, các đoạn đường này vừa là 

quốc lộ vừa là đường chính đô thị nhưng không có đường song hành hoặc đường tránh. Trong đô 

thị tỷ lệ giao thông còn thấp. Điều kiện kỹ thuật giao thông chưa hợp lý. Giao thông công cộng 

chưa được chú trọng trong từng đô thị. Giao thông tĩnh còn thiếu, phần lớn dùng vỉa hè làm bãi để 

xe. Mỗi tỉnh thường có một bến xe liên tỉnh, khoảng 2 ha, luồng xe chủ yếu đi về  TP HCM. Các 

huyện có bến xe, luồng xe về đô thị tỉnh lỵ, chưa có bến bãi cho xe tải. 

 Giao thông đường sắt   

Vùng ĐBSCL hiện nay không có đường sắt. Trước đây thời Pháp thuộc, đường sắt đã có từ TP 

HCM tới Mỹ Tho, nay đã bị xóa bỏ hoàn toàn.     

 Giao thông hàng không  
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Trong vùng ĐBSCL hiện có 4 cảng hàng không đang hoạt động bao gồm:  

- Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ: đường cất hạ cánh đạt chiều dài 3000m, rộng 45m, 

công suất 2-3 triệu hành khách/năm. Năm 2015, phục vụ 481 ngàn lượt hành khách và 

chưa có đường bay quốc tế cho thấy sân bay mới khai thác một phần rất nhỏ (15%) so với 

công suất thiết kế.  

- Cảng hàng không quốc tế Phú quốc, tỉnh Kiên Giang: đường cất hạ cánh đạt chiều dài 

3000m, rộng 45m, giai đoạn I công suất 2,65 triệu hành khách/năm. Năm 2015, phục vụ 

1,47 triệu lượt hành khách, trong đó có đường bay quốc tế đi Singapore, Nga.  

- Cảng hàng không Cà Mau, tỉnh Cà Mau : đường cất hạ cánh đạt chiều dài 1500m, rộng 

30m, công suất 200 nghìn hành khách/năm 

- Cảng hàng không Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang : đường cất hạ cánh đạt chiều dài 1500m, rộng 

30m, công suất 200 nghìn hành khách/năm 

6.2 Mạng lưới giao thông thủy 

Mạng lưới đường thủy trung ương và địa phương khá thuận lợi nhưng chưa được đầu tư phát 

triển đồng bộ, thậm chí đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến tăng chi phí vận chuyển. So với 

mạng lưới đường bộ, mật độ của các tuyến đường thủy cao gấp 3 lần và chiếm gần 70% tổng 

lượng hàng hóa vận chuyển hàng năm. Tuy nhiên 80% đầu tư cho giao thông vận tải dành cho 

việc mở rộng mạng lưới đường bộ. 

Các luồng giao thông thủy tại ĐBSCL vẫn lợi dụng điều kiện tự nhiên là chính, do đó khối lượng 

nạo vét lớn, thiếu thiết bị dẫn luồng và hệ thống phao tiêu báo hiệu. Hạn chế lớn nhất là không 

đồng cấp trên các tuyến vận tải chính: bán kính cong hạn chế, độ sâu mỗi đoạn mỗi khác trên 

cùng một tuyến sông, tĩnh không của các công trình vượt sông như cầu, cống thấp nên các tàu tải 

trọng lớn không thể đi qua... Việc kết nối giữa giao thông thủy và bộ chưa phát triển, một phần do 

cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, các hoạt động trung chuyển giữa 2 loại hình giao thông này chưa 

thuận lợi, chưa đáp ứng được các hình thức vận tải đa phương thức.  

 Đường biển: 

Luồng tàu biển bao gồm:  

- Sông Tiền chảy ra biển Đông theo 6 ngả là: sông Cổ Chiên qua tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà 

Vinh dài gần 100 km, ra biển theo 2 cửa Cổ Chiên và Cung Hầu; sông Hàm Luông và sông 

Ba lai qua tỉnh Bến Tre dài khoảng 70 km; sông Cửa Đại và sông Cửa Tiểu qua tỉnh Tiền 

Giang dài khoảng 40 km. Sông Ba lai hiện đã có đập ngăn mặn nên không còn giao thông 

thủy. 

- Sông Hậu có các cửa Định An và Trần đề, trong đó Cửa Định An là cửa chính đang sử 

dụng và khai thác cho các tàu biển, tuy nhiên chỉ khoảng 5000 DWT 

- Luồng sông Cửa Lớn qua Cửa Bồ Đề: Bãi cạn cửa sông hiện tàu trọng tải 2000 -3000 DWT 

đầy tải lợi dụng thủy triều ra vào.  

- Luồng vào cảng Hòn Chông, Bình Trị: Do luồng thuộc vùng ven bờ biển Tây thuộc vịnh Thái 

lan phẳng, nông, biên độ thủy triều nhỏ, mức độ bồi lấp trên luồng sau các kỳ nạo vét lớn.  
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Hệ thống nhóm cảng biển 6: Tổng số cảng biển toàn vùng hiện có 13 cảng. Theo Cục Hàng hải 

VN, lượng hàng hóa qua các cảng biển ĐBSCL năm 2013 chỉ đạt 7,76 triệu tấn trong tổng số hơn 

326 triệu tấn qua các cảng biển của cả nước. Vì vậy gần 80% lượng hàng xuất nhập khẩu của 

vùng phải vận chuyển bằng đường bộ qua nhóm cảng biển Đông Nam bộ với chi phí trung bình 

tăng thêm 8-10 USD/tấn, đồng thời tăng áp lực lên giao thông đường bộ. Hàng hóa, nhất là các 

loại nông, thủy sản, do tăng giá thành và thời gian vận chuyển đã chịu thêm những thiệt hại  đáng 

kể do bị suy giảm tính cạnh tranh. 

 Đường sông  

Hệ thống kênh ở ĐBSCL có chiều dài trên 28.550km, trong đó khoảng 13.000km có thể phát triển 

cho mục đích vận tải thủy. Toàn vùng có 37 con sông lớn, nhỏ với tổng chiều dài khoảng 1.700km 

và 6.700km kênh trục và 3.000km kênh cấp II. Lượng hàng hóa vận chuyển phương tiện thủy nội 

địa qua khu vực ĐBSCL đạt 51,5 triệu tấn, chiếm 30% cả nước. 

 

Hình 22: Hiện trạng giao thông thủy vùng ĐBSCL 

6.3 Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt 

 Hiện trạng nền:  

Vùng ĐBSCL có địa hình thấp, phần lớn có cấu tạo là đất yếu do đó gây nhiều khó khăn cho xây 

dựng. Có thể phân chia địa hình của khu vực ĐBSCL thành một số lọai như sau :  

- Khu vực Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang) và khu vực cù lao giữa 

sông Tiền và sông Hậu (thuộc Đồng Tháp, An Giang ) có địa hình bằng phẳng, cao độ thấp, 

trung bình từ 0,7m ÷2m. Chịu ảnh hưởng nặng của lũ hàng năm.  
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- Khu vực Tứ giác Long Xuyên (một phần An Giang, Kiên Giang) chủ yếu có địa hình bằng 

phẳng, cao độ trung bình từ 1,0 tới 1,5m bị ảnh hưởng của lũ hàng năm nhưng mức độ 

ngập nhẹ hơn so với khu vực Đồng Tháp Mười. Phía Bắc ven biên giới có địa hình tương 

đối cao (khu vực Bảy Núi, Hà tiên) cấu tạo địa chất tương đối tốt, cường độ chịu lực cao là 

khu vực có nền xây dựng thuận lợi. Hướng dốc địa hình chủ yếu từ Bắc xuống Nam.  

- Khu vực các tỉnh Vĩnh Long, Hậu giang và TP Cần Thơ địa hình bằng phẳng là khu vực 

chịu ảnh hưởng của cả lũ và triều nhưng chủ yếu là ngập nông dưới 1m. 

- Khu vực duyên hải ven biển (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) 

địa hình bằng phẳng cao độ trung bình từ 1m tới 2m, thường có dạng đất giồng cao 2m tới 

3m, nền đất yếu, bị ảnh hưởng của thủy triều biển Đông. 

 

Hình 23: Hiện trạng cao đô nền và thoát nước mặt 

 Hệ thống thoát nước mưa hiện hữu của các đô thị : 

Đặc điểm chung của các đô thị thuộc ĐBSCL là có địa hình bằng phẳng, cao độ thấp so với mực 

nước của các sông rạch, vì vậy khó khăn cho việc thoát nước. Khi có lũ trên hệ thống sông 

Mekong, hầu hết các đô thị bị ngập úng trên diện rộng trong thời gian dài. Khi có mưa, mặc dù 

không có lũ trên kênh, rạch, mức nước sông không cao, nhưng nhiều khu vực tại các đô thị vẫn 

úng ngập, do chưa có hoặc thiếu cống thoát nước. Đặc biệt những khu vực trũng thấp tại các đô 

thị, ngay cả khi không mưa, nhưng khi triều cường, nước từ kênh, rạch tràn vào cũng làm úng 

ngập. 

Hệ thống thoát nước mưa hiện hữu của các đô thị trong vùng nhìn chung chưa đảm bảo cho việc 

thoát nước của các đô thị. Các tuyến thoát nước chủ yếu tập trung tại các khu trung tâm của đô 
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thị, được xây dựng đã nhiều năm, nhiều thời kỳ khác nhau nên thường có hiện tượng chắp vá 

thiếu đồng bộ và bị xuống cấp nhiều, do đó vẫn còn hiện tượng gây úng ngập cục bộ khi trời mưa. 

Các khu vực đô thị mới phát triển tuy đã chú trọng đến việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

nhưng vẫn còn chưa đạt được hiệu quả cao do xây dựng manh mún, không có quy hoạch tổng 

thể toàn bộ mạng lưới của đô thị. 

Hiện tại tất cả các đô thị đều sử dụng hệ thống thoát nước chung nước mưa và nước bẩn, do đó 

không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. Riêng TP Cần Thơ đã triển khai xây dựng hệ thống 

thu gom nước thải sinh hoạt khu vực Bắc và Nam sông Cần Thơ để đưa về trạm xử lý tại quận 

Cái Răng với công suất 30.000m3/ngày đêm, tuy nhiên hiện nay dự án này vẫn còn chưa đưa vào 

sử dụng được.. 

 Tình hình thiên tai: 

Vùng ĐBSCL là khu vực hạ lưu của hệ thống sông Mekong có cao độ địa hình tương đối thấp, 

thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ và thuỷ triều biển Đông. Theo bản đồ địa hình của ĐBSCL 

có thể chia ra làm các vùng chính: 

- Vùng bị ảnh hưởng của lũ gồm: Vùng bị ngập sâu >2.5 m; Vùng bị ngập sâu từ 1.5m tới 

2.5m; Vùng bị ngập nông dưới 1.5m. 

- Vùng chịu ảnh hưởng của thuỷ triều: gồm vùng duyên hải ven biển của các tỉnh từ Tiền 

Giang tới Cà Mau. Thủy triều biển Đông tại ĐBSCL có chế độ bán nhật triều với biên độ 

triều tương đối lớn trung bình từ 2.0 đến 3.0m. Thủy triều biển Tây (từ mũi Cà Mau tới Hà 

Tiên) có chế độ nhật triều với biên độ triều tương đối nhỏ trung bình từ 1.0 tới 2.0m. Các đô 

thị trong khu vực này chủ yếu được xây dựng trên những khu vực có địa hình cao hoặc đã 

được san đắp tôn nền chống ngập. 

- Sạt lở bờ sông: Tình trạng sạt lở bờ và biến đổi lòng sông là một tiến trình tự nhiên do 

những thay đổi trong quá trình hình thành và tái lập sự ổn định của dòng chảy. Tuy nhiên, 

hiện tượng sạt lở bờ và biến đổi lòng dẫn trong thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng 

và diễn biến phức tạp, gây nên những tác động không nhỏ đến các ổn định và phát triển 

kinh tế - xã hội trong vùng, đặc biệt là trên các trên các sông lớn như Sông Tiền, Sông 

Hậu… Các đô thị lớn nằm ven sông cần được nghiên cứu và có các biện pháp phòng 

chống sạt lở một cách triệt để: trên sông Tiền có các đô thị như thị xã Hồng Ngự, thị xã Tân 

Châu, thành phố Sa Đéc, thành phố Mỹ Tho…; trên sông Hậu có các đô thị như thành phố 

Châu Đốc, thành phố Long Xuyên, thành phố Cần Thơ… 

 Hạ tầng thủy lợi 

Đầu tư cho thuỷ lợi vẫn còn rất hạn chế. Nhiều công trình thuỷ lợi còn thô sơ, không đồng bộ, 

chưa khép kín nên chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu khi chuyển đổi cơ cấu sản xuất.  

6.4 Hiện trạng cấp nước 

 Nguồn nước 

Nguồn nước mặt : Tài nguyên nước mặt ở vùng ĐBSCL rất phong phú, sông Mêkong chảy qua 

ĐBSCL với hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền có chiều dài khoảng 225Km qua điạ 

phâṇ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Viñh Long, Bến Tre, Trà Vinh. Sông Hậu có 
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chiều dài khoảng 200Km. Nối giữa sông Tiền và sông Hâụ có nhiều sông, kênh vừa có tác duṇg 

chia nước trong mùa lũ và còn có tác duṇg trong giao thông thủy, tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt. 

Ngoài ra vùng đồng bằng sông Cửu Long còn có 2 sông nhỏ hơn là sông Vàm Cỏ Đông và Vàm 

Cỏ Tây với tổng chiều dài khoảng 216km, nhưng không đủ tiêu chuẩn là nguồn cấp nước do 

nhiễm phèn vào mùa khô. Tuy vùng ĐBSCL với mạng lưới sông kênh rạch chằng chịt, không phải 

bất kỳ ở đâu cũng có thể sử dụng nước mặt để phục vụ cho sinh hoạt bởi nước mặt một số vùng 

bị nhiễm mặn và phèn.. 

Nguồn nước mưa: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa lượng nước mưa ở ĐBSCL khá dồi 

dào với lượng nước mưa hàng năm từ 1.300 - 2.000mm, lượng mưa trung bình là 200-300 

mm/tháng thay đổi tùy theo địa phương. Nước mưa là nguồn bổ sung quan trọng để cấp nước cho 

nhu cầu ăn uống sinh hoạt của nhân dân vùng ĐBSCL, nhất là những vùng ven biển và các vùng 

bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng.   

Nguồn nước ngầm: Nước ngầm có thể khai thác trong các trầm tích Pleistoxen, Plioxen và Mioxen 

với 4 tầng khai thác khác nhau: tầng Pleitoxen trên sâu 50-130m , tầng Pleitoxen dưới sâu 170-

200m, tầng Plioxen sâu 250-300m (khu trung tâm hữu ngạn sông Hậu, Cà Mau, Bạc Liêu) và tầng 

Mioxen sâu 450m (Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long). Trong đó tầng Plioxen và tầng 

Mioxen là 2 tầng có chất lượng tốt nhất.. 

 Hiện trạng các nhà máy nước chính 

Tổng công suất các nhà máy cấp nước cho các đô thị trong các tỉnh/thành vùng ĐBSCL hiện nay 

khoảng 1.182.000 m3/ng, trong đó nước mặt chiếm 67% và nước ngầm 33%. 

Các đô thị trong vùng ĐBSCL hiện có gần 40 hệ thống cấp nước tập trung quy mô từ 10.000m3 

trở lên cung cấp cho các thành phố, thị xã và hàng trăm trạm cấp nước đơn lẻ có công suất từ 200 

- 1.000m3/ngày cung cấp cho khu vực thị tứ và trung tâm xã, về cơ bản đã phần nào đáp ứng 

được các nhu cầu về cấp nước. Tuy nhiên lượng rò rỉ, tổn thất từ 25-35% của các hệ thống cấp 

nước gây lãng phí rất lớn. 

 Hiện trạng cấp nước khu vực đô thị -  KCN 

Tiêu chuẩn dùng nước bình quân khoảng 100 - 120 l/ng-ngày. Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước 

khoảng 80 – 90% dân số đô thị toàn vùng.  

Hệ thống cấp nước các đô thị ĐBSCL được xây dựng qua nhiều thời kỳ, đường ống cũ mới xen 

kẽ, một số xây dựng trên 30 năm nên hư hỏng và đóng cặn nhiều, tăng tổn thất áp lực và tổn thất 

nước rất lớn, vấn đề tu bổ và thay thế gặp nhiều khó khó khăn về kinh phí.  

Trong những năm gần đây, với các nguồn vốn khác (ODA, WB, …) một số nhà máy nước đã 

được xây dựng, có công nghệ hiện đại (TP. Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp…) chủ yếu tập trung 

xây dựng các nhà máy nước, nhưng chưa đầu tư phát triển thêm mạng lưới cấp nước và giải 

quyết các vấn đề thất thoát nước….Vì vậy, chưa phát huy hiệu quả của hệ thống cấp nước hiện 

hữu. 

 Hiện trạng cấp nước khu vực nông thôn. 

Tại các xã đã có hệ thống cấp nước nhỏ lẻ từ 100-200m3/ngày cung cấp nước sạch cho dân cư 

nông thôn với tiêu chuẩn 50-60l/người ngđ 
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Hình 24: Hiện trạng cấp nước vùng ĐBSCL 

6.5 Hiện trạng quản lý chất thải và nghĩa trang 

 Thoát nước thải 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt toàn vùng hiện khoảng 1,12 triệu m3/ngày, trong đó nước thải 

sinh hoạt đô thị khoảng 340.000m3/ngày.  

Tại các đô thị và các điểm dân cư đô thị: hệ thống thoát nuớc đa phần là hệ thống cống chung 

(nước mưa và nước thải chảy chung) xây dựng chưa hoàn chỉnh, không đồng bộ. Hầu hết các đô 

thị chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải ngoài nhà máy xử lý nước thải của TP. Cần Thơ và 

Đồng Tháp và nhiều đô thị còn thiếu mạng lưới cống, chưa tiêu thoát hết nước mưa, gây ngập 

úng cục bộ. Trong đó nước thải sinh hoạt và sản xuất chưa có hệ thống thu gom và xử lý đang xả 

trực tiếp ra sông rạch và môi trường xung quanh, đây là tác nhân gây ô nhiễm nước ngày càng 

gia tăng. 

Tỷ lệ nước thải được xử lý chiếm tỷ lệ rất nhỏ, một số thành phố thị xã đang lập dự án xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải tại Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang….. Các khu vực như thị trấn 

huyện lị, lưu lượng nước thải ít, nhỏ lẻ nước thải chủ yếu xả phân tán nên nước thải thường được 

xử lý bằng bể tự thấm và chảy về các kênh mương, hoặc nơi thấp trũng.  

Khu vực nông thôn gần chưa có thu gom và xử lý nước thải, nước thải hầu như được xả trực tiếp 

ra ngoài môi trường, cũng rất hạn chế về số hộ gia đình có bể tự thấm hợp vệ sinh 
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Nước thải công nghiệp : Các khu công nghiệp tập trung tại các tỉnh đã xây dựng nhà máy xử lý 

nước thải và xử lý trước khi xả ra môi trường. Tuy nhiên một số khu công nghiệp chưa vận hành 

nhà máy xử lý nước thải nên nước thải sản xuất chưa được xử lý đổ vào hệ thống cống chung 

của cả khu hay xả chung với các khu dân cư, đổ thẳng ra sông, kênh, rạch. Tại các cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ nước thải sản xuất cũng được xả chung với nước thải sinh hoạt ra sông rạch.  

Nước thải y tế : Hiện nay chỉ có một số bệnh viện lớn cấp tỉnh, cấp vùng được đầu tư trạm xử lý 

nước thải, còn lại hầu như nước thải bệnh viện vẫn chưa được xử lý đều được thải ra hệ thống 

công thoát nước chung. 

 Hiện trạng quản lý chất thải rắn 

Tổng lượng rác toàn vùng khoảng  4.200 tấn/ngày. Trong đó, lượng thu gom từ các thành phố thị 

trấn khoảng 3.200 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 70-80%, số còn lại không được quản lý, hoặc người dân, các 

cơ sở không tuân thủ theo các quy định của các đô thị, tự xả xuống các sông, kênh rạch… góp 

phần ảnh hưởng đến môi trường khu vực và ô nhiễm các sông rạch đáng kể.  

Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có bãi rác quy mô nhỏ từ 10-20ha phục vụ cho thành phố, thị xã 

như Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp….Riêng Long An đang triển khai dự án 

xây dựng khu xử lý CTR cấp vùng tại Thủ Thừa quy mô 1760ha.  

Tuy nhiên, hiện nay trong vùng ĐBSCL hầu hết đều là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, rác 

gần như chỉ được chôn lấp tự nhiên chưa đúng quy trình, không có biện pháp thu hồi và xử lý 

nước rỉ rác. Đây cũng là tác nhân gây ô nhiễm về không khí (mùi), trực tiếp và gián tiếp gây ô 

nhiễm kênh rạch, tầng nước ngầm, đồng ruộng và khu vực nuôi thủy sản.  

Rác y tế : Hầu hết các bệnh viện lớn của các tỉnh đều đã được trang bị lò đốt rác y tế.  

Chất thải rắn công nghiệp : Hầu hết các khu công nghiệp chưa có khu xử lý chất thải rắn công 

nghiệp, chất thải rắn công nghiệp hiện nay chủ yếu vẫn được thu gom và xử lý cùng rác thải sinh 

hoạt.  

 Nghĩa trang: 

Toàn vùng có khoảng 1.200ha đất nghĩa trang được quy hoạch tại các đô thị. Trong đó tại các đô 

thị chính là 650 ha. Hiện nay tại các tỉnh, thành phố trong vùng đều có nghĩa trang riêng, có quy 

mô vừa và nhỏ từ 5-20ha, các đô thị nhỏ cấp huyện nghĩa trang nhân dân có quy mô 2-5ha. Đa 

phần trong các đô thị, khu dân cư vẫn tồn tại nhiều nghĩa địa nhỏ nằm rải rác, đôi khi theo tôn 

giáo, dân tộc hay theo dòng tộc.  

Phần lớn nghĩa trang vẫn theo kiểu truyền thống cũ chủ yếu là địa táng, một số địa phương đã có 

lò hỏa táng nhưng tỷ lệ hỏa táng rất thấp. Nghĩa trang phân bố rải rác, không theo quy hoạch và 

các nghĩa trang phần lớn không có hệ thống thoát nước kể cả nghĩa trang đô thị.  

Việc tổ chức quản lý nghĩa trang trong các đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Do phát triển đô 

thị nên hầu hết các nghĩa trang trong đô thị không đảm bảo khoảng cách ly đến các công trình 

xung quanh gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. 

Vấn đề di dời giải tỏa nghĩa địa, nghĩa trang nhân dân là công tác khó khăn và nhay cảm về tín 

ngưỡng và tôn giáo cần được quan tâm của các cấp ngành địa phương trong quá trình quy hoạch, 

chỉnh trang đô thị. 
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Hình 25: Hiện trạng quản lý chất thải và nghĩa trang 

6.6 Hiện trạng cấp điện: 

 

Hình 26: Hiện trạng cấp điện vùng ĐBSCL 
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- Nhà máy điêṇ: Nhà máy điện Trà Nóc 193,5MW, Ô Môn 1.200MW,  Cà Mau 1.500MW,  

Duyên Hải III 1.244MW (xây dựng gần xong), điện gió Bạc Liêu 99MW, Dương Đông (Phú 

Quốc) 12MW. 

- Traṃ nguồn 500kV: Traṃ Mỹ Tho, Ô Môn, Duyên Hải . 

- Traṃ nguồn 220kV: Long An, Mỹ Tho, Cai Lậy, Bến Tre, Vĩnh Long 2, Trà Vinh, Cao Lãnh, 

Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Long Xuyên 2, Châu Đốc, Rạch 

Giá. 

- Lưới điêṇ: Gồm các tuyến điêṇ 500kV: Nhà Bè - Mỹ Tho - Ô Môn, Phú Lâm - Mỹ Tho - Ô 

Môn, NMĐ Duyên Hải – Mỹ Tho, và các tuyến 220kV liên kết các trạm 220kV. 

 

7 ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH VÀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

7.1 Đánh giá Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL phê duyệt năm 2009  

 

 

Hình 27: Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 
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 Mô hình quy hoạch và dự báo  

Nhìn chung Quy hoạch XD vùng ĐBSCL phê duyệt năm 2009 áp dụng mô hình quy hoạch chưa 

phù hợp và quá chú trọng vào phát triển hạ tầng thiếu khả thi trong điều kiện nguồn lực hạn chế 

và chưa xét đến các tác động biến đổi khí 

hậu. Các dự báo phát triển vùng về dân 

số, quy mô đô thị và công nghiệp quá lớn, 

không khả thi. Mô hình phát triển và cấu 

trúc không gian theo mô hình vùng đô thị 

lớn, đô thị hóa cao (xác định vùng đô thị 

trung tâm, vùng đô thị đối trọng, đô thị vệ 

tinh) không phù hợp với đặc thù vùng 

nông nghiệp ĐBSCL. Cấu trúc nông 

nghiệp, cây xanh cảnh quan đề xuất 

không gắn vào thực tế và đặc thù cảnh 

quan sinh thái tự nhiên và nông - ngư 

nghiệp của vùng. Quy hoạch đô thị hóa 

và hạ tầng chưa xem xét đến các ảnh 

hưởng của ngập lụt và xâm mặn trong 

tương lai.  

 Kết nối quốc tế 

Trong khi kết nối vùng và quốc gia dường như đã được bảo đảm bằng hệ thống giao thông khá 

dày đặc (đường bộ và cảng biển) thì kết nối quốc tế theo các tuyến sông Mekong và đường hàng 

hải lại chưa mạnh mẽ để kích thích sự phát triển và giao thương xuyên quốc gia cho vùng. Điều 

này sẽ dẫn đến hàng hóa xuất nhập cho vùng ĐBSCL hầu hết sẽ phải đi qua TP. Hồ Chí Minh.   

 Giao thông (đường bộ và đường thủy) 

Sự phân bố dàn trải và quá nhiều của hệ thống hạ tầng đường bộ mặc dù định hướng giao thông 

trong Quy hoạch 2009 về cơ bản tuân theo các chiến lược giao thông quốc gia. 4 trục bắc/nam tạo 

ra khung xương sống cho cấu trúc không gian vùng, giúp cho khả năng tiếp cận đồng đều kết nối 

vùng ĐBSCL vào hệ thống giao thông quốc gia. Tuy nhiên, giao thông được quy hoạch lãng phí, 

dàn trải do cách phân bố quá đều đặn và đơn điệu. Quy hoạch khó có thể khả thi trong điều kiện 

thiếu nguồn lực và cần đưa ra lựa chọn, ưu tiên để phát triển.  

Quy hoạch 2009 không chú trọng nhiều đến hệ thống giao thông thủy mà chưa nhận diện được 

giao thông thủy chính là công cụ khởi nguồn và đóng vai trò quan trọng nhất của quá trình khai 

hóa nội địa vùng ĐBSCL. Hiện nay, giao thông thủy có ý nghĩa kinh tế rất lớn cho vùng ĐBSCL, 

khi mà chi phí đầu tư sẽ tiết kiệm được rất nhiều so với phát triển hạ tầng đường bộ do đặc điểm 

địa chất và thổ nhưỡng tuy phì nhiêu nhưng lại không ổn định cho xây dựng, nếu không muốn nói 

là sẽ dẫn đến những lãng phí và rủi ro nghiêm trọng cho phát triển. Với điều kiện và đặc điểm 

phong phú về mạng lưới thủy văn, khi được hiện đại hóa và bảo dưỡng tốt, giao thông thủy hoàn 

toàn có thể phát triển thành công và lâu dài, phục vụ nhu cầu vận chuyển ở các quy mô của vùng.  

Hình 28: Mô hình phát triển của Quy hoạch vùng 

ĐBSCL phê duyệt  2009 
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Hình 29: Sự phân bố dàn trải của hệ thống hạ tầng đường bộ không xem xét tác động ngập 

tương lai (QH2009) 

 Hình thái và bản sắc đô thị 

 

Hình 30: Hệ thống đô thị trong QH 2009 được phân loại theo tầng bậc mà không có liên quan 

đến đặc điểm và tính chất từng đô thị  
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Với cách thức quy hoạch theo số lượng và tầng bậc, hệ thống đô thị trong Quy hoạch 2009 được 

phân loại theo tầng bậc mà không có liên quan đến đặc điểm và tính chất từng đô thị. Thực tế là 

các đô thị vùng ĐBSCL đã và đang thay đổi nhanh chóng. Thậm chí, các khu vực nông thôn cũng 

vậy, các hoạt động xây dựng đang làm chuyển biến môi trường theo tốc độ và quy mô chưa có 

tiền lệ. Mặc dù phát triển, xây dựng diễn ra khắp mọi, nhưng khó có thể thấy được sự khác biệt 

đáng kể giữa các đô thị. Hầu hết hình thái đô thị hiện đại trong vùng đều khá đơn điệu: xây dựng 

chất lượng thấp, không quan tâm đến môi trường. Với cách phát triển như vậy khắp mọi nơi trong 

vùng, có thể nói làn sóng đô thị hóa đang làm đơn điệu hóa vùng ĐBSCL mạnh mẽ tới mức các 

đặc trưng địa phương ngày càng trở nên mờ nhạt.   

 Khu cụm công nghiệp và công nghiệp hóa nông nghiệp 

Quy hoạch vùng 2009 định hướng công nghiệp hóa nhanh chóng tại vùng ĐBSCL với sự gia tăng 

rất lớn về quỹ đất phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều khu công nghiệp trong 

vùng ĐBSCL đang trong tình trạng lấp đầy thấp và diện tích đất bỏ hoang quá lớn, thể hiện sự 

không thành công trong chính sách phát triển công nghiệp. Giữa các tỉnh/thành lại có sự cạnh 

tranh để thu hút đầu tư từ ngân sách Trung ương và vốn FDI và các đầu tư này có xu hướng 

được phân bổ khá đồng đều cho các tỉnh thể hiện ở số lượng các khu cụm công nghiệp. Mô hình 

phát triển kinh tế có tính phụ thuộc kể cả nguồn đầu tư nước ngoài lẫn đầu tư trong nước đều luôn 

có rủi ro là không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đất nông nghiệp màu mỡ bị lãng phí và đầu tư 

không hiệu quả đòi hỏi phải xem xét lại các chính sách đối với các KCN của vùng. 

Chắc chắn việc hợp lý hóa số lượng và quy mô của các khu công nghiệp là hết sức cần thiết. 

Vùng ĐBSCL có phải là vùng dành cho công nghiệp hóa đa ngành và dàn trải? (có hiệu quả hay 

không khi đầu tư cho các ngành công nghiệp sản xuất cạnh tranh dựa trên nhân công giá rẻ?). Có 

phải là rõ ràng nên tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến nông - thủy sản địa phương để 

tăng giá trị thặng dư cho xuất khẩu?   

Chính sách về công nghiệp hiện nay dẫn đến tình trạng có quá nhiều khu, cụm công nghiệp. Đồng 

thời các khảo sát, phân tích sơ bộ cho thấy tình trạng quy hoạch, mở rộng đô thị tràn lan trên khắp 

vùng. Hầu hết các khu vực phát triển mở rộng còn chưa được sử dụng hiệu quả, thậm chí vẫn để 

trống, trong khi chức năng sử dụng nông nghiệp của các khu vực đó đã không còn nữa. Tình 

trạng này có thể được nhìn nhận như là sự cần thiết để điều chỉnh các chính sách phát triển đô thị 

và công nghiệp đang bị đầu cơ hóa, đồng thời tạo cơ hội cho hàng loạt các đề xuất mới cho tương 

lai trên cơ sở nghiên cứu, tái cấu trúc các khu vực chưa sử dụng và chuyển từ phát triển đô thị 

chung chung, đơn điệu sang các phát triển chiến lược theo từng bối cảnh cụ thể để củng cố bản 

sắc của các đô thị trong vùng. 

 Quy hoạch hạ tầng không hiệu quả, chưa tối ưu hóa  

Trong khi quy hoạch đô thị và công nghiệp đã đưa ra cung ứng dư thừa đất đai cho phát triển, hệ 

thống hạ tầng được quy hoạch mới cũng thể hiện rõ đặc điểm phát triển không hiệu quả, lãng phí. 

Mạng lưới đường bộ được định hướng cho việc sử dụng trong tương lai xa mà không thể dự báo 

trước. Tuy nhiên một số tuyến đường được quy hoạch quá lớn và hậu quả là lãng phí khi đầu tư 

xây dựng, sử dụng và bảo trì. Rõ ràng, việc tối ưu hóa các tiêu chuẩn hạ tầng là cần thiết và quan 

trọng, đối với cả hạ tầng mới và hạ tầng hiện có. 
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 Sinh thái và khí hậu 

Vùng ĐBSCL nằm trong lưu vực sông Mekong, là vùng sinh cảnh lớn thứ hai trên thế giới vế số 

chủng loại và đa dạng sinh học. Vùng ĐBSCL được biết đến nhờ hệ thống rừng ngập nước lợ và 

rừng ngập ngọt quý hiếm và cần được bảo tồn (rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ và Đồng Tháp 

Mười - nơi cư trú của các loài chim di cư theo mùa). Số lượng khu bảo tồn thiên nhiên và định 

hướng các biện pháp phục hồi sinh thái vùng trong quy hoạch còn rất hạn chế và nhìn chung mới 

được nêu ra trên cơ sở quy hoạch ngành. Mặt nước và các vùng đất cao nằm song song và lân 

cận (cồn cát, giồng cao ven sông, ven biển, các kè, đê dọc kênh rạch) là đặc điểm nổi bật của 

vùng ĐBSCL. Cho tới thời điểm này, các phát triển dọc tuyến chưa tạo nên được đặc trưng độc 

đáo này và chưa đạt được thành công về mặt sinh thái cho vùng. Hệ thống mặt nước và vùng đất 

“cao” liền kề chiếm từ 10 đến 12% bề mặt vùng ĐBSCL, và tuyến xanh cây – mặt nước này tạo 

thành khung xương sống cho hệ sinh thái của vùng, cũng như vai trò quan trọng này phải được 

lưu tâm đầy đủ trong tất cả các chiến lược phát triển của vùng. 

Trong quy hoạch vùng hiện tại ít lưu tâm đến sự cân bằng sinh thái, còn vấn đề biến đổi khí hậu 

thì hầu như chưa được xem xét đến. Tác động của nước biển dâng, gia tăng nhiễm mặn và các 

thay đổi về lượng mưa và ngập lụt - hiện tượng tự nhiên thường xuyên xảy ra trong vùng - tất cả, 

đều là những vấn đề tối quan trọng cần được dự báo trong kịch bản quy hoạch phát triển vùng. 

Biến đổi khí hậu không nhất thiết chỉ được nhận thức theo hướng nhằm bảo vệ và ứng phó mà 

nên được xem xét như là điều kiện thực tế cần thích ứng để tạo ra sự cân bằng mới. Sự cân bằng 

mới giữa nông nghiệp và sinh thái sẽ luôn là một yêu cầu quan trọng cần được đưa vào định 

hướng và các chương trình thực hiện của quy hoạch. 

   

Hình 31: Đô thị hóa và phát triển hạ tầng chưa xem xét đến các ảnh hưởng của ngập lụt và xâm 

mặn trong tương lai dưới tác động của BĐKH. 
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Một trong số những yếu tố nền tảng liên quan đến vấn đề BĐKH-NBD là khả năng bổ sung, điều 

chỉnh các chính sách liên quan đến đê điều. Các tuyến đê là những yếu tố quan trọng để xác định 

giới hạn của vùng sinh thái ngọt (và là đặc trưng của một nền văn hóa lúa nước). Việc chuyển đổi 

sang một cấu trúc ít cứng nhắc hơn trên cơ sở xác định lại giới hạn của các vùng nước lợ và vùng 

bị xâm mặn để chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp, đặc biệt là các vùng thủy sản ven biển và 

tái phục hồi rừng ngập mặn. Việc tập trung tái phát triển một vùng rộng lớn các khu rừng phòng hộ 

ngập mặn ven biển và các loại rừng khác của vùng là cách thức tất yếu để cân bằng cách thức 

khai thác một chiều đã và đang diễn ra trong vùng. 

7.2 Đánh giá các quy hoạch vùng tỉnh 

 Các dự báo quá cao, không thực tế 

 

Hình 32: Bản đồ ghép các QHXD vùng tỉnh vùng ĐBSCL  

Các dự báo phát triển trong các QHXD vùng tỉnh là quá cao, không thể thực hiện được, trong đó:  

Về dân số và đô thị hóa: Trong vòng 20 năm vừa qua (1995-2015) tốc độ tăng dân số vùng 

ĐBSCL bình quân có xu hướng giảm từ khoảng 1% còn 0.35%/năm. Trong khi theo dự báo trong 

các QHXD vùng tỉnh tốc độ tăng bình quân lên đến trên 2%/năm đến 2020 và trên 1.5%/năm đến 

2030 là không thực tế. Tốc độ tăng dân số đô thị vùng ĐBSCL 1995-2015 không vượt quá 

3,5%/năm, trong khi theo các QH vùng tỉnh tốc độ tăng bình quân lên đến gần 9%/năm đến 2020 

và gần 6%/năm đến 2030. Tỉ lệ đô thị hóa toàn vùng từ 25% (2014) tăng lên khoảng 40% năm 

2020 và 50% năm 2030 như theo tổng hợp các QHXD vùng tỉnh là không khả thi. 



 

48 

Về quy mô phát triển đô thị : Dự báo quy mô đất XD đô thị theo các QHXD vùng tỉnh là khoảng 

400-450 nghìn ha (2020) và khoảng 450-500 nghìn (2030) trong khi hiện trạng đất đô thị mới chỉ 

khoảng 45 nghìn ha (2014). 

Về quy mô công nghiệp : Dự báo quy mô đất công nghiệp tập trung theo QHXD các vùng tỉnh 

khoảng 20 nghìn ha (2020) và 24 nghìn ha (2030). Tuy nhiên, tổng diện tích KCN đã thành lập 

khoảng 16.000 ha (2014), trong đó chỉ có khoảng 50% diện tích đã được xây dựng cơ sở hạ tầng 

(khoảng 8.300 ha) và diện tích đã cho thuê hoặc lấp đầy chỉ 30-35% (khoảng 3.700 ha). Cho đến 

năm 2020, riêng việc lấp đầy hơn 8.000 ha diện tích đã được triển khai hiện hạ tầng cũng khó có 

khả năng thực hiện được. 

 Hạ tầng chưa chú trọng tính khả thi và vấn đề BĐKH 

Mạng lưới hạ tầng được ghép từ các QHXD vùng tỉnh cho thấy có bổ sung thêm một loạt các 

tuyến đường mới so với Quy hoạch 2009 mà đã được đánh giá là dư thừa và dàn trải. Các vấn đề 

tương tự như đối với QH 2009 về sự lãng phí và thiếu hiệu quả trong sử dụng đất, dàn trải và rủi 

ro về đầu tư do thiếu tính bền vững, chưa xem xét đến vấn đề BĐKH và NBD.   

 Phát triển đô thị, CN dàn trải, gây lãng phí tài nguyên đất đai của vùng 

Bản ghép quy hoạch XD các vùng tỉnh cho thấy một diện tích rất lớn đất đai dành cho mở rộng đô 

thị dàn trải nhưng không phù hợp với khả năng phát triển thực sự. Điều này là nguy cơ làm mất đi 

những vùng đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự đối với việc 

quy hoạch các khu công nghiệp mới. Điều này cho thấy cần giảm mạnh cho những phần mở rộng 

các đô thị và khu công nghiệp để phù hợp với thực tế tăng trưởng về dân số và phát triển công 

nghiệp. 

 

Hình 33: Phát triển đô thị và CN: ghép các QHXD đến năm 2020 của 12 tỉnh và Tp Cần Thơ 

 



 

49 

 Thay đổi về cảnh quan 

Tình trạng phát triển và quy hoạch đô thị, công nghiệp (quá lớn) làm lãng phí rất nhiều đất sản 

xuất nông nghiệp của vùng. Nhiều vùng nông nghiệp rộng lớn cũng đang biến đổi do chuyển dịch 

cơ cấu mùa vụ (thường tại các vùng sản xuất tập trung có điều kiện tối ưu về đất đai và thủy lợi).  

 Ghép các QH vùng tỉnh : Cảnh quan + đường xá + đô thị + khu kinh tế  

  

Hình 34: Bản ghép các QHXD đến năm 2020 của 12 tỉnh và Tp Cần Thơ  

Cảnh quan sản xuất (rừng, nông nghiệp) bị thay đổi mạnh mẽ, trong đó, nhiều khu vực có  thể suy 

thoái hoặc biến mất do thay đổi chức năng sử dụng đất theo các QHXD vùng tỉnh.  

  

Hình 35: Các vùng cảnh quan sản xuất bị biến đổi: ghép các QHXD 2020 của 12 tỉnh và Cần Thơ 
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7.3 Rà soát các quy hoạch chuyên ngành 

Đồ án đã rà soát, đánh giá các quy hoạch ngành của quốc gia, của vùng ĐBSCL và các tỉnh/thành 

trong vùng. Trên cơ sở đó, tích hợp hoặc kiến nghị các điều chỉnh cần thiết đối với các quy hoạch 

chuyên ngành. Các quy hoạch được rà soát bao gồm: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020 

- Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2030 

- Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

- Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050  

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030  

- Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển ĐBSCL (nhóm 6) đến 2020, định hướng đến 2030 

- Quy hoạch phát triển CN vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đến 2020, tầm nhìn đến 2030 

- Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đến năm 2020  

- Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đến  năm 2020 

- Quy hoạch phát triển điện lực vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và quy hoạch chung các đô thị lớn vùng ĐBSCL.  

- Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh/ thành trong vùng. 

- Các quy hoạch chuyên ngành CN và hạ tầng kỹ thuật của các tỉnh/ thành trong vùng. 

7.4 Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch 

 Dự án giao thông vùng và quốc gia:  

Trong những năm qua đã và đang triển khai thực hiện được một số dự án như:  

- Hoàn thành tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh đi Trung Lương. 

- Đường Hồ Chí Minh đã thực hiện các đoạn Mỹ An - Vàm cống, Đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - 

Gò Quao - Vĩnh Thuận, tuyến từ thị trấn Năm Căn đến Đất Mũi  

- Nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (đoạn từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau).  

- Tuyến đường Nam Sông Hậu (từ Cần Thơ đi Bạc Liêu), tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp; xây 

dựng mới tuyến đường nối thành phố Vị Thanh đi Cần Thơ, Tuyến ven biển Hà Tiên - Rạch 

Giá - Cà Mau. 

- Đã hoàn thành các cầu Cần Thơ, Mỹ Thuận, Hàm Luông, Cổ Chiên, đang xây dựng cầu 

Vàm Cống, Cao Lãnh. 

- Nâng cấp cảng hàng không Cần Thơ, xây mới cảng hàng không Phú Quốc.  

- Dự án Kênh Quan Chánh Bố (kênh Trà Vinh) đã được thông luồng.  

- Nâng cấp 2 tuyến đường thủy TP Hồ Chí Minh đi Kiên Lương và Cà Mau . 

 Các khu kinh tế 

- Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, Đồng Tháp, Hà Tiên, Long An cơ sở hạ tầng yếu kém, 

thiếu đồng bộ, thiếu hệ thống kho bãi và trang thiết bị bốc dỡ hàng hóa.  
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- Khu kinh tế biển Năm Căn đang bắt đầu xây dựng hạ tầng và kêu gọi đầu tư.  

- Khu kinh tế biển Định An: thu hút được 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 91.016 tỷ 

đồng. Trong đó có dự án “Nhà máy Điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh (Giai đoạn 1) là nguồn 

FDI; đang triển khai dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải   

- Đặc khu kinh tế Phú Quốc: đã thu hút 200 dự án đầu tư với tổng diện tích 8.768 ha. Hiện 

nay đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung gồm: trục quanh đảo, xuyên đảo, trục 

chính Bắc-Nam, Cảng hàng không. 

 Các dự án khu công nghiệp 

- Toàn vùng hiện có khoảng 60 KCN đã đi vào hoạt động. Diện tích các khu CN đã thành lập 

khoảng 16.000 ha, trong đó chỉ khoảng 50% đã xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo QH ngành 

công nghiệp thì đến 2020 sẽ có thêm khoảng 40 KCN được thành lập thêm, nâng tổng diện 

tích CN lên khoảng 25-35 nghìn ha.  

- Khoảng 30- 35% tổng diện tích các KCN đã được lấp đầy và đưa vào hoạt động, còn lại 

đang để trống. Hàng ngàn ha đất màu mỡ ven sông Tiền, sông Hậu bị bỏ hoang.  

- Đến nay đã có hơn 550 dự án đầu tư vào các KCN của vùng (khoảng gần 150 dự án FDI và 

hơn 400 dự án trong nước); tổng vốn đầu tư đăng ký (kể cả vốn đầu tư hạ tầng) là khoảng 

2.500 triệu USD và 22.000 tỷ đồng. 

 

Hình 36: Hiện trạng các khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy và loại hình sản xuất CN 
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8 PHÂN TÍCH SWOT 

8.1 Điểm mạnh 

- Vùng địa lý trẻ đặc trưng bởi khai thác sự màu mỡ của đất đai. 

- Là một trong những vùng châu thổ sản xuất lương thực lớn nhất trên thế giới. 

- Vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực chính của Việt Nam   

- Giá trị to lớn của mạng lưới kênh rạch và đường xá chằng chịt trên khắp toàn vùng, được 

tăng cường bởi những hạ tầng hiện đại. 

- Tinh thần giao thương và linh hoạt của người dân vùng ĐBSCL cho phép những điều chỉnh 

nhằm thích ứng liên tục đối với sự thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường.  

 ĐIỂM MẠNH về cảnh quan sản xuất nông nghệp 

- Vùng cảnh quan sản xuất nông lâm nghiệp-thủy sản rộng lớn hình thành trên cơ sở mạng 

lưới trị thủy và sông nước của vùng là tài sản vô giá để phát triển kinh tế vùng.  

- Sản xuất nông nghiệp của vùng đạt được những thành tựu to lớn, đang cải thiện thông qua 

hiện đại hóa, tối ưu hóa và chuyên môn hóa cũng như tái cân bằng giữa khai thác phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi trường. 

 ĐIỂM MẠNH của 6 vùng sinh thái đặc thù 

- Vùng ĐBSCL liên tục thay đổi do các tác nhân biến động cũng như cấu trúc mặt nước đa 

dạng, dẫn đến những khác biệt tinh tế trong cảnh quan của vùng châu thổ. 

- Trên quy mô rộng, sự khác biệt này có thể được nhận thấy tại 6 vùng sinh thái nông nghiệp 

khác nhau với những đặc điểm khác nhau (kết hợp giữa các điều kiện tự nhiên nước, đất 

đai, xâm mặn), vị trí địa lý (bờ  biển - đất liền) và thực tế sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. 

- Sự khác biệt này là điểm mạnh của vùng, cho phép tối ưu và chuyên biệt hóa trong sản 

xuất nông nghiệp gắn liền với các đặc thù của từng vùng, các yếu tố địa phương của cảnh 

quan và lãnh thổ. 

                       

Hình 37 : 6 vùng sinh thái đặc thù vùng ĐBSCL 
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 ĐIỂM MẠNH về khai thác dầu khí  

- ĐBSCL không chỉ có vùng châu thổ mà còn dồi dào tài nguyên tài nguyên biển. Các thăm 

dò về dầu khí tại Biển Đông và vịnh Thái Lan cho thấy cơ hội lớn trong phát triển kinh tế của 

vùng và quốc gia về khai thác và dịch vụ dầu khí cần phải được thúc đẩy gắn liền với việc 

bảo vệ môi trường. 

8.2 Điểm yếu 

- Cách thức phát triển đô thị hiện nay đang làm đồng nhất hóa vùng ĐBSCL khiến cho bản 

sắc địa phương trở thành mờ nhạt. 

-  Phát triển hạ tầng rập khuôn và quá lớn tại các khu vực phát triển đô thị mới cùng với sự 

thiếu hụt các không gian xanh, công viên, không gian công cộng chất lượng và hiện tượng 

gia tăng đầu cơ đất đai. 

- Các đầu tư trong vấn đề quản lý nước chưa đáp ứng được tốc độ phát  triển đô thị; ô nhiễm 

nguồn nước tại các đô thị và khu vực ven đô đã ở mức cảnh báo và đe dọa sự phát triển 

bền vững của toàn vùng.  

- Dòng dịch cư liên tục khỏi vùng ĐBSCL cho thấy sự thu hút và các cơ hội tốt hơn của các 

vùng khác.  

- Thiếu sự quan tâm đến vấn đề sinh thái dẫn đến việc khai thác đất đai quá mức trong nông 

nghiệp và kết quả là sự biến mất của một vùng rộng lớn rừng ngập mặn cũng như nhiều 

vùng sinh thái có ý nghĩa với các chức năng đa dạng về sinh thái, kinh tế, xã hội và bảo vệ.  

- Thừa cung quá mức các khu công nghiệp với tỉ lệ lấp đầy quá thấp trên toàn vùng.  

- Thiếu thể chế quản lý vùng dẫn tới sự gia tăng tính thiếu hiệu quả và thiếu nguồn lực trong 

cung cấp dịch vụ hạ tầng như khu công nghiệp, sân bay, cảng biển, đường xá…  

- Tỉ lệ tử vong cao của trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi) cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng của hệ thống 

dịch vụ y tế. 

 ĐIỂM YẾU: các KCN thiếu hiệu quả và phân tán tại các vùng SX nông nghiệp và thủy 

sản  

- Cạnh tranh giữa các tỉnh và các cơ hội đầu tư ít ỏi nhưng  dàn trải và đơn điệu từ ngân 

sách nhà nước, dẫn tới việc tăng nhu cầu cũng như tình trạng phân tán các khu công 

nghiệp trên toàn vùng. Tuy nhiên, tỉ lệ lấp đầy các khu CN là rất  thấp. 

- Nền công nghiệp rập khuôn (không gắn với nguồn lực và chất lượng của vùng) lại gây ra 

cạnh tranh với ngành nông nghiệp trong việc sử dụng nguồn tài nguyên đang ngày một 

khan hiếm (nước sạch…) và thậm chí là những tranh chấp và mâu thuẫn nghiêm trọng (ô 

nhiễm đất công nghiệp, ô nhiễm nguồn nước và không khí…). 

 ĐIỂM YẾU: Quy hoạch kiểm soát theo ranh giới hành chính tỉnh đang lấn át logic 

thủy lợi và quản lý nước 

- ĐBSCL được chia thành 120 tiểu vùng thuỷ lợi để quản lý nước toàn vùng. Phân tiểu vùng 

quản lý nước nhằm đảm bảo về lượng và chất của nước cấp cho phát triển nông - lâm - 

ngư nghiệp trên toàn vùng.   
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- Tuy nhiên các phân vùng quản lý nước không tương thích với ranh giới, cấu trúc hành 

chính, chính quyền của các tỉnh/ thành. 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 38: Sơ đồ các tiểu vùng thủy lợi vùng ĐBSCL  

 ĐIỂM YẾU: Thổ nhưỡng phức tạp với khả năng chịu lực thấp  

- Nền đất yếu trên toàn vùng khiến cho việc đầu tư hạ tầng đường bộ, đường sắt và công 

trình xây dựng trở nên đắt đỏ, tốn thời gian mà vẫn không ổn định. 

8.3 Cơ hội 

- Với tính năng động và vị trí địa lý đặc biệt, vùng ĐBSCL đóng vai trò đăc biệt quan trọng 

trong vùng ĐNÁ. Cơ hội này sẽ chỉ được nâng cao khi dự án kênh Kra trở thành hiện thực.  

- Các hoạt động kinh tế mới có giá trị cao và có tính chuyên môn hóa cao (thay vì đồng nhất, 

chung chung) có thể được gắn kết vào điều kiện phát triển hiện nay cũng như đặc tính các 

vùng địa lý khác nhau.  

- Hệ thống mặt nước dầy đặc vừa tự nhiên vừa nhân tạo của vùng ĐBSCL cho phép thích 

ứng với các tiềm năng kinh tế cũng như thách thức của BĐKH.  

- Cải thiện và mở rộng giáo dục - đào tạo ở tất cả các cấp, độ có thể mở ra các tiềm năng to 

lớn về nguồn nhân lực cho vùng. 

- Kinh tế Nông - Lâm - Ngư nghiệp và kinh tế biển vẫn chiếm phần lớn trong tổng giá trị sản 

xuất của vùng thông qua việc tăng sản lượng, cải thiện giống mới, chuyên môn hóa trong 

sản xuất hướng tới các sản phẩm có giá trị cao, thích ứng được với các điều kiện biến động 

và các đặc điểm khác nhau của các vùng địa lý. 

- Tái đầu tư vào hệ thống giao thông thủy thông qua việc mở rộng có chiến lược, nâng cấp 

và bảo trì hợp lý mạng lưới phong phú sẵn có, có thể mang lại cho vùng ĐBSCL một thế 

mạnh cạnh tranh quốc tế không thể so sánh được. 
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 CƠ HỘI: các dự án giao thông thủy - trở về với sông nước 

- Mạng lưới nước mênh mông trên toàn vùng châu thổ đã được tạo nên một cách kỳ diệu và 

vẫn đang liên tục thay đổi. 

- Các điều chỉnh trong chính sách gần đây cho thấy việc tập trung tái đầu tư vào các dự án 

giao thông thủy sau vài thập kỷ xao lãng. 

- Hạ tầng giao thông thủy, hoạt động như một hệ thống hoàn chỉnh và tích hợp, vẫn là một 

tiềm năng rất lớn của vùng. Tiềm năng này cần được khai thác tối đa, hiện đại hóa, phát 

triển thích ứng và mở rộng cho nhu cầu  của vùng trong tương lai. 

- Đường sắt cũng là một phương thức vận chuyển hàng hóa lớn truyền thống, nhưng phát 

triển sẽ phải đi từ đầu mà không có nền tảng nào cả. 

8.4 Thách thức 

- Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến vùng ĐBSCL; dự báo đến năm 2100, 40% 

diện tích vùng sẽ nằm dưới mực nước biển. 

- Vấn đề phát triển thượng nguồn không ngừng trên sông Mekông (đập thủy điện…)  

- Đầu tư diện rộng vào các hệ thống hạ tầng dành cho xe hơi tạo ra các không gian thiếu 

hiệu quả cho phát triển cân bằng và hướng tới tương lai (tái đầu tư vào hệ thống giao thông 

thủy, giao thông công cộng, đường sắt…). Tương lai bền vững dường như đang bị hi sinh 

cho những thu lợi trước mặt và  nhanh chóng. 

- Sự hấp dẫn bởi các hạ tầng hiện đại (như mong muốn đầu tư sân bay ở các tỉnh…) lấy quá 

nhiều đất của lãnh thổ và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của vùng ĐBSCL trên thị trường 

nông - thủy sản. 

- Các khu vực dân cư phát triển tự phát tập trung có hệ thống bám sát theo các trục kênh 

quốc gia cản trở sự bảo trì thường xuyên cũng như yêu cầu thích ứng cần thiết.  

- Thiếu nước ngọt sinh hoạt và nước tưới dẫn đến việc  khai thác nước ngầm quá mức gây 

ra hiện tượng lún ở mức đáng báo động. 

 THÁCH THỨC của Biến đổi khí hậu đến hạ tầng và đô thị 

- Việc phát triển nhanh chóng và mở rộng đô thị quá lớn mà không quan tâm đến ảnh hưởng 

của BĐKH (ngập lụt, xâm mặn… gây thiếu nước ngọt nghiêm trọng) 

- Tại các khu vực chịu tác động của BĐKH, các kỹ thuật được áp dụng thường không bền 

vững và không thích ứng, cần phải cân nhắc lại (đê cứng…)  

 THÁCH THỨC của phát triển đô thị đến cảnh quan sản xuất  

- Các đô thị và khu công nghiệp phát triển mở rộng, nhanh chóng và quá lớn sẽ tiêu tốn một 

lượng đất đai nông nghiệp màu mỡ. Với tình trạng này, một phần nguồn tài nguyên kinh tế 

chính của vùng có thể sẽ bị mất đi mãi mãi. 

 THÁCH THỨC của ngập lụt và xâm mặn đến cảnh quan sản xuất  

- Xâm mặn và ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan sản xuất toàn vùng. Cần 

phải đặt ra các yêu cầu thích ứng bền vững và tinh tế đối với điều kiện môi trường mới này. 
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III. CÁC TIỀN ĐỀ VÀ KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN VÙNG ĐBSCL 

1 BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VÀ QUỐC GIA 

1.1 Bối cảnh toàn cầu 

Thay đổi kinh tế toàn cầu: Toàn cầu hoá tạo cơ hội giao lưu kinh tế, thúc đẩy quan hệ về thương 

mại, du lịch và đầu tư. Xu thế toàn cầu hoá đang lan rộng và diễn ra mạnh mẽ sẽ tác động đến sự 

phát triển của mỗi quốc gia. Sự gia nhâp̣ của Viêṭ Nam vào tổ chức WTO, AFTA, tác đôṇg rất lớn 

đến cơ cấu kinh tế và từ đó tác đôṇg đến cấu trúc không gian kinh tế của cả nước và của vùng. 

Sự nóng lên của toàn cầu tác động biến đổi khí hậu gây ra nước biển dâng, mưa lũ và xói lở bất 

thường. Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH -NBD và vùng 

ĐBSCL là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. Bên cạnh đó, sự khủng hoảng năng 

lượng diễn ra trên bình diêṇ toàn cầu cũng ảnh hưởng đến moị măṭ của nền kinh tế. 

Tình hình suy thoái, khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến sự phát  triển kinh tế - xã hội; Kinh 

tế Việt Nam cũng không nằm ngoài sự suy thoái chung đó.   

1.2 Bối cảnh khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vùng ASEAN và vùng sông Mekong  

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực kinh tế năng động nhất, nơi có tốc độ tăng trưởng  

kinh tế cao, môi trường đầu tư được cải thiện, xuất khẩu tăng nhanh hơn so với các khu vực khác 

trên thế giới. Việt Nam là nước nằm trong khu vực này, có nhiều cơ hội hợp tác phát triển, thu hút 

các nguồn tài chính và mở rộng thị trường.  

Nằm tại hạ lưu của khu vực  vùng sông Mekong, ĐBSCL cùng với các nước khác chia sẻ khai thác 

phát triển và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên sông Mekông. Hiệp định Mekong của các nước trong 

vùng sông Mekong mở rộng được đưa ra nhằm đạt được tầm nhìn chung về một hạ lưu sông 

Mekông thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội và lành mạnh về môi trường. Tuy nhiên, hiện 

nay vẫn còn các bất cập trong việc chia sẻ trách nhiệm chung trong việc bảo vệ tài nguyên sông 

Mekong, trong đó nổi bật lên là vấn đề xây dựng nhà máy thủy điện tại thượng nguồn sông 

Mekong. 

1.3 Bối cảnh phát triển quốc gia   

Các chiến lược phát triển KTXH của quốc gia như: Chiến lược biển, các chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng biên giới, dải ven biển... đều đã được xây dựng 

và khẳng định.    

Hiện tượng nhập cư và đô thị hoá tăng nhanh, dịch cư từ vùng kinh tế tăng trưởng thấp sang vùng 

kinh tế tăng trưởng cao, từ vùng nông thôn vào đô thị dẫn đến kiểm soát phát triển khó khăn, quá 

tải về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

Kịch bản do BĐKH và nước biển dâng là hết sức nghiêm trọng đối với Việt Nam, đặc biệt là vùng 

châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Chính phủ Việt Nam đã sớm tham gia và phê chuẩn Công 

ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto; phê duyệt Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu, chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, chiến lược Quốc 

gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 
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2 CÁC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

2.1 Vùng đồng bằng châu thổ California 

Được xem như “trái tim” của California, vùng đồng bằng California được hình thành từ hợp lưu của 

sông Sacramento và sông San Joaquin. Châu thổ California là nơi cung cấp nước cho ngành trồng 

trọt rau quả gần một nửa nước Mỹ và là nguồn cấp nước sạch cho 25 triệu dân trong vùng. Nhiều 

loài đặc trưng của vùng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những hệ lụy về môi trường sinh thái gây 

ra do các hoạt động của con người. Biến đổi khí hậu và lún đất tiếp tục đe dọa đến hệ sinh thái, 

đặt nguồn cấp nước ngọt và cư dân vùng Đồng bằng châu thổ California vào tình trạng nguy hiểm. 

 Các chiến lược cho vùng đồng bằng bằng châu thổ California 

Nước - Sinh thái là hạ tầng cho phát triển : Trước đây vùng hợp lưu sông Sacramento và San 

Joaquin đơn thuần là vùng ngập nước, vùng hoang dã mênh mông với những đầm lầy, sông rạch, 

ao hồ tự nhiên ngập lũ, những con đê tự nhiên và hệ động thực vật hết sức đa dạng. Sau đó,  

vùng đồng bằng đã trở thành một vùng địa lý khai thác nông nghiệp và phát triển hạ tầng, đô thị  

hết sức năng động. Tuy nhiên, sự khai thác quá mức đã dẫn đến hiện tượng sụt lún và biến đổi 

thành phần đất. Tác động rõ nét là sự mất dần các nguồn cấp nước, môi trường sinh thái đa dạng 

nhất, một trong nguồn tài nguyên tự nhiên chính yếu của vùng California. Do đó, việc bảo tồn và 

phục hồi môi trường sinh thái tự nhiên còn lại của vùng đồng bằng là trọng điểm của Luật cải tạo 

vùng châu thổ 2009, dự luật phối hợp và Kế hoạch đồng bằng 2013.  

Hình thành sự phát triển ổn định và đúng hướng: Duy trì sự cân bằng giữa phục hồi và phát triển, 

chất lượng nước và kiểm soát lũ, công nghiệp hóa và bảo tồn sinh thái. Trong đó, các tổ chức 

chính quyền giám sát sự phát triển, tôn trọng các kế hoạch địa phương và phối hợp  thực hiện Luật 

cải tạo Đồng bằng cùng với một Hội đồng cố vấn độc lập gồm các nhà khoa học nổi tiếng trong 

nước và thế giới. 

Thực hiện các mục tiêu cân bằng : Sự đa dạng các thành phần tự nhiên và phát triển tạo ra những 

vấn đề phức tạp. Kế hoạch Đồng bằng 2013 được đưa ra dựa trên bối cảnh của cảnh quan vùng, 

các yếu tố lịch sử, các chiến lược và chính sách khác nhau đã được ban hành, cũng như các mục 

tiêu mâu thuẫn của việc tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp và đô thị, đặc biệt các diễn biến của 

biến đổi khí hậu. Kế hoạch Đồng bằng trước hết đưa ra một chuỗi những chính sách nhằm hướng 

tới việc thích nghi và thay đổi theo bối cảnh cảnh quan vùng, bắt đầu bằng tiến trình tích hợp 

những thách thức hiện tại trong các kịch bản về sinh thái, quản lý ngập, chất lượng nước và vấn 

đề cấp nước. 

Hoà giải và phục hồi hệ sinh thái : Khủng hoảng sinh thái và sự biến mất của các chủng loài hết 

sức đa dạng trong vùng cũng như sự xuất hiện của các chủng loài mới trong hệ sinh thái châu thổ 

được xem xét và nghiên cứu. Việc hồi phục hệ sinh thái vùng châu thổ đòi hỏi bảo vệ sinh cảnh tự 

nhiên và cây trồng địa phương. Hệ sinh thái tự nhiên, cây trồng và nước có quan hệ mật thiết với 

nhau và đỏi hỏi bảo tồn sự đa dạng trong phát triển hạ tầng, đô  thị, thủy lợi thông minh có tác 

dụng bảo vệ, thích ứng ngập lũ và bảo vệ hệ sinh thái vùng. 

Giảm thiểu sự phụ thuộc, khai thác quá mức nguồn nước tại lưu vực sông: Hệ thống tưới tiêu và 

vận chuyển nước từ vùng đồng bằng cho toàn bang Califonia, hạ tầng và nguồn cung cấp từ đồng 
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bằng đang gặp khủng hoảng. Luật cải tạo Đồng bằng và Kế hoạch Đồng bằng đã đưa ra chỉ thị xúc 

tiến, thực hiện và đầu tư cho việc sử dụng nước hiệu quả, bảo tồn nguồn nước, khai thác và tái 

chế nước thải, tăng cường công nghệ xử lí nước và khử mặn, xúc tiến các phương án dẫn nước 

cho toàn vùng, trong đó, bao gồm cả việc đa dạng hóa nguồn cấp nước, đặc biệt trong bối cảnh 

mức độ gia tăng các bất ổn của nguồn nước từ vùng đồng bằng, biến đổi khí hậu và hạn hán liên 

tiếp. 

Bảo vệ đất nông nghiệp : Kế hoạch Đồng bằng 2013 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sản xuất 

nông nghiệp trong sử dụng đất, nguồn lương thực, phát triển kinh tế, văn hóa, lối sống của vùng. 

Kế hoạch chỉ tập trung củng cố phát triển hệ thống đô thị hiện hữu và thận trọng chọn địa điểm 

phát triển hạ tầng giao thông mới, đảm bảo thúc đẩy tiếp tục phát triển kinh tế toàn bang thông qua 

phát triển và bảo vệ ngành nông nghiệp truyền thống. 

Quy hoạch thích ứng biến đổi khí hậu: Kế hoạch Đồng bằng 2013 đã đề xuất tăng mật độ của các 

đô thị, bảo tồn phần lớn không gian cho phát triển nông nghiệp và phục hồi môi trường tự nhiên 

nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết các ảnh hưởng do đô thị hoá. Nông dân được 

khuyến khích xúc tiến sản xuất nông nghiệp giá trị cao, du lịch nông nghiệp và thực hành nông 

nghiệp thân thiện với môi trường tự nhiên hoang dã. Các nghiên cứu đã đưa ra các kĩ thuật ứng 

dụng quản lý sử dụng đất luân canh nhằm tái tạo và bảo tồn đất đai…  

2.2 Vùng châu thổ Everglades nam Florida  

Là một trong những vùng sinh thái quan trọng nhất nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới, vùng 

Nam Florida là một quần xã đa dạng và phức tạp của đời sống hoang dã, hệ động thực vật và con 

người. Vùng Everglades cũng là biểu tượng quốc gia trong việc đi đầu cho các sáng kiến và hành 

động phục hồi sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục các hệ quả do con người gây ra. Kế 

hoạch tổng hợp hồi phục Everglades có mục tiêu khôi phục lại các dòng chảy bị đứt đoạn do phát 

triển đô thị và hạ tầng, tái tạo tự nhiên, trồng rừng ngập mặn và phục hồi các hệ sinh thái quan 

trọng của vùng. 

Lịch sử hạ tầng : Kế hoạch phục hồi Everglades toàn diện được đặt ra xuất phát từ lịch sử hình 

thành hạ tầng và các biến đổi sinh thái do con người. Từ giữa những năm 1800, trong một nỗ lực 

về mở rộng định cư và tạo ra nền tảng kinh tế cho toàn bang, các dự án về hệ thống thủy lợi và 

cấp thoát nước đã làm thay đổi và phá hủy các hệ thực vật nguyên thủy và thay đổi “đặc tính của 

đầm lầy và cấu trúc vùng đất”. Thêm vào đó là các ảnh hưởng về môi trường trong quá trình tranh 

chấp giữa các khu đô thị và khu vực nông nghiệp. BĐKH và nước biển dâng cũng sẽ tác động lớn 

đến vùng và hệ sinh thái đi cùng với việc gia tăng nhu cầu nước cho nông nghiệp và sinh hoạt của 

vùng. 

Thực hiện Kế hoạch phục hồi : Kế hoạch phục hồi toàn diện Everglades là dự án phục hồi lớn nhất 

trong lịch sử về quy mô thiệt hại môi trường và quy mô của dự án. Kế hoạch gồm có 50 dự án với 

68 hợp phần, mục tiêu là “thu gom, lưu chứa, xử lý và tái phân phối nước thông qua hệ sinh thái tự 

nhiên để phục hồi và tái thiết vùng Everglades. Toàn bộ dự án sẽ kéo dài trong 30 năm và chi phí 

lên đến khoảng 12 tỷ đô la. Để thực hiện việc phục hồi lưu vực sông, nguyên tắc chung là ngừng 

đô thị hóa và mở rộng khai thác tự nhiên về phía bờ biển; thay vào đó là giới hạn, dẫn dắt phát 

triển trong phạm vi các vùng trị thủy lịch sử ở phía Nam. Các hồ điều hòa nước mặt được quy 
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hoạch trên toàn vùng, nghiên cứu thết lập các chương trình phục hồi, lưu trữ nước ngầm. Các 

chiến lược khác bao gồm quản lý chất lượng nước và các dòng chảy, xử lý nước mưa hay và các 

dòng chảy từ đô thị và các vùng sản xuất nông nghiệp, cải thiện quản lý thẩm thấu, xóa bỏ 385km 

đê điều và kênh rạch để tái thiết lại các dòng chảy nông nguyên thủy, cập nhật hệ thống quản lý 

nước trong vùng, thay đổi phương thức phân phối nước theo mô hình tự nhiên và tái sử dụng 

nước. 

Các trở ngại : Các thách thức lớn nhất là vấn đề cân bằng hệ sinh thái với những đòi hỏi phát triển 

kinh tế và đô thị, cũng như sự phức tạp và tăng tốc thoái hoá hệ sinh thái. Những bất đồng trong 

hệ thống chính phủ, phát sinh về ngân quỹ, những bất ổn về ngân sách công cũng gây ra trì hoãn 

kéo dài. Cho đến thời điểm này, khoảng 15 năm sau khi thông qua Kế hoạch phục hồi toàn diện 

Everglades, chỉ một số lượng khiêm tốn công việc phục hồi được hoàn thiện. 

Một hệ sinh thái có giá trị cao : Như bất kỳ dự án nào về tự nhiên, việc phục hồi Everglades sẽ là 

sự thoả hiệp những gì tốt nhất cho hệ sinh thái và cho người dân địa phương. Đã có một phân tích 

hoàn thiện vào 2015 về giá trị của hệ sinh thái sau khi được phục hồi lên đến 1.8 tỉ đô la, cao hơn 

so với mức chi phí để phục hồi, với sự mở ra các cơ hội cho du lịch, thương mại, giải trí, kinh tế 

nông nghiệp và nghề cá, tạo ra nguồn nước sạch cho đô thị và sản xuất, giúp giảm một chi phí rât 

lớn về dẫn nước, chuyên chở, xử lý và lưu trữ lượng nước. 

Sự quan trọng của rừng ngập mặn: Phần lớn đất đai ở Nam Florida thuộc sở hữu của chính quyền 

bang, tạo ra điều kiện hết sức thuận lợi cho các dự án phục hồi, đảm bảo sự bền vững công việc 

và ngăn chặn các phát triển có hại. Ngoài chất lượng về sinh thái và môi trường, các vùng rừng 

ngập mặn còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển, thích nghi với nước biển dâng, bảo 

vệ các khu vực dân cư khỏi bão cát, bão nhiệt đới và sóng bão. Rừng ngập mặn đặc biệt hiệu quả 

trong việc chống lại sóng bão có khả năng làm nước biển dâng sâu vào đất liền. Rừng ngập mặn 

cũng được nghiên cứu trong các giải pháp thích ứng khi mực nước biển tăng lên do BĐKH đang 

gây ảnh hưởng xâm mặn cho tầng nước mặt và nước ngầm, cũng như nghiên cứu về điều tiết bồi 

lắng vùng cửa sông và sạt lở ven biển.  

Bài học kinh nghiệm cho vùng ĐBSCL: vùng đồng bằng châu thổ tại California là một vùng sản 

xuất nông nghiệp trọng điểm của Hoa Kỳ cho thấy xu thế phát triển mang tính bền vững cũng như 

tầm quan trọng của quy hoạch thích ứng BĐKH, các chiến lược cân bằng sinh thái, xác định nước 

và sinh thái là hạ tầng cho phát triển, bảo vệ đất nông nghiệp, phục hồi sinh thái, v..v.. Vùng châu 

thổ Nam Florida cho thấy bài học kinh nghiệm trong việc phục hồi sinh thái do các tác động hoạt 

động kinh tế, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng thủy lợi của con người, trong đó phục hồi rừng ngập 

mặn, phục hồi hệ thống thủy văn. 

3 CÁC TIỀM NĂNG VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN VÙNG ĐBSCL 

3.1 Tiềm năng vị trí chiến lược địa kinh tế - chính trị  

Vùng ĐBSCL nằm ở cực Nam của Tổ quốc, tiếp giáp với vùng TP Hồ Chí Minh - vùng phát triển 

năng động nhất Việt Nam và vùng Phnômpênh - thị trường trẻ đầy tiềm năng; giáp với biển Đông, 

biển Tây, và là vùng châu thổ rộng lớn hạ lưu sông Mekông.  
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Vùng ĐBSCL nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Nam Á, một khu vực kinh tế năng động và phát 

triển với Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia… là các thị trường và đối tác đầu tư 

quan trọng. Nằm trong khu vực có đường giao thông hàng hải và hàng không quốc tế giữa Nam Á, 

Đông Nam Á, châu Úc và các quần đảo khác trong Thái Bình Dương, ĐBSCL có một vị trí rất quan 

trọng trong giao lưu quốc tế. 

Vùng ĐBSCL nằm trên các trục hành lang kinh tế quốc tế và quốc gia như trục đường Hồ Chí 

Minh, trục sông Tiền, sông Hậu, trục ven biển Đông, biển Tây cùng với hệ thống đầu mối giao 

thương quốc gia, quốc tế đang được định hình bao gồm cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và 

Phú Quốc, cảng hàng không nội địa Cà Mau và Rạch Giá, các cảng biển quốc tế Phú Quốc, Hòn 

Khoai, và hệ thống cảng tổng hợp Nhóm 6. 

3.2 Tiềm năng tài nguyên tự nhiên và nhân văn  

Vùng ĐBSCL có tiềm năng lợi thế lớn về đất đai trù phú, hệ thống sông ngòi chằng chịt, vùng trọng 

điểm sản xuất lương thực, thủy sản, cây ăn trái của cả nước, góp phần quan trọng vào an ninh 

lương thực quốc gia và xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước. Tổng diện tích phát triển nông 

nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản chiếm 65% tổng diện tích toàn vùng.  

Với dải bờ biển Đông, biển Tây, vùng biển rộng lớn và đặc quyền kinh tế, với tài nguyên khoáng 

sản tại lòng biển và thềm lục địa, ĐBSCL có tiềm năng để trở thành trung tâm kinh tế biển, trung 

tâm năng lượng của cả nước, trung tâm công nghiệp khí - điện - đạm của vùng Nam bộ. 

Vùng ĐBSCL có hệ sinh thái đa dạng, có hệ thống cảnh quan sông Tiền, sông Hậu, vùng cảnh 

quan dọc biển Đông và biển Tây; các vùng cảnh quan đặc trưng như rừng ngập mặn đất mũi Cà 

Mau, vùng sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười, vùng sinh thái vườn quốc gia biển đảo Phú 

Quốc, vùng sinh thái vườn quốc gia U Minh Thượng và U Minh Hạ. 

Vùng ĐBSCL là nơi có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, nơi hội tụ, giao thoa các dòng văn 

hóa của các dân tộc Kinh, Khơme, Chăm và Hoa. Vùng có nhiều di tích lịch sử văn hóa đa dạng và 

những lễ hội dân gian giao thoa giữa các nền văn minh khác nhau trong sắc thái không gian văn 

hóa lúa nước vùng ĐBSCL. 

3.3 Các động lực phát triển vùng ĐBSCL 

Các động lực phát triển chính cho vùng ĐBSCL bao gồm:  

- Sản phẩm nông nghiệp, thủy - hải sản và kinh tế biển; các ngành công nghiệp khai thác dầu 

khí ngoài biển. 

- Đô thị hóa gắn với tăng trưởng dân số và di dân từ nông thôn ra thành thị thúc đẩy các phát 

triển về bất động sản. 

- Phát triển hạ tầng (quốc gia, vùng và quốc tế, đường bộ và đường thủy) nhằm mở rộng các 

không gian cho phát triển và tiếp cận thị trường. 

- Quan hệ quốc tế và các kết nối xuyên biên giới được cải thiện giúp tăng cường giao thương 

giữa các nước. 

- Nguồn nhân lực được nâng cao thông qua giáo dục - đào tạo, hỗ trợ cho các hệ thống sản 

xuất chất lượng cao. 
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4 CÁC KỊCH BẢN VÀ DỰ BÁO  

4.1 Kịch bản phát triển vùng 

- Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đã nghiên cứu, tham khảo và lựa chọn theo 

các kịch bản phát triển cho vùng được đưa ra trong Kế hoạch ‘Đồng bằng sông Cửu Long : 

Tầm nhìn và chiến lược lâu dài của vùng đồng bằng an toàn, thịnh vượng và bền vững  là 

nghiên cứu liên kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan, được hoàn thành vào 

năm 2013. Tài liệu này được xem là tài liệu tham khảo cho chính phủ Việt Nam nhằm xem 

xét và điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch không gian và quy 

hoạch ngành cũng như để hỗ trợ cho việc đưa ra chính sách, quyết định, vấn đề thể chế và 

đầu tư cho vùng ĐBSCL 

- Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có 

cùng quan điểm với Kế hoach vùng ĐBSCL trong việc lựa chọn Kịch bản Công nghiệp hóa 

và Thương mại hóa Nông nghiệp cho vùng ĐBSCL, nhằm hướng tới vùng đồng bằng an 

toàn, thịnh vượng và bền vững. Trên cơ sở kịch bản phát triển này, đồ án điều chỉnh các dự 

báo phát triển và đưa ra các đề xuất phát triển không gian vùng. Kịch bản Công nghiệp hóa 

và Thương mại hóa Nông nghiệp đã đưa ra những đề xuất có ý nghĩa cho việc phát triển 

kinh tế gắn liền với đặc thù và nguồn lực mỗi địa phương trong vùng, trong đó, các ngành 

kinh tế nông lâm ngư nghiệp và kinh tế biển được chuyên biệt hóa theo các tiểu vùng. 

a. Kịch bản Công nghiệp hóa và Thương mại hóa Nông nghiệp trong Kế hoạch ĐBSCL  

 Kịch bản Công nghiệp hóa và Thương mại hóa Nông nghiệp như sau:  

- ĐBSCL phát triển thành vùng chuyên môn hóa về NN và nông sản giá trị cao cho thị trường 

trong nước và xuất khẩu.  

- Các ngành CN và dịch vụ phụ trợ NN được tập trung để phát triển kinh tế và tăng trưởng 

GDP dựa trên các lợi thế NN của vùng.  

- Mô hình tăng trưởng kinh tế chuyên môn hóa khác biệt với cách thức phát triển chung, được 

xây dựng trên cơ sở cấu trúc kinh tế NN hiện tại, các đặc thù và bối cảnh vùng.  

- Bên cạnh vấn đề đầu tư và các chính sách tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho công nghiệp 

hóa NN đặc thù chế biến thực phẩm và xuất khẩu, mô hình kinh tế này còn cần cải tiến 

ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng thương mại, hiện đại, tập trung nâng cao chất 

lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhóm tiêu dùng trung bình tại các đô thị trong ngoài nước.  

- Kịch bản này phụ thuộc lớn vào quy hoạch không gian hiệu quả và đầu tư hợp lý vào Công 

nghiệp hóa và Thương mại hóa nông nghiệp, sản xuất và giao thông.  

 Đặc điểm của Công nghiệp hóa và Thương mại hóa nông nghiệp :  

- Thể hiện sự phát triển bền vững về kinh tế, cải tiến  và hiện đại hóa nền kinh tế vùng trên cơ 

sở nền nông nghiệp hiện tại, có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế ngày càng tăng 

cho các sản phẩm dựa trên nông nghiệp giá trị cao; 

- Mang lại tăng trưởng kinh tế và của cải vật chất thông qua các ngành dịch vụ và công 

nghiệp phụ trợ nông nghiệp; 
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- Bỏ qua sự cạnh tranh không mong muốn giữa các ngành kinh tế và với các vùng  miền khác 

của cả nước; 

- Tài nguyên tự nhiên vùng châu thổ với đất đai màu mỡ và nước là nền tảng hoàn hảo cho 

một nền kinh tế nông nghiệp; 

- Nền kinh tế nông nghiệp có khả năng thích ứng với những thách thức BĐKH thông qua phát 

triển hài hoà giữa các khu vực sản xuất nước ngọt, nước lợ và vấn đề kiểm soát lũ.  

b. Kịch bản phát triển kinh tế  

- Tích hợp và củng cố quy hoạch phát triển KT-XH vùng ĐBSCL đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012. 

- Tận dụng các tiềm năng và lợi thế địa phương của vùng ĐBSCL và đẩy mạnh tái cơ cấu 

kinh tế theo hướng phát triển tập trung gắn với đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 

- Nhìn nhận vùng ĐBSCL là vùng sản xuất lương thực của Việt Nam và cần phải duy trì như 

vậy; Vùng cần phải được tái ưu tiên nền kinh tế vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản để đảm 

bảo an ninh lương thực quốc gia, sản xuất quy mô lớn có chất lượng cao và tạo ra sản 

phẩm hàng hóa xuất khẩu cạnh tranh. 

- Trên quan điểm đất đai là tài nguyên có giá trị nhất của vùng ĐBSCL; tất cả các phát triển 

phải nhằm giảm độc canh và hướng tới sản phẩm chuyên biệt, năng suất kinh tế và chất 

lượng cao, đồng thới phù hợp với các hệ sinh thái địa phương khác nhau của các tiểu vùng 

- Đầu tư công nghệ mới trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản để tăng năng suất và tăng 

cường sản xuất chế biến theo đặc thù địa phương để phát triển nông thôn hiện đại. 

- Tập trung phát triển các ngành công nghiệp mới trong chế biến nông - thủy sản cũng như 

phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực này. 

- Khai thác các nguồn dầu và khí ga tiềm năng hiện có và bổ sung năng lượng tái tạo như 

năng lượng mặt trời, gió và thủy triều. 

- Phát triển du lịch sinh thái phù hợp và tăng cường các đặc thù riêng của 6 tiểu vùng sinh 

thái nông nghiệp cũng như các di sản văn hóa cuả vùng ĐBSCL. 

- Tạo ra các trung tâm giáo dục và nghiên cứu / cải tiến để khai thác các cơ hội tạo ra do biến  

đổi khí hậu và các ngành kinh tế mới cho các vùng sinh thái nông nghiệp.  

- Phát triển đồng bộ các trung tâm đô thị, các khu vực dân cư tập trung và cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội gắn kết với cảnh quan sản xuất của vùng và thích ứng với các mức 

độ tác động về nước biển dâng, ngập lụt và xâm mặn. 

- Xây dựng cảng biển nước sâu hiện đại để thúc đẩy thương mại trong khu vực Đông Nam Á.  

- Phát triển hệ thống thủy bộ hiện đại, tiên tiến nhằm nâng cao vai trò của vùng ĐBSCL trong 

vùng sông Mekông mở rộng và vùng ĐNÁ cùng với việc xác định vị trí phân bố cho phù hợp 

với kịch bản biến đổi khí hậu của vùng. 

c. Chiến lược phát triển các ngành kinh tế 

Vùng ĐBSCL có thể làm giàu chính bằng một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch 

theo hướng công nghiệp hóa, thương mại hóa, nâng cao chất lượng đời sống đô thị và nông thôn. 
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 Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

- Chuyển nhanh sang phát triển theo chiều sâu với chất lượng cao, hiệu quả và sức cạnh tranh 

lớn, phù hợp với điều kiện sinh thái, sử dụng công nghệ cao và phù hợp với cơ chế thị trường. 

- Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa, đồng thời coi trọng phát triển, nâng cao chất 

lượng và giá trị cây lúa. 

- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển một phần diện tích sang nuôi trồng thủy sản lợ, 

ngọt; bảo tồn, phát triển vườn cây ăn trái có giá trị cao ở những vùng thích hợp. Phát triển 

ngành thủy sản nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng về đất 

đai, mặt nước và lao động. Nâng cao chất lượng và công nghệ đánh bắt hải sản.  

- Ứng dụng KH&CN vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; ưu tiên xây dựng các trung tâm 

giống chất lượng cao; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.  

- Tạo chuỗi cung ứng bền vững giữa khai thác với nuôi trồng, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm.  

- Trồng rừng và thiết lập hệ thống rừng phòng hộ ven biển Đông, biển Tây và bán đảo Cà Mau, 

rừng phòng hộ các công trình hạ tầng và cụm dân cư ở vùng lũ, rừng phòng hộ hành lang biên 

giới Tây Nam.  

- Phát triển, củng cố và bảo vệ rừng đặc dụng, các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, 

bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gien, đồng thời khai thác phục vụ nghiên cứu khoa học, 

tham quan, nghỉ dưỡng và phát triển du lịch sinh thái. 

 Công nghiệp 

- Phát triển sản xuất công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm theo hướng: gắn 

với vùng sản xuất nguyên liệu, tiếp tục đầu tư chiều sâu cho các nhà máy chế biến hiện có, mở 

rộng sản xuất những sản phẩm tinh chế, đa dạng hóa mặt hàng để nâng cao giá trị xuất khẩu 

sản phẩm công nghiệp, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ.  

- Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ nông nghiệp như sản phẩm hóa chất, cơ khí phục vụ 

nông nghiệp, thủy sản, sản xuất phụ tùng lắp ráp máy động lực.  

- Xây dựng hệ thống các cơ sở sản xuất chuyên dụng để chế biến nguyên liệu thô thành sản 

phẩm chất lượng và để tạo sự khác biệt của sản phẩm có thương hiệu.  

- Khôi phục và phát triển nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, phục vụ tiêu 

dùng trong nước và xuất khẩu. Chú trọng phát triển các CCN, TTCN và làng nghề địa phương.  

- Phát triển khai thác và dịch vụ dầu khí. Phát triển công nghiệp cơ khí đóng và sửa chữa tàu 

thuỷ. Phát triển trung tâm năng lượng điện gió… 

 Thương mại - Dịch vụ 

- Phát triển chuỗi giá trị thương mại cho sản phẩm nông nghiệp thông qua nghiên cứu thị trường 

trong nước và quốc tế; Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển 

thương hiệu nông sản của vùng. 
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- Xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp, bảo tồn 

tài nguyên, sinh thái và ứng phó BĐKH. Cải tiến công nghệ và giáo dục, đào tạo nông dân về 

quy trình sản xuất hướng tới sản phẩm có giá trị cao hơn.  

- Phát triển chuỗi cung ứng, phân phối từ khâu sản xuất đến tiêu dùng cho ngành nông nghiệp. 

Thúc đẩy hệ thống cửa khẩu, các đầu mối chung chuyển và các trung tâm thương mại vùng. 

Phát triển hệ thống logistic, dịch vụ cảng và vận tải, phát triển thương mại quốc tế.  

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ tài chính cho toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua tín dụng và và hợp 

đồng thầu khoán giữa doanh nghiệp và nhóm nông dân. 

- Phát triển du lịch gắn với các đặc thù tự nhiên về sông nước, biển, rừng và các vùng sinh thái; 

du lịch gắn với nông nghiệp. Du lịch kết nối trong vùng sông Mekông và khu vực.  

4.2 Kịch bản dân số 

Kịch bản dân số được lựa chọn trên cơ sở kịch bản phát triển vùng ĐBSCL, nghiên cứu quy luật 

tăng trưởng dân số và đô thị hóa của vùng ĐBSCL, trong đó chấp nhận xu hướng dịch cư tất yếu 

của vùng ĐBSCL đặc biệt là trong bối cảnh BĐKH và nước biển dâng. Các điều chỉnh dự báo về 

dân số và đô thị hóa (từ các dự báo của quy hoạch vùng 2009, các quy hoạch vùng tỉnh đã phê 

duyệt) được đề xuất trên cơ sở khoa học, hợp quy luật, phù hợp và khả thi đối với bối cảnh kinh tế 

- xã hội, bối cảnh BĐKH và các vấn đề về phát triển bền vững, cân bằng và khai thác, nâng cao 

thế mạnh của vùng ĐBSCL về nông nghiệp.   

Các điều chỉnh dự báo dân số chung và dân số đô thị được đề xuất cho các giai đoạn đến 2020 và 

2030 cho toàn vùng ĐBSCL, từng tỉnh trong vùng và các đô thị trọng điểm (thành phố, thị xã) của 

từng tỉnh. Các điều chỉnh dự báo được thực hiện trên cơ sở phân tích quy luật, xu hướng về tốc độ 

tăng trưởng dân số và dân số đô thị, sự thay đổi về tỉ lệ đô thị hóa… trong vòng 20 năm (1995 -

2014) của toàn vùng ĐBSCL, so sánh giữa vùng phía Nam sông Hậu và phía bắc sông Hậu, so 

sánh các tỉnh/thành và các đô thị trong vùng ĐBSCL, tham khảo vùng TP Hồ Chí Minh và các đô 

thị trong vùng TP HCM, trong đó có đối chiếu so sánh giữa các thông số, các khu vực khác nhau 

và xem xét các nguyên nhân chính trị - kinh tế - xã hội - môi trường có liên quan của các biến động 

dân số hoặc các đột biến của thông số.  

a. Điều chỉnh dân số chung 

Trên cơ sở phương pháp phân tích, thông kê nói trên kết quả Điều chỉnh dự báo dân số vùng 

ĐBSCL năm 2020 là khoảng 18 triệu, 2030 là 18.6 triệu, với tốc độ tăng bình quân khoảng 0.46% 

đến 2020 và 0.38%/năm đến 2030.   

Kịch bản dân số toàn vùng cũng có sự đối chiếu với Dự báo dân số Việt Nam 2009 -2049 của Tổng 

cục thống kê Việt Nam, Bộ KHĐT. Hiện trạng dân số vùng ĐBSCL năm 2014 là 17,513,000 - nghĩa 

là đang theo phương án thấp của dự báo này. 

Dự báo dân số Việt Nam 2009-2049 của Tổng cục thống kê- Bộ KHĐT (2011) 

  

 

 18,017,00
0 

18,551,00
0 
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Hình 39: Biểu đồ tốc độ tăng bình quân dân số vùng ĐBSCL, vùng Bắc sông Hậu và Nam sông 

Hậu, theo các giai đoạn từ 1995-2014, dự báo vùng ĐBSCL 2030 và so sánh với dự báo QH vùng tỉnh  

 Kịch bản dân số các tỉnh/thành vùng ĐBSCL đến năm 2020 và 2030:  

Biểu đồ dưới đây cho thấy điều chỉnh dự báo cho cho các tỉnh / thành trong vùng để phù hợp với 

quy luật biến động dân sô chung, trong đó có sự hợp lý giữa dự báo tăng dân số của các tỉnh / 

thành và tăng dân số toàn vùng đến năm 2020 và 2030. 

   

Hình 40: Biểu đồ dân số các tỉnh vùng ĐBSCL 1995-2014, dự báo QH vùng tỉnh (trái) và         

Điều chỉnh dự báo cho các tỉnh/thành đến năm 2030 (phải) 

b. Kịch bản dân số đô thị & tỉ lệ đô thị hóa  

Cũng trên cơ sở phương pháp phân tích, thống kê nói trên, kết quả dự báo cho dân số đô thị và tỉ 

lệ đô thị hóa như sau: 

- Dự báo dân số đô thị vùng ĐBSCL năm 2020 là 5,1-5,4 triệu tương ứng tỉ lệ đô thị hóa 28%-

30%; năm 2030 là 6,5 -7,5 triệu tương ứng tỉ lệ đô thị hóa 35%-40%; với tốc độ tăng bình 

quân 2,4%-3,3%/năm. 
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- Trong đó, đến năm 2030, dân số đô thị vùng phía Bắc sông Hậu khoảng 2,16 - 2,7 triệu và 

vùng phía Nam sông Hậu khoảng 4,34 - 4,8 triệu, tương ứng tỉ lệ đô thị hóa vùng phía Bắc 

sông Hậu khoảng 25%-30% và vùng phía Nam sông Hậu khoảng 45%-50%. 

 

 Kịch bản dân số đô thị & tỉ lệ đô thị hóa các tỉnh / thành  

Biểu đồ tăng trưởng dân số đô thị và đô thi hóa các tỉnh/thành vùng ĐBSCL 1995-2014 cho thấy 

nếu theo quy hoạch vùng tỉnh, dân số sẽ phải tăng đột biến, không theo quy luật của gần 20 năm 

qua. Biểu đồ đưa ra dự báo điều chỉnh lại cho các QHXD vùng ĐBSCL 2030 cho các tỉnh / thành 

để phù hợp với quy luật biến động chung, trong đó có sự hợp lý giữa dự báo cho các tỉnh / thành 

và dự báo toàn vùng đến năm 2020 và 2030. 

 

 
 

 

Hình 42:  Biểu đồ dân số đô thị các tỉnh vùng ĐBSCL 1995-2014 và theo dự báo QH vùng tỉnh 

đến 2020-2030 (trái) &  Điều chỉnh dự báo dân số đô thị các tỉnh đến 2020-2030 (phải) 

Hiện trạng Dự báo Dự báo theo 

QHV tỉnh 

Hình 41:  Biểu đồ dân số đô thị vùng ĐBSCL 1995-2014, dự báo theo các QH vùng 

tỉnh và điều chỉnh dự báo đến 2030 
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IV. Ý TƯỞNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÙNG  

1 TẦM NHÌN 

 Tầm nhìn cho vùng ĐBSCL đến năm 2050 làm nổi bật, phát huy các đặc trưng khác 

nhau và tăng cường 6 vùng sinh thái nông nghiệp 

Nội hàm của tầm nhìn khái quát này được xác định trong 6 tầm nhìn cụ thể về phát triển vùng, 

cũng là quan điểm phát triển của vùng ĐBSCL như sau 

1) Nhận diện: nước + nông nghiệp & thủy sản = vùng ĐBSCL 

- Nước hiển nhiên là thuộc tính cốt lõi của vùng ĐBSCL & quản lý nước bền vững là vô 

cùng quan trọng cho sự phát triển bền vững của vùng. Điều này bao gồm: nâng cấp, 

mở rộng, thích ứng và hiện đại hóa một cách hệ thống các cơ sở hạ tầng về nước như giao 

thông thủy, thủy lợi, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, trữ nước, ngăn mặn và các công 

trình làm sạch nước. 

- ĐBSCL bản chất là một vùng nông nghiệp thủy sản. Sự tương tác của đất và nước tạo 

ra sự màu mỡ kỳ diệu cho vùng ĐBSCL. Đây là nguồn tài nguyên chính yếu của vùng. Vận 

mệnh tự nhiên, tất yếu và bền vững của vùng ĐBSCL là một vùng tập trung và chuyên môn 

hóa về nông nghiệp, thủy sản và các ngành kinh tế biển. 

2) Nhu cầu cân bằng giữa kinh tế và sinh thái 

- Tái lập sự cân bằng giữa kinh tế và sinh thái. Phát triển bền vững của vùng ĐBSCL đòi 

hỏi việc tái lập sự cân bằng giữa khai thác các tài nguyên tự nhiên cho phát triển kinh tế và 

sự toàn vẹn sinh thái. 

- Tạo ra một nền kinh tế mới cân bằng giữa nền độc canh và các sản phẩm chuyên 

môn hóa. Thay thế loại hình độc canh (giá trị thấp) gây hại đến chất lượng môi trường bằng 

các giống chuyên biệt (giá trị cao) có thể gắn kết hài hòa trong hệ sinh thái đa dạng của 

vùng ĐBSCL. Đây không chỉ là giải pháp cần thiết để tránh một cuộc khủng hoảng môi 

trường khó tránh khỏi, nhưng cũng nhằm đa dạng hóa nền kinh tế (để đạt được sự phát 

triển vững mạnh). 

3) Chế biến tại địa phương các sản phẩm nông- lâm nghiệp và thủy sản  

- Chế biến địa phương các sản phẩm nông lâm thủy sản. Sự đa dạng giúp nền kinh tế 

vùng ĐBSCL trở nên vững mạnh hơn. Tăng cường công nghiệp chế biến địa phương các 

sản phẩm nông nghiệp và thủy sản tạo ra một quá trình công nghiệp hóa địa phương trong 

các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của vùng ĐBSCL so với các vùng khác của Việt Nam 

(nguồn nguyên liệu, kiến thức địa phương, truyền thống…). Nhờ đó mà một phần lớn chuỗi 

giá trị sẽ ở lại vùng ĐBSCL. 

- Phát triển vùng sinh thái nông nghiệp được tối ưu hóa. Phát triển bền vững và thông 

minh có nghĩa là gắn kết sự phát triển trên các đặc thù riêng về môi trường của các tiểu 

vùng sinh thái nông nghiệp trong vùng ĐBSCL. 
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4) Biến đổi khí hậu: mối đe dọa nhưng cũng là cơ hội 

- Xem biến đổi khí hậu thuộc về hệ thống. Như đã trở thành truyền thống ở ĐBSCL, đó là 

chính sách tốt để thích ứng với các thế lực thiên nhiên (ngập lụt, gió mùa, hạn hán, nhiễm 

mặn…) hơn là cố gắng khống chế tự nhiên. 

- Bảo vệ và an toàn với các phương tiện tự nhiên. Một sự chuyển đổi chính sách từ các 

giải pháp kỹ thuật cứng (đê, đập,…) sang các phương tiện tự nhiên (trồng rừng theo hệ 

thống, tái tạo và mở rộng rừng ngập mặn…), đồng thời phục hồi các hệ sinh thái và tạo cơ 

hội gắn kết với các ngành kinh tế bền vững mới (nuôi tôm bền vững trong rừng ngập mặn, 

trồng cây thuốc trong rừng…) 

5) Phát triển bền vững 

- Hạn chế lấy mất đất nông nghiệp. Các khu vực phát triển đô thị và công nghiệp cần phải 

được định hướng lại nhằm ngăn chặn việc tiếp tục lấy mất không cần thiết nguồn tài nguyên 

giá trị nhất của vùng: cảnh quan sản xuất nông nghiệp. Các đô thị phải bắt đầu phát triển 

nén lại chứ không được tiếp tục mở rộng thêm ra. 

- Chấp nhận dịch cư ra khỏi vùng. Vùng ĐBSCL có dòng dịch cư lớn ra khỏi vùng diễn ra 

từ khá lâu (đến nơi hấp dẫn về kinh tế như TPHCM và các địa phương khác). Điều này là 

không phải đáng lo lắng, mà đó là một quá trình tự nhiên. Vùng ĐBSCL phát triển kinh tế 

trong khuôn khổ cân bằng sinh thái và kinh tế cho phép và theo cách thức này, bảo vệ 

tương lai của vùng (và an ninh lương thực của Việt Nam). 

6) Phát triển hạ tầng có tính đặc thù riêng cho vùng ĐBSCL 

- Cung cấp cơ sở hạ tầng chiến lược. Hơn hầu hết các nơi khác trên thế giới, đầu tư cơ sở 

hạ tầng cho vùng ĐBSCL là rất tốn kém. Do vậy, sẽ hợp lý hơn khi thay đổi chính sách giao 

thông từ cách thức phủ hạ tầng chung và đồng đều trên khắp lãnh thổ qua việc lựa chọn 

phát triển hạ tầng một cách chiến lược (ưu tiên với hạ tầng đạt hiệu quả cao nhất). 

- Chuyển đầu tư từ đường bộ sang đường thủy. Đường thủy đã là phương thức giao 

thông tự nhiên của vùng ĐBSCL trong nhiều thế kỷ. Ngày nay đường thủy vẫn là phương 

thức giao thông thích hợp nhất cho nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. 

2 CÁC CHIẾN LƯỢC HƯỚNG TỚI TẦM NHÌN 

 Phát huy các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp (nhận diện nước + nông nghiệp & thủy 

sản là đặc trưng cốt lõi của vùng ĐBSCL) 

- Các tương tác qua lại giữa chất lượng nước, lượng nước và các biến đổi theo mùa, điều 

kiện thổ nhưỡng, ảnh hưởng do biến đổi khí hậu (ngập lụt, xâm mặn), cũng như hiện trạng, 

tiềm năng khai thác phát triển kinh tế trên cơ sở các điều kiện môi trường và tài nguyên này, 

định hình 6 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp với các đặc trưng riêng biệt. 

- Do đó, Điều chỉnh Quy hoạch vùng ĐBSCL lựa chọn gắn kết phát triển kinh tế vùng trong 

tương lai với việc phát huy các đặc tính cốt lõi đầy tiềm năng của 6 tiểu vùng sinh thái nông 

nghiệp. 
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 Phát triển vùng ĐBSCL trở thành đồng thời vùng sinh thái và vùng sản xuất hiệu quả 

(yêu cầu cân bằng phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái). 

- Phát triển nền nông nghiệp- thủy sản hiện nay trong vùng ĐBSCL cũng như đầu tư các hệ 

thống nông nghiệp sản lượng cao, năng suất cao với công nghệ tiên tiến, tiếp cận kinh tế sản 

xuất hàng hóa quy mô lớn và giá trị cao. Khôi phục sinh thái và trồng rừng (đặc biệt là các khu 

vực ven biển) song song với việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong ngành thủy sản và chế 

biến. 

 Phát triển vùng ĐBSCL trở thành vùng kinh tế xuất khẩu mạnh mẽ (chế biến sản phẩm 

nông - lâm - ngư nghiệp địa phương) 

- Kiến tạo các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tập trung khai thác các tiềm năng 

đất đai màu mỡ của vùng ĐBSCL, một nền nông nghiệp và thủy sản phát triển cao vận hành 

nhịp nhàng với các trung tâm đô thị và chế biến cho mỗi tiểu vùng sinh thái đô thị (gồm Hồng 

Ngự, Hà Tiên, Rạch Giá, Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau), kết hợp với các đô thị trung tâm tỉnh 

lỵ khác của vùng (gồm Tân An, Cao Lãnh, Long Xuyên, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, 

Vị Thanh và Sóc Trăng). 

 Phát triển không gian thích ứng với nước biển dâng (biến đổi khí hậu vừa là cơ hội vừa 

là thách thức) 

- Phát triển 3 hình thái chính của đô thị và nông thôn, như một hệ thống của các khu vực chịu 

ngập và khô ráo, được xác định trên cơ sở thổ nhưỡng, sa bồi, xói lở, lún đất, với các dự báo 

ngập lụt và xâm mặn đến năm 2050, như sau: 

o Hình thái ‘Đồng Tháp Mười mở rộng” với định hướng phát triển thành các khu vực kiểm 

soát ngập và trữ nước ngọt. Nhà ở và các công trình sẽ có hình thái nổi hoặc trên cọc 

để phù hợp với tình trạng ngập sâu. Tăng cường nuôi trồng thủy sản và các hoạt động 

có thể phát triển mạnh trong điều kiện môi trường ngập khắc nghiệt. 

o Hình thái “nước ngọt phù sa” được phát triển cho tiểu vùng nước ngọt phù sa và tiểu 

vùng Tây sông Hậu với các đô thị nằm tại các khu vực tương đối cao  ráo sẽ được nâng 

cao chất lượng, gắn với cảnh quan sản xuất lúa gạo, rau và trái cây hết sức đa dạng.  

o Hình thái “ven biển” được phát triển cho các tiểu vùng ven biển Đông, bán đảo Cà Mau 

và một phần của Tứ giác Long Xuyên, tạo nên thành phần của vùng ven biển chuyển đổi 

và vững vàng hơn, cùng với đê biển được dịch vào sâu trong đất liền và phát triển mạnh 

hệ thống rừng phòng hộ ven biển. Các đô thị và điểm dân cư được phát triển phù hợp 

với mặt cắt lãnh thổ. Trong khung cảnh rừng ngập mặn và không gian mặt nước, một 

nền kinh tế thủy sản mới được hình thành trên cơ sở nhấn mạnh vào thu hoạch các 

nguồn tài nguyên tái tạo một cách tự nhiên và các sản phẩm đặc thù có giá trị cao.. 

 Tái hòa hợp với các biến động đa dạng của thiên nhiên (phát triển bền vững)  

- Chủ động hòa hợp với các biến động đa dạng của tự nhiên, đặc biệt là nước. Điểm chính của 

điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL là dự báo các tương tác giữa đất và nước một cách tối ưu 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các đơn vị cơ sở của 120 khu thủy lợi, 6 tiểu vùng sinh thái 

nông nghiệp và 3 phân vùng hình thái cảnh quan cùng với việc lựa chọn và bố trí các hệ thống 
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hạ tầng, tất cả đều tương ứng với các điều kiện mới của nước.  Chúng mang đến đặc trưng 

của vùng.   

 Phát triển giao thông thủy - bộ có tính đan kết (phù hợp với đặc thù của vùng ĐBSCL) 

- Hạ tầng giao thông thủy, bộ cần được gắn kết, bổ sung cho nhau và các hạ tầng mới không 

thể xây dựng tại những nơi chắc chắn sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng. Tái cân bằng giao thông 

đường bộ với giao thông thủy cho hàng hóa và hành khách là hết sức cần thiết. Một thực tế 

cho thấy, việc xây dựng và bảo trì kênh thủy có chi phí hiệu quả nhiều lần so với xây dựng 

cầu đường trong điều kiện nền đất yếu và thiếu ổn định của vùng ĐBSCL . 

3 Ý TƯỞNG QUY HOẠCH 

3.1 Nhấn mạnh các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp 

Quy hoạch vùng ĐBSCL lựa chọn giải pháp gắn kết phát triển kinh tế vùng trong tương lai với việc 

làm nổi bật các đặc tính cốt lõi đầy tiềm năng của 6 tiểu vùng  sinh thái nông nghiệp đặc thù. Mỗi 

tiểu vùng sẽ có đặc trưng riêng về đặc diểm sinh thái, chất lượng nước và ngập lũ, khác biệt theo 

mùa, điều kiện thổ nhưỡng, các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tiềm năng khai thác phát triển 

kinh tế và đặc điểm tài nguyên tự nhiên. Mỗi tiểu vùng sẽ hình thành một trung tâm cho các nghiên 

cứu, kiến tạo và đổi mới các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tiểu vùng, trong đó nhiều trung 

tâm này chính là thành phố, đô thị trung tâm tỉnh lỵ hiện hữu. Các thành phố, đô thị trung tâm tỉnh, 

lỵ đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với các sản phẩm nông nghiệp 

mới của mỗi tiểu vùng.  

               

 

Hình 43:  Các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp 
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3.2 Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL 

a. Thích ứng với Biến đổi khí hậu 

Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL xem xét BĐKH (cách thức biến đổi và nhận diện lại địa lý vùng 

lãnh thổ do ảnh hưởng của BĐKH) như là một cơ hội nhằm điều chỉnh quy hoạch (theo đó là 

những phát triển của vùng) để thích ứng hơn với các đặc thù (thay đổi) của lãnh thổ. Làm thế nào 

để tổ chức lại những tương tác chặt chẽ giữa các biến động của cảnh quan và sự thay  đổi năng 

động về kinh tế, xã hội và văn hóa của vùng? Đó là câu hỏi chính trong điều chỉnh quy hoạch cho 

vùng ĐBSCL. Tài nguyên tối thiết nhất này của vùng châu thổ (đặc biệt xem xét về vấn đề an ninh 

lương thực toàn cầu) chính là tiềm năng to lớn của vùng sinh thái nông nghiệp và thủy sản đặc 

thù. Đặc điểm riêng của lãnh thổ được hình thành do sự tương tác giữa đất và nước; hay cụ thể là: 

địa hình (bao gồm cả phần thềm lục địa dưới biển), đặc điểm thổ nhưỡng (chủ yếu là đất phù sa, 

đất nhiễm mặn và đất phèn), các điều kiện và mức độ xâm mặn và nước ngọt (khối tích, chất 

lượng – gồm lượng phù sa trong dòng nước, mực nước và vùng ngập, thủy triều và các biến động 

theo mùa). Nhận diện và nhấn mạnh các yếu tố nằm trong địa lý vùng châu thổ, được phân thành 

6 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp chính, có thể tái thiết lại đặc tính cốt lõi, cân bằng lại sự đơn điệu 

của các đô thị trong vùng và tái khớp nối lại các vùng cảnh quan sản xuất  của các tiểu vùng sinh 

thái năng động của châu thổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 44:  Bản đồ ngập và xâm mặn năm 2050 (NBD +30cm)  

Các tác động của biến đổi khí hậu đến năm 2050 được Bộ Tài nguyên môi trường dự báo nhìn 

chung cho thấy những điều kiện khắc nghiệt xảy ra sẽ làm gia tăng các khác biệt giữa 6 tiểu vùng 

sinh thái.  Các tiểu vùng ven ven biển Đông, bán đảo Cà Mau và ven biển Tây là nơi chịu ảnh 

hưởng của xâm mặn sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về cây trồng, hình thái đô thị cũng như các tiềm 

năng phát triển nông – thủy sản của khu vực (gồm vùng ven biển Đông, bán đảo Cà Mau và Tứ 

Giác Long Xuyên); Tiểu vùng Đồng Tháp Mười (vùng ngập sâu) (500,000 ha), là lưu vực trũng 

chính của châu thổ, nằm sát với biên giới phía Bắc Cambodia – được biết đến như vùng sẽ mở 

rộng phạm vi và gia tăng ngập lụt; và 02 tiểu vùng trung tâm của ĐBSCL là tiểu vùng nước ngọt 

Mức ngập so với mực nước biển 

Mức xâm mặn 
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phù sa và tiểu vùng Tây sông Hậu, là nơi sẽ tương đối an toàn khỏi các tác động do ngập lụt và 

xâm mặn. 

Sáu tiểu vùng sinh thái nói trên sẽ định hình những khác biệt chính trong các đặc thù vùng châu 

thổ trong Quy hoạch điều chỉnh. Mỗi tiểu vùng có các đặc thù riêng chủ yếu là do các đặc điểm về 

thổ nhưỡng và thủy văn, và Quy hoạch điều chỉnh sẽ hỗ trợ việc gắn kết kịch bản phát triển vùng 

với các đặc thù riêng của các tiểu vùng mà xét cho cùng thì đó cũng là các tài nguyên tự nhiên 

theo từng địa điểm khác nhau của vùng. Rõ ràng là mỗi Tỉnh/ Thành lại được nhận diện với mức 

độ khác biệt chi tiết hơn, nhưng thực tế, các đơn vị quản lý nước (bao gồm 120 tiểu vùng thủy lợi, 

20 phân vùng hoặc 9 tiểu vùng mỗi Tỉnh/ Thành) có vai trò quan trọng mang tính chiến lược, khi 

các nguyên tắc cho nước (quản lý về lượng và chất của nước) định hình lãnh thổ thông qua quá 

trình phân chia theo mạng lưới. Thậm chí tại các khu vực thấp nhất, hệ thống các kênh thoát nước 

và thửa canh tác tạo ra một mạng lưới mosaic cảnh quan, nhưng rõ ràng 120 tiểu vùng thủy lợi bổ 

sung cho 6 vùng sinh thái nông nghiệp đã tạo ra đơn vị quy mô rất quan trọng của sự khác biệt 

trong cảnh quan của vùng (nơi khai thác một nền nông - ngư nghiệp được định hình bởi hệ thống 

quản lý nước). 

b. Hình thái đô thị và nông thôn 

Ý tưởng của Quy hoạch vùng ĐBSCL là phát triển 3 hình thái đô thị và nông thôn chính, giống như 

xác định một hệ thống trên cơ sở các khu vực khô (cao) và khu vực ngập nước, được xác định và 

chuyển hóa từ đặc tính thổ nhưỡng, quán trình bồi lắng phù sa, sạt lở, cũng như xâm mặn và ngập 

lụt được dự báo đến năm 2050. 

Trước hết là hình thái “vùng Đồng Tháp Mười mở rộng” được thiết lập cho vùng Đồng Tháp Mười 

và một phần của Tứ Giác Long Xuyên. Đây là vùng ngập sâu và dự báo gia tăng ngập trong điều 

kiện BĐKH, do đó sẽ là một vùng phát triển trên cơ sở quản lý ngập và trữ nước. Nhà ở và các 

công trình xây dựng nổi hoặc trên cọc để có thể thích ứng với điều kiện ngập nghiêm trọng. Tăng 

cường nuôi trồng thủy sản, trồng tràm và các hoạt động sản xuất kinh tế khác có thể hưng thịnh 

trong điều kiện môi trường đặc biệt khắc nghiệt. 

Thứ hai là hình thái “vùng nước ngọt phù sa” được phát triển cho Tiểu vùng nước ngọt phù sa và 

Tây sông Hậu trên cơ sở tăng chất lượng hệ thống đô thị tại các khu vực đất cao gắn kết với cảnh 

quan sản xuất đa dạng như lúa, rau và cây ăn trái. Đây là vùng tập trung phần lớn dân số, đồng 

thời cũng lại vùng đất đai màu mỡ nhất. Do đó, cần theo hướng phát triển đô thị nén, hạn chế mở 

rộng dàn trải. 

Cuối cùng là hình thái “ven biển” được phát triển cho các tiểu vùng ven biển Đông, bán đảo Cà 

Mau và khu vực ven biển thuộc Tứ giác Long Xuyên, để hình thành một vùng ven biển luôn năng 

động và vững vàng. Cùng với đề xuất dịch chuyển tuyến đê ven biển vào sâu trong đất liền, trồng 

rừng ngập mặn trên diện rộng cho các khu vực ven biển giúp bảo vệ vùng này khỏi các nguy cơ 

sóng bão/ lũ biển cũng như cho phép phát triển kinh tế thủy sản theo hướng bền vững hơn. Trồng 

rừng ngập mặn sẽ thúc đẩy nhanh quá trình bồi lấp và lấn biển tự nhiên tại các khu vực ven biển 

Đông và vịnh Thái Lan. Các đô thị và khu vực dân cư tập trung sẽ phát triển phù hợp với hình thái 

mặt cắt lãnh thổ, theo các giồng cát và bãi bồi ven biển Đông, tại lớp cận than bùn và khu vực đất 

lún thuộc bán đảo Cà Mau. Trong cấu trúc rừng ngập mặn và hệ thống mặt nước mới này, ngành 

kinh tế thủy sản được bổ sung, phát triển, chú trọng khai thác các nguồn tài nguyên tự nhiên có 
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khả năng tái tạo và các sản phẩm cao cấp đặc trưng. Việc bổ sung và làm phong phú các ngành 

kinh tế rập khuôn đơn điệu hiện nay sẽ tăng cường sức mạnh kinh tế cũng như khả năng phát 

triển bền vững của vùng ĐBSCL. 

  

Hình 45: Các vùng hình thái đô thị  

c. Hạ tầng cấp vùng và cấp tỉnh 

Sông nước và kênh rạch đóng vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề lưu chuyển của toàn vùng 

ĐBSCL. Các kênh rạch đặc biệt quan trọng (cùng với các hình thức khác) trong việc lưu chuyển 

theo hướng vuông góc với các trục chính sông Cửu Long hướng Tây – Đông Nam. Chính vì vậy, 

các tuyến kênh rạch giúp hoàn thiện một hệ thống kết nối toàn vùng. Ngay từ đầu thế kỷ 20 đến 

nay, từng bước mạng lưới kênh rạch đã được bổ sung bằng hệ thống đường bộ với các tuyến 

đường song song và bám sát các tuyến kênh rạch trong vùng.  

Đã thành truyền thống, người dân vùng ĐBSCL sinh sống ven các tuyến sông nước, kênh rạch, 

trên các giồng cao tự nhiên, tạo ra một nền văn minh sông nước hết sức đặc thù. Mạng lưới kênh 

rạch tưới tiêu giúp lan tỏa văn minh ‘sông nước’ kênh rạch với các khu vực phát triển tuyến  tính 

dọc theo tuyến sông nước, trên các giồng cao và tại vùng phù sa trù phú không bị xâm mặn, trong 

khi các vùng phù sa trũng của châu thổ chuyển đổi thành các cánh đồng lúa nước màu mỡ.  Cuộc 

sống sinh kế của người dân phụ thuộc vào nhịp điệu thay đổi của chế độ nước và dòng chảy. Kỹ 

thuật, hiện đại hóa và các chính sách mạnh mẽ đã làm thay đổi rõ rệt mối quan hệ giữa sinh kế và 

nước. Tuy nhiên, thực tế tác động do biến đổi khí hậu đang tạo ra sức ép nhằm đưa những chính 

sách mới và phát triển thực tế mới, tái kết nối lại với nhịp điệu của chế độ sông nước. 

Cư dân của vùng ĐBSCL gọi thời gian ngập nước trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 hàng 

năm là mùa nước nổi hay mùa nước son diễn tả màu nước chở nặng phù sa từ thượng nguồn. 
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Nước bạc thể hiện dòng nước trong xanh chảy từ các vùng đất nhiễm phèn. Cho dù có sự chuyển 

hướng rõ rệt sang một xã hội dựa trên hệ thống hạ tầng đường xá, văn minh sông nước Mekong 

vẫn luôn tồn tại. Nền văn minh gắn liền với vùng đồng bằng và không thể thay đổi bản chất đã 

thuộc về nơi này - như điểm khởi đầu và luôn tồn tại trong cốt lõi, - nơi đây là một vùng đầm lầy 

ngập nước. Xét cho cùng, nước (hay quản lý nước) luôn là yếu tố quan trọng nhất của ĐBSCL.  

Trong các thập kỷ gần đây, các chính sách phát triển đặt trọng tâm vào việc xây dựng hệ thống 

đường cao tốc mới khắp nơi trên lãnh thổ như là một chiến lược nền tảng để tăng cường kết nối 

vùng, quốc gia và quốc tế. Tuy  nhiên, hệ thống đường quốc lộ và các kênh đường thủy hiện hữu 

vẫn đang đóng một vai trò thiết yếu nhất. Chính bởi vậy, cấu trúc giao thông hiện hữu này là một 

trong những yếu tố phát triển giúp cấu thành vùng lãnh thổ và cũng là yếu tố quyết định tạo nên 

đặc thù riêng của vùng. Việc thay thế hệ thống giao thông hiện nay bằng một loạt các cao tốc là 

một điều không nên đưa ra và cũng không khả thi vì không thể có đủ nguồn lực để phát triển.  

  

Hình 46: Hệ thống đường thủy chở hành khách và hàng hóa đến năm 2050 (NBD +30cm)   

Trong lịch sử, hệ thống đường xá và kênh rạch luôn được hình thành song song với nhau; trong 

thực tế, tuyến đường xá và kênh rạch được kết hợp thành một yếu tố không gian thủy bộ duy nhất 

với đa dạng chức năng và ý nghĩa. Hạ tầng kinh tế, xã hội và các công trình, không gian tiện ích 

khác được xây dựng dọc theo các tuyến giao thông đó. Các kênh rạch vừa là hệ thống thủy lợi 

vừa là các tuyến sinh thái của vùng. Do sự trải rộng khắp vùng theo các tuyến tuyến kênh chằng 

chịt, hệ thống ven bờ tạo ra khung sinh thái phong phú và giá trị cho toàn vùng ĐBSCL, đan kết 

vào mạng lưới sông nước của vùng như một phần của tấm thảm sinh thái tự nhiên kỳ diệu.   

Tuy nhiên, việc cải tạo và hiện đại hóa luôn là vấn đề hết sức quan trọng để giải quyết nhu cầu 

giao thông dài hạn, các yêu cầu trong quản lý nước, bảo vệ và phục hồi các giá trị s inh thái, thích 



 

75 

ứng với các tác động của BĐKH và đảm bảo an toàn giao thông. Việc mở rộng và khơi thông có 

tính hệ thống các kênh rạch, nâng cao, củng cố và tái tạo thảm thực vật ven bờ, cũng như cải hiện 

hệ thống đường bộ là những chiến lược cần thiết để giải quyết các thách thức đó 

  

Hình 47:  Định hướng hạ tầng: trục trung tâm bố trí tại vị trí không ngập + tối đa hóa trung chuyển  

Hạ tầng mới cho vùng ĐBSCL trong điều chỉnh quy hoạch được đề xuất lại theo hướng thích ứng 

với BĐKH và các điều kiện tổn thương của vùng châu thổ. Sự lựa chọn cẩn trọng đó là không xây 

dựng các trục giao thông mới hoành tráng và tốn kém tại các khu vực chắc chắn sẽ bị ngập lụt. 

Một số đường cao tốc theo quy hoạch của bộ Giao thông - Vận tải không thể là những đầu tư hiệu 

quả khi các tuyến cao tốc này đi qua những khu vực ngập theo kịch bản BĐKH và NBD đến năm 

2050. Ví dụ: tuyến cao tốc Cần Thơ- Châu Đốc đi qua vùng ngập sâu tại An Giang. Điều chỉnh quy 

hoạch đề xuất không tạo ra các kết nối đồng cấp về tiếp cận và mạng lưới dàn trải và đồng nhất. 

Thay vào đó, quy hoạch đưa ra hệ thống đường có tính tầng bậc với một trục cao tốc chính – trục 

xương sống nằm trên các dải đất cao trung tâm vùng, kết nối các trọng điểm kinh tế - xã hội như 

TPHCM, Cần Thơ, Cà Mau và một trục cao tốc kết nối tuyến cao tốc xuyên Á, cửa khẩu quốc tế và 

cảng biển. Càng xa trục trung tâm vùng, mặt cắt của các tuyến nhánh càng phải nhỏ hơn (và có 

thể theo cấu trúc tự nhiên, chẳng hạn, rừng ngập nước và mạng lưới nước chi phối và trở thành 

yếu tố tạo ra cấu trúc lãnh thổ). Quy hoạch cũng làm nổi bật và tái cân bằng lại giao thông thủy - 

bộ vận chuyển hành khách và hàng hóa. Việc xây dựng và cải tạo hệ thống kênh rạch đường thủy 

sẽ rẻ hơn nhiều so với xây dựng đường xá, đặc biệt là trong điều kiện nền đất yếu của vùng 

ĐBSCL. 
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d. Phát triển Kinh tế - Xã hội 

Tại vùng ĐBSCL, Nhà nước đầu tư và quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng cấp quốc gia và chủ yếu 

phân bổ nguồn ngân sách này cho các tỉnh/ thành để phát triển hạ tầng, do đó tạo ra sự cạnh tranh 

lẫn nhau, dẫn đến đầu tư chống chéo, trùng lắp các hạ tầng quy mô lớn, theo khuôn mẫu từ các 

khu công nghiệp, cảng, sân bay, đường xá… 

Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL chủ trương: 1) đầu tư vào hạ tầng với quy mô hợp lý và được 

thiết kế dành riêng theo đặc thù chức năng, thích hợp với vai trò và vị trí của công trình, nhằm gắn 

kết hơn nữa được các phát triển kinh tế - xã hội vùng vào các đặc thù khác nhau của 06 tiểu vùng 

sinh thái nông nghiệp; 2) ưu tiên đầu tư nhằm nâng cao các phát triển tự thân thay vì cố gắng thu 

hút các nguồn FDI thông dụng chỉ để sử dụng nguồn lao động giá rẻ; 3) tăng cường tác động và 

hiệu quả đầu tư bằng cách tạo ra các hợp tác liên kết giữa các nguồn khác nhau; 4) tập trung 

nguồn lực vào một số dự án trọng điểm cấp vùng mà có vai trò quan trọng trong phát triển với đặc 

thù riêng của toàn vùng. 

Một cảng biển nước sâu tại vị trí thích hợp có thể khai thác các tuyến hàng hải quốc tế mới  là hết 

sức cần thiết cho phát triển vùng ĐBSCL, đặc biệt trong trường hợp dự án kênh đào Kra được 

hiện thực hóa. Rõ ràng là hạ tầng quan trọng mới này cần sự tập trung đầu tư lớn cấp quốc gia 

nhưng cũng sẽ góp vai trò hết sức quan trọng vào tương lai của vùng.   

  

Hình 48: Sự chuyển đổi của vùng ĐBSCL đến năm 2050 
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e. Chương trình lấn biển hiện đại với dự án cảng biển nước sâu     

Nhằm tăng tính khả thi và tạo ra liên kết vùng, ý tưởng điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất 

tích hợp dự án tiên phong cảng biển nước sâu đến năm 2030 và khả năng bố trí cảng hàng không 

quốc tế khi có nhu cầu phát triển (tầm nhìn sau năm 2050) vào một chương trình lấn biển tiên tiến 

nhằm tăng cường bảo vệ vùng bờ biển trong bối cảnh BĐKH.  

Theo chiều hướng này, các dự án trọng điểm nói trên sẽ không những không đòi hỏi việc tìm đất 

cho phát triển mà còn giúp tránh được việc mất đất sản xuất giá trị (đất luôn là tài nguyên quan 

trọng nhất của vùng ĐBSCL). Ngược lại, trong chương trình lấn biển này, bên cạnh việc tạo ra 

được không gian cho phát triển sinh thái (trồng rừng ngập mặn phòng hộ ven biển), các không 

gian đất - nước đa dạng có thể phát triển các cánh đồng và ao nuôi trồng thủy hải sản như tôm, cá, 

nhuyễn thể, cũng như kết hợp hình thành các điểm dân cư duyên hải với các cảng cá hiện đại.  

Quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất lấn biển trên cơ sở củng cố sa  bồi dọc biển Đông có kiểm soát 

và tăng cường nhằm tăng tốc quá trình bồi lấp tự nhiên. Việc kiến tạo có hệ thống các công trình 

ngăn dòng (đê chắn sóng) tại vùng thềm lục địa dưới biển nhằm tích tụ trầm tích. Bản thân các 

công trình này cũng có tác dụng bảo vệ bờ biển. Hơn nữa, chúng cũng làm giảm tốc độ dòng chảy 

và giữ trầm tích tại khu vực lấn biển. Điều này tăng cường mạnh mẽ quá trình lắng tụ trầm tích và 

theo đó hình thành nhanh chóng các đụn cát, kết quả là hình thành vùng đất lấn biển một cách tự 

nhiên, nơi sau đó sẽ được củng cố bằng hệ thống rừng ngập mặn. Cách thức này không chỉ tăng 

cường cấu trúc sinh thái vùng ĐBSCL mà còn tăng khả năng thích ứng với bão.  

Sự đa dạng về hình dáng và chiều sâu của các đê chắn sóng, mô hình phân bố, hướng và khoảng 

cách giữa các công trình ngăn dòng cho phép hình thành những vùng mặt nước và cảnh quan đa 

dạng thậm chí với các tuyến giao thông thủy đa chức năng mới. Kỹ thuật nói trên có thể áp dụng 

tại các vùng ven biển Đông nơi mà hiện nay hiện tượng bồi tự nhiên cũng đang diễn ra (nhưng 

tăng tốc độ bồi lắng) cùng như tăng cường mật độ và hướng của các đê chắn sóng để hình thành 

hệ thống bảo vệ bờ biển tại các khu vực hiện nay đang bị xói lở. 

Nguyên tắc kiến tạo các vùng đất một cách tự nhiên nhưng diễn ra nhanh hơn nghe có vẻ cường 

điệu, nhưng tóm lại là đây chỉ là tận dụng quy trình bồi lấn và sạt lở tự nhiên đang diễn ra khắp nơi 

trong vùng ĐBSCL. Khi nói đến ĐBSCL, đây thực sự là một vùng châu thổ đồng lầy hướng ra biển, 

rộng lớn và không ổn định, với các dao động giữa nước và đất, biển và bờ. Do vậy, đường bờ biển 

cố định và cụ thể thực sự không tồn tại, mà toàn bộ lãnh thổ cần được xem như là vùng bờ biển 

mở rộng. 

Hơn nữa, chương trình kiến thiết bờ biển này còn đem lại khả năng tái tạo các điều kiện sinh thái 

đặc trưng nguyên thủy của vùng ĐBSCL, nơi hiện nay, gần như toàn bộ lãnh thổ, được thay thế 

bằng cảnh quan của nền nông nghiệp thuần túy năng suất cao. Do đó, chương trình lấn biển sẽ là 

cơ hội cho sự khởi đầu một quá trình chuyển đổi lâu dài toàn bộ vùng ĐBSCL hướng tới dạng thức 

khai thác tài nguyên thiên nhiên bền vững, với thử nghiệm đầu tiên trên một vùng đất mới.  

Theo quy luật tự nhiên, chương trình lấn biển có thể được áp dụng dọc theo bờ biển Đông, phía 

nam cửa sông Hậu, nơi không bị ảnh hưởng hoặc bị gián đoạn bởi dòng chảy ra biển từ các cửa 

sông. Hiển nhiên là nên tổ chức một quá trình liên tục và dần dần, bắt đầu với sự can thiệp tại địa 

điểm và thời điểm thích hợp để có thể thử nghiệm đa dạng các chương trình khác nhau.  



 

78 

 

Hình 49: Quá trình bồi lắng phức tạp của trầm tích theo gió mùa (H. Hein at al. 2013) 

Với vai trò phục vụ cho vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam, chương trình phát triển tổng 

hợp xây dựng cảng biển nước sâu quốc tế là rất cần thiết và có rất nhiều tiềm năng. Việc xây dựng 

cảng biển này sẽ là động lực phát triển cho chương trình lấn biển và ngược lại. Vị trí tối ưu cho 

một cảng biển nước sâu rõ ràng ở rìa dốc đứng của thềm lục địa dưới biển vì tại đó đảm bảo tính 

khả thi của dự án khi không cần đến công tác nạo vét như với các cảng hiện nay hay cảng xây 

dựng ở khu vực thềm lục địa với độ sâu hạn chế theo yêu cầu hàng hải.  

Điều chỉnh Quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất đặt cảng biển nước sâu tại tuyến vĩ độ thẳng Bạc Liêu 

(đủ xa về phía Nam tránh các ảnh hưởng của các biến động tại cửa sông Hậu, đồng thời nằm 

trong dòng vận chuyển du lịch và hàng hóa của các tuyến hàng hải quốc tế (mà chắc chắn sẽ phát 

triển tăng vọt nếu kênh Kra được thực hiện), cung cấp các dịch vụ hậu cần cảng cho các tuyến 

hàng hải này (có thể so sánh với Singapore). Toàn bộ vùng này có thể sử dụng giao thông thủy 

cùng với hạ tầng giao thông đường bộ mới. Việc kết hợp các hạ tầng giúp tạo ra tiếp cận cần thiết 

cho cảng biển sẽ tạo ra động lực lớn cho phát triển kinh tế. 

Để tăng sự phối hợp và phát triển các ngành kinh tế, quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất tạo ra hạ 

tầng tiếp cận chính với cảng biển thông qua việc tận dụng trục cao tốc Xuyên Á đã được quy 

hoạch (và xây dựng một số đoạn). Đoạn cuối đi về phía nam của  tuyến cao tốc quốc tế này được 

định hướng lại về phía Bạc Liêu (thay vì đi Cà Mau và mũi phía Nam theo như dự án hiện nay). 

Cuối cùng, chương trình phát triển điện gió ngoài khơi có thể dễ dàng gắn kết cùng với việc hình 

thành cảng biển quốc tế, đóng góp đáng kể và bền vững vào việc giải quyết nhu cầu năng lượng 

đang tăng mạnh của vùng ĐBSCL. Dự án điện gió tại Bạc Liêu giai đoạn I với công suất 99MW 

hiện nay đã đi vào hoạt động. Quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất mở rộng chương trình điện gió này 

Tháng 8 Tháng 10 Tháng 11 

Tháng 1 Tháng 4 Tháng 6 
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và tích hợp như một chiến lược quan trọng trong chương trình lấn biển cùng với mở rộng đất đai, 

mặt nước, các khu dân cư, cảng biển. 

 

Hình 50: Sơ đồ đề xuất ý tưởng dự án lấn biển và các chương trình phát triển ven biển  

Quá trình lấn biển dần dần và lâu dài bên cạnh việc giúp tái thiết lại hệ sinh thái còn tạo ra đa dạng 

các nguồn tài nguyên bền vững và có thể tái tạo (như cá và hải sản, gỗ…). Các khu dân cư bền 

vững và thông minh có thể được phát triển nhằm khai thác được các nguồn tài nguyên này theo 

các cách thức mới dọc theo vùng duyên hải và có thể sẽ trở thành mô hình cho quá trình chuyển 

đổi lâu dài cho các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp ven biển Đông và bán đảo Cà Mau.  

f. Tái gắn kết với tự nhiên  

Điều chỉnh Quy hoạch vùng ĐBSCL là một bước quan trọng trong việc tái gắn kết bền vững với 

các biến động đang diễn ra của tự nhiên tại vùng châu thổ (và ở đây, nước là yếu tố quan trọng). 

Quá trình này đã được bắt đầu trước đó và cảnh quan vùng ĐBSCL là kết quả của sự tương tác 

về kiến tạo và quản lý giữa đất và nước ở mọi quy mô, hình thức sản xuất và với mọi tốc độ. Tiếp 

cận chính trong điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL chính là xem xét sự tương tác lớn nhất của đất 

và nước dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đơn vị không gian cơ sở của quy hoạch 120  tiểu 

vùng thủy lợi, 6 vùng sinh thái nông nghiệp và 3 vùng cảnh quan và hình thái lớn, mặt cắt không 

gian vùng và khung hạ tầng vùng đều cần phải gắn liền với nước trong điều kiện mới do biến đổi 

khí hậu.  Các đề xuất điều chỉnh quy hoạch là sự cấy ghép thêm các phát triển cần thiết cho vùng 

ĐBSCL trên cơ sở yếu tố căn bản là nước. Đặc biệt, việc xác định các khu vực quản lý ngập và trữ 

nước ngọt tại Đồng Tháp Mười và một phần Tứ giác Long Xuyên (từng được xem là các túi chứa 

nước của vùng) trong điều kiện chịu tác động BĐKH còn có ý nghĩa hết sức quan trọng về đảm 

bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh các đập thủy điện thượng nguồn làm gia tăng nguy cơ hạn 

hán và xâm mặn trong mùa khô. Nước trong mùa lũ/ mùa mưa được giữ lại tại Đồng Tháp Mười 

và một phần Tứ giác Long Xuyên mà không thoát nhanh ra biển để sử dụng trong mùa khô, góp 

phần chống hạn hán và xâm mặn, chủ động về nguồn nước cho vùng ĐBSCL, giảm các tác động 

tiêu cực do các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong. 
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V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

4 ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ HÌNH THÁI PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG 

Với tầm nhìn mới cho vùng ĐBSCL đến năm 2050 và các chiến lược hướng đến tầm nhìn, các ý 

tưởng điều chỉnh quy hoạch vùng được nêu trên, mô hình phát triển tập trung đa cực (vùng  đô thị 

trung tâm với hạt nhân Cần Thơ và các đô thị vệ tinh độc lập, vùng phụ cận bán kính 30 -50 km với 

các đô thị vệ tinh, các vùng đối trọng là vùng đô thị Đông Bắc, vùng đô thị Tây Nam) kết hợp các 

hành lang kinh tế đô thị như trong Quy hoạch vùng ĐBSCL phê duyệt 2009 là không phù hợp và 

được thay thế bằng Mô hình phát triển phi tập trung: tăng cường sự đa dạng, chuyên môn 

hóa theo sáu tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, hình thành các trung tâm cấp vùng thúc đẩy 

sự phát triển theo thế mạnh của từng tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, hình thành ba vùng 

hình thái phát triển đô thị, nông thôn và cảnh quan để thích ứng BĐKH-NBD, tác động 

thượng nguồn sông Mekong.   

Đây là mô hình phát triển được chọn nhằm phù hợp với các đặc trưng tự nhiên vùng ĐBSCL với 

tài nguyên sinh thái vô giá, phát huy các lợi thế cạnh tranh để trở thành vùng nông nghiệp thịnh 

vượng, có trình độ phát triển cao, trên cơ sở phát triển bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế 

và bảo vệ sinh thái, có khả năng thích ứng với các tác động BĐKH- nước biển dâng và tác động 

thượng nguồn sông Mekong.   

Sáu tiểu vùng sinh thái nông nghiệp: tiểu vùng Đồng Tháp Mười, tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, 

tiểu vùng dọc sông Tiền-sông Hậu, tiểu vùng Tây sông Hậu, tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, tiểu vùng 

ven biển Đông cũng chính là 6 phân vùng phát triển kinh tế dựa trên trọng tâm phát triển nông 

nghiệp đa dạng và chuyên môn hóa cao, công nghiệp hóa và thương mại hóa nông nghiệp theo 

thế mạnh của từng tiểu vùng.  

Trong chiến lược phát triển không gian thích ứng với BĐKH- NBD, vùng ĐBSCL hình thành ba 

vùng hình thái phát triển đô thị, nông thôn và cảnh quan , dựa trên phân vùng chịu tác động 

ngập, xâm mặn theo kịch bản BDKH đến năm 2050 và tác động thượng nguồn sông Mekong:  

1) Vùng ngập sâu (Đồng Tháp Mười và một phần Tứ giác Long Xuyên), chiếm 15% diện tích tự 

nhiên vùng ĐBSCL, trở thành vùng quản lý ngập và trữ nước ngọt; tạo điều kiện các khu vực 

ngập nước theo mùa, nhằm chủ động về nguồn nước cho vùng, hình thành một số khu vực giữ 

nước thường xuyên gắn với sự chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trồng tràm; hạn 

chế phát triển mở rộng đô thị, chủ yếu hình thái xây dựng trên cọc tại các khu vực nông thôn, 

phù hợp với điều kiện ngập gia tăng trong tương lai 

2) Vùng giữa đồng bằng (nước ngọt phù sa), chiếm 38% diện tích tự nhiên vùng ĐBSCL, là vùng 

sản xuất nông nghiệp đa dạng: lúa, trái cây, hoa màu; vùng thuận lợi, khuyến khích phát triển 

đô thị nhưng là hình thái phát triển đô thị nén, hạn chế phát triển dàn trải, bảo vệ đất nông 

nghiệp màu mỡ. 

3) Vùng ven biển (ven biển Đông, ven biển Tây và bán đảo Cà Mau), chiếm 47% diện tích tự 

nhiên vùng ĐBSCL, là vùng có sự chuyển đổi, mở rộng nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn 

trong điều kiện xâm mặn gia tăng, gắn với trồng rừng ngập mặn ven biển, khôi phục các hệ sinh 

thái rừng ở bán đảo Cà Mau, thúc đẩy quá trình bồi lắp và lấn biển tự nhiên; vùng phát triển 
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kinh tế biển năng động nhưng không mở rộng đô thị quá nhiều, giảm các rủi ro do thiên tai do 

BĐKH- nước biển dâng. 

Việc phân bố và phát triển mạng lưới đô thị vùng ĐBSCL sẽ dựa trên ba vùng hình thái phát triển 

nêu trên, đồng thời gắn với sáu tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. Ba vùng hình thái phát triển đô thị, 

nông thôn và cảnh quan có mối quan hệ chặt chẽ với thay đổi cấu trúc cảnh quan của vùng trong 

điều kiện BĐKH-NBD.   

Cấu trúc cảnh quan các khu vực sản xuất nông nghiệp lúa gạo, trái cây, thủy sản và các khu vực 

bảo tồn, khôi phục sinh thái rừng đa dạng được điều chỉnh rõ nét theo sáu tiểu vùng sinh thái nông 

nghiệp, gắn với quản lý tài nguyên nước tổng hợp nhằm thích ứng với các tác động BĐKH-NBD. 

Các yếu tố mới, nổi bật trong cấu trúc cảnh quan này là các khu vực giữ nước lũ, nước mưa - trữ 

nước ngọt kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trồng tràm tại các tiểu vùng Đồng Tháp Mười, 

Tứ giác Long Xuyên, phía thượng nguồn dọc sông Tiền-sông Hậu, tăng cường các khu vực trồng 

cây ăn trái giữa đồng bằng tại tiểu vùng dọc sông Tiền-sông Hậu, mở rộng các khu vực nuôi trồng 

thủy sản nước lợ, nước mặn kết hợp với trồng rừng ngập mặn và chương trình lấn biển tại tiểu 

vùng ven biển Đông, khôi phục các hệ sinh thái rừng đa dạng tại tiểu vùng bán đảo Cà Mau.   

Khung giao thông kết nối vùng với quốc gia, quốc tế bao gồm; 

- Các tuyến giao thông thủy quốc gia: nâng cấp 4 trục dọc: TPHCM-Mỹ Tho-Cần Thơ-Cà 

Mau, TPHCM-Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau (tuyến duyên hải), TPHCM đi Kiên Lương, Hà 

Tiên (đi qua Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên), 3 trục ngang kết nối Campuchia và 

biển Đông qua sông Tiền, sông Hậu, kênh Hà Tiên-Rạch Giá-Cà Mau. 

- Hai trục giao thông cao tốc vuông góc ở vị trí trung tâm có vai trò như xương sống cho toàn 

vùng (đường cao tốc TPHCM- Cần Thơ- Cà Mau kết nối các trung tâm kinh tế, đường 

cao tốc Hà Tiên- Rạch Giá- Bạc Liêu kết nối với cửa khẩu quốc tế, đường Xuyên Á và 

cảng biển nước sâu): giữ nguyên hướng tuyến như Quy hoạch 2009. 

- Ba trục đường quan trọng với vùng: đường Hồ Chí Minh đi qua Cao Lãnh- Long Xuyên- 

Rạch Giá- Cà Mau (N2), đường dọc biển Đông đi qua Mỹ Tho- Bến Tre- Trà Vinh- Sóc 

Trăng- Bạc Liêu- Cà Mau (QL 50, QL60 nối với QL1), đường dọc sông Hậu kết nối Châu 

Đốc- Cần Thơ- Sóc Trăng (QL 91 nối với QL1) được nâng cấp, xây mới một số đoạn, các 

tuyến tránh đô thị đảm bảo nhu cầu vận tải nhưng không phát triển thành các tuyến cao tốc 

như Quy hoạch 2009 để giảm đầu tư lớn dàn trải, thiếu khả thi khi nguồn lực hạn chế, tránh 

đầu tư lãng phí với tuyến chịu tác động ngập tương lai do BĐKH- nước biển dâng Bên cạnh 

đó, vùng có tuyến đường N1 dọc biên giới Việt Nam- Campuchia có ý nghĩa quan trọng về 

an ninh quốc phòng và mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ.  

- Đường sắt có tuyến từ TPHCM đi Cần Thơ, đến năm 2030 không đề xuất các tuyến đường 

sắt Cần Thơ- Cà Mau, Cần Thơ- Châu Đốc- Phnompênh như Quy hoạch 2009  

- Cảng hàng không quốc tế tại Cần Thơ, Phú Quốc như Quy hoạch 2009 

- Đề xuất Cảng biển tổng hợp nước sâu ngoài khơi Bạc Liêu (hình thành cùng với chương 

trình lấn biển Bạc Liêu- Cà Mau), khác với đề xuất cảng biển nước sâu của vùng tại Sóc 

Trăng và Trà Vinh trong Quy hoạch 2009. Các phân tích về lựa chọn vị trí cảng biển sẽ 

được nêu rõ hơn trong mục chương trình lấn biển, mục cảng biển trong QH giao thông.
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Hình 51: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng ĐBSCL đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050  
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5 ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ VÀ HÌNH THÁI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

Quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất điều chỉnh tầng bậc đô thị trên mạng lưới đô thị hiện hữu theo vai 

trò đối với các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp và dựa trên các hình thái đô thị được xác định trong 

ba vùng hình thái phát triển đô thị và nông thôn nhằm thích ứng BĐKH-NBD. Một số đô thị sẽ trở 

thành các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, trung tâm phát kiến và đổi mới, thúc đẩy 

nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hóa nông nghiệp, chuyển giao các công nghệ trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy- hải sản. Các đô thị này có vị trí chiến lược trong mỗi tiểu vùng sinh thái 

nông nghiệp, cũng như có kết nối với các tuyến giao thông thủy, bộ chính của vùng. Ngoài ra, các 

đô thị tỉnh lỵ cũng được củng cố, nâng cao về vai trò kinh tế - xã hội trên cơ sở gắn kết với các tiểu 

vùng sinh thái nông nghiệp. Mạng lưới đô thị mới tái định dạng lại tầng bậc hiện tại của các đô thị 

của vùng ĐBSCL, được kết nối chặt chẽ hơn thông qua mạng lưới giao thông đường bộ được điều 

chỉnh lại đề phù hợp với kịch bản ngập trong tương lai.   

Đến năm 2020 và 2030, dân số đô thị tại vùng ĐBSCL khoảng 5,4 triệu và 7,5 triệu người, phân bố 

theo 3 vùng hình thái đô thị, nhiều nhất tại vùng giữa đồng bằng khoảng 54-56%, vùng ven biển là 

36-37% và ít nhất là tại vùng ngập sâu khoảng 8-9%. Đến năm 2030, dự kiến tổng số các đô thị 

trọng điểm (hầu hết là loại 3 trở lên) là 37 đô thị, trong đó 14 đô thị phân bố tại vùng giữa đồng 

bằng, 18 đô thị tại vùng ven biển và 5 đô thị tại vùng ngập sâu. 

Phân bố dân số đô thị theo các vùng hình thái đô thị của vùng ĐBSCL  

  

Tỷ lệ 
diện tích 
tự nhiên 

Hiện trạng dân số  
đô thị (người) 

Dân số đô thị 2020 
(người) 

Dân số đô thị 2030 
(người) 

Vùng ngập sâu 15%          433,168  10%          508,000  9%          633,000  8% 

Vùng giữa đồng bằng 38%       2,284,335  53%       2,901,000  54%       4,164,000  56% 

Vùng ven biển 47%       1,629,597  37%       1,991,000  37%       2,703,000  36% 

TOÀN VÙNG ĐBSCL 100%       4,347,100  100%       5,400,000  100%       7,500,000  100% 

Tỷ trọng dân số đô thị có xu hướng tăng dần tại vùng giữa đồng bằng và giảm dần tại vùng ngập 

sâu và vùng ven biển nhằm thích ứng với các điều kiện mới do BĐKH- nước biển dâng.  

Như thế, định hướng phân bố mạng lưới đô thị vùng ĐBSCL được dựa trên hiện trạng mạng lưới 

đô thị nhưng điều chỉnh theo 03 vùng hình thái đô thị và xác định lại vai trò của các đô thị trọng 

điểm với vùng và các tiểu vùng, các tỉnh, không chỉ theo tính chất chức năng như Quy hoạch 2009. 

Các đô thị trọng điểm (thành phố, thị xã) của vùng ĐBSCL đến năm 2030 được xác định và dự 

kiến phân loại đô thị dựa trên dự báo quy mô phát triển, vai trò chức năng đối với vùng ĐBSCL, 

các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, các tỉnh theo chiến lược phát triển KT-XH của vùng và các 

tỉnh trong vùng, như sau: 

- Thành phố Cần Thơ là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, dân số nội thành khoảng 1,3 

triệu và dân số chung khoảng 1,6 triệu, có vai trò là trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, 

nghiên cứu đào tạo, văn hóa, du lịch, công nghiệp chế biến của toàn vùng và tiểu vùng dọc 

sông Tiền sông Hậu. 
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- Các đô thị loại 1 có vai trò cấp vùng bao gồm 05 thành phố tỉnh lỵ: Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), 

Long Xuyên (tỉnh An Giang), Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và Bạc Liêu 

(tỉnh Bạc Liêu), có dân số nội thành 180-300 ngàn. Trong đó: 

+ Thành phố Mỹ Tho có vai trò một trong những trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch của 

vùng giữa đồng bằng ở phía Bắc sông Tiền, một cực phát triển phía Tây Nam của vùng 

TPHCM, đô thị cửa ngõ giữa vùng TP.HCM và vùng ĐBSCL, trung tâm nông nghiệp 

công nghệ cao về cây ăn trái và trung tâm dịch vụ du lịch miệt vườn.  

+ Thành phố Long Xuyên có vai trò là một trong những trung tâm thương mại dịch vụ của 

vùng giữa đồng bằng ở phía Nam sông Hậu, trung tâm chuyển giao công nghệ về nông 

nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là lúa gạo và thủy sản nước ngọt. 

+ Thành phố Rạch Giá có vai trò trung tâm tiểu vùng Tây sông Hậu, trung tâm kinh tế 

biển, thương mại dịch vụ của hành lang ven biển Tây 

+ Thành phố Cà Mau có vai trò là trung tâm tiểu vùng bán đảo Cà Mau, 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. 

+ Thành phố Bạc Liêu có vai trò là trung tâm tiểu vùng ven biển Đông, trung tâm văn hóa, 

du lịch, trung tâm kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản nước lợ, năng lượng sạch.   

- Các đô thị loại 2 có 07 thành phố là các trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm KTXH các tỉnh, bao gồm: 

Tân An (Long An), Bến Tre (Tiền Giang), Vĩnh Long, Trà Vinh, Cao Lãnh (Đồng Tháp), 

Sóc Trăng, Vị Thanh (Hậu Giang), có dân số nội thành 100 - 180 ngàn và 02 đô thị du lịch: 

Phú Quốc, Châu Đốc 

- Đô thị loại 3 và 4 có 20 thành phố/thị xã, là các đô thị trực thuộc tỉnh có dân số nội thị 35 - 

110 ngàn, là các đô thị có vai trò trung tâm tiểu vùng thuộc tỉnh, gồm:  

+ Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp), thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang), các thị xã Tịnh Biên 

(An Giang), Bình Minh (Vĩnh Long), Cai Lậy (Tiền Giang), Đức Hòa, Bến Lức (Long An) 

thuộc Vùng giữa đồng bằng. 

+ Thành phố Gò Công (Tiền Giang), thành phố Hà Tiên, thị xã Kiên Lương (Kiên Giang), 

các thị xã Sông Đốc, Năm Căn (Cà Mau), Giá Rai (Bạc Liêu), Vĩnh Châu, Ngã Năm (Sóc 

Trăng), Long Mỹ (Hậu Giang), Duyên Hải (Trà Vinh) và Cần Giuộc (Long An) thuộc Vùng 

ven biển. 

+ Các thị xã Tân Châu (An Giang), Hồng Ngự, Mỹ An (Đồng Tháp), Kiến Tường (Long An) 

thuộc Vùng ngập sâu. 

- Các đô thị du lịch gồm:  

+ Thành phố biển đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là đô thị loại 2 (dân số đô thị là 200 ngàn và 

dân số chung là 250 ngàn) là Đặc khu kinh tế quốc gia, trung tâm du  lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng biển đảo và giải trí quốc tế, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng nhiệt đới và 

biển của vùng.  

+ Thành phố Châu Đốc (An Giang) là đô thị loại 2 với 130 ngàn dân số nội thành, là đô thị 

du lịch cảnh quan, văn hóa tâm linh khu vực Bảy Núi  
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+ Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) là đô thị loại 3 với 70 ngàn dân số nội thị, là đô thị du 

lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cửa khẩu và du lịch biển Tây. 

- Các đô thị có vai trò trung tâm các khu kinh tế: TP. Phú Quốc (đặc khu kinh tế Phú 

Quốc), TX. Duyên Hải (khu kinh tế biển Định An), TX. Năm Căn (khu kinh tế biển Năm Căn), 

TX. Tân Châu, TX. Tịnh Biên (khu kinh tế cửa khẩu An Giang), TP. Hà Tiên (khu kinh tế cửa 

khẩu Hà Tiên), TX. Hồng Ngự (khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp), TX. Kiến Tường (khu k inh 

tế cửa khẩu Long An). 

 Các đô thị trung tâm tiểu vùng sinh thái nông nghiệp  

Các đô thị được đề xuất đóng vai trò trung tâm tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, gồm TP. Cần Thơ 

(tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu), TP. Rạch Giá (tiểu vùng Tây sông Hậu), TP. Cà Mau (tiểu 

vùng bán đảo Cà Mau), TP. Bạc Liêu (tiểu vùng ven biển Đông), TP. Hà Tiên (tiểu vùng tứ giác 

Long Xuyên), TX. Hồng Ngự (tiểu vùng Đồng Tháp Mười). Tại các đô thị này, vai trò trung tâm tiểu 

vùng sinh thái nông nghiệp được thúc đẩy bằng các trung tâm chuyên ngành về nghiên cứu và 

ứng dụng, giúp kiến tạo và đổi mới các sản phẩm nông nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng 

của các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. Bên cạnh đó, các đô thị này cũng là trung tâm du lịch tiểu 

vùng. 

Các đô thị trung tâm tiểu vùng sinh thái nông nghiệp được lựa chọn với những điểm thuận lợi về 

giao thông thủy bộ (tất cả đều gắn với các tuyến đường thủy quốc gia, 5 trong 6 đô thị có vị trí gắn 

với 2 trục cao tốc xương sống của vùng, ngoài trừ Hồng Ngự trong vùng ngập sâu), gắn bó chặt 

chẽ với cảnh quan tự nhiên, sinh thái, cảnh quan sản xuất nông nghiệp- thủy sản có tính đặc trưng 

cho từng tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, có thể kiến tạo các đô thị có bản sắc rất độc đáo, hấp 

dẫn du lịch, không chỉ là các đô thị phát triển các trung tâm dịch vụ, trung tâm nghiên cứu ứng 

dụng, đổi mới sán phẩm nông nghiệp-thủy sản, bảo tồn sinh thái. Tính đa dạng cũng là tiêu chí lựa 

chọn. Các đô thị này không chỉ đa dạng, khác nhau về đặc trưng cảnh quan tự nhiên, sinh thái, 

bản sắc văn hóa, lịch sử phát triển mà còn đa dạng về hình thái đô thị và vị trí địa lý (đô thị vùng 

ngập sâu, đô thị ven sông Tiền, sông Hậu, đô thị ven biển Đông, biển Tây, đô thị nằm giữa vùng 

sinh thái đất ngập nước), quy mô phát triển (quy mô lớn như Cần Thơ, trung bình như Rạch Giá, 

Cà Mau, Bạc Liêu, nhỏ như Hồng Ngự, Hà Tiên), loại đô thị, cấp quản lý hành chính (đô thị trực 

thuộc trung ương, đô thị tỉnh lỵ, đô thị thuộc tỉnh).  Nói cách khác, lựa chọn trung tâm tiểu vùng 

không phụ thuộc nhiều vào cấp độ của quy mô đô thị, loại đô thị hay vị trí địa lý mang tính trung 

tâm. Đối với các trung tâm đổi mới và kiến tạo, yếu tố cảnh quan đặc sắc và chất lượng môi 

trường sống cũng là yếu tố cần thiết để hấp dẫn nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng cao, bên 

cạnh sự cần thiết của chính sách phát triển và chiến lược ưu tiên đầu tư. Mặt khác, để thúc đẩy sự 

phát triển của các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, các đô thị trung tâm này còn có sự hỗ trợ của 

các đô thị trong tiểu vùng ở các mặt khác nhau, tạo thành mạng lưới dịch vụ có tính liên kết trên 

toàn vùng để phát triển một nền nông nghiệp trình độ cao, thịnh vượng.  
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Điều chỉnh dự báo dân số các đô thị trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2030 

 
Đô thị 

Dự báo       
dân số nội thị 
2020 (người) 

Dự báo         
dân số nội thị 
2030 (người) 

Dự báo dân 
số chung         

toàn đô thị 
2030 (người) 

Dự kiến 
phân loại 
đô thị đến 

2030 

 
VÙNG NGẬP SÂU 508,000 633,000  

 
1 TP. Châu Đốc An Giang 115000 130,000 140,000 2 

2 TX. Tân Châu An Giang 72,000 85,000 190,000 3 

3 TX. Hồng Ngự Đồng Tháp 48,000 60,000 100,000 3 

4 TX. Mỹ An Đồng Tháp 28,000 45,000 80,000 4 

5 TX. Kiến Tường Long An 25,000 40,000 65,000 4 

 
Các đô thị khác 220,000 273,000  

 

 
VÙNG GIỮA ĐỒNG BẰNG 2,901,000 4,164,000  

 
1 TP. Cần Thơ 1,000,000 1,300,000 1,600,000 1 

2 TP. Long Xuyên An Giang 265,000 300,000 330,000 1 

3 TX. Tịnh Biên An Giang 45,000 65,000  3 

4 TP. Ngã Bảy Hậu Giang 42,000 60,000 85,000 3 

5 TP. Cao Lãnh Đồng Tháp 120,000 180,000 220,000 2 

6 TP. Sa Đéc Đồng Tháp 82,000 110,000 140,000 3 

7 TP. Vĩnh Long Vĩnh Long 126,000 180,000 200,000 2 

8 TX. Bình Minh Vĩnh Long 42,000 80,000 120,000 3 

9 TP. Bến Tre Bến Tre 84,000 120,000 150,000 2 

10 TP. Mỹ Tho Tiền Giang 165,000 220,000 270,000 1 

11 TX. Cai Lậy Tiền Giang 52,000 80,000 150,000 3 

12 TP. Tân An Long An 135,000 220,000 250,000 2 

13 TX. Đức Hòa Long An 60,000 110,000 290,000 3 

14 TX. Bến Lức Long An 35,000 70,000 100,000 3 

 
Các đô thị khác 648,000 1,069,000  

 

 
VÙNG VEN BIỂN 1,991,000 2,703,000  

 
1 TP. Rạch Giá Kiên Giang 250,000 300,000 330,000 1 

2 TP. Phú Quốc Kiên Giang 90,000 200,000 250,000 2 

3 TP. Hà Tiên Kiên Giang 50,000 70,000 85,000 3 

4 TX. Kiên Lương Kiên Giang 50,000 65,000 80,000 3 

5 TP. Cà Mau Cà Mau 165,000 200,000 280,000 1 

6 TX. Sông Đốc Cà Mau 45,000 70,000  3 

7 TX. Năm Căn Cà Mau 33,000 60,000  3 

8 TP. Bạc Liêu Bạc Liêu 145,000 180,000 200,000 1 

9 TX. Giá Rai Bạc Liêu 68,000 90,000 155,000 3 

10 TP. Sóc Trăng Sóc Trăng 160,000 180,000 180,000 2 

11 TX. Vĩnh Châu Sóc Trăng 85,000 95,000 180,000 3 

12 TX. Ngã Năm Sóc Trăng 52,000 65,000 95,000 3 

13 TP. Vị Thanh Hậu Giang 60,000 100,000 120,000 2 

14 TX. Long Mỹ Hậu Giang 40,000 50,000 95,000 3 

15 TP. Trà Vinh Trà Vinh 105,000 130,000 160,000 2 

16 TX. Duyên Hải Trà Vinh 35,000 60,000 70,000 3 

17 TP. Gò Công Tiền Giang 40,000 70,000 120,000 3 

18 TX. Cần Giuộc Long An 17,000 35,000 70,000 4 

 
Các đô thị khác 501,000 683,000  
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Hình 52: Sơ đồ phân bố các đô thị trọng điểm  
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 Phân bố các đô thị trọng điểm theo sáu tiểu vùng sinh thái nông nghiệp  

 
Đô thị Tỉnh 

Trung tâm 
tiểu vùng 

Tỷ lệ         
diện tích 
tự nhiên 

Tỷ lệ  
dân số 
 đô thị 

 Tiểu vùng Đồng Tháp Mười  17% 10% 

1 TX. Hồng Ngự  Đồng Tháp     

2 TX. Mỹ An  Đồng Tháp    

3 TX. Kiến Tường  Long An    

4 TX. Đức Hòa  Long An    

5 TX. Bến Lức  Long An    

6 TP. Tân An  Long An    

7 TX. Cai Lậy  Tiền Giang    

 
Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên 12% 8% 

1 TP. Hà Tiên  Kiên Giang     

2 TX. Kiên Lương  Kiên Giang    

3 TX. Tịnh Biên  An Giang    

4 TP. Phú Quốc  Kiên Giang    

 Tiểu vùng Tây sông Hậu 11% 10% 

1 TP. Rạch Giá  Kiên Giang     

2 TP. Vị Thanh  Hậu Giang    

3 TX. Long Mỹ  Hậu Giang    

4 TX. Ngã Năm  Sóc Trăng    

 
Tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu 18% 51% 

1 TP. Cần Thơ TP. Cần Thơ    

2 TP. Long Xuyên  An Giang    

3 TP. Châu Đốc  An Giang    

4 TX. Tân Châu  An Giang    

5 TP. Ngã Bảy  Hậu Giang    

6 TX. Bình Minh  Vĩnh Long    

7 TP. Vĩnh Long  Vĩnh Long    

8 TP. Sa Đéc  Đồng Tháp    

9 TP. Cao Lãnh  Đồng Tháp    

10 TP. Mỹ Tho  Tiền Giang    

11 TP. Bến Tre  Bến Tre    

 Tiểu vùng ven biển Đông 22% 15% 

1 TP. Bạc Liêu  Bạc Liêu    

2 TX. Giá Rai  Bạc Liêu    

3 TP. Sóc Trăng  Sóc Trăng    

4 TX. Vĩnh Châu  Sóc Trăng    

5 TP. Trà Vinh  Trà Vinh    

6 TX. Duyên Hải  Trà Vinh    

7 TX. Gò Công  Tiền Giang    

8 TX. Cần Giuộc  Long An    

 Tiểu vùng bán đảo Cà Mau 20% 6% 

1 TP. Cà Mau  Cà Mau    

2 TX. Sông Đốc  Cà Mau    

3 TX. Năm Căn  Cà Mau    

 



 

89 

 Điều chỉnh mô hình phát triển và tầng bậc đô thị 

Điều chỉnh Quy hoạch vùng ĐBSCL đến năm 2030 điều chỉnh mô hình phát triển đô thị từ tập trung 

đa cực sang mô hình phân tán theo các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, gắn với quá trình công 

nghiệp hóa và thương mại hóa nông nghiệp. Mô hình phân tán phù hợp với đặc điểm phân bố 

mạng lưới mạng lưới đô thị nông nghiệp (tương đối đồng đều và gắn kết với các địa bàn sản xuất 

nông nghiệp, mạng lưới giao thông thủy bộ), phù hợp với đặc thù tự nhiên sinh thái, sử dụng hợp 

lý tài nguyên đất và nước của vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, mạng lưới đô thị phân tán được điều chỉnh 

về tầng bậc để hình thành các trung tâm đô thị của các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, nhằm thúc 

đẩy chuyên môn hóa và đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp theo đặc trưng và lợi 

thế của từng tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. Trong một vùng kinh tế sản xuất hàng hóa nông 

nghiệp và bảo vệ sinh thái là trọng tâm, các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp cũng là các phân vùng 

phát triển kinh tế. 

Điều chỉnh Quy hoạch vùng dự kiến phân loại đô thị trọng điểm đến 2030 chủ yếu dựa trên việc 

xác định vai trò chức năng của các đô thị trọng điểm (đối với vùng, các tiểu vùng sinh thái nông 

nghiệp, các tỉnh và tiểu vùng thuộc tỉnh) và dự báo quy mô phát triển dân số đô thị. Các đô thị còn 

lại (không xác định là đô thị trọng điểm đến 2030, chủ yếu là các thị trấn, đô thị loại 4,5) sẽ được 

định hướng trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. 

Điều chỉnh Quy hoạch vùng ĐBSCL không đề xuất các hành lang đô thị dọc các hành lang giao 

thông quốc gia, không khuyến khích đô thị hóa lan tỏa dọc tuyến. Mô hình hành lang kinh tế đô thị 

chỉ phù hợp với các vùng đô thị và công nghiệp có tốc độ đô thị hóa cao, gắn với các trục đường 

bộ, đường sắt. Hiện này, đã hình thành hành lang TP.Hồ Chí Minh-TP.Mỹ Tho trong vùng TPHCM, 

gắn với QL 1A và cao tốc TPHCM-Trung Lương với sự tập trung các KCN và dân cư nhờ kết nối 

dễ dàng với TPHCM. Cần có kiểm soát chặt chẽ trên hành lang này để tránh phát triển tràn lan, 

mất đất nông nghiệp. Đối với Điều chỉnh Quy hoạch vùng TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, một nguyên tắc đặt ra là hạn chế phát triển về vùng đất thấp phía Tây Nam (Long An, 

Tiền Giang) trong điều kiện BĐKH-NBD. 

 Điều chỉnh quy mô phát triển của các đô thị và phân bố dân số đô thị  

Các đô thị trọng điểm vùng ĐBSCL có dự báo quy mô dân số đến năm 2020 và năm 2030 được 

điều chỉnh giảm khá nhiều so với dự báo của các quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị để 

phù hợp với tình hình thực tế về khả năng đô thị hóa, kịch bản phát triển kinh tế xã hội của vùng và 

yêu cầu thích ứng BĐKH-NBD. Như đã phân tích ở phần hiện trạng, việc dự báo dân số đô thị quá 

lớn trong các quy hoạch trước đây theo mong muốn thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa, đô thị hóa 

dẫn đến tình trạng lãng phí đất đai, thiếu hiệu quả đầu tư và thiếu tính khả thi.  

Dân số đô thị của 37 đô thị trọng điểm chiếm khoảng 70-75% dân số đô thị toàn vùng. Đặc biệt 

trong bối cảnh chịu tác động nghiêm trọng từ BĐKH-NBD và từ phát triển thượng nguồn sông 

Mekong, các nguy cơ thiên tai về ngập, xâm mặn, hạn hán, các khó khăn rất lớn về nguồn nước 

ngọt và điều kiện địa chất thủy văn, đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất hạn chế quy 

mô phát triển của các đô thị tại vùng ngập sâu và vùng ven biển, khuyến khích phát triển đô thị tại 

vùng giữa đồng bằng/ tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu với các hình thái thích hợp.  
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Dự báo cho thấy 56% dân số đô thị toàn vùng phân bố tại vùng giữa đồng bằng (38% diện tích tự 

nhiên toàn vùng), 51% dân số đô thị toàn vùng tập trung tại tiểu vùng dọc sông Tiền, sông Hậu 

(18% diện tích tự nhiên toàn vùng). Mật độ phân bố đô thị cao hơn tại tiểu vùng dọc sông Tiền 

sông Hậu còn thể hiện ở 50% các thành phố của vùng, các đô thị có quy mô trên 150 ngàn dân 

phân bố tại tại tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu. Mật độ phân bố đô thị thấp nhất tại Bán đảo Cà 

Mau, tiếp đến là Đồng Tháp Mười, ven biển Đông.   

Đến năm 2030, ngoài TP. Cần Thơ phát triển quy mô lớn với dân số đô thị trên 1 triệu thì các đô thị 

trọng điểm của ĐBSCL có quy mô vừa và nhỏ, với dân số đô thị từ 300 ngàn trở xuống, thấp nhất 

là 35 ngàn (đây là dân số nội thành, nội thị tập trung mật độ cao tại khu vực nội thị, không bao gồm 

dân số ngoại thị, nông thôn của thành phố, thị xã). Quy mô phát triển đô thị vừa và  nhỏ phù hợp 

với điều kiện tự nhiên và đặc thù KT-XH của vùng, dễ dàng có các giải pháp thích ứng với các tác 

động BĐKH-NBD và tác động thượng nguồn sông Mekong. Tp. Cần Thơ có quy mô dân số lớn 

nhưng không gian thành phố được quy hoạch theo cấu trúc chuỗi  các khu đô thị nén đan xen với 

các hành lang kết nối mạng lưới không gian xanh và mặt nước đa dạng, bảo tồn vườn cây ăn trái, 

cảnh quan nông nghiệp đô thị, không tạo thành dải đô thị hóa liên tục dọc sông Hậu.  

 Hình thái đô thị theo 3 vùng hình thái thích ứng BĐKH-NBD 

Quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất các hình thái đô thị và cảnh quan thích ứng với các điều kiện do 

tác động cuả BĐKH theo 3 vùng như sau: 

1) Vùng ngập sâu (Đồng Tháp Mười và một phần Tứ giác Long Xuyên):  

Là vùng ngập sâu theo mùa lũ và trở thành một vùng chuyển đổi trên cơ sở quản lý ngập và trữ 

nước ngọt cho toàn vùng ĐBSCL. Khôi phục và nâng cao khả năng giữ lũ/nước mưa tại vùng ngập 

sâu không chỉ đáp ứng tác động ngập theo mùa gia tăng do BĐKH-NBD mà còn thực hiện chiến 

lược an ninh nguồn nước, trữ nước ngọt cho mùa khô, phục vụ sản xuất nông nghiệp và góp phần 

đẩy mặn, cũng như giảm áp lực gia tăng ngập ở vùng ngập nông, giúp bảo vệ sự an toàn các đô 

thị ở giữa đồng bằng. Tại vùng ngập sâu, hạn chế mở rộng đô thị, không phát triển đô thị tập trung 

có quy mô gia tăng, từng bước chuyển đổi hình thái đô thị thích ứng với điều kiện ngập mớ . 

Các vùng chứa nước lũ và nước mưa có thể dễ dàng được tạo ra nhờ hệ thống đê có khả năng 

điều tiết, giữ nước tối đa từ sông Tiền và nước mưa vào mùa lũ. Rõ ràng là một lượng nước ngọt 

rất lớn và quan trọng có thể được giữ lại để có thể sử dụng để cung cấp nước ngọt cho toàn bộ 

đồng bằng vào mùa khô theo các hệ thống sông, kênh vùng châu thổ.  

Chiến lược phát triển đô thị tại các khu vực ngập sâu đầu nguồn, chủ yếu là các công trình trên 

cọc. Với cách thức này, tình trạng khó khăn của ngập lụt (và hạn hán) sẽ được giảm nhẹ. Trục 

chính đô thị của các khu vực đô thị hóa theo cụm được xem như tuyến đê với cao trình đảm bảo 

an toàn với kịch bản ngập nghiêm trọng nhất có thể xảy ra. Tại khu vực trung tâm, các khu vực 

công cộng đô thị sẽ là không gian kết nối giữa tuyến đê và các khu vực dân cư hay các công trình 

riêng lẻ. Khu vực trung tâm cũng là các công trình trên cọc, là nơi giao kết giữa các khu dân cư; có 

sự đa dạng thêm các không gian chức năng khác nhau trong tương lai, bao gồm cảnh quan sản 

xuất nông nghiệp, các khu vực vui chơi giải trí. Các công trình đều có thể tiếp cận bằng đường 

thủy vào mùa nước lên và được trang bị các thiết bị, công nghệ phù hợp để sử dụng năng  lượng 

mặt trời và thu gom nước mưa theo từng công trình 
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Hình 53: Các mặt cắt hình thái cảnh quan đô thị vùng ngập sâu (Hồng Ngự) 

2) Vùng giữa đồng bằng phù sa 

 

Hình 54: Các mặt cắt hình thái cảnh quan đô thị vùng giữa đồng bằng (Cần Thơ) 

Mùa mưa 

Mùa khô 

Mùa mưa 

Mùa khô 
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Hình thái phát triển tại vùng giữa đồng bằng là tăng chất lượng đô thị tại các khu vực đất cao cùng 

với cảnh quan sản xuất đa dạng như lúa, cây ăn trái và rau quả. Đây là vùng tập trung phần lớn 

dân số, đồng thời cũng lại vùng đất đai màu mỡ nhất. Do đó, cần theo hướng phát triển đô thị nén, 

hạn chế mở rộng dàn trải, không hình thành vùng đô thị hóa, các dải đô thị hóa liên tục. Đây là 

vùng ngập nông, không chịu tác động ngập nghiêm trọng như vùng ngập sâu hay xâm mặn nặng 

như vùng ven biển nhưng để chống chịu những bất thường gia tăng của BĐKH-NBD, giảm nguy 

cơ ngập, các đô thị vùng này được khuyến nghị phát triển với hình thái ‘đô thị nước’, với cấu trúc 

cảnh quan chú trọng không gian dành cho nước (thấm nước, trữ nước, điều tiết nước), phát huy 

bản sắc đô thị sông nước vốn có. 

Các khu vực an toàn cần có cao độ nền trên mức ảnh hưởng ngập, tức là các khu vực dọc trục 

chính đô thị cần trên 2,5m và các công trình hạ tầng xã hội quan trọng là trên 3m. Các công trình 

được xây dựng trên các khu vực được tôn nền với các công trình điểm nhấn có tầng cao ít nhất 12 

tầng để có hiệu quả đầu tư do chi phí tốn kém làm móng, đóng cọc xuyên qua lớp đất yếu đến lớp 

đất ổn định.  

Tất cả phát triển (các công trình và hạ tầng kỹ thuật quan trọng) tại đồng bằng phù sa sẽ được xây 

dựng trên các khu vực cao, an toàn, bao xung quanh bởi các vùng cảnh quan sản xuất (và các khu 

vực vui chơi, giải trí). Vùng cảnh quan này là khu vực thấp hơn và có khả năng thẩm thấu cao cho 

phép thấm nước vào đất trong mùa lũ và khi triều cường. Các khu vực nền xây dựng được tạo ra 

với lớp đất ổn định và cao hơn các cánh đồng ngập xung quanh khoảng 2-3m tùy vị trí. Tại các khu 

vực tôn nền xây dựng, hình thái địa hình được kiến tạo để cho phép tạo ra các không gian công  

cộng đa dạng, cảnh quan sản xuất, các khu vực đậu xe và các không gian chứa nước xử lý sinh 

thái. 

3) Vùng ven biển (ven biển Đông, biển Tây, bán đảo Cà Mau) 

Các đô thị và khu vực dân cư tập trung cần phát triển phù hợp với hình thái mặt cắt vùng, theo các 

giồng cát và bãi bồi ven biển, tại lớp cận than bùn và khu vực đất lún thuộc Bán đảo Cà Mau. 

Trồng rừng ngập mặn trên diện rộng cho các khu vực ven biển giúp bảo vệ vùng này khỏi các nguy 

cơ sóng bão/ lũ biển cũng như cho phép phát triển kinh tế thủy sản theo hướng bền vững hơn. 

Chiến lược phát triển các khu dân cư mới tại đô thị vùng ven biển theo hình thức các cụm công 

trình nổi tại trung tâm của các không gian nổi theo nhóm đan xen vào các khu vực rừng ngập 

nước. Các không gian nuôi trồng thủy sản (đầm tôm, cá) được gắn kết vào một vùng cảnh quan đa 

dạng về hình thái, khiến cho khu vực thủy sản có khả năng chịu được các thay đổi về thủy triều từ 

biển Tây và Biển Đông. Các không gian theo nhóm được sử dụng cho các hoạt động sản xuất và 

giải trí, chính quy và phi chính quy. Như các hình thái khác, các công trình cũng được khuyến 

khích sử dụng các công nghệ năng lượng mặt trời và thu gom nước mưa . 
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Hình 55: Các mặt cắt hình thái cảnh quan đô thị vùng ven biển (Cà Mau)  

 Định hướng quản lý nước tích hợp trong quy hoạch đô thị vùng ĐBSCL  

Nước là thuộc tính cốt lõi của vùng ĐBSCL. Nước cũng là thuộc tính cốt lõi của các đô thị vùng 

ĐBSCL. Sự hình thành và phát triển của các đô thị của ĐBSCL gắn liền với yếu tố nước, tạo nên 

cấu trúc và hình thái đô thị vùng sông nước. Với tác động ngày càng tăng của BĐKH-NBD kết hợp 

tác động thay đổi từ thượng nguồn sông Mekong và hậu quả của các tác động con người lên môi 

trường tự nhiên, các biến thiên của nước trở nên cực đoan hơn (ngập, xâm mặn,..), đòi hỏi các đô 

thị ĐBSCL đang mở rộng theo phát triển KT-XH cần phải có chiến lược thích ứng, cần phải hình 

thành một cấu trúc không gian đô thị, trong đó nước đóng một vai trò chính yếu, cùng với không 

gian sinh thái, kiến tạo nên hình thái đô thị có tính thích ứng và bền vững. Nước và sinh thái chính 

là hạ tầng ‘mềm’ thiết yếu của đô thị, giúp đô thị có thể vận hành hài hòa với các tác động của 

thiên nhiên, giảm thiểu các tác động của thiên tai. Quy hoạch không gian dành cho nước cần trở 

thành một nguyên tắc hàng đầu của quản lý nước tích hợp trong quy hoạch đô thị thích ứng 

BĐKH-NBD, với các giải pháp về mạng lưới nước (trữ nước, thấm nước, tiêu thoát nước, xử lý 

nước mặt bằng hồ sinh thái, các không gian cho phép ngập có chức năng linh hoạt theo mùa),  

kiến tạo nền xây dựng theo nguyên tắc cân đối đào đắp, khuyến khích thu trữ sử dụng nước mưa 

trong đô thị. 

6 ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHIỆP 

6.1 Định hướng phát triển các Khu công nghiệp 

 Chiến lược phát triển công nghiệp 

Mùa mưa 

Mùa khô 



 

94 

Chiến lược phát triển công nghiệp tại vùng ĐBSCL là tập trung phát triển công nghiệp chế biến 

nông, lâm, thủy sản và thực phẩm theo hướng: gắn với vùng sản xuất nguyên liệu, tiếp tục đầu tư 

chiều sâu cho các nhà máy chế biến hiện có, mở rộng sản xuất những sản phẩm tinh chế, đa dạng 

hóa mặt hàng để nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, gắn với mở rộng thị trường 

tiêu thụ. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ nông nghiệp như sản phẩm hóa chất, cơ khí 

phục vụ nông nghiệp, thủy sản, sản xuất phụ tùng lắp ráp máy động lực. Khuyến khích, thúc đẩy 

phát triển công nghiệp năng lượng sạch, tái tạo được như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.  

Việc phát triển công nghiệp tại vùng ĐBSCL cần dựa trên lợi thế so sánh là nguồn nguyên liệu 

nông thủy sản phong phú, đa dạng của một vùng nông nghiệp trù phú và nhằm đáp ứng các nhu 

cầu hiện đại hóa nông nghiệp, không thể rập khuôn phát triển công nghiệp đa ngành quy mô lớn 

như tại vùng TPHCM.  

Các điều kiện khó khăn về địa chất thủy văn, nguồn nước, hạ tầng tại vùng ĐBSCL không cho 

phép đầu tư phát triển công nghiệp thuận lợi và trên diện rộng như vùng TPHCM. Các KCN với 

quy mô vừa và nhỏ, các CCN-TTCN sẽ thích hợp hơn với vùng ĐBSCL, linh hoạt trong việc bố trí, 

gắn bó chặt chẽ với các vùng nguyên liệu, khai thác giao thông thủy bộ, giảm thiểu các tác động ô 

nhiễm môi trường sinh thái, ô nhiễm nguồn nước, đất đai, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp màu mỡ.  

Đề xuất không phát triển các ngành công nghiệp gây nhiều ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi 

trường nước. Cần xem xét giảm các nhà máy nhiệt điện chạy than tại vùng ĐBSCL, do nguy cơ 

tác động môi trường sinh thái rất lớn, suy giảm nguồn nước, chất lượng nước, đất đai, ảnh hưởng 

xấu đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Một ví dụ tốt là tỉnh Bạc Liêu đã từ chối dự án nhiệt điện 

chạy than công suất lớn tại Bạc Liêu, nơi có nhiều tiềm năng phát triển điện gió. Mở rộng quy mô 

phát triển điện gió ven biển Đông sẽ hỗ trợ cho việc điều chỉnh chiến lược phát triển điện lực tại 

ĐBSCL.   

 Điều chỉnh quy mô phát triển KCN tập trung 

Quy mô phát triển công nghiệp tập trung được điều chỉnh giảm phân nửa so với Quy hoạch vùng 

năm 2009 và các QHXD vùng tỉnh, nhằm nâng cao tính khả thi, hiệu quả sử dụng đất, theo chiến 

lược mới về phát triển công nghiệp của vùng. Theo quy hoạch công nghiệp của các tỉnh đến năm 

2020 có đến 83 KCN với diện tích 37,890 ha. Quy hoạch vùng 2009 xác định quy mô phát triển 

công nghiệp tập trung đến 2020 là 20,000 – 30,000 ha. Tuy nhiên, như phân tích ở phần hiện 

trạng, các quy hoạch công nghiệp này không khả thi, không thu hút được đầu tư, gây lãng phí  đất 

đai, nguồn lực và không còn phù hợp với kịch bản phát triển chọn của vùng ĐBSCL là phát triển 

vùng nông nghiệp chuyên môn hóa cao, theo hướng công nghiệp hóa và thương mại hóa nông 

nghiệp.  

Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL đến năm 2030 đề xuất tập trung đầu tư phát triển và khai thác 

tối đa các Khu công nghiệp đã được thành lập từ nay cho đến năm 2030, trong đó tăng cường các 

ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, với tổng diện tích các khu công 

nghiệp tập trung là 15.000-17.000 ha.  

Hạn chế mở rộng phát triển thêm các KCN khi chưa đạt tỷ lệ lấp đầy cao với KCN hiện hữu.  

Rà soát, đánh giá lại các KCN đã thành lập nhưng chưa được đầu tư xây dựng để có kế hoạch 

chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm sử dụng đất hiệu quả.  
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 Phân bố khu công nghiệp theo các khu vực trọng điểm 

Các Khu công nghiệp đa ngành của vùng chủ yếu phân bố tại Long An và Tiền Giang - là 2 tỉnh 

thuộc vùng TP HCM và giáp TP HCM, với tổng diện tích khoảng 9.000ha. Trong đó, khoảng 8.200 -

8.500 ha thuộc tỉnh Long An và khoảng 1.200 - 1.500 ha thuộc tỉnh Tiền Giang.  

Cần Thơ là trung tâm công nghiệp chế biến nông- thủy sản và năng lượng của vùng với tổng diện 

tích các khu công nghiệp là 1.500-1.800ha, bao gồm các khu công nghiệp tại Trà Nóc, Ô Môn, 

Thốt Nốt.  

Các trung tâm năng lượng, công nghiệp chế biến thủy hải sản tại tỉnh Cà Mau (500-700ha KCN), 

Trà Vinh (650-800ha), Sóc Trăng (400-500ha), Kiên Giang (400-500ha) và Bạc Liêu (300-400ha) 

được phát triển gắn với các trung tâm điện lực, điện gió và khu kinh tế biển.   

Các tỉnh còn lại có diện tích khu công nghiệp khoảng 300-600ha chủ yếu là công nghiệp chế biến 

các sản phẩm nông - ngư nghiệp, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp 

6.2 Định hướng các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp của toàn vùng khoảng 7000ha (đến năm 2030), phân bố phân 

tán tại tất cả các tỉnh/thành trong vùng. Trong đó, Long An có tổng diện tích các cụm công nghiệp 

lớn nhất là 1.000ha, Cần Thơ là 700ha. Các tỉnh còn lại có diện tích là 300-600 ha.  

Các cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu chế biến nhỏ phục vụ nông nghiệp và các 

ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống và làng nghề, phát triển cân bằng dựa trên thế mạnh của 

địa phương về nông - lâm - ngư nghiệp và bảo vệ môi trường và sinh thái. Giữ gìn và gắn kết các 

làng nghề truyền thống với phát triển du lịch. Xây dựng hình thái không gian cụm công nghiệp và 

làng nghề thích ứng với các vùng sinh thái, đặc điểm cảnh quan và biến đổi khí hậu. 

TT Tỉnh 
Dự kiến KCN 

(diện tích ha) 

Dự kiến CCN 

(diện tích ha) 

Dự kiến tổng KCN-CCN 

(diện tích ha) 

    2030 2030 2030 

  Tổng 15,000 17,000 5,000 7,000 20,000 24,000 

1 Cần Thơ 1,500 1,800 500 700 2,000 2,500 

2 An Giang 300 400 400 600 700 1,000 

3 Kiên Giang 400 500 400 600 800 1,100 

4 Cà Mau 500 700 400 500 900 1,200 

5 Bạc Liêu 300 400 300 400 600 800 

6 Sóc Trăng 400 500 400 500 800 1,000 

7 Hậu Giang 500 600 300 500 800 1,100 

8 Đồng Tháp 400 500 400 600 800 1,100 

9 Vĩnh Long 400 500 300 400 700 900 

10 Trà Vinh 650 800 250 400 900 1,200 

11 Bến Tre 250 300 250 300 500 600 

12 Tiền Giang 1,200 1,500 300 500 1,500 2,000 

13 Long An 8,200 8,500 800 1,000 9,000 9,500 
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Hình 56: Sơ đồ định hướng không gian công nghiệp vùng ĐBSCL đến 2030  
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7 ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CẢNH QUAN SẢN XUẤT, BẢO TỒN SINH THÁI VÀ QUẢN 
LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC   

Ba vùng hình thái phát triển (vùng ngập sâu, vùng giữa đồng bằng, vùng ven biển) nhằm thích ứng 

với BĐKH theo kịch bản ngập, xâm mặn do BĐKH-NBD đến 2050 cũng tạo cơ hội để xem xét lại 

cấu trúc cảnh quan sản xuất đơn điệu hiện nay để kiến tạo một vùng cảnh quan sản xuất mới 

tương tác và trên cơ sở tài nguyên tự nhiên của mỗi tiểu vùng sinh thái và quản lý tài nguyên nước 

một cách tổng hợp và chủ động. 

 Các không gian cảnh quan sản xuất nông nghiệp - thủy sản: 

Không gian sản xuất nông nghiệp được định hướng theo các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp và 

theo các vùng chịu ảnh hưởng khác nhau do biến đổi khí hậu- NBD và tác động thượng nguồn 

sông Mekong. Phát triển cân bằng trên cơ sở bảo vệ môi trường, tăng cường các không gian của 

hệ sinh thái tự nhiên đặc thù vùng ĐBSCL và có thích ứng với điều kiện thay đổi về đất và nước 

trong tương lai.  

Các vùng cảnh quan sản xuất chính phân bố theo ba vùng hình thái phát triển thích ứng BĐKH 

như sau : 

- Thủy sản nước ngọt và rừng tràm phân bố tại vùng ngập sâu (diện tích tự nhiên khoảng 

600.000 ha), trên cơ sở hình thành các khu vực kiểm soát ngập và trữ nước ngọt bằng hệ 

thống đê:  

o Đề xuất xem xét lại chính sách phát triển lúa vụ ba tại vùng ngập sâu theo hướng hạn 

chế, giảm dần để khôi phục các túi chứa nước tự nhiên tại Đồng Tháp Mười và Tứ 

giác Long Xuyên theo mùa lũ; Dước tác động của BĐKH-NBD thì mùa lũ sẽ khắc 

nghiệt hơn- không ổn định, gia tăng và mở rộng diện tích ngập sâu; Dưới tác động giữ 

nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong vào mùa khô và NBD, vùng 

ĐBSCL ở cuối hạ lưu sẽ chịu khô hạn, xâm mặn nhiều hơn, thiếu nguồn nước ngọt 

nghiêm trọng cho sinh hoạt, sản xuất.  

o Đề xuất điều chỉnh thủy lợi theo hướng giữ nước lũ và giữ nước mưa trên diện tích 

lớn tại Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên thay vì kiểm soát lũ dọc biên giới (để 

trồng lúa vụ ba) và thoát lũ nhanh ra biển Tây; Giải pháp giữ nước ngọt trong mạng 

lưới sông, kênh trục chưa đủ để đảm bảo được an ninh nguồn nước.    

o Đề xuất từng bước hình thành các khu vực giữ nước lũ và nước mưa quanh năm, với 

quy mô ban đầu 100,000 – 150,000 ha (về dài hạn có thể tăng lên), chủ yếu tại Đồng 

Tháp Mười, đầu nguồn giữa sông Tiền sông Hậu và một phần nhỏ hơn tại Tứ giác 

Long Xuyên, từng bước chủ động về nguồn nước để hạn chế các rủi ro, thiên tai hạn 

hán xâm mặn do các tác động thượng nguồn và BĐKH-NBD, tăng cường an ninh 

nguồn nước cho vùng;  

- Lúa gạo, rau và trái cây tại vùng giữa đồng bằng (diện tích tự nhiên khoảng 1,5 triệu ha);  

- Nuôi trồng thủy - hải sản kết hợp với phát triển rừng ngập mặn được tập trung tại vùng ven 

biển (diện tích tự nhiên khoảng 1,9 triệu ha). 
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Các vùng cảnh quan theo sáu tiểu vùng sinh thái nông nghiệp:  

- Tiểu vùng Đồng Tháp Mười tập trung chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản nước ngọt, xen canh l úa 

- thủy sản, và phát triển rừng tràm.  

- Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên chuyên canh lúa, xen canh lúa - màu, cây ăn trái, thủy sản thâm 

canh, tôm công nghiệp, rừng ngập mặn kết hợp lúa và thủy sản.  

- Tiểu vùng nước ngọt phù sa là vùng chuyên canh lúa, rau, hoa cây cảnh và cây ăn trái tập trung.  

- Tiểu vùng Tây sông Hậu trồng xen canh lúa - màu, rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả, rừng sản xuất.   

- Tiểu vùng bán đảo Cà Mau sản xuất xen canh lúa+ cá, trồng tràm, tôm, muối, rừng ngập mặn.  

- Tiểu vùng ven biển Đông chủ yếu phát triển các khu vực chuyên nuôi tôm nước lợ, hải sản, sản 

xuất muối và phát triển rừng ngập mặn phòng hộ ven biển. 

 Các không gian cảnh quan rừng và bảo tồn cảnh quan sinh thái:  

Phục hồi và phát triển hệ thống rừng ngập mặn tại bán đảo Cà Mau, hành lang ven biển Đông và 

hành lang ven biển Tây, kết nối và gắn liền trong các khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang và  Cà Mau 

được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Rừng ngập mặn ven biển có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng với vùng ĐBSCL không chỉ trong việc bảo tồn hệ sinh thái mà đặc biệt trong việc 

bảo vệ bờ biển, chống xói lở bờ biển, nhằm thích ứng với BĐKH-NBD. Vành đai rừng ngập mặn 

giúp giảm thiểu ảnh hưởng của mực nước biển dâng do BĐKH.   

Phục hồi và phát triển các khu vực rừng tràm tại Tây-Bắc bán đảo Cà Mau (khu vực U Minh 

Thượng - U Minh Hạ), vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên; rừng sản xuất tại vùng Tây 

sông Hậu và Bắc Long An. Hình thành các hành lang sinh thái ven sông, kênh, kết nối bảo vệ các 

vùng cảnh quan rừng tràm. 

Bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang và Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau. 

Việc lập và triển khai các dự án về đô thị, du lịch, hạ tầng giao thông, cảng, phát triển kinh tế, v.v.. 

tại các khu vực nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới cần phải tuân thủ các quy định về bảo 

tồn sinh thái tại vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp 

- Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang có diện tích 1,1 triệu ha, là một trong những khu dự trữ 

sinh quyển lớn nhất Đông Nam Á và là khu dự trữ sinh quyển lớn thứ 2 của Việt Nam. Trong 

đó, 36.935ha vùng lõi, 172.578ha vùng đệm và 978.591ha vùng chuyển tiếp. Khu DTSQ 

Kiên Giang chứa đựng sự phong phú, đa dạng và đặc sắc về cảnh quan và hệ sinh thái, từ 

rừng tràm trên đất ngập nước, rừng trên núi đá – núi đá vôi đến hệ sinh thái biển, tiêu biểu 

là thảm cỏ biển gắn liền với loài động vật quý hiếm là bò biển. Khu DTSQ Kiên Giang có ba 

vùng lõi thuộc các Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc và Rừng 

phòng hộ ven biển Kiên Lương - Kiên Hải, rừng đặc dụng Kiên Hà. Quần đảo Nam Du nằm 

trong vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển.  

- Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau có diện tích 371.506 ha với 3 vùng: Vùng lõi 17.329ha, 

vùng đệm 43.309ha và vùng chuyển tiếp 310.868ha. Tại vùng lõi được chia làm 3 phân khu 

bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh Hạ và dãy 

phòng hộ ven Biển Tây. Nơi đây có nhiều hệ sinh thái đặc trưng điển hình như: Hệ sinh thái 

rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng tràm trên đất ngập nước than bùn, hệ sinh thái biển... 

Cụm đảo Hòn Khoai nằm trong vùng chuyển tiếp của Khu dự trữ sinh quyển Cà Mau.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_M%C5%A9i_C%C3%A0_Mau
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_U_Minh_H%E1%BA%A1
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Bảo tồn nghiêm ngặt hệ thống rừng đặc dụng (tổng diện tích  95.000ha) theo Quy hoạch hệ thống 

rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Áp dụng phương pháp tiếp cận 

hệ sinh thái cho bảo tồn. Phương pháp tiếp cận quản lý các khu bảo tồn hiện nay cần được thay 

đổi từ phương pháp tiếp cận “bảo vệ cây là chính” sang phương pháp tiếp cận hệ sinh thái nhắm 

đến bảo tồn tính toàn vẹn của hệ sinh thái. Theo Quy hoạch này, các vườn quốc gia, các khu bảo 

tồn thiên nhiên, các khu vực bảo vệ cảnh quan của vùng ĐBSCL, bao gồm:  

- Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên giang (29.135ha, khu rừng già nguyên sinh lớn nhất Nam Bộ)  

- Vường quốc gia Thất Sơn, tỉnh An Giang (14.000ha) 

- Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp (7.313ha), khu RAMSAR thế giới (khu bảo tồn 

sinh thái đất ngập nước có tầm quan trọng thế giới) 

- Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang (8.038ha), khu RAMSAR thế giới  

- Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau (8.528ha),   

- Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau (41.862ha), khu RAMSAR thế giới   

- Khu bảo tồn thiên nhiên Láng Sen, tỉnh Long An (2.156ha), khu RAMSAR thế giới 

- Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang (2.805ha) 

- Các khu vực bảo vệ cảnh quan Trà Sư, tỉnh An Giang (1.050ha), Núi Sam, tỉnh An Giang 

(171ha), Thoại Sơn, tỉnh An Giang (370ha), Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang (965ha), rừng cụm 

đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau (701ha), Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (2584ha), Gò Tháp, tỉnh 

Đồng Tháp (290ha), Xẻo Quít, tỉnh Đồng Tháp (61ha) 

- Các khu bảo tồn loài/sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu (127ha), Ấp Canh Điền, tỉnh Bạc Liêu 

(128ha), sân chim Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (128ha) 

Bảo tồn, phát triển và kết nối các vùng cây ăn trái khu vực sông Tiền sông Hậu, từ phía thượng 

nguồn đến giáp tiểu vùng ven biển Đông, đặc biệt thuộc các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, 

Cần Thơ, Hậu Giang. 

 Định hướng cảnh quan sản xuất nông lâm thủy sản, cảnh quan rừng, bảo tồn sinh thái 

và quản lý tài nguyên nước theo từng tiểu vùng sinh thái nông nghiệp: 

7.1 Tiểu vùng Đồng Tháp Mười 

Định hướng chính của tiểu vùng Đồng Tháp Mười là trả lại một vùng chứa lũ cho ĐBSCL. Trong 

cơ cấu sản xuất nông nghiệp, vùng sản xuất 3 vụ hiện nay sẽ giảm thâm canh từng bước, thay thế 

dần bằng mở rộng hệ thống mặt nước cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt.  

Tiểu vùng Đồng Tháp Mười, trong chiến lược chung của vùng chứa lũ ĐBSCL (Đồng Tháp, An 

Giang), sẽ được tái cấu trúc toàn diện và đầu tư để trả lại một vùng chứa nước và điều tiết nước 

chủ động, bao gồm những cánh đồng thủy canh ngập nước (theo điều kiện địa chất, thủy văn tự 

nhiên) và hệ thống hồ thủy lợi quy mô lớn (hệ thống hồ thông minh có khả năng quản lý an toàn về 

trữ, xả, điều tiết, phân bố nước lũ cũng như quản lý chất lượng nước). Trong đó, diện tích khu vực 

ngập lũ của tiểu vùng Đồng Tháp Mười chiếm khoảng 60-70% của toàn bộ diện tích vùng trữ lũ 

của ĐBSCL; và diện tích hồ chứa (khu vực ngập nước thường xuyên) của tiểu vùng Đồng Tháp 

Mười cũng chiếm khoảng 60-70% diện tích hồ tại vùng trữ lũ. 
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Diện tích canh tác lúa hiện nay được chuyển dần thành các cánh đồng thủy canh ngập nước, theo 

từng giai đoạn và cách thức để đảm bảo an toàn và ổn định sinh kế cho người dân. Đầu tiên là 

giảm thâm canh, đặc biệt là lúa vụ 3, chuyển sang kết hợp nuôi cá, giáp xác, nhuyễn thể, thủy cầm 

quản canh, cây trồng thủy sinh hoặc cây trồng thích ứng khác. Việc chuyển đổi cảnh quan sản xuất 

của tiểu vùng tiến hành song song với phát triển kinh tế hộ gia đình, cộng đồng nông thôn bền 

vững, tự cung tự cấp, được hình thành tại các khu vực đất cao an toàn được kiến tạo (trong quá 

trình đào đắp tạo hồ chứa) để có thể canh tác bổ sung cây trái, hoa màu, thực phẩm, chăn nuôi, 

kết nối hạ tầng thuận lợi, đảm bảo tiếp cận các tiện ích công cộng. 

7.2 Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên 

Định hướng phát triển cho tiểu vùng là duy trì một nền kinh tế nông nghiệp năng suất cao, có giá trị 

thương phẩm cao, với các vùng sản xuất được phân bố theo 03 khu vực chính: 1) Khu vực chuyển 

đổi từ trồng lúa 2-3 vụ thành vùng chứa lũ, điều tiết nước và nuôi trồng thủy sản tại phía Bắc, 2) 

Khu vực duy trì trồng lúa thâm canh, luân canh và cây ăn trái phía Đông, 3) Khu vực chuyển đổi 

sang lúa - thủy sản quản canh kết hợp trồng tràm phía Tây. 

Các vùng sản xuất này được đa dạng hóa và chuyển đổi tinh tế theo các điều kiện môi trường 

khác nhau của tiểu vùng; và được hỗ trợ bởi khung cảnh quan sinh thái hình thành trên cơ sở kết 

nối các khu vực rừng núi, di tích tự nhiên, các khu vực phục hồi canh tác truyền thống, các rừng 

tràm, các khu ngập nước tự nhiên, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, dải cảnh quan tự 

nhiên bờ vịnh Thái Lan, và các tuyến kênh rạch trên toàn tiểu vùng. 

Nằm trong chiến lược hình thành vùng chứa lũ ĐBSCL (một phần của Tứ giác Long Xuyên và 

Đồng Tháp Mười), khu vực phía Bắc của tiểu vùng Tứ Giác Long Xuyên cũng sẽ được tái cấu trúc 

toàn diện, chuyển đổi thành vùng cánh đồng thủy canh ngập nước với hệ thống hồ thủy lợi quy mô 

lớn. Theo đó, diện tích khu vực ngập lũ của tiểu vùng chiếm khoảng 15-20% toàn bộ diện tích vùng 

ngập lũ vùng ĐBSCL; và diện tích hồ chứa (khu vực giữ nước thường xuyên) cũng chiếm khoảng 

15-20% tổng diện tích hồ trữ lũ và nước mưa của vùng (phần lớn diện tích khu vực trữ nước bố trí 

tại Đồng Tháp Mười). 

7.3 Tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu 

Tiểu vùng dọc sông Tiền, sông Hậu chiếm phần lớn diện tích trồng cây trái của vùng ĐBSCL và 

cũng là vùng trồng cây ăn trái lớn nhất cả nước. Do vậy, trong định hướng cho tiểu vùng, cây ăn 

trái sẽ trở thành ngành kinh tế sản xuất thế mạnh, theo đó, định hình khung cảnh quan của tiểu 

vùng, được nhân rộng, đa dạng hoá các loại cây trồng, quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn 

trong nước và quốc tế về môi trường. 

Chiến lược không gian chính của tiểu vùng là bảo vệ các khu vực cây ăn trái cùng với cảnh quan 

sinh thái sông nước và “văn minh” miệt vườn; đồng thời, giảm thâm canh lúa trên khu vực chứa lũ, 

trả lại chức năng điều tiết lũ, bảo vệ nguồn nước ngọt và phù sa cho canh tác. Đối với tiểu vùng 

này, vấn đề về quản lý nước lũ hiệu quả, các giải pháp ngăn hoặc thích ứng mặn vào mùa khô và 

thời điểm khí hậu cực đoan để bảo vệ các khu vực trồng cây ăn trái là hết sức quan trọng.  

7.4 Tiểu vùng Tây sông Hậu 

Bảo vệ, kết nối khung sinh thái cho tiểu vùng, phát triển các hoạt động kinh  tế dựa vào sinh thái. 

Các tuyến sông chính Cái Lớn, sông Cái Bé, rạch Ngã Ba Cái Tàu, sông nước Đục sẽ tạo thành 
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cấu trúc sinh thái sông nước chính cho tiểu vùng. Dọc theo các tuyến nước đó sẽ là các hệ sinh 

thái đa dạng từ các rừng tràm, khu sinh thái ngập nước hoang dã, vườn chim, cánh đồng mía, 

vườn nông thôn.  

Cùng với một phần Tứ giác Long Xuyên, tiểu vùng Tây sông Hậu sẽ là tiểu vùng được duy trì và 

tái định hình vựa lúa của vùng ĐBSCL. Theo đó, các nguồn lực được tập trung để phát triển hệ 

thống thủy lợi thông minh, đổi mới công nghệ về canh tác và giống lúa, đảm bảo diện tích trồng trọt 

và đầu tư các điều kiện sản xuất tối ưu cho các diện tích đất trồng đó theo hướng nâng cao năng 

suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. 

Quản lý nước tổng hợp và cục bộ trên cơ sở: hệ thống kênh rạch sẵn có và dẫn nước ngọt hiệu 

quả từ hệ thống kênh mương và sông ngòi; Bổ sung hệ thống đê điều cục bộ, có khả năng điều tiết 

linh hoạt; Tạo ra các khu vực sản xuất được bảo vệ tuyệt đối xâm mặn và lũ lụt trong điều kiện 

BĐKH và NBD; Bố trí các công trình thủy lợi ngăn/ khử mặn, khử phèn, xử lý độc hại; Bổ sung các 

bàu tự nhiên và ao nuôi thủy sản sinh thái để chủ động hơn về nước ngọt từ nguồn nước mưa, 

cùng với việc bảo tồn, tái tạo hệ thống nước ngầm, tương lai phục vụ sinh hoạt và sản xuất một 

cách bền vững.  

7.5 Tiểu vùng ven biển Đông 

Tiểu vùng ven biển Đông cần được coi là vùng bảo vệ, vùng tự bảo vệ và thích ứng; vùng năng 

lượng gió, phát triển kinh tế biển. Vùng ven biển rộng lớn này là hệ thống bảo vệ đầu tiên kết hợp 

trong một chiến lược phát triển kinh tế nước lợ toàn diện và bền vững.  Mục tiêu chính cho các 

chương trình chuyển đổi là phát triển đa dạng, thích ứng với sự thay đổi của xâm mặn và NBD, kết 

hợp bảo vệ bờ biển và tái thiết hệ sinh thái ven biển. Theo đó, tiểu vùng ven biển Đông được phân 

thành 03 khu vực chuyển đổi chính gắn với các khu vực sản xuất và sinh thái nông nghiệp khác 

nhau như sau:  

1. Khu vực phát triển vành đai rừng ngập mặn ven biển, phục hồi và tái tạo hệ sinh thái cửa 

sông, các đầm ngập mặn và giồng cát ven biển, nuôi tôm, nhuyễn thể sinh thái trong rừng 

trồng ngập mặn và kết hợp đa dạng các loại hình kinh tế thủy sản, nuôi trồng thích ứng ven 

biển. 

2. Khu vực chuyển đổi sang sản xuất nuôi tôm nước lợ bền vững quy mô lớn và nuôi tôm sinh 

thái kết hợp tái tạo hệ sinh thái biến động nước mặn - lợ và rừng ngập nước. 

3.  Khu vực nông nghiệp thích ứng, sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất lúa - tôm và thủy sản. 

7.6 Vùng biển và hải đảo 

Chiến lược phát triển chung cho vùng biển đảo vùng ĐBSCL là bảo vệ tài nguyên tự nhiên, bảo tồn 

đa dạng sinh học, khai thác hợp lý cho phát triển kinh tế biển tổng hợp như đánh bắt hải sản bền 

vững, du lịch sinh thái, năng lượng sạch… Đặc biệt, chú trọng các chiến lược và biện pháp bảo 

tồn, khai thác vùng biển đảo thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang (trong đó có đảo Phú 

Quốc lớn nhất với vườn quốc gia Phú Quốc, quần đảo An Thới, quần đảo Nam Du, với hệ san hô, 

cỏ biển vùng vịnh Thái Lan, quần đảo Bà Lụa, quần đảo Hải Tặc), khu dự trữ sinh quyển Cà Mau 

(có cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc), các hệ sinh thái vùng thềm lục địa, vùng cửa 

sông tại biển Đông.  
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Hình 57: Sơ đồ định hướng không gian nông nghiệp, thủy sản, bảo tồn sinh thái vùng ĐBSCL đến 2030  
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VQG Tràm Chim 

VQG Thất Sơn 

Tiểu vùng ven biển Đông 

Quần đảo 

Hải Tặc 

Tiểu vùng bán đảo Cà Mau 

Tiểu vùng Tây sông Hậu 

Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên 

KBT Láng Sen 

KBT Lung  
Ngọc Hoàng 

Tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu 

KBT 

Thạnh Phú 

Chương trình lấn biển 

Hòn Sơn 

VQG  Vườn quốc gia 

KBT   Khu bảo tồn 

Khu  
bảo tồn 

biển  
Phú Quốc 

KBT  

Kiên Lương 
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8 ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ TRỌNG ĐIỂM DU LỊCH 

Đặc điểm tự nhiên của vùng ĐBSCL là nguồn cội hình thành nên giá trị văn hóa sông nước rất đặc 

trưng trải qua hàng trăm lịch sử. Các giá trị văn hóa đặc trưng vùng ĐBSCL thường được lồng 

ghép trong các sản phẩm đặc thù của vùng là du lịch sông nước và du lịch sinh thái đất ngập 

nước. Với đặc điểm và tiềm năng tài nguyên du lịch, hệ thống sản phẩm du lịch của vùng ĐBSCL 

đa dạng và phong phú, dựa trên lợi thế so sánh bao gồm: du lịch sinh thái ở các sinh cảnh hệ sinh 

thái đất ngập nước điển hình; du lịch sông nước gắn với du lịch làng nghề, trải nghiệm cuộc sống 

người dân; du lịch văn hóa gắn với lễ hội tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng và khám phá biển - đảo; du 

lịch gắn với cửa khẩu, du lịch nông thôn, du lịch hội nghị hội thảo. Phát triển du lịch cần khai thác 

có bảo tồn và phục hồi các tiềm năng của vùng, tăng chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm và 

định hướng phát triển điểm đến.  

 Phân vùng không gian phát triển du lịch:  

Vùng ĐBSCL được chia thành 05 phân vùng du lịch chính, bao gồm: 

Không gian du lịch đô thị gồm Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau có điều 

kiện về hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch khá đồng bộ thuận lợi cho phát triển du lịch đô thị 

với các loại hình/sản phẩm du lịch thăm quan, mua sắm và vui chơi giải trí.  

Không gian du lịch sông nước, miệt vườn gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang và 

Bến Tre, với hệ thống sông, kênh rạch thuận lợi cho du lịch cảnh quan, văn hóa vùng hạ lưu  sông 

Mê Kông với một loạt các miệt vườn, cù lao, chợ nổi, lễ hội trái cây tại Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến 

Tre,… 

Không gian du lịch sinh thái gồm Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An với các khu 

dự trữ sinh quyển thế giới Phú Quốc - Kiên Lương và Mũi Cà Mau; VQG U Minh Thượng - U Minh 

Hạ, VQG Tràm Chim, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. 

Không gian du lịch văn hóa lịch sử gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và An Giang với Di sản văn 

hóa phi vật thể Đờn ca tài tử, các giá trị văn hóa Kh’mer với hệ thống chùa và các lễ hội đặc sắc, 

du lịch tâm linh vùng núi Sam, Thất Sơn, di tích Óc Eo, Ba Chúc. 

Không gian phát triển du lịch biển đảo: trong vùng sinh quyển thế giới Kiên Giang gồm đảo Phú 

Quốc và các quần đảo Nam Du, Thổ Chu, biển Hà Tiên. 

 Phát triển du lịch theo các tiểu vùng du lịch sinh thái nông nghiệp:  

Tiểu vùng Đồng Tháp Mười: phát triển du lịch sinh thái ngập nước tự nhiên  : Phát triển du lịch dựa 

trên cảnh sắc thiên nhiên đậm đà văn hóa sông nước, đặc biệt là vào mùa nước nổi, với những 

cánh đồng lúa phì nhiêu, cánh đồng sen thơm mát, những chiếc xuồng ba lá đi lại trên kênh rạch. 

Nổi bật là các vùng đất ngập nước tự nhiên Vườn quốc gia Tràm Chim, vườn sếu Tam Nông , làng 

nổi Tân Lập, khu Láng Sen. Những điểm di tích danh thắng của tiểu vùng gồm khu di tích Gò 

Tháp, di tích tiền sử và gần 100 di chỉ văn hóa Óc Eo. Đô thị du lịch trung tâm tiểu vùng là Hồng 

Ngự, Cao Lãnh. 

Tiểu vùng dọc sông Tiền, sông Hậu: phát triển du lịch miệt vườn, du lịch sông nước  : Đây là vùng 

trù phú nhất ĐBSCL, tiêu biểu cho nền văn minh nông nghiệp, văn minh sông nước, văn minh miệt 

vườn, hợp lưu của các dòng văn hoá khác nhau. Đây cũng là nơi tập trung các đô thị lớn, có lịch 
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sử lâu đời của vùng như Mỹ Tho, Cần Thơ, trong đó, Cần Thơ được xem là Tây Đô. Các điểm khai 

thác phát triển du lịch sông nước miệt vườn như vườn cây ăn trái Phong ĐIền, vườn cò Bằng 

Lăng, nhà cổ Bình Thủy (Cần Thơ), xứ dừa, lễ hội dừa Bến Tre, vương quốc trái cây Chợ Lách, 

Châu Thành, cồn Phụng, cồn Ốc, cồn Tiên, sân chim Vàm Hồ (Bến Tre), cồn Thới Sơn, miệt vườn 

Cái Bè, chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), cù lao An Bình (Vĩnh Long), làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng 

Tháp). Phát triển các hoạt động trải nghiệm như thưởng thức trái cây, chèo xuồng ba lá ngắm 

cảnh sông nước, tham quan di tích Văn Thánh miếu, chùa Tiên Châu, chùa Vĩnh tràng, trại rắn 

Đồng Tâm, v.v.. Trung tâm du lịch của tiểu vùng là các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Vĩnh Long, 

Bến Tre. 

Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên: phát triển du lịch cảnh quan, lịch sử, văn hóa tâm linh : Tiểu vùng 

có cảnh quan rừng, núi với nhiều di chỉ khảo cổ của nền văn minh Óc Eo và kiến trúc tâm linh 

được bảo tồn, phát triển thành không gian du lịch văn hoá, đặc thù. Khu vực giáp biên giới 

Cambodia có các điểm du lịch Núi Sam (Châu Đốc) núi Cấm (Tịnh Biên) núi Tô (Tri Tôn), núi Giải, 

núi Sập - Ba Thê (Thoại Sơn)… bao gồm 9 cụm di tích và điểm danh thắng. Ven biển Tây có nhiều 

thằng cảnh đẹp, hội tụ ở Hà Tiên với nhiều núi non hang động, chùa chiền, lăng mộ và nhiều hòn 

đảo gần xa như di tích Ba Hòn (Hòn Đất), Hòn Chông (Kiên Lương), bãi biển Hà Tiên, Đông Hồ, 

Xà Xía. Các lễ hội nổi tiếng như lễ hội vía bà chúa xứ, lễ hội đua bò vùng Bảy Núi, lễ hội Chol 

Chnam Thmay (văn hóa Kmer) … Trung tâm du lịch của tiểu vùng là các đô thị Châu Đốc, Hà Tiên. 

Tiểu vùng Tây sông Hậu: vùng giao thương trên sông nước, kênh rạch: Tiểu vùng nổi tiếng với các 

nút giao các tuyến kênh rạch, nơi tụ tập buôn bán tấp nập, tạo nên một cảnh quan văn hóa đặc 

trưng vùng sông nước. Các điểm nổi tiếng hấp dân du lịch có chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), chợ nổi 

Ngã Bảy (Phụng Hiệp), chợ Ngã Năm (Sóc Trăng) chợ Thới Bình (Cà Mau). Ngoài ra, còn có khu 

bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang), di tích đền thờ Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá). 

Du lịch ẩm thực cũng là một đặc trưng, với các đặc sản chuột, rắn, rùa, baba, cá thác lác, sen, 

súng, ấu, lúa gạo, khóm dứa… Trung tâm du lịch của tiểu vùng là các đô thị Ngã Bảy, Rạch Giá.  

Tiểu vùng Cà Mau: du lịch sinh thái rừng ngập mặn : Đây là vùng có hệ sinh thái đa dạng nhất của 

ĐBSCL với : hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh bạt ngàn vươn ra biển tại vùng đất Mũi; khu 

bảo tồn sinh quyển cỏ thảm; hệ sinh thái nguyên sơ rừng U Minh. Ngoài ra có vườn chim Cà Mau, 

mũi Cà Mau - cột mốc ghi dấu điểm cực nam của Tổ quốc, đảo Hòn Khoai, hòn Đá Bạc,… Trung 

tâm du lịch của tiểu vùng là thành phố Cà Mau.  

Tiểu vùng ven biển Đông: phát triển du lịch văn hóa : Bạc Liêu có khu tưởng niệm Cao Văn Lầu, lễ 

hội đờn ca tài tử Nam Bộ, nhà công tử Bạc Liêu, vườn nhãn cổ trên trăm tuổi, vườn chim Bạc Liêu. 

Sóc Trăng có các điểm du lịch như các chùa có lịch sử lâu đời như chùa Dơi, chùa Đất Sét, chùa 

Chén Kiểu. Trà Vinh có bãi biển Ba Động, Ao Bà Om, bảo tàng Khmer, hàng trăm ngôi chùa của 

người Khmer, người Kinh và người Hoa, như chùa Âng, chùa Cò, chùa Hang...   Trung tâm du lịch 

của tiểu vùng là các thành phố Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh. 

Du lịch biển đảo : Vùng biển đảo có khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang với hệ sinh thái 

biển, san hô và 9 quần đảo lớn nhỏ, trong đó xa nhất là Thổ Chu, lớn nhất là Phú Quốc. Phú Quốc 

là một trung tâm du lịch lớn của vùng và quốc gia, phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, giải trí, du 

lịch sinh thái tầm quốc tế. 
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Hình 58: Sơ đồ định hướng không gian du lịch vùng ĐBSCL đến 2030 

 

Vùng du lịch sinh thái, du lịch 

nghỉ dưỡng, du lịch biển đảo 

gắn với bảo tồn Khu dự trữ 

sinh quyển Kiên Giang 

Quần đảo Nam Du 

Đảo Phú Quốc Hà Tiên 

Kiên Lương 

Rạch Giá 

Vùng du lịch sinh 

thái rừng gắn với bảo 

tồn Khu dự trữ sinh 

quyển Cà Mau và 

Kiên Giang 

VQG U Minh Thượng 

VQG U Minh Hạ 

Cà Mau Hòn Đá Bạc 

Vùng du lịch cảnh 

quan núi, di tích 

lịch sử, tâm linh 

Châu Đốc 

VQG Thất Sơn 

Rừng Trà Sư 

Vùng du lịch sinh thái 

đất ngập nước                

Đồng Tháp Mười 

VQG Tràm Chim 

Mỹ Tho 

Bến Tre 

Ngã Bảy 

Vùng du lịch 

văn hóa, lễ hội 

ven biển Đông 

Bạc Liêu 

Sa Đéc 

Trà Vinh 

Sóc Trăng 

VQG Mũi Cà Mau 

Hòn Khoai 

Di tích Óc Eo 

KBT Láng Sen 

Cao Lãnh 

Long Xuyên 

Vùng du lịch sông nước, 

sinh thái miệt vườn dọc 

sông Tiền, sông Hậu 

Gò Công 
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9 ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ TRỌNG ĐIỂM VỀ TRUNG TÂM CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC KHU 
KINH TẾ 

9.1 Phân bố các trung tâm chuyên ngành  

 Các trung tâm dịch vụ tiểu vùng sinh thái nông nghiệp:  

Để vùng ĐBSCL trở thành vùng nông nghiệp phát triển với trình độ cao, chuyên môn hóa và đa 

dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, xuất khẩu mạnh mẽ tới thị trường quốc tế, có 

vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp toàn cầu thì không thể thiếu việc hình thành 

và phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phầm nông nghiệp, các trung tâm dịch vụ 

hàng hóa, hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại gắn với các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. Các 

trung tâm dịch vụ tiểu vùng sinh thái nông nghiệp này có tầm quan trọng trong việc thực hiện kịch 

bản công nghiệp hóa thương mại hóa nông nghiệp, phát huy thế mạnh của từng tiểu vùng sinh thái 

nông nghiệp, thúc đẩy quá trình đổi mới, chuyển đổi nền sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu, bền 

vững, sinh thái và thích ứng BĐKH-NBD.   

Các trung tâm dịch vụ tiểu vùng sinh thái nông nghiệp được đề xuất bố trí tại các đô thị đóng vai 

trò trung tâm của tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. 6 đô thị trung tâm tiểu vùng được chọn có vị trí 

gắn bó chặt chẽ với đặc điểm cảnh quan sinh thái và sản xuất nông nghiệp của 6 tiểu vùng sinh 

thái nông nghiệp, cũng như có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông thủy bộ cấp vùng và quốc gia, 

đầu mối giao thông quốc tế, quốc gia, vùng. Các đô thị này bao gồm:  

- TP. Cần Thơ là đô thị trung tâm tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu (có sự hỗ trợ của Tp. 

Vĩnh Long, Tp. Mỹ Tho, Tp. Bến Tre, Tp. Sa Đéc)  

- TP. Rạch Giá là đô thị trung tâm tiểu vùng Tây sông Hậu (có sự hỗ trợ của Tp. Vị Thanh)  

- TP. Cà Mau là đô thị trung tâm tiểu vùng bán đảo Cà Mau (có sự hỗ trợ của TX. Năm Căn)  

- TP. Bạc Liêu là đô thị trung tâm tiểu vùng ven biển Đông (có sự hỗ trợ của Tp. Sóc Trăng, 

Tp.Trà Vinh, Tp.Gò Công) 

- TP. Hà Tiên là đô thị trung tâm tiểu vùng tứ giác Long Xuyên (có sự hỗ trợ của Tp. Long 

Xuyên) 

- TX. Hồng Ngự là đô thị trung tâm tiểu vùng Đồng Tháp Mười (có sự hỗ trợ của TX. Kiến 

Tường, Tp. Tân An, Tp. Cao Lãnh). 

Các trung tâm dịch vụ tiểu vùng sinh thái nông nghiệp có sự gắn bó chặt chẽ với địa bàn sản xuất 

nông nghiệp của tiểu vùng nhằm giúp kiến tạo và đổi mới các sản phẩm nông nghiệp, giúp nâng 

cao chất lượng và sản lượng, đổi mới phương pháp mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng 

khoa học công nghệ tiên tiến, trên cơ sở khai thác và bảo vệ tài nguyên đất, nước và hệ sinh thái 

đặc trưng của các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, chuyển đổi nông nghiệp thích ứng BĐKH -NBD;  

Các trung tâm này có vai trò thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà phân phối 

và nhà quản lý, kết nối giữa nghiên cứu sản phẩm, sản xuất, cung ứng và thị trường, trong việc tạo 

nên chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng hàng hóa nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường, hỗ trợ các 

doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc 

tế.  
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 Các trung tâm nghề cá cấp quốc gia và vùng 

Vùng ĐBSCL là vùng trọng điểm về thủy sản (nuôi trồng và khai thác), chiếm hơn 70% sản lượng 

và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, một trong những quốc gia có nghề thủy sản phát 

triển mạnh trên thế giới. Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã 

xác định cần hình thành 6 trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm của cả nước. 

Trong đó có 2 trung tâm lớn tại vùng ĐBSCL là: Trung tâm nghề cá Kiên Giang gắn với ngư trường 

Tây Nam bộ và Trung tâm phát triển thủy sản Cần Thơ gắn với vùng nuôi trồng thủy sản ĐBSCL, 

đang được triển khai và xúc tiến đầu tư.  

Trung tâm nghề cá bao gồm trung tâm nghiên cứu phát triển nghề cá, thủy sản, trung tâm đào tạo 

nhân lực, chuyển giao công nghệ, trung tâm thông tin kỹ thuật và thị trường, xúc tiến thương mại, 

trung tâm trung chuyển hàng hóa (cảng, kho chứa,..), trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, sàn giao 

dịch thủy hải sản và chợ đầu mối thủy hải sản, gắn với các khu cụm công nghiệp chế biến thủy hải 

sản và công nghiệp phụ trợ cho ngành thủy sản, dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất như phát triển 

và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý xuất nhập khẩu. 

Bên cạnh đó, vùng ĐBSCL còn có các cảng cá loại I gắn với khu dịch vụ hậu cần nghề cá, bao 

gồm: cảng cá khu dịch vụ hậu cần nghề cá Mỹ Tho (Tiền Giang), cảng cá Bình Đại (Bến Tre), cảng 

cá Trần Đề (Sóc Trăng), cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Gành Hào (Bạc Liêu), cảng 

cá Sông Đốc (Cà Mau). 

 Các trung tâm nghiên cứu cấp vùng  

Với thế mạnh nguồn nhân lực và các trường đại học tại Tp. Cần Thơ với sự hỗ trợ nâng cao năng 

lực của các chương trình hợp tác quốc tế, các trung tâm nghiên cứu tại đây  đã khẳng định được 

vai trò đầu tàu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ tại vùng ĐBSCL, đặc biệt trong lĩnh 

vực nông nghiệp, lúa gạo, thủy sản, công nghệ sinh học, môi trường, biến đổi khí hậu. Trong các 

giai đoạn tiếp theo, vai trò của trung tâm nghiên cứu chuyên sâu cấp vùng tại Cần Thơ là hết sức 

cần thiết cho quá trình chuyển đổi của ĐBSCL sang nền nông nghiệp sinh thái, thích ứng BĐKH -

NB, phát triển kinh tế xanh (năng lượng sạch, quản lý tài nguyên nước, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên sinh thái, giảm tác động môi trường), nâng cao chất lượng sống tại ĐSBCL.  

Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn biển Phú Quốc được đề xuất thành lập tại đảo 

Phú Quốc. Khu bảo tồn biển và vườn quốc gia Phú Quốc có các hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

quý giá, tuy nhiên đang chịu những đe dọa nghiêm trọng từ quá trình phát triển. Một trung tâm 

nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn biển không chỉ thực hiện các hoạt động nghiên cứu, hỗ 

trợ cho công tác quản lý mà còn có vai trò tích cực trong nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức 

các hoạt động du lịch sinh thái, góp phần cho một điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn.  

 Các trung tâm đào tạo cấp quốc gia và cấp vùng:  

Như đã nêu ở trên về các lợi thế của một trung tâm tri thức của vùng, Cần Thơ là trung tâm đào 

tạo cấp quốc gia, với Đại học Cần Thơ là đại học đa ngành trọng điểm cấp quốc gia, đứng đầu 

vùng ĐBSCL và được xếp ở vị trí số 2 trong bảng xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam, chỉ 

đứng sau Đại học quốc gia Hà Nội (theo Webometrics 2016). Bên cạnh đó là sự  tập trung của 

nhiều trường đại học tại Cần Thơ. Trung tâm đào tạo cấp quốc gia và vùng tập trung tại Cần Thơ 

đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL để 
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thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đưa vùng ĐBSCL lên trình độ phát triển cao hơn, 

hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng.  

Ngoài tập trung tại Cần Thơ, các trường đại học của ĐBSCL còn được phân bố tại các tỉnh. Mạng 

lưới các trường cao đẳng cộng đồng, dạy nghề, y tế, sư phạm, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật xây 

dựng  được phân bố rộng khắp tại Cần Thơ và 12 tỉnh trong vùng ĐBSCL.  

 Trung tâm y tế cấp vùng:  

Cần Thơ đã từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế cho vùng ĐBSCL với sự tập trung của các 

bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa. Ngoài trung tâm y tế cấp vùng tại Cần Thơ, các tỉnh 

trong vùng đều có các bệnh viện đa khoa tại các đô thị tỉnh lỵ, từng bước được nâng cấp, xây mới. 

Các bệnh viện đa khoa tại các đô thị tỉnh lỵ tạo nên mạng lưới các trung tâm y tế tại địa phương,  

hỗ trợ cho trung tâm y tế cấp vùng Cần Thơ.  

 Trung tâm văn hóa, du lịch, TDTT, hội chợ triển lãm cấp vùng:  

Các trung tâm văn hóa cấp vùng được xác định tại các đô thị có các di sản, di tích, hoạt động, lễ 

hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, thu hút du lịch, bao gồm; 

- Cần Thơ: biểu trưng của văn minh sông nước của người Việt, với Chợ nổi Cái Răng, Di sản 

văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của người sông nước 

Tây Nam Bộ; Lễ hội trái cây ngon ĐBSCL, loại hình văn hóa nghệ thuật mang đậm nét dân dã 

Nam Bộ sông nước miệt vườn; Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức hàng năm  

- Bạc Liêu: với Di sản văn hóa phi vật thể ‘Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ’ được UNESCO 

công nhận, Lễ hội đờn ca tài tử, khu tưởng niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn 

Lầu, trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu  

- Trà Vinh: trung tâm văn hóa nghệ thuật kiến trúc Khmer, với Nghệ thuật Chầm Riêng Chà Pây 

của người Khmer được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bảo tàng văn hóa 

dân tộc Khmer, di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Âng bên cạnh Ao Bà Om, kiến trúc độc đáo 

của nhiều ngôi chùa Khmer cổ kính như chùa Dơi, chùa Hang, chùa Samrong Ek. Ngoài ra 

còn có chùa Phước Minh Cung (chùa Ông), di tích cấp quốc gia về kiến trúc nghệ thuật. 

Trung tâm dịch vụ du lịch biển, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cấp quốc gia, quốc tế tại Phú Quốc. 

Các trung tâm dịch vụ du lịch cấp vùng gắn với các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch như: trung 

tâm dịch vụ du lịch hội nghị, hội thảo tại Cần Thơ, trung tâm dịch vụ du lịch miệt vườn sông nước 

tại Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến Tre, trung tâm dịch vụ du lịch tâm linh, cảnh quan tại Châu Đốc, trung 

tâm du lịch biển Hà Tiên, trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái rừng ngập nước tại Cà Mau… 

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế tại Cần Thơ, có vai trò tích cực trong xúc tiến thương mại, đặc 

biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, như tổ chức Hội chợ nông nghiệp quốc tế Viêt Nam, bên 

cạnh đó là các hội chợ định kỳ như Hội chợ quốc tế Mekong Expo, Hội chợ thương mại quốc tế và 

các hội chợ triển lãm chuyên đề về thực phẩm, vật tư nông nghiệp, du lịch, y tế, v.v…  

Khu liên hợp TDTT, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ, một trong bốn trung tâm 

huấn luyện thể thao quốc gia hàng đầu cả nước. Ngoài ra còn có các trung tâm TDTT cấp vùng tại 

Cao Lãnh,Tân An. 
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 Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng:   

Trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính cấp vùng tại Cần Thơ. Cần Thơ đóng vai trò đầu mối 

giao thương giữa TPHCM với vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, 

Cà Mau), đầu mối giao thương giữa vương quốc Campuchia với các tỉnh ĐBSCL. Cần Thơ trở 

thành trung tâm tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, đô thị, hạ 

tầng, môi trường, hợp tác kinh tế vùng ĐSBCL như Diễn đàn hợp tác kinh tế vùng ĐBSCL, tổ chức 

các sự kiện, lễ hội cấp vùng, cấp quốc gia, cấp quốc tế. Cần Thơ là trung tâm phân phối lưu thông 

hàng hóa cho vùng ĐBSCL, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản như sàn giao dịch hàng 

hóa nông sản, chợ đầu mối lúa gạo, thủy sản cấp vùng, khai thác vị trí đầu mối giao thông thủy bộ.    

Các trung tâm dịch vụ thương mại cấp tiểu vùng nằm tại các đô thị trung tâm tiểu vùng, các khu 

kinh tế biển và các khu kinh tế cửa khẩu. Việc phát triển các chợ đầu mối, trung tâm phân phối 

nông sản, thủy sản gắn với các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp và thuận lợi giao thông thủy bộ, là 

cần thiết khi phát triển quy mô nền kinh tế theo các phương thực hiện đại, tạo thành chuỗi liên kết.   

 Trung tâm logistic cấp vùng:  

Theo quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030, ĐBSCL sẽ có 2 trung tâm hạng II (cấp vùng) đi vào hoạt động. Đây là trung 

tâm dịch vụ hậu cần đa phương tiên trong lưu thông và phân phối hàng hóa trong nước và xuất 

nhập khẩu cho vùng. Hiện nay, trung tâm logistic cấp vùng tại Cần Thơ đã được đề xuất tại KCN 

Cái Răng, khai thác đầu mối giao thương của Cần Thơ như cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, 

cảng tổng hợp quốc gia Cái Cui, đường sắt (đi TPHCM trong tương lai), kết nối thuận lợi với mạng 

lưới giao thông đường bộ, trục cao tốc TPHCM-Cần Thơ-Cà Mau. Theo quy hoạch, trung tâm 

logistics này phục vụ TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Kiên 

Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Ngoài ra, vùng còn 1 trung tâm logistic phía Tây Nam vùng 

TPHCM, phục vụ các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre. Đây là khu vực giao thoa và 

chịu ảnh hưởng mạnh của phát triển vùng TPHCM. Khu vực này dễ dàng tiếp cận đến các hạ tầng 

cảng và logistics của vùng TPHCM. 

Trong định hướng phát triển vùng ĐBSCL đến 2030 và tầm nhìn đến 2050, cùng với đề xuất cảng 

biển nước sâu được phát triển tại ngoài khơi Bạc Liêu là trung tâm logistic tại khu vực lấn biển tại 

Bạc Liêu, kết nối giao thông thủy và trục cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu.      

9.2 Các khu kinh tế:   

 Các khu kinh tế biển:  

Khu kinh tế biển Phú Quốc (Kiên Giang) và Khu kinh tế biển Định An (Trà Vinh) là 2 trong 8 khu 

kinh tế ven biển trọng điểm của quốc gia được Chính phủ tập trung vốn đầu tư giai đoạn 2016-

2020. Ngoài ra vùng ĐBSCL còn có khu kinh tế biển Năm Căn (Cà Mau).  

Khu kinh tế biển Phú Quốc (Kiên Giang): Phát triển đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế, 

góp phần tạo động lực phát triển cho toàn vùng ĐBSCL. Theo đó, Phú Quốc sẽ thành trung tâm du 

lịch - dịch vụ lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, tập trung đầu tư phát triển du lịch nghỉ 

dưỡng, giải trí thành điểm đến quốc tế. Tuy nhiên, việc phát triển đảo Phú Quốc phải đảm bảo 

không phá vỡ các hệ sinh thái rừng, biển đa dạng và độc đáo, bảo vệ sự đa dạng sinh học và các 
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giá trị cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững, giữ gìn 

bản sắc địa phương.  

Khu kinh tế biển Định An (tỉnh Trà Vinh): trọng tâm là công nghiệp sản xuất điện năng, hóa dầu, 

công nghiệp đóng tàu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến và các hoạt động dịch vụ, 

thương mại. Lợi thế của KKT Định An là vị trí giáp biển 42km, cửa ngõ giao thông thủy của vùng 

qua kênh Trà Vinh nối sông Hậu để ra các tuyến hàng hải quốc tế, các dự án hạ tầng kỹ thuật quốc 

gia đã và đang được đầu tư như Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải 4400MW, cảng biển Định An 

30.000 DWT.   

Khu kinh tế biển Năm Căn (tỉnh Cà Mau): trọng tâm phát triển công nghiệp cơ khí, đóng mới tàu 

biển, công nghiệp năng lượng, công nghiệp lắp ráp máy, gia công hàng hóa, công nghiệp phụ trợ 

nghề biển; đồng thời cũng là trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch sinh thái rừng ngập mặn; nuôi 

trồng chế biến thủy hải sản. Mặc dù đang được đầu tư cảng Năm Căn 5000 DWT, sự phát t riển 

thật sự của khu kinh tế Năm Căn phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư xây dựng và vận hành cảng biển 

nước sâu  Hòn Khoai (cách bờ 17km và cách KKT Năm Căn 42km) và đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết 

nối với cảng biển, đầu tư hạ tầng tiếp vận. Việc hình thành các tuyến hạ tầng kỹ thuật (giao thông 

đường bộ, đường sắt) kết nối KKT Năm Căn và cảng Hòn Khoai đi xuyên qua khu vực rừng ngập 

mặn ven biển có tính nhạy cảm cao về sinh thái cần được nghiên cứu các tác động môi trường 

một cách thận trọng để đảm bảo không phá vỡ hệ sinh thái ngập mặn quan trọng không chỉ của 

bán đảo Cà Mau mà còn của toàn vùng ĐBSCL. Việc phát triển giao thông xuyên rừng thường 

thường kéo theo dân cư, làm cho việc bảo tồn khôi phục rừng ngập mặn trở nên một thách thức to 

lớn. Nhìn từ góc độ bảo tồn cảnh quan sinh thái thì phát triển hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn không 

nên cho phép đi qua thảm rừng ngập mặn có vai trò quan trọng như tại khu dự trữ sinh quyển thế 

giới Mũi Cà Mau.   

 Các khu kinh tế cửa khẩu:  

Tập trung trọng điểm phát triển khu kinh tế cửa khẩu An Giang (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và 

Vĩnh Xương), trên cơ sở khai thác tuyến đường thủy quốc tế sông Tiền qua khu vực Tân Châu 

trong giai đoạn đến 2020 và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên (cửa khẩu quốc tế Xà Xía) trên cơ sở 

khai thác tuyến đường xuyên Á và cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu trong giai đoạn đến 2030. Giao 

thương hàng hóa, đặc biệt qua đường thủy tại cửa khẩu An Giang đã thể hiện lợi thế, sự vượt trội 

về kim ngạch xuất nhập khẩu gấp nhiều lần so với các cửa khẩu khác trong vùng. Khu kinh tế cửa 

khẩu An Giang là 1 trong 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm trên toàn quốc và duy nhất trong vùng 

ĐBSCL được Chính phủ chọn tập trung vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 

2020.   

Phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Thường Phước),  Long 

An (cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp) theo các phân kỳ đầu tư, lựa chọn quy mô phát triển có tính khả 

thi. Cần nhìn nhận không thể phát triển dàn trải, đồng đều các khu kinh tế cửa khẩu dọc biên giới 

Việt Nam- Cambodia, bên cạnh đó, phía Cambodia chưa có đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương ứng, 

tiềm năng thương mại không lớn như biên giới phía Bắc, chưa có đủ động lực để thúc đẩy phát 

triển mạnh kinh tế cửa khẩu. Nhìn rộng hơn thì việc phát triển kinh tế cửa khẩu ĐBSCL còn phụ  

thuộc vào việc đầu tư xây dựng mạng lưới kết nối giao thông các nước tiểu vùng sông Mekong 

(mang tính dài hạn). 
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Hình 59: Sơ đồ định hướng các trung tâm chuyên ngành vùng ĐBSCL 

đến 2030 

KKTCK Đồng Tháp 

Châu Đốc 

KKTCK Hà Tiên 

KKT 
Phú Quốc 

KKTCK  Khu kinh tế cửa khẩu 

KKTB    Khu kinh tế biển 

KKTB Năm Căn 

KKTB Định An 

Cần Thơ 

Long Xuyên 

Rạch Giá 

Cà Mau 

Bạc Liêu 

Sóc Trăng 

Trà Vinh 

Vĩnh Long 

Cao Lãnh 

Mỹ Tho 

Tân An 

Hồng Ngự 
Kiến Tường 

Vị Thanh 

KKTCK An Giang 

Bến Tre 

KKTCK Long An 
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10 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Phát triển KTXH nông thôn theo 6 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, hình thái sông nước và sản 

xuất nông nghiệp - thủy hải sản đặc thù. Định hướng nông thôn thích ứng với BĐKH, sử dụng các 

biện pháp tự nhiên như trồng rừng, mở rộng không gian cho nước…, tăng cường giao thông thủy 

và hình thái nhà ở và công trình thích ứng lũ lụt. Cải thiện không gian ở, không gian sinh hoạt cộng 

đồng truyền thống gắn với các không gian cảnh quan sản xuất đặc thù của địa phương cho các dự 

án khu dân cư vượt lũ. Tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng XH nhằm đảm bảo 

chất lượng sống và điều kiện sản xuất cho người dân. Bảo tồn các làng nghề truyền thống, làng 

văn hóa, các cộng đồng thiểu số, kết hợp phát triển du lịch.  

1) Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp :  

ĐBSCL cần phát triển một nền nông nghiệp đa dạng trên cơ sở định hướng của các tiểu vùng sinh 

thái, hướng tới các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, đặc thù của từng vùng miền, kết hợp tái cơ 

cấu nông nghiệp để thích ứng với điều kện thay đổi khắc nghiệt hơn về lũ và xâm mặn. Xem xét 

chuyển đổi những diện tích lúa ven biển đang thường xuyên mặn chuyển sang nuôi trồng thủy sản. 

Xem xét tỷ lệ diện tích sản xuất lúa, giảm vụ, sản xuất luân canh thủy sản vào mùa lũ tại vùng 

ngập sâu. Vùng phù sa nước ngọt cũng giảm diện tích trồng lúa vào thời gian kiệt nhất, chuyển 

sang trồng màu.  

Trong quá trình nghiên cứu và đưa ra quyết định, có thể sử dụng một ma trận nguyên tắc như  “Ma 

trận quản lý hiệu quả cân bằng về sinh thái và kinh tế vùng” tại mục 8.5, để cân nhắc về cơ cấu 

nông nghiệp và phát triển nông thôn cho từng địa điểm và bối cảnh cụ thể.  

Các giống cây trồng cho phát triển rừng và tái thiết cảnh quan vùng như mục 8.6. cũng là một phần 

trong quá trình định hình lại không gian chức năng phát triển nông - lâm nghiệp cho vùng.  

Bên cạnh đó, tái cơ cấu hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, có liên 

quan đến cải thiện và kết nối mạng lưới các chợ đầu mối nông sản, các tuyến giao thông thủy, bộ 

cũng như các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp và phụ trợ nông nghiệp của trong vùng.  

2) Quản lý nước cho sản xuất và sinh hoạt :  

Bảo vệ khu vực canh tác thông qua cống kiểm soát mặn và hệ thống đê ven biển. Tăng khả năng 

tiếp cận nguồn nước ngọt cho vùng ven biển bằng kênh dẫn, cống lấy nước từ các nguồn ngọt ổn 

định. Cân bằng đào đắp và tạo ra các khu vực chứa nước lũ và nước mưa, điều phối nước trong 

vùng, tiểu vùng và địa phương. Tổ chức trữ nước mưa sinh hoạt cho các quy mô cụm, tuyến và hộ 

gia đình theo cách thức truyền thống và sinh thái. Tái tạo lại nước ngầm và cân bằng sử dụng 

nước ngầm cho sinh hoạt.  

3) Hạ tầng nông thôn và cung ứng dịch vụ công  

Thách thức của chương trình nông thôn mới là đáp ứng các điều kiện tự nhiên, KTXH có tính đặc 

thù theo các khu vực khác nhau. Do đó, chương trình nông thôn mới cần điều chỉnh lại cho phù 

hợp với các điều kiện về nguồn lực và nhu cầu thực tế, dựa trên việc xác định rõ mục tiêu, điều 

kiện, yêu cầu phát triển; Cần tập trung vào tạo ra chất lượng dịch vụ công hơn là quy mô hay số 

lượng các công trình được xây dựng; Nghĩa là các dịch vụ giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi 

trường, các hoạt động văn hóa, giải trí, thể chất, chợ, khuyến nông, hỗ trợ sản xuất, bảo vệ tài 
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nguyên, môi trường… đến được với người dân như thế nào, có tác động thế nào, nên ở hình thức 

nào thì kinh tế nhất và hiệu quả nhất.  

Nhìn chung vùng ĐBSCL, cần củng cố, nâng cao chất lượng các chương trình nhà ở theo hướng 

thích ứng với điều kiện BĐKH và NBD, song song việc cung cấp mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và xã 

hội tùy phân cấp theo các cụm, điểm và tuyến dân cư, có tính đến bán kính phục vụ hợp lý bằng đi 

bộ, xe đạp, đường thủy, bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện cung cấp hạ tầng và dịch vụ cần được thiết 

kế thành các giai đoạn khác nhau trong đó mỗi giai đoạn sẽ có nội dung được ưu tiên khác nhau. 

Tùy theo mức độ, tình trạng phát triển, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội của từng khu vực nông 

thôn cụ thể để xác định nhu cầu ưu tiên, cũng như cấp độ công trình công cộng cần xây dựng.  

Đối với các chương trình nhà ở, trong đó chủ yếu là chương trình nhà vượt lũ, cần tránh sử dụng 

một mô hình rập khuôn cho toàn vùng. Cần nghiên cứu cụ thể hơn để có hình thái nhà ở và khu 

dân cư thích ứng tùy theo địa điểm, điều kiện tự nhiên và sinh thái địa phương, đặc điểm về chế 

độ nước mặt, dòng chảy và ngập, lụt, hình thức canh tác và quá trình chuyển đổi canh tác, văn 

hóa lối sống và con người; Cần có các mô hình khác nhau cho các khu vực ngập vùng Đồng Tháp 

Mười, khu vực ven sông, vùng ngập mặn bán đảo Cà Mau và vùng ven biển chịu ảnh hưởng NBD.   

Mạng lưới cung ứng dịch vụ công cho nông thôn về y tế, giáo dục, văn hóa, giải trí và hoạt động 

thể chất được xem xét trong mối quan hệ và vai trò của các trung tâm huyện, xã, điểm dân cư với 

các thị trấn dựa trên mạng lưới sẵn có và đặc điểm phân bố đồng đều của các điểm dịch vụ tại 

vùng ĐBSCL. Điều kiện cung cấp giao thông thủy bộ kết nối cũng có ảnh hưởng đến cấp độ dịch 

vụ tại các cấp hành chính khác nhau. Đối với các trung tâm xã, cần nâng cấp trường mầm non, 

tiểu học, phòng y tế, tổ chức không gian sinh hoạt cộng động, có thể cùng với nhà cộng đồng đa 

chức năng (phòng y tế, thư viện, sân chơi thể thao, không gian sinh hoạt văn hóa, giải trí, giáo dục 

khuyến nông và nâng cao nhận thức cộng đồng). Đối với các các trung tâm huyện lỵ, cần nâng cấp 

các trường phổ thông, trung tâm y tế, nhà văn hóa, sân thể thao. Các công trình cũng cần có kỹ 

thuật xây dựng có hiệu quả kinh tế, thích ứng với các điều kiện tự nhiên và BĐKH, sử dụng vật liệu 

địa phương, kiến trúc kế thừa những yếu tố truyền thống có bản sắc riêng, hài hòa và tận dụng 

được không gian cảnh quan xung quanh. 

Về nước sạch, năng lượng và vệ sinh môi trường, việc cung cấp nên theo hình thức phân tán, có 

tính chủ động càng nhiều càng tốt. Về dịch vụ sản xuất, cần cải thiện các đầu mối cung ứng 

nguyên liệu, chế biến thu mua sản phẩm, như chợ, trung tâm giao dịch, làng nghề, các khu chế 

biến tại chỗ. Ngoài ra cũng cần có các chương trình hỗ trợ tài chính, khuyến nông, giáo dục về kỹ 

thuật, công nghệ canh tác, yêu cầu chất lượng, cách thức tiếp cận tài chính, nâng cao nhận thức 

về sinh thái, môi trường… 

4) Hình thành các hình thái nông thôn thích ứng, bảo tồn đa dạng văn hóa, lối sống sông nước  

Bảo tồn đa dạng văn hóa của các dân tộc thông qua việc bảo tồn và tái tạo di tích, di sản vật thể và 

phi vật thể. Bảo vệ các danh lam, thắng cảnh các di sản thiên nhiên. Gắn các hoạt động và giáo 

dục về bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái bền vững. 

Phát huy lối sống gắn với sông nước với bối cảnh mới về kinh tế - môi trường, thể hiện trong các 

hình thái các điểm dân cư nông thôn và hình thái cảnh quan nông thôn thích ứng BĐKH-NBD.    
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Sự gắn kết về hình thái giữa cảnh quan và cấu trúc khu dân cư cũng như đặc điểm riêng biệt về 

mặt nước, cách thức sản xuất và cây trồng địa phương sẽ tạo ra bản sắc riêng biệt của từng địa 

điểm trong vùng và các tiểu vùng. 

5) Sinh kế nông thôn: mô hình sản xuất nông nghiệp hộ gia đình 

Phát triển kinh tế hộ gia đình, cộng đồng nông thôn bền vững gắn kết chặt chẽ với điều kiện tự 

nhiên và cảnh quan sản xuất, đảm bảo tự cung tự cấp, canh tác bổ sung đa dạng hoa màu, thực 

phẩm, chăn nuôi, cây trái; đảm bảo vòng sử dụng khép kín về nước, nguyên liệu và năng lượng. 

Hộ gia đình với mô hình vườn - ao - chuồng áp dụng một cách linh hoạt tùy theo địa điểm, thích 

ứng, cân bằng dựa trên các yếu tố địa phương về khí hậu, tự nhiên, sinh thái, môi trường, thói 

quen và văn hóa. Nguyên vật liệu, sản phẩm, cách thức nuôi trồng, sinh hoạt cần tạo được các 

chu trình khép kín về nước, dinh dưỡng, chất thải.  

Cần tổ chức trữ nước mưa sinh hoạt cho các quy mô cụm, tuyến và hộ gia đình theo cách thức 

truyền thống và sinh thái. Tái tạo lại nước ngầm và cân bằng sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt. 

Có các giải pháp và chính sách cụ thể để tăng cường sử dụng năng lượng sạch như mặt trời, gió, 

biogas… Xử lý rác thải phân tán, tại nguồn, gắn với các mô hình tái chế rác thải để sản xuất năng 

lượng (biogas) hoặc phân bón nông nghiệp.   

 Hình thái nông thôn theo các phân vùng hỉnh thái thích ứng BĐKH-NBD 

Hình thái nông thôn vùng ngập sâu 

 

 

Hình 60: Các mặt cắt hình thái cảnh quan nông thôn vùng ngập sâu  

Hình thái nông thôn tại vùng ngập sâu được định hình lại để thích ứng với tình trạng ngập trong 

tương lai. Hệ thống hạ tầng cần nền đất và đường xá được nâng cốt xây dựng tới mức an toàn 

(0.3m trên mức ngập tối đa). Các công trình sẽ là dạng nổi hoặc nhà trên cọc để tránh được ngập 

vào mùa lũ. Cảnh quan sản xuất nông nghiệp cũng cần thích ứng ví điều kiện ngập mới; các không 

Mùa mưa 

Mùa khô 
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gian thủy sản và rừng tràm sẽ là các yếu tố quan trọng nhất trong việc chuyển đổi sang hình thái 

cảnh quan và lãnh thổ mới. 

Các tuyến đê điều sẽ được xây dựng để giữ nước vào mũa lũ tăng lên từ các kênh, sông và nước 

mưa. Hệ thống đê cũng sẽ bảo vệ xung quanh các khu vực trồng cây ăn trái. Hình thái dân cư mới 

sẽ là các cụm dân cư tập trung với hình thái nhà trên cọc. 

Một hình thái cảnh quan với các khu vực chứa nước rộng lớn sẽ được hình thành tại vùng thượng 

lưu này. Hệ thống đê sẽ được xây dựng mở rộng và các khu vực quản lý nước tổng hợp theo đó 

cũng được hình thành càng nhiều càng tốt nhằm cho phép trữ nước và dẫn nước về các vùng hạ 

nguồn vào mùa khô, trong khi hiện nay, nước lũ và nước mưa được thoát nhanh theo hệ thống 

sông, kênh ra biển. Khi hình thành các khu vực trữ nước tại Đồng Tháp Mười và một phần Tứ giác 

Long Xuyên, nước không chỉ để trữ lại và sử dụng sau đó, mà cần sử dụng các vùng nước này đa 

chức năng kinh tế, sản xuất như thủy sản dạng bè cá và rừng ngập nước.  

 

 

Hình 61: Hình thái cảnh quan hạ tầng và sản xuất vùng ngập sâu 

Hình thái nông thôn vùng giữa đồng bằng phù sa 

Các phát triển theo tuyến lan tỏa khắp vùng đồng bằng theo các tuyến kênh rạch và đường xá sẽ 

được nhóm cụm tập trung hơn tại các khu vực phát triển nén, cho phép dành không gian cho sản 

xuất nông nghiệp quy mô lớn cho vùng cũng như tạo khả năng cung cấp các hạ tầng xã hội hiệu 

quả hơn cho các khu vực dân cư nông thôn. Lối sống nông thôn vùng sông nước sẽ được củng cố 

thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội, cải thiện các không gian cộng đồng cũng như 

hạ tầng giao thông thủy bộ. Các vườn cây ăn trái sẽ được củng cố trên các dải đất cao dọc theo 

các tuyến đường thủy, kênh rạch, sông ngòi, trong khi các cánh đồng lúa sẽ được khai thác hiệu 

quả hơn với việc tập trung vào các giống lúa chất lượng cao và phương pháp canh tác tiên tiến .  
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Hình 62: Các mặt cắt hình thái nông thôn vùng giữa đồng bằng 

Vùng giữa đồng bằng, nước ngọt phù sa là vùng đất màu mỡ nhất vùng ĐBSCL và thậm chí có thể 

còn khai thác và tăng cường hơn nữa các giá trị của vùng đất này. Số giờ nắng rất lớn của vùng 

cần được sử dụng cho nhu cầu năng lượng và tạo ra điện mặt trời mà không làm ảnh hưởng đến 

đất đai sản xuất nông nghiệp, với hình thức kết hợp khai thác, sản xuất nhờ công nghệ và cách lắp 

đặt theo các dãy, trên chiều cao hợp lý cho hệ thống pin mặt trời. Các giải pháp nông nghiệp luân 

canh thích ứng sẽ giúp tối đa hiệu quả sản xuất và bảo vệ, cải thiện màu cho đất. Bên cạnh đó, 

các cồn trên sông Tiền, sông Hậu cần được bảo vệ, hạn chế xây dựng vì đó là các khu vực bảo 

tồn đa dạng sinh thái của vùng.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa mưa 

Mùa khô 
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Hình thái nông thôn vùng ven biển 

Hình thái khu dân cư nông thôn của vùng ven biển gắn kết vào các vùng cảnh quan rừng ngập 

mặn và không gian sản xuất thủy sản.  

Khu vực nông thôn được củng cố cùng với việc phát triển rừng ngập mặn ven biển nhằm tại ra khả 

năng chống chịu cao đối với triều và sóng bão/ lũ biển sẽ ngày một nghiêm trọng và gia tăng do 

BĐKH và NBD. Tuy nhiên, nhịp điệu tự nhiên của sóng biển có thể được sử dụng để tạo ra năng 

lượng tái tạo, giống như năng lượng gió. Tại các khu vực nước lợ ven biển, hệ thống kết hợp nuôi 

trồng thủy sản và trông rừng ngập nước là một hình thức sản xuất bền vững .  

 

Hình 63: Các mặt cắt hình thái nông thôn vùng ven biển 

Vùng ven biển hiện đã trở thành một vùng nuôi trồng thủy sản năng động và cần được tăng cường 

hơn nữa thông qua việc phục hồi và trồng rừng ngập mặn ven biển trên diện rộng. Bên cạnh đó, 

các khu vực nuôi tôm nên sử dụng hình thức luân canh với nuôi cá và trồng lúa nhằm giữ và tái 

tạo màu cho đất đai. Các hình thức sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo khác nhay có 

thể được tích hợp vào các hệ sinh thái vùng ven biển.  

 

Mùa mưa 

Mùa khô 
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Hình 64: Hình thái cảnh quan sản xuất vùng ven biển 

Tái phục hồi nước ngầm và trữ nước ngọt cho vùng ĐBSCL  

 

Hình 65: Các mặt cắt đề xuất nhằm tái phục hồi nước ngầm và trữ nước ngọt cho vùng ĐBSCL  

Các nguồn nước tại vùng ĐBSCL từ nguồn nước mặt đến nguồn nước ngầm đều rất nhạy cảm, dễ 

bị tổn thương. Do các nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản uất của vùng đang bị  đe dọa do 

BĐKH và phát triển thượng nguồn. Khi hệ thống sông Mêkông bị khai thác bởi hàng loạt các nước 

thượng nguồn vùng ĐBSCl tại Việt Nam ngày một trở nên thiếu nước và việc khai thác nước ngầm 

quá mức đã đến lúc trở nên nan giải. Một trong những giải pháp là trữ nước lũ mùa mưa và hồi 

phục lại nguồn nước ngầm. Tại các vùng ven biển, việc trồng rừng diện rộng sẽ giúp bảo vệ bờ 

biển cũng như làm chậm lại quá trình xâm mặn. Tại vùng nước ngọt phù sa, điều tiết lại hệ thống 

giếng khoan, bổ sung nước lại các túi nước ngầm khác nhau theo mức độ khai thác của các giếng 

khoan hiện nay. Còn tại vùng ngập nước Đồng Tháp Mười, cần tạo ra hệ thống trữ tối đa nước lũ 

theo tầng bậc để bảo vệ nước ngọt không cho thoát ra các sông, kênh cũng như bơm lại nước 

ngọt xuống các túi nước ngầm vào mùa mưa 

Vùng ngập sâu Vùng giữa đồng bằng Vùng ven biển 

Vùng ngập sâu Vùng giữa đồng bằng Vùng ven biển 

Hiện trạng 

Đề xuất 
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Tái phát triển rừng và ngành trồng trọt bằng các loại cây trồng địa phương: hình thái cảnh 

quan thích ứng, sinh thái và phát triển kinh tế địa phương  

Chương trình tái phát triển rừng và ngành trồng trọt là một phần gắn kết chặt chẽ trong Điều chỉnh 

quy hoạch vùng ĐBSCL, như là giải pháp cảnh quan vùng thích ứng, sinh thái và phục vụ phát 

triển kinh tế địa phương. Hệ thống cây trồng sẽ cần được nghiên cứu cụ thể theo bối cảnh riêng 

cho từng vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau. Tại các vùng nước lợ có thể trồng các loài sú vẹt 

và các thực vật vùng ven biển và vùng cửa sông. Các vùng nước ngọt có thể trồng rừng với các 

loài thích ứng ngập, hệ thực vật ngập ven sông, cây cảnh và cây trồng, tạo ra bản sắc riêng cho 

vùng ngập ngọt này. Bên cạnh đó, các cây ăn trái nhiệt đới có khả năng đem lại lợi ích kinh tế to 

lớn cho vùng ĐBSCL. 

11 CHƯƠNG TRÌNH LẤN BIỂN, CẢNG BIỂN VÀ HÌNH THÁI DẢI BẢO VỆ BỜ BIỂN 

Quá trình bồi lắng trầm tích và xói lở là nguyên nhân mở rộng hay mất đất ven biển Đông và mũi 

Cà Mau. Quá trình phức tạp này chịu ảnh hưởng của gió mùa, chế độ dòng chảy và độ sâu của 

thềm biển. Hàng năm sông Mekong truyền tải khoảng 160 triệu tấn trầm tích phù sa. Với tác động 

của các đập thủy điện thượng nguồn thì nguy cơ lượng trầm tích có  thể giảm đến 50% nhưng vẫn 

còn con số đáng kể. Một lượng trầm tích này sẽ chảy xuống đáy biển sâu ngoài dốc lục địa, nhưng 

một phần đáng kể sẽ nằm lại thềm lục dịa dưới biển. Chế độ gió mùa làm thay đổi liên tục dòng 

chảy trầm tích và lượng  bồi lắng. Việc sơ đồ hóa có hệ thống các thay đổi này cho thấy các 

chuyển dịch theo mùa về phía nam hoặc phía Bắc dọc biển Đông, cũng là nguyên nhân của xói lở 

và bồi lắng ven biển..  

 

Hình 66: Logic về bồi tích lấn biển tại Bạc Liêu trong mối tương quan với độ sâu thềm biển và 

gió mùa. 

Thềm châu thổ dưới biển (SDP) = 2.3 km 
Dốc lục địa dưới biển (SDS) = 13.7 km 
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Hình 67: Dòng dịch chuyển trầm tích có xu hướng tập trung tại Bạc Liêu 

 

Hình 68: Độ sâu thềm biển tại Bạc Liêu đạt 14m tại vị trí cách bờ khoảng 17-20km 

 

BIỂN ĐÔNG 

BIỂN TÂY 
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Cảng biển nước sâu quốc tế của vùng ĐBSCL được đề xuất có vị trí hợp lý tại đường biên của dốc 

lục địa dưới biển và có khoảng cách gần bờ nhất tại Bạc Liêu (khoảng 17-20km) và độ sâu cần 

thiết (14m) cho cảng nước sâu. Việc lựa chọn cảng biển nước sâu tại Bạc Liêu không mâu thuẫn 

với đặc điểm sa bồi tại vùng biển này. Trong khi khu vực ven bờ gia tăng quá trình bồi đắp của 

trầm tích thì vị trí đề xuất cảng biển nước sâu tại rìa của thềm lục địa dốc, ít chịu ảnh hưởng của 

sa bồi. Mặt khác, vị trí cảng biển tại ngoài khơi Bạc Liêu còn có những thuận lợi trong kết nối giao 

thông thủy bộ (không quá xa với các tuyến đường thủy nội địa và các khu vực sản xuất nông 

nghiệp (như vị trí cảng Hòn Khoai), khả năng kết nối với trục cao tốc Hà Tiên -Bạc Liêu nối đường 

Xuyên Á có vị trí trung tâm giữa vùng Nam sông Hậu), không gây các tác động môi trường sinh 

thái như các vị trí đảo Hòn Khoai, đảo Nam Du nằm trong các khu dự trữ sinh quyển Cà Mau và 

Kiên Giang, không quá gần các cửa sông dễ bị bồi lắng như tại Trà Vinh, Sóc Trăng. 

Bân cạnh đó, cảng biển nước sâu được gắn kết với chương trình lấn biển Đông dọc bờ biển Bạc 

Liêu- Cà Mau, cung cấp quỹ đất mới cho các cơ sở hạ tầng.. Không chỉ có vậy, chương trình này 

phát triển sinh thái (rừng phòng hộ ngập mặn ven biển), một vùng đất và nước đa dạng có thể phát 

triển các ao nuôi trồng tôm, cá, hàu và các loại thủy hải sản khác kết hợp với việc hình thành các 

cụm dân cư bền vững ven biển và các cảng cá hiện đại.  

 

Hình 69: Sơ đồ đề xuất ý tưởng dự án lấn biển và các chương trình phát triển ven biển của 

vùng ĐBSCL         

Quá trình lấn biển được đề xuất có thể thực hiện với các công nghệ hình thành và tái cấu trúc các 

cồn cát nhờ hệ thống ngăn dòng (chắn gió/ sóng), thúc đẩy nhanh quá trình  lấn biển và củng cố bờ 

biển bằng hệ thực vật thích hợp (cùng với việc củng cố các khu vực ven biển đang bị sạt lở bằng 

cách tăng cường hệ thống đê nhân tạo).  Vấn đề kỹ thuật chính cho chương trình lấn biển là thiết 

kế các công trình ngăn dòng (đê chắn sóng) và mô hình phân bố trầm tích mà cần phải được thiết 

kế dành riêng để phù hợp với hướng chính và các thay đổi của dòng chảy, cũng như việc xác định 

các khoảng trống và khoảng cách giữa các công trình ngăn dòng chảy này. Việc tối ưu hoá các 
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thông số cần thiết sẽ dẫn dắt thiết kế cho phù hợp với các biến động của biển và hình thành được 

các vùng đất mong muốn có sự đan xen giữa đất và mặt nước, giữa các vùng nước sâu và nông… 

Sự đa dạng về hình dáng và chiều sâu của các đê chắn sóng, mô hình phân bố, hướng  và khoảng 

cách giữa các công trình ngăn dòng cho phép hình thành những vùng mặt nước và cảnh quan đa 

dạng thậm chí với các tuyến giao thông thủy đa chức năng mới. 

Vùng biển Bạc Liêu nổi tiếng là vùng biển bồi tự nhiên và chương trình lấn biển khai thác quy luật 

tự nhiên của dòng hải lưu bồi lắng trầm tích tại khu vực này cùng với các giải pháp kỹ thuật khả thi. 

Bên cạnh đó, dưới tác động của các phát triển thượng nguồn, các trầm tích chuyển tải theo dòng 

sông Mekong có thể suy giảm và dẫn đến gia tăng xói lở bờ biển Đông của vùng ĐBSCL. Chương 

trình lấn biển ven biển Đông giúp vùng ĐBSCL tạo nên sự chủ động trong việc thúc đẩy bồi lắng 

trầm tích ven biển, nhằm bảo vệ bờ biển và khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn trước tác động 

của BĐKH-NBD. 

 Hình thái dải bảo vệ bờ biển  

Vùng bờ biển tại ĐBSCL là một vùng sinh thái quan trọng. Dải bờ biển này có giá trị cao và có bản 

sắc riêng cần phải được bảo vệ và gắn với hệ thực vật địa phương đa dạng, như là giải pháp thích 

ứng với BĐKH. Hình thái bờ biển cần được hiểu mở rộng ra, ăn sâu vào đất liền đặc biệt là theo 

các dòng sông vào gần 110km theo thủy triều, và vươn ra phía biển. Các cồn trên các dòng sông 

cần được bảo vệ như là các khu sinh thái biển và bảo tồn đa dạng sinh học. Khu vực ven biển 

Đông, nơi có sự thay đổi lớn về triều, hệ thống rừng ngập mặn cần được phát triển trên diện rộng; 

Trong khi, tại vùng ven biển Tây, có thể tạo ra các khu vực biển khai thác cho các hoạt động giải 

trí, bảo tồn, tái phát triển rừng ngập nước trên lớp than bùn.   

 

Hình 70: Sơ đồ định hướng hình thái dải bờ biển vùng ĐBSCL  
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Hình 71: Sơ đồ các mặt cắt hướng dẫn cho hình thái dải bờ biển vùng ĐBSCL  
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VI.  ĐIṆH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HÊ ̣THỐNG GIAO THÔNG VÀ HẠ 

TẦNG KỸ THUẬT  

1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG  

1.1 Mục tiêu quy hoạch giao thông: 

 Các dự án xây dựng giao thông cần được cân nhắc xem xét và có giải pháp ứng phó với các 

tác động do BĐKH-NBD. 

 Giao thông đối ngoại phát triển theo hướng mở: phát triển hàng không, đường sắt, đường thủy, 

đường bộ để khai thác kinh tế biển và hợp tác phát triển với Campuchia và tiểu vùng sông Mê 

Kông. 

 Xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông thủy. Mở mới các tuyến đường thủy cần thiết; khơi 

dòng, nâng cấp mở rộng các luồng đường thủy quốc tế, đường thủy nội địa. Xây dựng mới và 

nâng cấp mở rộng hệ thống cảng biển, cảng sông đáp ứng nhu cầu vận tải bằng đường thủy 

của khu vực ĐBSCL. 

 Phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics nhằm giảm giá thành vận chuyển, góp 

phần làm tăng hiệu quả kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế vùng. 

 Phát triển giao thông phải thỏa mãn được nhu cầu vận tải và dịch vụ vận tải của xã hội với chất 

lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện, an toàn; kết nối được với các phương thức vận tải khác, 

nhất là các điểm chuyển tải khách đường dài với vận tải hành khách đô thị.  

 Hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tiếp tục 

xây dựng các đoạn tuyến cao tốc; đường đô thị. 

 Ưu tiên phát triển đường giao thông nông thôn cho phương tiện giao thông cơ giới tới tất cả 

trung tâm xã hoặc cụm xã, đảm bảo thông suốt quanh năm. 

1.2 Định hướng khung chiến lược giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không 

 Khung hạ tầng giao thông cho vùng ĐBSCL được điều chỉnh lại cho thích ứng với BĐKH và 

đặc điểm dễ bị tổn thương của lãnh thổ. Cần chọn lọc một cách cẩn trọng để không xây dựng 

mới các hạ tầng lớn quá tốn kém, không tối ưu đầu tư tại các khu vực thường xuyên chịu ngập 

lụt theo kịch bản BĐKH-NBD đến năm 2050. Như vậy, khung xương sống giao thông đường 

bộ chính của vùng gồm các tuyến sau : 

    - Giao thông theo trục dọc của vùng gồm 03 tuyến chính :  

                + Tuyến cao tốc Tp.HCM – Cần Thơ - Cà Mau   

                + Tuyến đường Hồ Chí Minh đi từ Long An đến Rạch Sỏi (trong vùng ĐBSCL) 

+ Tuyến QL 1 (khu vực Long An) tới QL.60 qua cầu Rạch Miễu, qua cầu Hàm Luông, 

qua cầu Cổ Chiên và tới Tp.Cà Mau. 

    - Giao thông theo trục ngang của vùng gồm 02 tuyến chính :  

                + Tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá  - Bạc Liêu. 

+ Tuyến quốc lộ Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc (đoạn Sóc Trăng - Cần Thơ là QL.1 và 

đoạn Cần Thơ - Châu Đốc là QL.91). 
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1.2.1 Đường cao tốc quốc tế, quốc gia : 

   Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL đề xuất điều chỉnh về tuyến cao tốc như sau : 

+   Tuyến cao tốc TPHCM- Cần Thơ và tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu: Giữ nguyên 

tuyến theo quyết định số 326/QĐ-TTp ngày 01/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

+    Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau : Đề xuất tuyến đi thẳng từ Tp.Cần Thơ đến Tp.Cà Mau mà 

không đi theo tuyến QL. Quản Lộ - Phụng Hiệp. Lý do: Giảm được chiều dài tuyến đường, giảm 

được thời gian lưu thông; Tuyến đi vào vùng đất ít nhà dân nên giảm được chi phí đền bù, giải 

phóng mặt bằng. Tuyến  QL. Quản Lộ - Phụng Hiệp đi cặp kênh Bo Bo nên tuyến phải uốn lượn 

nhiều khi qua các kênh rạch chạy ngang qua làm tăng chi phí đầu tư để đảm bảo được các yếu tố 

kỹ thuật của đường cao tốc. 

+    Tuyến cao tốc đường Hồ Chí Minh: Đề xuất tuyến này chỉ mang tính chất là đường quốc lộ, vì 

theo trục dọc của vùng ĐBSCL đã có tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. 

+   Tuyến cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ - Sóc Trăng: Đề xuất không thực hiện tuyến cao tốc này 

với lý do: Lưu lượng ô tô lưu thông từ Long Xuyên đi Châu Đốc không lớn, từ Châu Đốc không có 

tuyến cao tốc đi từ Châu Đốc tới Phnom Penh của Campuchia nên việc xây dựng tuyến đường 

cao tốc này gây lãng phí.  Khu vực xây dựng tuyến là vùng đất trũng nên chi phí đầu tư xây dựng 

cao, bên cạnh đó, điều chỉnh QHV đề xuất khôi phục các khu vực trữ lũ tại Tứ giác Long Xuyên . 

Từ Sóc Trăng qua Cần Thơ tới Châu Đốc hiện đã có tuyến QL.1 và QL.91 nên chỉ đầu tư nâng 

cấp mở rộng 2 tuyến này và bổ sung đường tránh đô thị là đảm bảo lưu thông cho khu vực.  

a. Đường cao tốc Tp.HCM – Cà Mau  

Đây là tuyến đường cao tốc quan trọng nhất theo trục dọc của vùng ĐBSCL với  chiều dài dự kiến 

khoảng : 240,3 km, trong đó : 

- Đoạn 1 : Đoạn Cao tốc Tp.HCM – Trung Lương: từ TP. Hồ Chí Minh tới Trung Lương – Tiền 

Giang với chiều dài khoảng 40km, quy mô 4 làn xe đã đi vào sử dụng năm 2010.  

- Đoạn 2 : Đoạn Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận : chiều dài khoảng 54km, quy hoạch xây 

dựng mới với quy mô 4 làn xe, đã khởi công xây dựng.  

- Đoạn 3 : Đoạn Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ : chiều dài khoảng 32,3km được xây dựng mới 

chạy song song với tuyến QL.1, đoạn qua cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ đi chung với QL.1. 

Quy hoạch xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, quy mô 6 làn xe. Giai đoạn đầu 

xây dựng với quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h.  

- Đoạn 4 : Đoạn Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau: Đây là đoạn tuyến đường cao tốc mà đồ án đề 

xuất giữ hướng tuyến như Quy hoạch vùng ĐBSCL năm 2009. Đoạn tuyến với chiều dài 

khoảng 114km, quy mô thiết kế 4 làn xe với vận tốc  100km/h.   

b. Đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu : 

- Đây là tuyến đường cao tốc theo trục ngang của vùng ĐBSCL với chiều dài khoảng 230 km.  

- Tuyến dự kiến đi từ Cambodia tới TP. Hà Tiên, đi qua TP. Rạch Giá (Kiên Giang), TP Bạc Liêu 

và chạy ra khu vực lấn biển (dự kiến hình thành cảng biển nước sâu đến năm 2030). Tuyến 

chạy qua các tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Quy mô 4-6 làn xe..    
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1.2.2 Hệ thống đường quốc lộ:  

Tuyến được xác lập trên cơ sở quyết định số 356/QĐ-TTp ngày 25/02/2013 “V/v : Phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030” của Thủ tướng Chính phủ và kết hợp với hồ sơ quy hoạch giao thông vùng tỉnh của 13 tỉnh 

thành thuộc vùng ĐBSCL. 

Các đường trục dọc, bao gồm: đường Hồ Chí Minh, QL.1, QL.Quản Lộ - Phụng Hiệp; QL.50; 

QL.60; QL.61; QL.61B; QL.80; QL.N1; QL.50B; nâng cấp ĐT.846;   

Các đường trục ngang, bao gồm: QL.62; QL.30; QL.53; QL.54; QL.63; QL.57; QL.91; QL.91B; 

QL.Nam sông Hậu (QL.91C); QL30B, QL.62B; QL.62C; QL.80B. 

1.2.3 Đường sắt:  

* Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ : 

Theo Quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được Bộ Giao thông - Vận tải phê 

duyệt thì tuyến đường sắt tốc độ cao Tp.Hồ Chí Minh – Cần Thơ có Điểm đầu tuyến tại Ga An 

Bình, xã An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và điểm cuối tuyến tại Ga Cái Răng, phường Phú 

Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Tốc độ thiết kế dưới 200 km/h cho tàu hàng và trên 200 km/h 

cho tàu khách.Tuyến đường sắt khổ 1.435 mm, dài 173,6 km. Trên tuyến bố trí 15 ga là An Bình, 

Thạnh Xuân, Tân Chánh Hiệp, Vĩnh Lộc, Tân Kiên, Long Định, Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Kim, Long 

Trung, Cái Bè, Vĩnh Long, Bình Minh, Cái Răng và 2 trạm khách là Vĩnh Phú, Bà Điểm. 

* Tuyến đường sắt Cần Thơ – Cà Mau : 

Theo quyết định số 1468/QĐ-TTp ngày 24/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì tuyến đường sắt 

Cần Thơ – Cà Mau sẽ được thực hiện ở giai đoạn sau năm 2030.  

1.2.4 Cảng hàng không quốc tế, quốc gia : 

- Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ: cảng hàng không quốc tế của vùng, đến năm 2030 có 

công suất 3- 5 triệu khách/năm, 400.000- 500.000 tấn hàng hoá/năm, tiêu chuẩn cấp 4E, có 

khả năng tiếp nhận máy bay B777, B747-400 (hạn chế tải trọng) và tương đương; đường hạ 

cất cánh có kích thước là 3.000m dài x 45m rộng. 

- Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc: cảng hàng không của trung tâm du lịch, điểm đến 

quốc tế, đến năm 2030 có công suất 6-7 triệu khách/năm và 300.000 tấn hàng hóa/năm, tiêu 

chuẩn cấp 4E.  Đường hạ cất cánh 3000m x 45m, đảm bảo khai thác máy báy B747 hoặc 

tương đương. 

- Cảng Hàng không nội địa Cà Mau: đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn cấp 4C, công suất 500.000 

khách/năm, 500 tấn hàng hoá/năm, xây dựng đường hạ cất cánh 2400m x 45m, đảm bảo 

khai thác máy bay ATR72, A320/321, và tương đương, lượng khách giờ cao điểm: 300 

hành khách/giờ cao điểm  

- Cảng Hàng không nội địa Rạch Giá: đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn cấp 4C, công suất 

300.000 khách/năm, xây dựng đường hạ cất cánh mới 2400m x 45m, đảm  bảo tiếp nhận 

các loại máy bay như A320/A321 và tương đương. Nhà ga được mở rộng đáp ứng 300 

hành khách/giờ cao điểm. 
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Hình 72: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông 
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1.3 Định hướng khung chiến lược giao thông thủy 

a./ Mục tiêu phát triển : 

-  Đầu tư nâng cấp đưa vào cấp kỹ thuật các tuyến vận tải thủy chính. Đưa vào khai thác các 

tuyến vận tải sông pha biển. Từng bước kênh hóa các đoạn sông qua đô thị lớn. Hiện đại hóa 

thiết bị công nghệ quản lý và bốc xếp tại các cảng đường thủy chính. Xây dựng các cảng 

khách ở các thành phố có kết nối với hệ thống giao thông vận tải đường thủy. 

-  Nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng biển nước sâu: Cần có nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá 

lựa chọn vị trí cảng biển nước sâu cho vùng, đảm báo tính khoa học, đồng bộ với khung giao 

thông của vùng 

Đến năm 2020 : 

-  Xây dựng hệ thống cảng hàng hóa và cảng hành khách đáp ứng nhu cầu thông qua khối lượng 

hàng hóa và hành khách theo quy hoạch; 

-  Từng bước hiện đại hóa hệ thống cảng, đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và 

đáp ứng yêu cầu kết nối với vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt, từng bước đáp ứng yêu 

cầu của dịch vụ logistics. 

Đến năm 2030 : 

-  Tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cảng đường thủy nội địa. Hiện đại hóa công tác 

quản lý và xếp dỡ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, thuận tiện, 

giá cả hợp lý. 

-  Lượng hàng hóa và hành khách thông qua đến năm 2030 đạt theo quy hoạch;  

1.3.1 Các tuyến vận tải thủy đối ngoại (tuyến đường biển) : 

- Luồng vào các cảng trên sông Hậu: Luồng chính qua kênh Quan Chánh Bố cho tàu 10.000 

DWT đầy tải và 20.000 DWT (vơi mớn); Trên cơ sở đánh giá mức độ ổn đinh dự án phục vụ 

giai đoạn đến 2020, nghiên cứu khả năng nâng cấp luồng để tăng năng lực thông qua, đáp 

ứng nhu cầu cho giai đoạn sau 2020. Luồng qua cửa Định An duy trì cho tàu 5.000 - 10.000 

DWT lợi dụng triều cao ra vào. Luồng qua cửa Trần Đề duy trì cho phương tiện thủy nội địa, 

tàu thuyền nghề cá.  

- Luồng vào các cảng trên sông Tiền: duy trì độ sâu luồng qua cửa Tiểu cho tàu 5.000 DWT 

ra vào thường xuyên có lợi dụng triều. 

- Luồng vào các cảng vùng bán đảo Cà Mau: Tận dụng tối đa độ sâu tự nhiên và biên độ triều 

cao để đưa tàu 3.000 - 5.000 DWT qua cửa vào sông Gành Hào, Cửa Lớn; Từng bước 

nâng độ sâu luồng cửa sông phù hợp với mật độ tàu và lượng hàng qua cảng.  

- Luồng vào các cảng ven biển Tây: Duy trì luồng vào bến chuyên dùng Bình Trị - Kiên Lương 

cho tàu 10.000 DWT. Từng bước nâng cấp luồng vào khu bến Hòn Chông cho tàu 5.000 

DWT.  

- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị quản lý đảm bảo an toàn hàng hải trên 

các luồng vào cảng; chú trọng đối với tuyến hàng hải quốc tế đến Campuchia qua sông 

Tiền, sông Hậu.  
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1.3.2 Các tuyến vận tải thủy chính (tuyến đường thủy nội địa) :  

- Điều chỉnh các luồng tuyến chính: Cửa Tiểu - Campuchia; Cửa Định An - Tâu Châu; Sài 

Gòn - Cà Mau (qua kênh Xà No); Sài Gòn - Kiên Lương (qua kênh Lấp Vò). 

- Bổ sung các luồng tuyến chính: Sài Gòn - Cà Mau (tuyến ven biển); Sài Gòn - Kiên Lương 

(k. Tháp Mười); Sài Gòn - Mộc Hóa (S. Vàm Cỏ Tây); Mộc Hóa - Hà Tiên; Kênh Phước 

Xuyên - Kênh 28; Rạch Giá - Cà Mau; Vũng Tàu - Thị Vải - ĐBSCL; Thị Vải - các tỉnh trong 

vùng 

1.3.3 Hệ thống cảng biển : 

Quy hoạch đến năm 2020 Tổng lượng hàng hóa qua cảng khoảng 25-28 triệu tấn/năm ; 

trong đó hàng tổng hợp, container khoảng 11,5-14 triệu tấn/năm. 

Quy hoạch đến năm 2030 Tổng lượng hàng hóa qua cảng khoảng 66,5-71,5 triệu tấn/năm; 

trong đó hàng tổng hợp, container khoảng 21,7-26,2 triệu tấn/năm. 

 Cảng tổng hợp quốc gia đầu mối (loại I) : 

- Cảng biển Cần Thơ: là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực (gồm các khu bến Hoàng 

Diệu, Cái Cui, Trà Nóc) cho tàu 10-20 ngàn DWT. Nhu cầu hàng hóa thông qua đến 2030 là 

12,55-13,8 triệu tấn hàng hóa /năm.  

 Cảng tiềm năng cho tàu biển lớn (loại I) : 

- Vị trí tại đảo Hòn Khoai, Cà Mau, cách bờ biển khoảng 17km, có ý nghĩa hết sức quan 

trọng về an ninh quốc phòng, được xem có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi (độ sâu 20m) và 

khoảng cách tiếp cận đến tuyến hàng hải quốc tế khi có kênh Kra trong tương lai để hình 

thành cảng biển nước sâu trung chuyển quốc tế. Một số đề xuất cảng biển tại Hòn Khoai có 

quy mô lên đến 12 bến, công suất 1,5 triệu TEU/năm, có khả năng đón tàu tải trọng rất lớn 

250.000 DWT. Tuy nhiên, tính khả thi và thành công của cảng trung chuyển quốc tế Hòn 

Khoai phụ thuộc nhiều vào hình thành kênh Kra (Thái Lan) vốn có nhiều bất định do sự 

phức tạp về địa chính trị, không xác định được thời gian xây dựng. Mặt khác, Hòn Khoai có 

một số bất lợi khác khi làm cảng biển của vùng do vị trí khá xa với nguồn hàng, các khu vực 

sản xuất hàng hóa, thị trường tiêu thụ chính của vùng ĐBSCL, cần chuyển tải qua đội tàu 

biển nhỏ để đi vào các tuyến đường thủy nội địa, hoặc phải kết nối giao thông bộ xuyên qua 

khu vực bảo tồn rừng ngập mặn và bản thân Hòn Khoai nằm trong Khu dự trữ sinh quyển 

Mũi Cà Mau, nguy cơ gây tác động môi trường sinh thái rất lớn.   

- Vị trí cách bờ biển Bạc Liêu khoảng 17-20km tại rìa dốc lục địa (độ sâu tại vị trí này đạt 

14m, xem hình 68), gắn với chương trình lấn biển dọc bờ biển Bạc Liêu được đề xuất bởi 

đồ án Điều chỉnh QHV ĐBSCL. Vùng biển Bạc Liêu nổi tiếng là bị bồi lắng sẽ được thúc đẩy 

quá trình sa bồi tự nhiên bằng các giải pháp kỹ thuật khả thi để hình thành các dải sa bồi lấn 

biển 15-17 km song song với bờ biển tại phần thềm lục địa nông, kết hợp phát triển rừng 

ngập mặn bảo vệ vùng ven biển, các hoạt động kinh tế biển (xem mục chương trình  lấn 

biển, hình thái dải bảo vệ bờ biển). Vị trí tại rìa khu vực lấn biển Bạc Liêu (không còn chịu 

ảnh hưởng lớn của các dòng trầm tích ven bờ) có độ sâu cho phép hình thành cảng biển 
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nước sâu tổng hợp của vùng, có thể đáp ứng tàu 30.000 -100.000 DWT. Vị trí này sẽ được 

kết nối giao thông thủy bộ thuận lợi, đặc biệt là điểm cuối của tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch 

Giá- Bạc Liêu kết nối tuyến đường Xuyên Á trong mạng lưới giao thông tiểu vùng sông 

Mekong mở rộng. Trục cao tốc này ở vị trí giữa vùng Nam sông Hậu, tiếp cận dễ dàng đến 

các khu vực sản xuất trọng điểm của vùng ĐBSCL ở phía Nam sông Hậu. Bên cạnh đó, vị 

trí này có thể kết nối dễ dàng với tuyến đường thủy quốc gia duyên hải phía Nam và không 

quá xa với cửa vào sông Hậu để phối hợp với cảng container Cái Cui, Cần Thơ. Quỹ đất 

hình thành từ dự án lấn biển Bạc Liêu cho phép tổ chức các hoạt động dịch vụ cảng, 

logistics, hoạt động kinh tế biển mà không làm mất quỹ đất nông nghiệp, không gây ra các 

tác động tiêu cực đến các khu vực bảo tồn sinh thái quan trọng như các khu dự trữ sinh 

quyển Cà Mau và Kiên Giang. Tất nhiên, một đề xuất mới như cảng biển ngoài khơi gắn với 

chương trình lấn biển Bạc Liêu cần được nghiên cứu sâu rộng hơn nhiều ngoài khuôn khổ 

của QHV để xác lập các luận cứ khoa học, phân tích các hiệu quả kinh tế, xã hội, môi 

trường, tính khả thi, tính bền vững, tính đồng bộ với phát triển hệ thống giao thông vận tải 

quốc gia và vùng ĐBSCL. 

 Các cảng tổng hợp và chuyên dùng tại các địa phương trong khu vực :  

- Cảng tổng hợp tại vịnh Đất Đỏ - chức năng hậu cần dịch vụ dầu khí, kho ngoại quan xăng 

dầu và hàng hóa khác. Quy mô kho chứa xăng dầu dự kiến khoảng 100 000m3. Cảng nhập 

cho tàu trọng tải tối thiểu 30 000 DWT, cảng xuất cho tàu trọng tải tối đa 15 000 DWT.  

- Cảng Dương đông (Phú Quốc), cảng hành khách quốc tế có thể tiếp nhận tàu khách quốc tế 

trọng tải 225 nghìn GT, sức chở 5.000 – 6.000 hành khách. 

- Cảng Mỹ Thới - An Giang, Đại Ngãi - Sóc Trăng, Trà Cú - Trà Vinh, Bình Minh - Vĩnh Long, 

Nam Cái Cui - Hậu Giang; cảng Cao Lãnh, Sa Đéc thuộc Đồng Tháp, Mỹ Tho - Tiền Giang, 

Vĩnh Thái - Vĩnh Long; cảng Năm Căn- Cà Mau; cảng Hòn Chông, Kiên Lương -Kiên Giang; 

Cảng Đảo Phú Quốc ; Cảng Quần đảo Nam Du (cần đánh giá môi trường chiến lược do 

quần đảo Nam Du nằm vùng đệm trong Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang). 

 Cảng chuyên dùng nhập than cho nhiệt điện : 

- Theo quy hoạch cảng biển ĐBSCL, nghiên cứu đầu tư Cảng trung chuyển nhập than cho 

các trung tâm nhiệt điện ĐBSCL công suất 23 đến 46,3 triệu tấn/năm (giai đoạn 2030) tại 

Duyên Hải Trà Vinh. Trong thời gian cảng trung chuyển than chưa đi vào vận hành, việc 

cung ứng than cho nhiệt điện Sông Hậu và Long Phú sẽ tạm thời chuyển tải tại khu vực Gò 

Gia (cảng biển Vũng Tàu). Tuy nhiên, điều chỉnh QHV kiến nghị xem xét điều chỉnh, giảm 

quy mô phát triển nhiệt điện đốt than tại ĐBSCL do tác động rất lớn về sinh thái, và nguồn 

cung cấp điện có thể được bổ sung đáng kể bằng phát triển nguồn điện gió, điện mặt trời. 

 Cảng nội địa vùng ĐBSCL : 

- Cảng hàng hóa: Cảng Tân An (XD mới) - Long An; Cảng Long Đức - Trà Vinh; Cảng Giao 

Long - Bến Tre; Cảng An Phước - Vĩnh Long… 

- Cảng Hành khách : Cảng Tân An- Long An; Cảng Mỹ Tho - Tiền Giang; Cảng Cao Lãnh - 

Đồng Tháp; Cảng Trà Vinh - Trà Vinh. 
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-  

Hình 73: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông đường thủy  
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2 ĐỊNH HƯỚNG CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT 

So với Quy hoạch vùng ĐBSCL được phê duyệt năm 2009, các nội dung điều chỉnh quy hoạch cao 

độ nền và thoát nước mặt của vùng bao gồm:  

- Bổ sung nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH-NBD  đến tình hình ngập lụt của các khu vực 

trong vùng. Phân rõ các vùng bị ngập lụt và nguyên nhân chính gây ngập  

- Xác định cao độ khống chế của các đô thị lớn có xét đến kịch bản về BĐKH-NBD. 

- Xác định các lưu vực thoát nước mưa của vùng và hướng thoát nước chính, kết hợp thoát 

nước mưa với các dự án thủy lợi lớn trong vùng.  

2.1 Quy hoạch thuỷ lợi: 

Theo Quyết điṇh số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng CP phê duyệt Quy hoạch thủy 

lợi ĐBSCL giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến 2050 trong điều kiện BĐKH-NBD, hệ thống 

phân vùng-phân khu thủy lợi ĐBSCL được chia làm 4 vùng, 20 tiểu vùng và 112 khu thủy lợi. Tuy 

nhiên chưa có sự thống nhất giữa 4 phân vùng thủy lợi và 6 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp.  

Theo nghiên cứu Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL của Viện QH thủy lợi miền Nam, với tác động của 

giảm dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn: giải pháp cơ bản và chủ động trong điều kiện BĐKH -NBD 

là trữ- giữ nước với khối lượng lớn song song với kiểm soát xâm nhập mặn sâu lên nội  đồng. 

Vùng giữa sông Tiền sông Hậu với 4 cửa sông độc lập (Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung 

Hầu) không ảnh hưởng đến 2 vùng bên cạnh là Bắc sông Tiền và Nam sông Hậu. Theo quy hoạch 

thủy lợi, việc tác động vào 4 cửa này sẽ tạo nên trục nước ngọt ngay chính giữa vùng ĐBSCL, và 

với thế nước cao ở giữa thấp ở 2 bên, nước ngọt sẽ từ đó được cung cấp nhiều hơn, chủ  động 

hơn cho vùng Bắc sông Tiền và Nam sông Hậu. Tuy nhiên, Điều chỉnh QHV kiến nghị cần có đánh 

giá môi trường chiến lược với các đề xuất này để xem xét một cách toàn diện các tác động đến 

môi trường sinh thái và sản xuất ven biển, cân nhắc đầy đủ các lợi ích và các hệ quả.  

Điều chỉnh QHV ĐBSCL kiến nghị việc trữ giữ nước ngọt (nước lũ, nước mưa) tại vùng ngập sâu 

Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Cần nghiên cứu các giải pháp thủy lợi tạo nên các khu 

vực quản lý ngập và trữ nước ngọt qua mùa lũ để tăng cường sự chủ động, an ninh nguồn nước 

cho ĐBSCL trong điều kiện BĐKH-NBD và các tác động phát triển thượng nguồn sông Mekong.  

Sự khác nhau trong giải pháp trữ nước ngọt giữa QH thủy lợi và Điều chỉnh QHV cho thấy 2 cách 

tiếp cận tương đối khác nhau: QH thủy lợi chú trọng các giải pháp cứng (đê, đập, cống) để kiểm 

soát lũ, kiểm soát mặn (đòi hỏi đầu tư lớn, đồng bộ), đảm bảo vùng ngọt hóa, an toàn cho sản xuất 

lúa gạo, chỉ xem nước ngọt là tài nguyên cần bảo vệ; Điều chỉnh QHV thiên về các giải pháp mềm, 

thuận theo các biến động thiên nhiên, thích ứng với các tác động BĐKH-NBD để hình thành các 

khu vực trữ lũ/nước mưa tại Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, đa dạng hóa sản phẩm nông 

nghiệp, thủy sản theo đặc thù các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, khai thác tài nguyên nước lợ, 

nước mặn, khôi phục mở rộng rừng ngập mặn, lùi đê biển vào sâu đất liền, để chuyển đổi hoạt 

động sản xuất tại vùng ven biển, phù với các điều kiện thay đổi về môi trường sinh thái do BĐKH.   

2.2 Công tác quy hoạch xây dựng và phòng chống lũ : 

a. Công tác nền cho các khu vực phát triển 
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Công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng cho các đô thị và các khu vực phát triển phụ thuộc vào 

tình hình ngập lụt, các nguyên nhân chính gây ra ngập lụt và điều kiện địa hình của khu vực, để có 

các giảp pháp thiết kế cụ thể nhằm đảm bảo phát triển bền vững, an toàn,  hiệu quả và kinh tế. Có 

thể chia vùng ĐBSCL thành 4 khu vực chịu ảnh hưởng như sau: 

- Khu vực 1: Là khu vực bị ngập sâu do tác động của lũ sông MêKông với chiều sâu ngập lũ 

trung bình từ 2m trở lên, nằm ở phía Bắc dọc theo biên giới Việt Nam – Campuchia, thuộc 

các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang 

- Khu vực 2: Là khu vực bị ngập trung bình do tác động của lũ sông MêKông với chiều sâu 

ngập lũ trung bình từ 1m tới 2m chiếm phần lớn diện tích trong vùng Đồng Tháp Mười và Tứ 

giác Long Xuyên gồm các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.  

- Khu vực 3: Là khu vực bị ngập nông do tác động của cả lũ và triều cường, gồm khu vực các 

tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang. 

- Khu vực 4. Là khu vực ven biển chịu ảnh hưởng ngập của thủy triều. 

 

                         Hình 74:  Phân vùng các khu vực chịu ảnh hưởng của ngập lụt 

Tùy vào vị trí của từng đô thị trong phân vùng trên mà có các giải pháp công tác nền khác nhau. 

Dựa trên cấp và vị trí của đô thị trong phân vùng ngập, các giải pháp nền cụ thể như sau: 

        Tên đô thị    Vị trí trong vùng Cao độ xây dựng             Giải pháp san nền 

1. Tỉnh Long An    

TP Tân An Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,37m Tôn nền chống ngập . 

TX Kiến Tường Vùng ngập sâu Hxd > 3,77m Tôn nền vượt lũ 

2. Tỉnh Đồng Tháp    

TP Cao Lãnh Vùng giữa đồng bằng Hđê > 3,60m Tôn nền vượt lũ kết hợp đê bao 

TP Sa Đéc Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,70m Tôn nền vượt lũ 

TX. Hồng Ngự Vùng ngập sâu 
Hxd > 5,50m 

Tôn nền vượt lũ kết hợp với các 
công trình trên cọc/nhà nổi 

Vùng 1 

Vùng 2 

Vùng 3 

Vùng 4 
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        Tên đô thị    Vị trí trong vùng Cao độ xây dựng             Giải pháp san nền 

1. Tỉnh Long An    

TP Tân An Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,37m Tôn nền chống ngập . 

TX Kiến Tường Vùng ngập sâu Hxd > 3,77m Tôn nền vượt lũ 

2. Tỉnh Đồng Tháp    

TP Cao Lãnh Vùng giữa đồng bằng Hđê > 3,60m Tôn nền vượt lũ kết hợp đê bao 

TP Sa Đéc Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,70m Tôn nền vượt lũ 

TX. Hồng Ngự Vùng ngập sâu 
Hxd > 5,50m 

Tôn nền vượt lũ kết hợp với các 
công trình trên cọc/nhà nổi 

3. Tỉnh An Giang    

TP Long Xuyên Vùng giữa đồng bằng Hxd > 3,10m Tôn nền vượt lũ kết hợp đê bao 

TP Châu Đốc Vùng ngập sâu Hđê > 5,41m Tôn nền vượt lũ kết hợp đê bao 

TX Tân Châu Vùng ngập sâu Hđê > 5,56m Tôn nền vượt lũ kết hợp đê bao 

4.  TP Cần Thơ Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,70m Tôn nền vượt lũ kết hợp đê bao 

5. Tỉnh Vĩnh Long    

TP Vĩnh Long Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,30m Tôn nền vượt lũ 

6. Tỉnh Hậu Giang    

TP Vị Thanh Vùng giữa đồng bằng Hxd > 1,60m Tôn nền vượt lũ 

TP Ngã Bảy Vùng giữa đồng bằng Hxd > 1,70m Tôn nền vượt lũ 

7. Tỉnh Tiền Giang    

TP Mỹ Tho Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,30m Tôn nền chống ngập  

8.  Tỉnh Bến Tre    

TP Bến Tre Vùng giữa đồng bằng Hxd > 2,25m Tôn nền chống ngập 

9. Tỉnh Trà Vinh    

TP Trà Vinh Vùng ven biển Hxd > 2,00m Tôn nền chống ngập  

TX. Duyên Hải  Vùng ven biển Hxd > 2,50m Tôn nền chống ngập  

10. Tỉnh Sóc Trăng    

TP Sóc Trăng Vùng ven biển Hxd > 2,00m Tôn nền chống ngập  

11.  Tỉnh Bạc Liêu    

TP Bạc Liêu Vùng ven biển Hxd > 2,20m Tôn nền chống ngập  

12. Tỉnh Cà Mau    

TP Cà Mau Vùng ven biển Hxd > 1,51m Tôn nền chống ngập 

13. Tỉnh Kiên Giang    

TP Rạch Giá Vùng ven biển Hxd > 1,40m Tôn nền chống ngập  

TP Hà Tiên Vùng ven biển Hxd > 1,40m Tôn nền, san lấp cục bộ 

 

b. Công tác phòng chống lũ, ngâp̣ úng  

Công tác phòng chống lũ ngập úng cho các đô thị của vùng cần được phối hợp với quy hoạch thủy 

lợi vùng ĐBSCL do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện. Xây dựng các công trình 

kiểm soát dòng chảy lũ, các tuyến đê bao chống lũ, hệ thống hồ chứa trạm bơm và cống ngăn 

triều… Trên cơ sở đó sẽ kết hợp các giải pháp chống lũ và xâm nhập mặn cho các đô thị các điểm 

dân cư trong vùng, xác định phương án san nền phù hợp. Bên cạnh đó, cần tích hợp quản lý nước 

trong quy hoạch đô thị để phát triển cá chình thái đô thị nước thích ứng BĐKH-NBD, phù hợp với 

các điều kiện ngập khác nhau của vùng ĐBSCL.  
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c. Đối với viêc̣ phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển:  

Tại khắp các tỉnh vùng ĐBSCL có 265 điểm sạt lở với chiều dài trên 450 km. 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. 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 của mùa mưa lũ.  Các tuyến đê biển của vùng cũng đang bị 

sạt lở nghiêm trọng, hiện tượng kéo dài suốt từ hướng Đông sang Tây của tuyến đê.  

Để hạn chế sạt lở bờ sông, đê biển ở ĐBSCL cần có các giải pháp đồng bộ và tổng hợp. tổ chức 

quan trắc, cảnh báo vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, lập phương án di dời công trình ra khỏi khu 

vực nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở, không quy hoạch; xây dựng mới công trình dân dụng hoặc 

bố trí dân cư ở những vùng có nguy cơ sạt lở.. Có kế hoạch, giải pháp kiểm soát, hạn chế việc 

khai thác cát quá mức, kết hợp với viêc̣ điều tiết dòng chảy của lũ từ thượng nguồn để đảm bảo 

không bi ̣ảnh hưởng tới lòng sông và không thay đổi hướng và vâṇ tốc dòng chảy của sông. 

2.3 Quy hoac̣h thoát nước mặt cho các đô thi:̣ 

Đối với các khu đô thi ̣mới sẽ là hê ̣thống thoát nước riêng. Nước mưa theo hê ̣thống riêng và thoát 

ra hê ̣thống sông rac̣h và không phải xử lý. Nước thải của đô thi ̣mới hoăc̣ khu vực đô thi ̣mới được 

thu gom bằng hê ̣thống riêng (nước mưa và nước thải chảy riêng) dẫn tới traṃ xử lý nước thải tâp̣ 

trung của đô thi.̣ Xây dựng theo các dự án thoát nước của các đô thi ̣đã được trình duyêṭ. 

Đối với khu vực đô thi ̣cũ, cải taọ xây dựng hê ̣thống thoát nước chung và choṇ giải pháp cống bao 

có hố tách dòng để thu gom nước thải dẫn tới traṃ xử lý nước thải tâp̣ trung của đô thi.̣ Khuyến 

khích từng bước tách dần hệ thống thoát nước thải riệng biệt với nước mưa. 

Cải tạo, nạo vét mở rộng kênh rạch và xây dựng hồ điều hoà trong khu vực nội thành. Bảo vệ các 

mảng xanh và cải tạo, tăng cường nạo vét khơi thông dòng chảy của các kênh, rạch, sông suối. 

2.4 Thoát nước cho các điểm dân cư nông thôn: 

Khu vực ngoại thành, dân cư nông thôn cho phép sử dụng hệ thống thoát nước chung, nước thải 

sinh hoạt phải qua xử lý sơ bộ (bể tự hoại) trước khi xả vào cống chung thoát ra sông rac̣h gần 

nhất hoăc̣ thoát vào các hồ chứa nước taị chỗ. Các điểm dân cư nằm trong vùng ngập cần tuân 

thủ theo các giải pháp đã nêu trong đề mục ‘Công tác phòng chống lũ, ngâp̣ úng.’ Khi lưu lượng 

nước thải sinh hoạt lớn ảnh hưởng đến môi trường cần tách thu gom nước thải về xử lý.  

3 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 

3.1 Định hướng phát triển hệ thống cấp nước  

3.1.1 Nguồn nước mặt: 

- Nguồn nước mặt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là sông Tiền và sông Hậu có tổng 

lượng nước là 441 tỷ m3/năm. Trong đó phần chảy vào Việt Nam được tính thêm lượng 

mưa trung bình 1800mm tham gia vào dòng chảy thì tổng lưu lượng là 448 tỷ m3/năm, giữa 

hai sông có các sông, kênh phân bổ lưu lượng (chia lũ) là các sông Chà Và, Măng Thít, rạch 

Trà Ôn,  kênh Sáng... 
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- Nước ngọt được dẫn về các vùng cấp nước thông qua hệ thống kênh rạch như kênh Vĩnh 

Tế, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, kênh Rạch Giá – Long Xuyên, kênh Xà No, Kênh Sóc 

Trăng - Phụng Hiệp, Kênh Dương Văn Dương…. 

- Tuy nhiên không phải bất kỳ ở đâu cũng có thể sử dụng nước mặt để phục vụ cho sinh hoạt 

bởi nước mặt một số vùng bị nhiễm mặn và phèn. Nước mặt được dùng để xử lý cấp cho 

ăn uống, sinh hoạt phải nằm trên đường biên mặn, và không bị nhiễm phèn  

3.1.2 Nguồn nước mưa:  

Với lượng mưa khá lớn, đây là nguồn bổ sung quan trọng để cấp nước ăn uống sinh hoạt cho 

nhân dân khu vực nông thôn, và các vùng không có nước mặt cấp cho ăn uống sinh hoạt, hoặc 

nước mặt bị nhiễm phèn, nhiễm mặn vào mùa khô nhằm giảm áp lực khai thác nước ngầm và 

giảm nhu cầu sử dụng nước sạch hợp về sinh vào những mục đích không phù hợp gây lãng ph í. 

Cần có những biện pháp thu hứng, lưu trữ nước mưa cho từng nhu cầu :  

- Đối với khu đô thị, khu dân cư có thể đào hồ để trữ nước mưa dùng cho mùa khô, hồ chứa 

ngoài tác dụng trữ nước dùng cho mùa khô còn có tác dụng tiêu thoát nước mưa, giảm 

ngập lụt khi mưa lớn, hồ còn có tác dụng điều hòa vi khí hậu tạo cảnh quan môi trường .   

- Đối với các hộ gia đình tại các khu đô thị khuyến khích xây bể chứa nước mưa để dùng cho 

việc tưới tiêu, vệ sinh, tắm giặt…,  

- Các hộ đơn lẻ phân tán, dân cư khu vực nông thôn có thể thu hứng và chứa nước mưa 

trong lu vại để dùng dần vào mùa khô. 

3.1.3 Nước ngầm 

Trữ lượng nước ngầm ở vùng ĐBSCL : Có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước trung bình, 

chất lượng nước đạt yêu cầu sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt. Một số khu vực đã bị nhiễm mặn 

nên phải cân nhắc khi khai thác nước ngầm, chỉ có các khu vực không có nước mặt mới được khai 

thác nước ngầm gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, các vùng duyên hải ven biển. Tuy 

nhiên một số khu vực tình trạng khai thác quá mức khiến cho mực nước ngầm bị sụt giảm nghiêm 

trọng, cần có những biện pháp thích hợp nhằm bổ sung nguồn nước ngầm từ nước mặt và nước 

mưa. Biện pháp bổ cập nguồn nước ngầm từ nguồn nước mưa như sử dụng giếng tiếp nước gián 

tiếp, sử dụng phương pháp tiếp nước mưa trực tiếp vào mạch nước ngầm nhằm bổ sung lượng 

nước khai thác quá mức vào mùa khô để giữ ổn định mực nước ngầm, giảm sự nhiễm mặn, sụt 

lún của các giếng khoan nước ngầm. 

3.2 Định hướng quy hoạch cấp nước. 

- Nhu cầu dùng nước tới năm 2020 : Q2020 = 2.139.777 m³/ngđ. Trong đó: nhu cầu dủng 

nước đô thị  QĐT = 1.075.637m³/ngđ, nhu cầu dùng nước nông thôn QNT = 747.340 

m³/ngđ, nhu cầu dùng nước công nghiệp QCN =  316.800  m³/ngđ.    

- Nhu cầu dùng nước tới năm 2030 : Q2030 = 3.414.380 m³/ngđ. Trong đó:  nhu cầu dủng 

nước đô thị  QĐT = 1.803.301 m³/ngđ, nhu cầu dùng nước nông thôn QNT = 977.480 

m³/ngđ, nhu cầu dùng nước công nghiệp QCN = 633.600 m³/ngđ.    
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3.2.1 Phương án cấp nước toàn vùng 

Nguồn nước cấp chính cho toàn vùng chủ yếu từ hệ thống sông Tiền và sông Hậu vị trí đặt trạm 

bơm nước thô trên biên mặn. 

- Đề xuất xây dựng nhà máy nước cấp vùng với quy mô hợp lý trên biên mặn để cấp cho 

những khu vực ven biển, khu vực không có khả năng khai thác nước mặt như Cà Mau, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh… 

- Với một số khu vực đã đầu tư xây dựng nhà máy nước lớn cho các đô thị, hoặc có hồ chứa 

nước như Rạch Giá, Hà Tiên, Long An…thì xây dựng tuyến ống dẫn nước thô hoặc dẫn 

nước theo hệ thống kênh mương thủy lợi về nhằm giảm việc tập trung xây dựng nhà máy 

nước lớn dọc hai bên sông Tiền và Sông Hậu. Bổ sung thêm nước sạch từ NMN cấp vùng 

cho các khu vực có nhu cầu tiêu thụ nước lớn. 

- Với những khu vực NMN tại các đô thị lớn bị nhiễm mặn vào mùa khô có thể khảo sát vị trí 

đặt trạm bơm trên biên mặn theo từng kịch bản biến đổi khí hậu. 

3.2.2 Phân vùng cấp nước: 

- Vùng I : Vùng thuận lợi về nguồn nước mặt dọc hai bên sông Tiền, sông Hậu gồm : Cần Thơ, An 

Giang, Đồng Tháp một phần Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long (trên biên mặn) dùng nước mặt từ 

hệ thống sông Tiền và sông Hậu. Xây dựng nhà máy nước cấp vùng cấp cho địa phương và khu 

vực lân cận không có nước ngọt, xây dựng nhà máy nước địa phương cấp cho nhu cầu dùng 

nước của địa phương, nâng cấp mở rộng nhà máy nước hiện hữu nếu đủ khả năng mở rộng.  

- Vùng II : Vùng tỉnh Kiên Giang gồm Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương dùng nước mặt từ sông Hậu 

về theo các tuyến kênh dẫn nước như kênh Vĩnh Tế, kênh Rạch Giá – Long Xuyên, kênh Tám 

Ngàn về các nhà máy nước của địa phương, sau khi các NMN cấp vùng được xây dựng và đưa 

vào khai thác sử dụng thì bổ sung nước từ NMN cấp vùng cho những nhu cầu còn thiếu. Đồng 

thời khuyến khích người dân sử dụng nước mưa. 

- Vùng III : Tỉnh Long An dẫn nước ngọt từ hồ Dầu Tiếng về các nhà máy cấp nước của tỉnh, bổ 

sung nhu cầu còn thiếu từ hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh và từ tỉnh Tiền Giang.  

- Vùng IV: Vùng ít thuận lợi về nguồn nước mặt: gồm Bến Tre và Tiền Giang (nước mặt bị nhiễm 

mặn, nhiễm phèn vào mùa khô) dẫn nước thô trên biên mặn về các NMN của tỉnh xây dựng mới, 

mở rộng nâng cấp các nhà máy nước hiện hữu có khả năng mở rộng. Đồng thời khuyến khích 

người dân sử dụng nước mưa. 

- Vùng V : Vùng khó khăn về nguồn nước mặt gồm : các tỉnh vùng duyên hải ven biển, vùng bán 

đảo Cà Mau như tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh (nước mặt gần như nhiễm mặn hoàn 

toàn). Hiện tại khai thác nước ngầm tại chỗ kết hợp xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hệ thống 

sông Hậu khu vực trên biên mặn về địa phương để xử lý và sử dụng. Sau khi NMN cấp vùng xây 

dựng đưa vào khai thác sẽ chuyển tuyến ống nước thô thành nước sạch dẫn nước sạch từ NMN 

cấp vùng. Dần dần hạn chế khai thác nước ngầm, các NMN ngầm hiện hữu có thể chuyển thành 

trạm bơm tăng áp. Đồng thời khuyến khích người dân sử dụng nước mưa.  
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3.2.3 Định hướng hệ thống cấp nước vùng  

- Đề xuất xây dựng nhà máy Sông Tiền 1 đặt tại Tiền Giang trên biên mặn cấp nước sạch cho 

Tiền Giang và dẫn nước sạch về cấp bổ sung cho nhu cầu còn thiếu của tỉnh Long An  

- Đề xuất xây dựng nhà máy nước sông Tiền 2 đặt tại Vĩnh Long cấp nước sạch cho một 

phần tỉnh Vĩnh Long và dẫn nước sạch về cấp cho tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre.. Xây dựng 

tuyến ống truyền tải chạy dọc theo quốc lộ từ NMN sông Tiền dẫn nước sạch về cấp cho 

tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre. 

- Đề xuất xây dựng mà máy nước cấp vùng Sông Hậu 1 tại Cần Thơ một phần cung cấp 

nước sạch cho một phần thành phố Cần Thơ, tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Sóc Trăng. Xây 

dựng tuyến ống truyền tài dọc theo các QL dẫn nước sạch về cấp cho các đô thị  

- Đề xuất xây dựng nhà máy nước Sông Hậu 2, 3 tại An Giang cấp nước cho tỉnh An Giang 

và dẫn nước sạch về cấp cho nhu cầu còn thiếu của tỉnh Kiên Giang. 

- Triển khai xây dựng đưa vào khai thác nhà máy nước sông Hậu công suất 100.000m3/ngày 

tại Hậu Giang theo dự án cấp nước do công ty TNHH MTV AquaOne  Hậu Giang làm chủ 

đầu tư đã và đang triển khai xây dựng. Phạm vi phục vụ dự kiến cấp cho KCN sông Hậu, 

một phần tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. 

- Khu vực tứ giác Long xuyên (TP Rạch Giá, Kiên Lương, Hà Tiên) và khu vực Tây Sông Hậu 

(các huyện của Kiên Giang, Cần Thơ và Hậu Giang) hiện nay đều sử dụng các kênh hiện 

hữu (kênh Vĩnh Tế, Kênh Rạch Giá – Long Xuyên, Kênh Xà No…) dẫn nước từ Sông Hậu 

về để cấp nước cho các đô thị, do đó cần có biện pháp bảo vệ các kênh rạch này chống ô 

nhiễm để cấp nguồn nước cho các đô thị. Tiếp tục khai thác và mở rộng công xuất các NMN 

hiện hữu trong khu vực này. 

- Triển khai dự án nhà máy nước Phú Mỹ Vinh tổng công suất 300.000m3/ngày dẫn nước từ 

hồ Dầu Tiếng về cấp cho các khu công nghiệp và dân cư của tỉnh Long An và dần giảm lưu 

lượng nước dẫn từ nhà máy nước kênh Đông từ TP. HCM.  

Các NMN cấp 
vùng 

Công suất 
(m3/ngày) đến 2030 

Vị Trí Phạm vi phục vụ 

NMN sông Tiền I 300.000 Tiền Giang 
Tỉnh Tiềng Giang, bổ sung nguồn 
nước còn thiếu cho tỉnh Long An 

NMN Sông Tiền II 200.000 Vĩnh Long 
Tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre.  bổ 
sung nguồn nước thiếu cho Vĩnh 

Long 

NMN sông Hậu I 600.000 Cần Thơ 
Cấp nước cho tỉnh Bạc Liêu, Cà 
Mau, Sóc Trăng, bổ sung nước 

còn thiếu cho Cần Thơ 

NMN Sông Hậu II 300.000 An Giang 
Cấp nước cho An Giang và một 

phần tỉnh Kiên Giang 

NMN Sông Hậu III 100.000 An Giang 
Cấp nước cho An Giang và một 

phần tỉnh Kiên Giang 

NMN Hậu Giang 
(Aquaone) 

100.000 
KCN sông Hậu, 

Hậu Giang 

Cấp nước cho KCN sông Hậu, 
một phần tỉnh Hậu Giang, Sóc 

Trăng 

 Phương án định hướng cấp nước, công suất vị trí các nhà máy nước vùng đã được thống nhất 

với đồ án Quy hoạch cấp nước vùng ĐBSCL đến đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã phê duyệt.. 
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Hình 75: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước 
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4 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ NGHĨA TRANG  

4.1 Dự báo lượng nước thải, chất thải rắn 

Tổng lượng nước thải toàn vùng đến năm 2020 là 982.170 m3/ngày trong đó :  

- Dự báo lưu lượng nước thải các đô thị khoảng 547.778 m3/ngày 

- Dự báo lưu lượng nước thải các KCN - CCN khoảng 230.400 m3/ngày.  

Tổng lượng rác thải toàn vùng đến năm 2020 là 16.131 tấn/ngày trong đó :  

- Lượng rác thải sinh hoạt đô thị 5.163  tấn/ngày  

- Lượng rác thải công nghiệp 2.400 tấn/ngày. Trong đó rác thải CN độc hại chiếm 20-25% 

Tổng lượng nước thải toàn vùng đến năm 2030 là 1.735.243  m3/ngày trong đó :  

- Dự báo lưu lượng nước thải các đô thị khoảng 968.823 m3/ngày  

- Dự báo lưu lượng nước thải các KCN – CCN khoảng 460.800m3/ngày.  

Tổng lượng rác thải toàn vùng đến năm 2030 là 19.424 tấn/ngày trong đó :  

- Lượng rác thải sinh hoạt đô thị 7.076  tấn/ngày  

- Lượng rác thải công nghiệp 4.800 tấn/ngày. Trong đó rác thải CN độc hại chiếm 20-25% 

4.2 Định hướng quy hoạch thoát nước thải: 

- Tất cả các đô thị cấp 5 trở lên và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở khu vực thượng 

nguồn sông Tiền, Sông Hậu từ biên mặn trở nên phải xây dựng khu xử lý nước thải đạt tiêu 

chuẩn loại A QCVN14-2008/BTNMT cho nước thải sinh hoạt và loại A QCVN40-

2011/BTNMT cho nước thải công nghiệp trước khi xả ra sông. 

- Các đô thị nằm ngoài khu vực bảo vệ nguồn nước mặt sông Tiền Sông Hậu nên phải xây 

dựng khu xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A QCVN14-2008/BTNMT cho nước thải sinh 

hoạt và loại B QCVN40-2011/BTNMT cho nước thải công nghiệp trước khi xả ra sông. 

- Các bãi chôn lấp rác, các khu liên hiệp xử lý rác nằm ở khu vực thượng nguồn sông Hậu, 

sông Tiền (từ biên mặn trở lên): phải xây dựng khu xử lý nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn loại A 

QCVN 14/2008. 

4.2.1 Thoát nước thải sinh hoạt các đô thị:  

Các chương trình xử lý nước thải đều đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn và chi phí vận hành cao. Về các 

biện pháp kỹ thuật, phải tập trung vào những biện pháp, giải pháp và phương án thu gom và xử lý 

nước thải chi phí thấp. Cần phải tính đến việc kết hợp giữa xử lý phân tán và tập trung . 

Cần chú trọng hơn tới việc cải tiến các hệ thống tại chỗ, như thiết kế bể tự hoại và đường ống 

thoát của hộ gia đình. Cần phải giám sát chặt chẽ hơn việc xây dựng và tuân thủ các quy định để 

ngăn chặn tình trạng rò rỉ phân thải ra môi trường. các bể tự hoại cần phải được bảo trì và bùn thải 

phải được xử lý trước khi xả ra môi trường, phải thường xuyên thông hút bùn thải từ bể tự hoại.  

- Đối với thành phố lớn và các đô thị đang sử dụng hệ thống cống chung : Xây dựng hệ thống 

thoát nước chung một nửa (có cống bao tách nước thải và trạm xử lý nước thải), xây dựng 

các hố ga tách dòng để thu gom nước thải về khu xử lý nước thải.  
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- Xây dựng hệ thống nước thải riêng (nước mưa riêng) có trạm xử lý cho các khu vực xây 

dựng mới. 

- Nước thải sinh hoạt tại các thành phố, thị xã, thị trấn phải được xử lý đạt giới hạn  theo 

QCVN14-2008/BTNMT trước khi xả ra nguồn. 

- Nước thải từ các khu vệ sinh trong các khu dân cư, các công trình công cộng nhất thiết phải 

được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại và phải được thu gom bằng đường cống riêng hoặc 

cống bao thoát ra hệ thống cống của đô thị 

- Nước thải sinh hoạt tại các thị tứ, cụm dân cư tập trung quy mô nhỏ sẽ được xử lý bằng 

phương pháp tự làm sạch tại các hồ sinh học.  

- Nước thải các bệnh viện, trung tâm y tế lớn cần phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế 

và khử trùng trước khi xả ra sông rạch hoặc vào hệ thống cống của đô thị.  

4.2.2 Thoát nước thải các khu, cụm công nghiệp tập trung:  

Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng (nước mưa riêng), xây dựng trạm xử lý nước thải (XLNT) 

cho các khu công nghiệp tập trung trong từng dự án. Nước thải từ các nhà máy trong khu công 

nghiệp có thành phần và tính chất rất khác nhau, nước thải cần được xử lý theo hai bước:  

- Bước 1: Tất cả các nhà máy trong khu CN phải có công trình XLNT cục bộ trong nhà máy.   

- Bước 2: Làm sạch nước thải tại trạm XLNT tập trung của khu công nghiệp.  

- Nước thải từ các nhà máy xí nghiệp phân tán phải có công trình XLNT riêng trong nhà máy 

đạt tiêu chuẩn môi trường  

- Nước thải ở các khu công nghiệp tập trung hay phân tán đều phải được xử lý đạt loại B của 

QCVN40-2011/BTNMT …, trước khi xả ra nguồn (với những khu vực nguồn tiếp nhận là khu 

vực khai thác nước mặt cho nhu cầu cấp nước thì phải xử lý đạt loại A). Nước thải của các 

xí nghiệp, nhà máy có mức độ độc hại cao cần phải được xử lý sơ bộ đến tiêu chuẩn cho 

phép trước khi xử lý tập trung. 

4.2.3 Thoát nước thải dân cư nông thôn 

- Các thị tứ, cụm dân cư nông thôn tập trung xây dựng hệ thống thoát nước chung (nước 

mưa và nước thải). Xử lý nước thải bằng hồ sinh học tự nhiên. 

- Các cụm dân cư sống phân tán: vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh hình thức tự 

thấm, dội nước hợp vệ sinh.  

- Các nhóm hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm và các trang trại nuôi gia súc tập trung 

sẽ xây bể biogas, xử lý phân rác thải và thu khí gas phục vụ sinh hoạt. 

4.2.4 Thoát nước thải y tế 

- Mỗi bệnh viện thu gom và xử lý nước thải riêng (nước mưa riêng). Các bệnh viện đã có trạm 

XLNT phải duy trì quản lý, kiểm tra thường xuyên để hoạt động có hiệu quả. Các bệnh viện 

chưa XLNT sẽ lập dự án thoát nước để xác định công suất xử lý và vốn đầu tư xây dựng 

trạm XLNT. Các bệnh viện quy hoạch mới phải xây dựng đồng thời trạm XLNT, trong nguồn 

vốn xây dựng cơ bản được duyệt. 
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4.3 Định hướng quản lý chất thải rắn: 

- Với điều kiện hạ tầng giao thông và khoảng cách cũng như điều kiện kinh tế, đất đai…có 

nhiều điều kiện chưa thuận lợi tại vùng ĐBSCL, việc thu gom và xử lý chất thải rắn thực hiện 

tại mỗi tỉnh, không tổ chức việc thu gom và xử lý CTR mang tính chất cấp liên vùng.  

- Mỗi tỉnh, thành trong vùng: quy hoạch xây dựng khu xử lý rác có tính chất chức năng vùng 

tỉnh với cự ly vận chuyển < 40km ; quy mô 40 - 50ha để thu gom và xử lý rác cho các thành 

phố, thị xã. Trong khu xử lý chất thải rắn của các tỉnh cần quy họach các ô chôn lấp chất 

thải rắn độc hại, có khu vực riêng theo Quy chế quản lý chất thải nguy hại. 

- Mỗi huyện: Xây dựng khu xử lý rác có chức năng vùng huyện, cự ly vận chuyển < 20km, 

quy mô 10-20ha tại các huyện để thu gom và xử lý rác cho các thị trấn, thị tứ.  

Chất thải rắn công cộng : Ở các tụ điểm sinh hoạt công cộng, nhất thiết phải trang bị thùng chứa 

rác công cộng, các thùng rác phải có nắp đậy và được đặt tại các vị trí sao cho mọi người dễ nhìn 

thấy. Công nhân thu dọn hàng ngày bằng xe ép rác chạy dọc các tuyến hoặc thu gom vào các xe 

chứa rác lưu động. 

Chất thải rắn công nghiệp: Rác thải tại các xí nghiệp, nhà máy sản xuất bao gồm 2 loại: rác thải 

sinh hoạt và rác thải sản xuất. Rác thải từ các nguồn này phải được phân riêng thành 2 loại: rác 

thải không độc hại và rác thải có chứa các chất độc hại. Công việc thu gom và phân riêng do các xí 

nghiệp, nhà máy tự đảm nhận. Rác thải sau khi phân riêng, được lưu chứa trong các bô rác riêng 

để được vận chuyển riêng cho từng loại. 

Chất thải rắn bệnh viện: Chất thải rắn sinh hoạt tại các bệnh viện sẽ được phân loại tại nguồn, 

CTR y tế sẽ được thu gom và xử lý riêng bằng các lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định 

của Bộ y tế. Các lò đốt CTR y tế giai đoạn đầu có thể đặt tại các bệnh viện lớn nhưng giai đoạn dài 

hạn nhất thiết phải được xây dựng ở khu xử lý CTR của tỉnh.  

Loại hình công nghệ xử lý chất thải rắn ưu tiên đầu tư : 

Những loại hình công nghệ được ưu tiên kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị: Tái sử dụng, tái 

sinh, tái chế các loại chất thải; Sản xuất khí sinh học CH4 từ bãi chôn lấp hợp vệ sinh và phát điện 

kết hợp chế biến sản xuất phân hữu cơ; Sản xuất nhiên liệu (nhiệt phân) và  phát điện; Đốt kết hợp 

phát điện; Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Về nguyên tắc, công nghệ và dự án được ưu tiên là các loại 

hình không tạo thành các sản phẩm phụ gây nguy hại tới môi trường  và có khả năng tái chế, xử lý 

chất thải mà tiêu tốn ít năng lượng, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.  

4.4 Định hướng quy hoạch nghĩa trang : 

- Xây dựng các khu hỏa táng và địa táng quy mô, chức năng cấp Tỉnh. Tại đây, hình thức tổ 

chức hỗn hợp đa năng, nhiều loại hình trong một khu, có thể coi là công viên nghĩa trang, 

với nhà nghi lễ, tháp Vĩnh Cửu … , cự ly vận chuyển < 50km, quy mô nghĩa trang cho đô thị 

cấp tỉnh là 50-100ha,  

- Đối với các huyện, Xây dựng nghĩa trang cho vùng huyện, liên huyện, kết hợp hỏa táng và 

địa táng, quy mô 30-50ha, nhu cầu sử dụng đất mỗi tỉnh khoảng 200 – 300ha. Khoảng cách 

ly vệ sinh của các nghĩa trang theo QCVN 01-2008. 
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Hình 76: Sơ đồ định hướng quản lý chất thải và nghĩa trang 
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5 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP NĂNG LƯỢNG   

5.1 Phụ tải điện : 

- Phụ tải điện trong vùng bao gồm hai thành phần chính : dân dụng và công nghiệp. 

- Phụ tải điện dân dụng bao gồm đô thị  và nông thôn , tiêu chuẩn tính được lấy theo tập Quy 

chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008.  

- Công suất điện yêu cầu dự kiến đến năm 2020: 4.700MW, đến năm 2030: 9.602MW. 

- Điện năng yêu cầu dự kiến đến 2020: 19.689 triệu kWh/năm, đến 2030: 38.477 triệu kWh/năm. 

5.2 Hệ thống điện : 

5.2.1 Nguồn điện : 

- Các nhà máy hiện hữu: nhiệt điện Trà Nóc 193,5MW, Ô Môn 600MW (Cần Thơ), nhiệt điện 

Cà Mau 1500MW, điện gió Bạc Liêu 99MW, nhiệt điện Dương Đông (Phú Quốc) 12MW.  

- Các nhà máy điện dự kiến : nhiệt điện Duyên Hải 4400MW (tỉnh Trà Vinh), nhiệt điện Sông 

Hậu 5200MW (tỉnh Hậu Giang), nhiệt điện Tân Phước 2400MW (tỉnh Tiền Giang), nhiệt điện 

Long An 1200MW. Hình thành các khu điện gió ven biển Đông và ven biển Tây tại các khu 

vực có điều kiện thuận lợi. đặc biệt tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau . 

5.2.2 Lưới điện : 

a. Lưới 500kV : 

Cải tạo nâng công suất các trạm 500kV hiện hữu : Ô Môn, Mỹ Tho, Trà Vinh. Xây dựng trạm 

500kV : Đức Hòa, Thốt Nốt, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang; Các tuyến 500kV hiện hữu : 

Phú Lâm – Mỹ Tho - Ô Môn, Nhà Bè – Mỹ Tho – nhiệt điện Duyên Hải; Xây dựng tuyến 500kV : 

Đức Hòa – Thốt Nốt, Thốt Nốt – Kiên Giang, Thốt Nốt – Ô Môn – Sóc Trăng, Đức Hòa – Mỹ 

Tho, Mỹ Tho – Hậu Giang. 

b. Lưới 220kV : 

Cải tạo nâng công suất các trạm 220kV hiện hữu; Xây dựng mới các trạm 220kV  tại các tỉnh; Cải 

tạo các tuyến 220kV hiện hữu và xây dựng mới các tuyến 220kV liên kết các trạm 220kV dự kiến . 

Với tổng công suất các NMĐ hơn 25.000 MW (theo quy hoạch điện lực) so với công suất điện yêu 

cầu của vùng chỉ 9.600 MW (đến năm 2030), vùng ĐBSCL sẽ trở thành trung tâm công nghiệp 

điện năng quốc gia, cung cấp điện cho cả vùng Nam Bộ, chủ yếu là vùng Đông Nam Bộ.  

5.3 Các dạng năng lượng khác : 

Vùng ĐBSCL có tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào, nhất là năng lượng gió, mặt trời và sinh 

khối. Do đó cần có các chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại ĐBSCL, đặc biệt năng 

lượng gió rất có tiềm năng tại tại khu vực ven biển Đông, hiện nay đã được các tỉnh Bạc Liêu, Cà 

Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh quan tâm và khuyến khích, hỗ trợ cho việc giảm dần nhu cầu phát triển 

các nhà máy nhiệt điện đốt than có tác động rất lớn đến môi trường sinh thái, môi trường nước, 

không khí, phát thải khí carbon rất lớn. Mặc dù nhiệt điện đốt than cung cấp nguồn điện giá rẻ 

nhưng cái giá phải trả lâu dài về mặt môi trường, sức khỏe con người là rất đắt.  
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Hình 77: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện 
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VIII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC TỈNH / THÀNH TRONG VÙNG  

1. THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

1.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số TP. Cần Thơ năm 2020 khoảng 1,34 triệu, 2030 khoảng 1.6 triệu, với tốc độ 

tăng bình quân khoảng 1.62%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 1 triệu (2020) và 1.3 

triệu (2030), với tốc độ tăng bình quân 2.8%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa TP. Cần Thơ đến năm 

2030 khoảng 75-80%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 1.500 - 1.800ha, quy mô CCN 500 - 700ha. 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo QHC Cần Thơ 

1.2. Vai trò của TP Cần Thơ trong vùng ĐBSCL 

TP. Cần Thơ là thành phố cấp quốc gia, trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, có tầm ảnh hưởng 

trong vùng Đông Nam Á; Trung tâm kinh tế, dịch vụ thương mại, y tế, đào tạo, KHKT, văn hóa, du 

lịch của toàn vùng và tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu; Trung tâm công nghiệp chế biến nông- 

thủy sản, hàng tiêu dùng và năng lượng của vùng ĐBSCL; Đầu mối hạ tầng cấp nước cấp vùng, 

đầu mối giao thông thủy bộ quốc gia. 

1.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Định hướng không gian đô thị như đồ án Điều chỉnh QHC Tp. Cần Thơ đến năm 2030 đã phê 

duyệt: các khu đô thị nén dọc một trục giao thông - hạ tầng dịch vụ đa chức năng. Bảo tồn vườn 

cây ăn trái Phong Điền và hình thành công viên nông nghiệp ven sông Hậu, cùng với hệ thống mặt 

nước tự nhiên để phát triển du lịch sinh thái. Các cánh đồng thấp phía Tây Nam sản xuất nông 

nghiệp, chủ yếu là lúa gạo. 

Hệ thống các trung tâm chuyên ngành cấp vùng được định hướng tại Cần Thơ bao gồm: Trung 

tâm công nghiệp chế biến nông - thủy sản và năng lượng; Trung tâm thương mại - dịch vụ - tài 

chính, Trung tâm phân phối lưu thông hàng hóa, chợ đầu mối lúa gạo, Trung tâm phát triển thủy 

sản, Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về nông nghiệp và BĐKH, Trung tâm đào tạo cấp quốc gia, 

Trung tâm y tế kỹ thuật cao, bệnh viện chuyên khoa cấp vùng, và trung tâm văn hóa, thể thao, hội 
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chợ triển lãm cấp vùng. Các KCN tại TP. Cần Thơ được phân bố chủ yếu tại Thốt Nốt, Trà Nóc và 

quy mô nhỏ hơn tại Cái Răng.  

Điều chỉnh Quy hoạch vùng đề xuất không xây dựng tuyến cao tốc Sóc Trăng-Cần Thơ-Châu Đốc, 

đảm bảo nhu cầu giao thông vận tải bằng nâng cấp QL91 kết nối Cần Thơ với Long Xuyên thông 

qua tuyến đường tránh đô thị xây mới. Ưu tiên hoàn thành tuyến cao tốc TPHCM-Cần Thơ- Cà 

Mau. Phát triển trung tâm logistic cấp vùng, khai thác lợi thế cảng hàng không quốc tế, cảng biển 

tổng hợp quốc gia tại Cần Thơ, và tuyến đường thủy quốc tế sông Hậu.  

              

Hình 78: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian TP Cần Thơ đến năm 2030 

2. TỈNH AN GIANG 

2.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và  

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh An Giang  
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- Dự báo dân số tỉnh An Giang năm 2020 khoảng 2.17 triệu, 2030 khoảng 2.18 triệu, với tốc 

độ tăng bình quân khoảng 0.06%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 780 nghìn dân 

(2020) và khoảng 950 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 2.2%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 40-45%. 

- Quy mô các KCN đến năm 2030 khoảng 300-400ha, quy mô CCN là 400-600ha. 

2.2. Vai trò của tỉnh An Giang trong vùng ĐBSCL 

Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh và nuôi trông thủy sản; 

Trung tâm công nghiệp chế biến và phụ trợ nông nghiệp cấp vùng; Vùng phát triển du lịch 

cảnh quan, sinh thái ngập nước, du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh; Trung tâm giao thương, 

phát triển kinh tế cửa khẩu, có vị thế kết nối đặc biệt với vùng hạ lưu sông Mêkong; Trung 

tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ; Vùng có các khu vực quản lý ngập và trữ nước lũ 

cấp vùng tại Tứ giác Long Xuyên 

2.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Tỉnh An Giang nằm trong 2 tiểu vùng là Tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu và tiểu vùng Tứ giác 

Long Xuyên, với cảnh quan tự nhiên và sản xuất đa dạng. Tỉnh được định hướng theo 03 khu vực 

cảnh quan sản xuất chính tương ứng với sự khác nhau về cảnh quan địa hình và ảnh hưởng ngập 

lũ trong tương lai, đó là: khu vực ngập sâu phía Bắc giáp biên giới phía thượng nguồn sông Cửu 

Long, khu vực ngập trung bình phía Đông Nam sản xuất lúa gạo thâm canh, và khu vực rừng núi 

độc đáo phía Tây. 

Tầm nhìn đến năm 2050, vùng ngập sâu của vùng ĐBSCL được chuyển đổi thành các khu vực trữ 

lũ/ nước mưa với hệ thống các hồ chứa và cánh đồng ngập nước để hỗ trợ cấp nước ngọt và 

chống hạn cho vùng. Đối với An Giang, các khu vực ngập sâu bao gồm khu vực huyện An Phú, 

Phú Tân và một phần phía Bắc của huyện Chợ Mới (thuộc Tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu); và 

khu vực huyện Châu phú và phần đất thấp của huyện Tịnh Biên (thuộc tiểu vùng Tứ giác Long 

Xuyên). Định hướng đối với các khu vực này là chuyển đổi từng bước từ sản xuất lúa gạo thâm 

canh, giảm dần mùa vụ, chuyển sang luân canh lúa - thủy sản và thâm canh thủy sản; Bên cạnh 

lúa gạo, thủy sản nước ngọt cũng là thế mạnh, đem lại giá trị cao, cần phát huy của An Giang. Sự 

lựa chọn cho khu vực này nên đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, chất lượng sản phẩm 

và an toàn môi trường rất cao, giá trị sản phẩm xuất khẩu cao. Việc chuyển đổi này mang tính lâu 

dài, được hoạch định cụ thể các giai đoạn thực hiện, có tính linh hoạt, có khả năng điều chỉnh tùy 

theo điều kiện thực tế, và phải đảm bảo vấn đề sinh kế của người dân.  

Khu vực sản xuất lúa gạo thâm canh phía Đông Nam của tỉnh (Châu  Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới) 

duy trì sản xuất lúa gạo thâm canh chất lượng cao, năng suất cao, được quy hoạch cùng với vùng 

sản xuất lúa khu vực Kiên Giang, Hậu Giang (tiểu vùng Tây sông Hậu), với các cánh đồng mẫu lớn 

trù phú.  

Phía Tây, khu vực Tịnh Biên, Tri Tôn gồm khu vực Bảy núi với rừng thường xanh và các mảng 

rừng tràm xung quanh (rừng Trà Sư, rừng Tỉnh Đội, rừng Tà Đảnh), cùng một loạt các di tích lịch 

sử, văn hóa, tâm linh, được định hướng bảo tồn, tái thiết, khai thác phát triển du lịch sinh thái.   
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Mạng lưới cảnh quan ven sông Tiền, sông Hậu với giồng cao trồng cây ăn trái và các cù lao Mỹ 

Hiệp, cồn Giữa, cồn Én, cù lao Mỹ Hòa Hưng, cồn Phó Ba… và mạng lưới kênh rạch với dân cư, 

vườn tược, cây xanh, rừng tràm… được tái thiết, kết nối, tạo thành một  khung cảnh quan sông 

nước, bảo vệ các điều kiện sinh thái cho sản xuất, cũng như khai thác phát triển du lịch.  

Các đô thị chính gồm: TP. Long Xuyên là đô thị loại 1, trung tâm tỉnh lỵ, có tầm quan trọng với 

vùng giữa đồng bằng với trung tâm thương mại - dịch vụ, chợ đầu mối nông thủy sản; trung tâm 

đào tạo, trung tâm y tế; TP. Châu Đốc là đô thị du lịch cấp vùng, TX Tân Châu và TX. Tịnh Biên là 

đô thị cửa khẩu, gắn với Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.    

Điều chỉnh QHV đề xuất không thực hiện tuyến cao tốc đi qua vùng ngập sâu gia tăng do BĐKH-

NBD (chuyển đổi thành vùng chứa lũ), thay bằng xây mới tuyến đường tránh TP. Long Xuyên kết 

nối với QL91 đi Cần Thơ, đảm bảo nhu cầu vận chuyển trong tương lai. Tăng cường giao thông 

thủy, đặc biệt là tuyến đường thủy dọc sông Tiền, sông Hậu và các kênh lớn Tri Tôn- Tám Ngàn... 

                  

Hình 79: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh An Giang đến năm 2030  

3. TỈNH KIÊN GIANG 

3.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Kiên Giang năm 2020 khoảng 1,85 triệu, 2030 khoảng 1,9 triệu, với tốc 

độ tăng bình quân khoảng 0.53%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 630 nghìn dân 

(2020) và khoảng 840 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 3.4%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng  40-45%.  

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 400-500ha, quy mô CCN là 400-600ha 
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Tốc độ tăng bình quân dân số và DS đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995 -2014 và  điều 

chỉnh dự báo đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Kiên  Giang 

3.2. Vai trò của tỉnh Kiên Giang trong vùng ĐBSCL 

Cửa ngõ thông thương quốc tế của ĐBSCL, có vị thế liên kết đặc biệt với các nước tiểu 

vùng sông Mekong qua trục Xuyên Á; Vùng đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản phục vụ xuất 

khẩu; vùng phát triển nông - lâm nghiệp; Vùng phát triển du lịch đa dạng, du lịch biển đảo, 

bảo vệ môi trường sinh thái biển- ven biển; Có vai trò quan trọng về bảo vệ an ninh quốc 

phòng của quốc gia. 

3.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Tỉnh Kiên Giang có cảnh quan tự nhiên và sản xuất hết sức đa dạng do nằm trong 03 tiểu vùng 

sinh thái nông nghiệp khác nhau là Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và Bán đảo Cà Mau và gắn 

với vùng biển đảo vịnh Thái Lan, với cảnh quan biển, đảo, núi rừng và các vùng đất ngập nước. 

Với sự phong phú này, Kiên Giang được định hướng phát triển không gian theo 05 khu vực cảnh 

quan như sau: 

- Khu vực phía Tây thuộc tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, phần nội đồng của các huyện Giang 

Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, là vùng bảo tồn cảnh quan đất ngập nước và di tích lịch sử của 

nền văn hóa Óc Eo, phát triển lúa luân canh, thủy sản quản canh và trồng rừng;  

- Khu vực phía Đông sông Cái Lớn, thuộc tiểu vùng Tây sông Hậu, gồm Tân Hiệp, Giồng Riềng, 

Châu Thành, Gò Quao, duy trì trồng lúa thâm canh và luân canh năng suất cao, chất lượng 

cao phục vụ trong nước và xuất khẩu. Cùng với vùng sản xuất lúa tại An Giang, Hậu Giang, 

khu vực này có điều kiện phát triển các cánh đồng mẫu lớn trù phú. 

- Khu vực phía Tây sông Cái Lớn, thuộc tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, gồm các huyện An Biên,  An 

Minh, U Minh Thượng, là vùng bảo tồn rừng quốc gia U Minh Thượng, mở rộng vùng đệm và 

vùng chuyển tiếp để bảo vệ lõi rừng, khai thác phát  triển du lịch sinh thái và các sản phẩm 

rừng; phát triển nông - lâm - thủy sản nước lợ sinh thái tại các khu vực lân cận.  

- Dải ven biển Tây và dọc sông Cái Lớn là khu vực chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản sinh thái 

kết hợp trồng rừng ngập mặn ven biển và cửa sông, phát triển hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề 

cá gắn với cảng cá Tắc Cậu, khai thác nguồn lợi hải sản của ngư trường biển Tây. Cùng với 
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Hà Tiên, cảnh quan bờ biển và cửa sông có đặc trưng về cảnh quan địa chất, thủy văn, sinh 

thái cũng cần được bảo vệ, phục hồi, khai thác cho phát triển du lịch.  

- Vùng biển đảo rộng lớn thuộc vịnh Thái Lan phát triển du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng, du 

lịch sinh thái và kinh tế biển tổng hợp, bảo tồn và khai thác hợp lý các giá trị sinh thái của Khu 

dự trữ sinh quyển Kiên Giang. Bảo vệ nghiêm ngặt các vùng lõi của Khu sinh quyển gồm vườn 

quốc gia Phú Quốc, khu bảo tồn biển Phú Quốc, vườn quốc gia U Minh thượng, khu bảo tồn 

Kiên Lương, vùng đệm tại quần đảo Nam Du, đề xuất khu bảo tồn thiên nhiên tại Hà Tiên; tái 

phục hồi dần môi trường sinh thái và đa dạng sinh học tại vùng đệm và vùng chuyển tiếp.  

Các đô thị chính gồm Rạch Giá là đô thị loại 1, trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm tiểu vùng sinh thái nông 

nghiệp Tây sông Hậu, trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang; Phú Quốc là đô thị du lịch, trung tâm du 

lịch biển, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cấp quốc gia, quốc tế, trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh 

học và bảo tồn biển Phú Quốc; Hà Tiên là đô thị du lịch, đô thị cửa khẩu, trung tâm tiểu vùng sinh 

thái nông nghiệp Tứ giác Long Xuyên; TX Kiên Lương, đô thị công nghiệp.   

Điều chỉnh QHV xác định tuyến cao tốc xuyên Á kết nối Hà Tiên-Rạch Giá tới Bạc Liêu trở thành 

một trong 02 trục cao tốc - kết nối quan trọng của vùng ĐBSCL. Tăng cường giao thông thủy nội 

địa (kênh Vĩnh Tế, Tám Ngàn, Cái Sắn), và hàng hải với cảng hành khách quốc tế Dương Đông, 

cảng Hòn Chông,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hình 80: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Kiên Giang đến năm 2030  

4. TỈNH CÀ MAU 

4.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Cà Mau năm 2020 khoảng 1,22 triệu, 2030 khoảng 1.2 triệu, với tốc độ 

giảm bình quân khoảng -0.08%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 350 nghìn dân (2020) 
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và khoảng 440 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 2.8%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa 

toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 35-40%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 500-700ha , quy mô CCN là 400-500ha.  

  

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Cà Mau  

4.2. Vai trò của tỉnh Cà Mau trong vùng ĐBSCL 

Vùng bảo tồn các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm của cả nước; Trung tâm nuôi 

trồng, đánh bắt, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản; Trung tâm du lịch sinh thái bán đảo Cà 

Mau; Trung tâm kinh tế biển của vùng ĐBSCL và quốc gia; Trung tâm công nghiệp năng 

lượng; Cửa ngõ giao thương của vùng ĐBSCL tại cực Nam tổ quốc, có nhiều ý nghĩa về 

chính trị, có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc phòng của quốc gia.  

4.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Với mảng rừng ngập nước lớn nhất cả nước, đặc điểm sinh thái và cảnh quan đặc thù, tỉnh Cà 

Mau được định hướng bảo tồn thiên nhiên và phát triển thích ứng BĐKH-NBD theo các khu vực 

cảnh quan như sau:  

- Bảo tồn, tái phục hồi và khai thác hợp lý các giá trị sinh thái của Khu dự trữ sinh quyển Cà 

Mau, bao gồm: Bảo vệ nghiêm ngặt các vùng lõi gồm vườn quốc gia U Minh hạ, vườn quốc gia 

Mũi Cà Mau, khu rừng ngập mặn mũi Cà mau; Tái tạo rừng, phục hồi dần môi trường sinh thái 

và đa dạng sinh học tại vùng đệm, vùng chuyển tiếp khu vực ven biển và biển đảo (bao gồm 

Hòn Khoai); Phát triển rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển Đông, biển Tây để tăng 

cường bảo vệ vùng bờ. 

- Khu vực bảo tồn và phát triển kinh tế rừng ngập ngọt phía Tây Bắc gồm các huyện Thới Bình, 

U Minh, Trần Văn Thời. Đây là khu vực phát triển hệ sinh thái rừng tràm, bảo tồn, tái phục hồi 

các vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp của rừng U Minh và khai thác sản phẩm từ rừng 

trồng; phát triển kinh tế nông nghiệp rừng - lúa - thủy sản sinh thái nước lợ và ngọt; phát  triển 

du lịch sinh thái rừng. Khu vực ven biển Tây phát triển nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá tại 

Sông Đốc. 
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- Khu vực phát triển rừng và kinh tế rừng ngập mặn phía Nam bao gồm huyện Ngọc Hiển, một 

phần huyện Năm Căn, Phú Tân và ven biển huyện Đầm Dơi. Đây là khu vực phát triển kinh tế 

đa dạng gắn liền với rừng ngập mặn, phát triển du lịch và kinh tế biển tổng hợp. Phát triển kinh 

tế rừng - thủy sản (như tôm quản canh dưới tán rừng) tại khu vực chuyển tiếp từ vùng rừng 

ngập mặn ven biển phía Nam và phía Tây. 

- Khu vực ở giữa gồm các huyện Phú Tân, Cái Nước, Đầm Dơi, một phần Năm Căn và Trần 

Văn Thời, là vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ thâm canh, quản canh, kết hợp vật nuôi, cây 

trồng thích ứng ngập và xâm mặn. 

Các chiến lược nói trên cần dựa trên tiếp cận sinh thái, nghiên cứu sâu sắc về đa dạng sinh học, 

môi trường sống các loài, các mối quan hệ của các thành phần trong hệ sinh thái rừng ngập nước, 

cũng như khả năng tự làm sạch và mức độ chịu tải của rừng trồng ngập mặn trong phát triển thủy 

hải sản, tránh mọi tác động bất lợi đến hệ sinh thái khu dự trữ sinh quyển 

Các đô thị chính gồm Cà Mau là đô thị loại 1, trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm tiểu vùng sinh thái nông 

nghiệp Bán đảo Cà Mau, trung tâm năng lượng và dịch vụ dầu khí quốc gia, trung tâm dịch vụ du 

lịch sinh thái, trung tâm thương mại - dịch vụ; TX Sông Đốc, đô thị dịch vụ hậu cần nghề cá, TX. 

Năm Căn, đô thị cảng, hạt nhân của khu kinh tế biển Năm Căn.        

Điều chỉnh QHV đề xuất tuyến cao tốc Tp Hồ hChí Minh - Cần Thơ - Cà Mau là một trong 02 trục 

cao tốc - kết nối quan trọng của vùng ĐBSCL; Bên cạn đó, Cà Mau còn được kết nối các trục QL1, 

QL63 - đường Hồ Chí Minh, QL. Quản lộ - Phụng Hiệp. Các tuyến đường thủy quốc gia và vùng 

gồm kênh xáng Cà Mau – Bạc Liêu, sông Cà Mau, sông Ông Đốc; Cảng biển tiềm năng tại Hòn 

Khoai, cảng biển Năm Căn và các cảng cá Cà Mau, Sông Đốc; Cảng hàng không Cà Mau. 

                 

Hình 81: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Cà Mau đến năm 2030  
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5. TỈNH BẠC LIÊU 

5.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

          

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Bạc Liêu  

- Dự báo dân số tỉnh Bạc Liêu năm 2020 khoảng 900 nghìn, 2030 khoảng 910 nghìn, với tốc 

độ tăng bình quân khoảng 0.23%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 300 nghìn dân 

(2020) và khoảng 370 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 2.6%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 35-45%. 

- Quy mô các KCN đến năm 2030 khoảng 300-400ha, quy mô CCN là 300-400ha 

5.2. Vai trò của tỉnh Bạc Liêu trong vùng ĐBSCL 

Cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng ĐBSCL trong tương lai, kết nối trục Xuyên Á và 

cảng biển nước sâu tại Bạc Liêu; Trung tâm kinh tế biển của tiểu vùng ven biển Đông vùng 

ĐBSCL; Trung tâm năng lượng sạch; Trung tâm nuôi trồng, xuất khẩu thủy hải sản của 

vùng; Vùng  phát triển du lịch sinh thái biển, du lịch văn hoá đặc trưng Nam Bộ.  

5.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Tỉnh Bạc Liêu thuộc Tiểu vùng ven biển Đông, được định hướng phát triển không gian kinh tế 

nước lợ bền vững với chương trình lấn biển đa chức năng. Cảnh quan sản xuất theo đó được định 

hình thành 03 khu vực rõ rệt, nhằm thích ứng với BĐKH và NBD trong tương lai:  

- Ven biển Đông và khu vực lấn biển (phát triển suốt dải ven biển Bạc Liêu) là các chương trình 

phát triển rừng ngập mặn và kinh tế biển tổng hợp. Hệ thống rừng ngập mặn được trồng và tái 

sinh trên cơ sở bồi lắng phù sa ven biển một cách chủ động và cũng là hình thức bảo vệ bờ 

biển hiệu quả; kết hợp đa dạng các hoạt động kinh tế như nuôi trồng, đánh bắt hải sản, phát 

triển du lịch và giải trí, sản xuất năng lượng gió và thủy triểu, cung cấp dịch vụ và hạ tầng cho 

nghề cá và hàng hải, cảng biển nước sâu và các dịch vụ cảng biển, logistics.  

- Khu vực ở giữa, nằm phía Nam QL1A và sông Bạc Liêu tại các huyện Đông Hải, Hòa Bình, 

phát triển phát triển kinh tế rừng - thủy sản đa dạng và linh hoạt như tôm cua, nhuyễn thể, cá… 

quản canh dưới tán rừng, duy trì tỉ lệ phủ rừng là trên 50%, tạo cơ sở phục hồi dần hệ sinh thái 

rừng ngập mặn tự nhiên, không gây tác động bất lợi đến môi trường. 
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- Khu vực phía Bắc QL1A và sông Bạc Liêu, thuộc TX. Giá Rai, các huyện Phước Long, Vĩnh 

Lợi, là khu vực chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản nước lợ thâm canh, quản canh; Riêng khu 

vực huyện Hồng Dân duy trì trồng lúa luân và xen canh, kết nối với vùng trồng lúa thuộc Kiên 

Giang và Hậu Giang.  

Các đô thị chính gồm TP Bạc Liêu, đô thi lại 1 là trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm tiểu vùng sinh thái 

nông nghiệp ven biển Đông, trung tâm văn hóa cấp vùng với lễ hội, di sản nghệ thuật đờn ca tài tử 

Nam Bộ, trung tâm điện gió, trung tâm thủy sản công nghệ cao; TX Giá Rai, đô thị gắn với nuôi 

trồng thủy sản.   

Điều chỉnh QHV đề xuất xây dựng tuyến cao tốc kết nối đường xuyên Á từ Hà Tiên đến Bạc Liêu 

và cảng biển nước sâu của vùng gắn với chương trình lấn biển ngoài khơi Bạc Liêu; Các trục kết 

nối vùng và quốc gia là QL1, Quản lộ - Phụng Hiệp; Các tuyến đường thủy nội địa quốc gia kênh 

xáng Cà Mau - Bạc Liêu, Quản Lộ - Phụng Hiệp. 

                     

Hình 82: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030  

6. TỈNH SÓC TRĂNG 

6.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Sóc Trăng năm 2020 khoảng 1,33 triệu, 2030 khoảng 1.34 triệu, với tốc 

độ tăng bình quân khoảng 0.15%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 450 nghìn dân 

(2020) và khoảng 540 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 2.2%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 35-40%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 400-500ha , quy mô CCN là 400-500ha. 
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Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Sóc Trăng  

6.2. Vai trò của tỉnh Sóc Trăng trong vùng ĐBSCL 

Một trong các trung tâm kinh tế của tiểu vùng ven biển Đông; Trung tâm nông nghiệp công 

nghệ cao; Trung tâm nuôi trồng, đánh bắt và xuất khẩu thủy hải sản; Trung tâm công nghiệp 

chế biến nông - thủy sản, công nghiệp năng lượng sạch; Trung tâm du lịch sinh thái cù lao, 

du lịch lễ hội, du lịch văn hóa lịch sử  

6.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

        

Hình 83: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030  

Tỉnh Sóc Trăng có đặc trưng của khu vực cửa sông Hậu và tiểu vùng ven biển Đông, với  cảnh 

quan sản xuất được định hướng theo các khu vực sinh thái nông nghiệp khác nhau như sau:  

- Khu vực bồi ven biển và cù lao cửa sông (Cù lao Dung) được định hướng là khu vực bảo tồn 

da dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn, khai thác phát triển nông nghiệp sinh thái (cây ăn 

trái, thủy sản…) kết hợp du lịch cảnh quan sông nước.  
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- Khu vực ven biển Đông và phía Đông sông Cái tại TX. Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, Long Phú 

được chuyển đổi sang phát triển rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản quản canh với tỉ 

lệ phủ rừng là trên 50%, tạo cơ sở phục hồi dần hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên, không 

gây tác động bất lợi đến môi trường. Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại Trần Đề.  

- Khu vực phía Tây sông Cái tại các huyện Mỹ Xuyên, Long Phú, Thạnh Trị, phát triển kinh tế 

thủy sản thâm canh, luân canh; bảo vệ các giồng cao cho các khu vực dân cư kết hợp canh tác 

hộ gia đình, trồng lương thực, cây trái, hoa màu.  

- Các huyện phía Tây Bắc gồm Ngã Năm, Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách định hướng là vùng duy 

trì trồng lúa thâm canh, luân canh năng suất cao kết nối với vùng trồng lúa Tây sông Hậu, và 

các vườn cây ăn trái gắn với tiểu vùng sinh thái nông nghiệp dọc sông Tiền, sông Hậu.  

Các đô thị chính gồm TP Sóc Trăng là đô thị loại 1, trung tâm tỉnh lỵ - một trong các trung tâm du 

lịch của tiểu vùng ven biển Đông, TX Vĩnh Châu đô thị ven biển, TX Ngã Năm, đô thị sông nước.  

Các trục kết nối vùng và quốc gia bao gồm QL1, QL60, QL. Quản lộ - Phụng Hiệp, QL Nam Sông 

Hậu. Các tuyến đường thủy quốc gia gồm sông Hậu, đường thủy Đại Ngãi- Bạc Liêu và kênh 

Quản Lộ - Phụng Hiệp; Cảng cá Trần Đề phục vụ đánh bắt hải sản xa bờ, cảng Đại Ngãi.  

7. TỈNH HẬU GIANG 

7.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Hậu Giang năm 2020 khoảng 780 nghìn, 2030 khoảng 800 nghìn, với 

tốc độ tăng bình quân khoảng 0.25%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 240 nghìn dân 

(2020) và khoảng 360 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 3.9%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 40-45%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 500-600ha , quy mô CCN là 300-500ha 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Hậu Giang  

7.2. Vai trò của tỉnh Hậu Giang trong vùng ĐBSCL 

Vùng có vị trí bản lề tại hai trục lưu thông xương sống của vùng ĐBSCL; Vùng phát triển nông 

nghiệp thâm canh lúa nang suất cao, nông nghiệp công nghệ cao và cây mía; Vùng phát triển công 

nghiệp chế biến và công nghiệp phụ trợ, công nghiệp năng lượng. 
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7.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

       

Hình 84: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Hậu Giang đến năm 2030  

Nằm trong 02 tiểu vùng Tây sông Hậu và tiểu vùng dọc sông Tiền, sông Hậu, tỉnh Hậu Giang được 

định hướng phát triển nông nghiệp lúa gạo, ngành trồng mía, các sản phẩm cây trái, kết hợp hoa 

màu, thủy sản và chăn nuôi gia cầm. Theo đó, không gian cảnh quan sản xuất của tỉnh gồm:  

- Khu vực trồng cây ăn trái trên giồng cao Tây sông Hậu tại huyện Châu Thành, TX Ngã Bảy và 

các vườn mía dọc theo kênh Xáng, sông Nước Đục, qua Long Mỹ, Ngã Bảy, được định hướng 

bảo tồn, mở rộng diện tích canh tác, phát triển đa dạng các giống cây đặc sản địa phương, 

nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. 

- Khu vực trồng lúa thâm canh năng suất cao tại các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu 

Thành A và khu vực phía Bắc hai bên kênh xáng Xà No, kết nối với các cánh đồng mẫu lớn tại 

An Giang, Kiên Giang, được định hướng duy trì diện tích lúa 2 và 3 vụ, khoanh vùng sản xuất, 

đặc biệt khu vực trồng lúa 3 vụ, kết hợp tái cơ cấu mùa vụ, cải thiện giống lúa, hướng tới giá trị 

thương phẩm cao. 

- Khu vực phía Tây, các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, định hướng luân canh cây lương thực, trồng 

lúa kết hợp đa dạng các loại cây trồng hoặc thủy sản giá trị cao; đảm bảo các yêu cầu về sinh 

thái môi trường. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được định hướng bảo tồn, phục hồi và mở rộng vùng 

đệm xung quanh, được kết nối về cảnh quan với lưu vực sông Nước Đục, kênh Xáng Xà No, và 

các tuyến kênh rạch khác; Bảo vệ, cải thiện mạng lưới cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái và văn hóa 

sông nước với các chợ nổi trên kênh rạch, khai thác phát triển du lịch sinh thái.  

Để hỗ trợ phát triển nông nghiệp thích ứng với BĐKH trong tương lai, Hậu Giang cần định hướng 

quản lý hiệu quả tổng hợp nước; bảo vệ và tạo ra các nguồn nước ngọt, nước ngầm dồi dào; bổ 

sung mạng lưới bàu nước tự nhiên để trữ nước lũ và nước mưa phục vụ sản xuất; áp dụng các 

mô hình, công nghệ canh tác tiết kiệm nước. 
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Các đô thị chính gồm TP Vị Thanh là đô thị loại 2, trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm lưu thông hàng nông 

sản, một trong các đô thị chính của tiểu vùng Tây sông Hậu; TP Ngã Bảy, đô thị đặc trưng văn 

minh sông nước, chợ đầu mối lúa gạo; TX Long Mỹ.  Hậu Giang phát triển các ngành công nghiệp 

chế biến nông sản lúa gạo và mía đường, công nghiệp cơ khí, công nghiệp năng lượng, tuy nhiên 

cần hạn chế lấy quỹ đất nông nghiệp màu mỡ ven sông;   

Hậu Giang là nơi giao nhau của 2 trục lưu thông chính của vùng ĐBSCL (cao tốc TP Hồ Chí Minh - 

Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá - Bạc Liêu) theo đề xuất của Điều chỉnh QHV;  

Ngoài ra, có QL61, QL61B, các tuyến đường thủy quốc gia:sông Hậu, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. 

8. TỈNH ĐỒNG THÁP 

8.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Đồng Tháp năm 2020 khoảng 1,7 triệu, 2030 khoảng 1.71 triệu, với tốc 

độ tăng bình quân khoảng 0.11%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 370 nghìn dân 

(2020) và khoảng 510 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 3.2%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 25-30%. 

- Quy mô các KCN đến năm 2030 khoảng 400-500ha, quy mô CCN là 400-600ha. 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Đồng Tháp  

8.2. Vai trò của tỉnh Đồng Tháp trong vùng ĐBSCL 

Vùng sinh thái ngập nước đặc trưng của vùng ĐBSCL, vùng quản lý ngập và trữ nước ngọt tại 

Đồng Tháp Mười; Trung tâm du lịch sinh thái của ĐBSCL và quốc gia; Trung tâm nuôi trồng thủy 

sản của vùng ĐBSCL, nông nghiệp công nghê ̣ cao, hoa trái và nuôi trồng thủy sản của vùng 

ĐBSCL, công nghiệp chế biến; Cửa ngõ giao thương với Campuchia 

8.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Tỉnh Đồng Tháp có hơn một nửa diện tích tự nhiên nằm trong tiểu vùng Đồng Tháp Mười và còn 

lại thuộc tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu, cảnh quan tự nhiên và sản xuất rất đa dạng. Do đó, 

Đồng Tháp được định hướng chuyển đổi thành 02 vùng cảnh quan sản xuất chính tương ứng với 
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sự khác nhau về sinh thái và ảnh hưởng ngập lụt tương lai, đó là: Khu vực phía Bắc (thuộc vùng 

ngập sâu và ngập vừa, tiểu vùng Đồng Tháp Mười) quy hoạch thành vùng chứa nước lũ; và Khu 

vực phía Nam (thuộc vùng ngập nông, Tiểu vùng ven sông Tiền, sông Hậu) được duy trì để trồng 

lúa thâm canh và luân canh, vườn cây ăn trái. 

                              

Hình 85: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030  

Tầm nhìn đến năm 2050, vùng ngập sâu ĐBSCL được chuyển đổi thành khu vực trữ lũ/ nước mưa 

với hệ thống các hồ chứa và cánh đồng ngập nước để hỗ trợ cấp nước và chống hạn cho vùng. 

Đối với Đồng Tháp, vùng ngập sâu và ngập vừa bao gồm Hồng Ngự, các huyện Tam Nông, Tân 

Hưng, phần lớn huyện Tháp Mười, một phần nội đồng huyện Thanh Bình và phần phía bắc huyện 

Cao Lãnh. Định hướng đối với khu vực này là chuyển đổi từng bước từ vùng sản xuất lúa gạo 

thâm canh, giảm dần mùa vụ, đặc biệt là diện tích lúa vụ 3, chuyển sang luân canh lúa - thủy sản, 

mở rộng hệ thống mặt nước, đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản nước ngọt theo hướng sinh thái. 

Việc chuyển đổi này mang tính lâu dài, được hoạch định cụ thể các giai đoạn thực hiện, có tính 

linh hoạt, có khả năng hiệu chỉnh tùy theo điều kiện thực tế, và trong bất cứ giai đoạn nào đều phải 

đảm bảo vấn đề sinh kế của người dân.  

Khu vực phía Nam bao gồm TP Cao Lãnh, các huyện Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành 

duy trì vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, năng suất cao và các khu vực vườn cây ăn trái dọc 

sông, ngòi, trên các cù lao. Khuyến khích giảm thâm canh, chuyển sang trồng lúa 1 -2 vụ để bảo vệ 

chất lượng đất và nước, cũng như tăng khả năng đa dạng hóa các mô hình lúa - thủy sản cho giá 

trị cao. 

Song song với việc định hình lại các không gian sản xuất như trên, cảnh quan sinh thái cần được 

bảo tồn, tái phục hồi, mở rộng, kết nối thành mạng lưới cảnh quan sông nước phong phú và đặc 
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thù, giúp tạo thêm điều kiện sinh thái cho sản xuất nông nghiệp và khai thác phát triển du lịch, bao 

gồm Vườn quốc gia Tràm Chim, các khu vực đất ngập nước và rừng tràm, các giồng trồng cây ăn 

trái và các cù lao dọc sông Tiền, mạng lưới cây xanh và trồng tràm dọc các tuyến kênh rạch…  

Các đô thị chính gồm TP Cao Lãnh là đô thị loại 2, trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm TDTT cấp vùng; TX 

Hồng Ngự là trung tâm dịch vụ tiểu vùng sinh thái nông nghiệp Đồng Tháp Mười, hạt nhân của  

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp, trung tâm nuôi trồng, sản xuất giống, chế biến thủy sản nước 

ngọt và nguyên liệu đầu vào cho CN chế biến; TX Mỹ An (tiểu vùng Đồng Tháp Mười) và TP Sa 

Đéc, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, du lịch làng hoa Sa đéc (tiểu vùng dọc sông Tiền, 

sông Hậu). Phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp tại 

Cao Lãnh, Sa Đéc.   

Các trục đường bộ chính kết nối vùng bao gồm đường Hồ Chí Minh đi qua Cao Lãnh, QL1, QL.30, 

QL.80, QL.54, mạng lưới đường thủy gồm tuyến đường thủy quốc tế sông Tiền, các tuyến đường 

thủy quốc gia qua các kênh Tháp Mười, kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng.   

9. TỈNH VĨNH LONG 

9.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Vĩnh Long năm 2020 khoảng 1,07 triệu, 2030 khoảng 1.1 triệu,  với tốc 

độ tăng bình quân khoảng 0.34%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 210 nghìn dân 

(2020) và khoảng 330 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 3.8%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 25-30%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 400-500ha , quy mô CCN là 300-400ha 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Vĩnh Long  

9.2. Vai trò của tỉnh Vĩnh Long trong vùng ĐBSCL 

Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh  về lúa và các loại cây ăn trái; 

Trung tâm công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp phụ trợ; Trung tâm thương mại, dịch vụ, 

đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cấp vùng; Vùng du lịch sinh thái miêt vườn. 
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9.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

                   

Hình 86:  Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030  

Nằm trong tiểu vùng sinh thái giữa sông Tiền, sông Hậu nước ngọt  phù sa, thuận lợi cho phát triển 

nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long được định hướng củng cố 02 khu vực cảnh quan sản xuất chính, bao 

gồm khu vực bảo tồn, phát triển vườn cây ăn trái phía Đông và khu vực trồng lúa nâng suất cao, 

chất lượng cao phía Tây, song song với việc bảo tồn mạng lưới cảnh quan sông nước, miệt vườn 

để khai thác phát triển du lịch. 

- Phần phía Đông rộng lớn, thuộc các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Măng Thít, một phần huyện 

Long Hồ, Tam Bình, Bình Minh, là vùng bảo tồn, phát triển cây ăn trái tập trung tại các miệt 

vườn và các giồng, cù lao ven sông, với các loại trái cây đặc sản địa phương như bưởi, 

nhãn, xoài, cam, sầu riêng, dừa…; Định hướng phát triển đa dạng giống cây trồng, tạo sản 

phẩm có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, bảo tồn gen giống truyền thống, cải thiện giống cây 

và phương pháp canh tác thích ứng xâm mặn vào mùa khô; Phát triển các vườn cây ăn trái 

đặc sản gắn liền với du lịch sinh thái, nghiên cứu. 

- Khu vực phía Tây tại các huyện Bình Tân, Bình Minh, Long Hồ, một phần huyện Tam Bình, 

tại các vùng đất thấp, duy trì sản xuất nông nghiệp lúa gạo; cùng với khu vực giáp ranh phía 

Tây thuộc tỉnh Đồng Tháp tạo thành vùng trồng lúa năng suất cao, chất lượng cao; Khuyến 

khích giảm thâm canh, định hướng luân canh cây lương thực, canh tác lúa nước,  áp dụng 

thêm mô hình lúa - thủy sản giá trị cao; gắn với chế biến nông sản. 

Mạng lưới sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên và các tuyến nhánh kết nối với nhau tạo thành 

khung sinh thái sông nước cần được bảo vệ về sinh thái và cảnh quan, kết hợp đánh bắt, nuôi 

trồng thủy sản nước ngọt; Định hướng tái phục hồi cảnh quan tự nhiên ven mặt nước, các vườn 

cây trái tại các khu vực bãi bồi, giồng cao và các cù lao trên sông như cù lao Mây, Long Hồ, Cái 

Dứa…, kết hợp khai thác, phát triển du lịch sinh thái, cảnh quan, văn hóa truyền thống sông nước, 

miệt vườn. 
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Các đô thị chính gồm TP Vĩnh Long là đô thị loại 2 - trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm đào tạo thứ hai của 

vùng sau Cần Thơ, một trong các trung tâm du lịch của tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu; TX 

Bình Minh, đô thị dịch vụ, có mối quan hệ gắn bó với TP. Cần Thơ. Các KCN đã hình thành theo 

trục QL1A, gắn với TP. Vĩnh Long và TX. Bình Minh.  

Các trục đường bộ chính kết nối vùng gồm đường cao tốc TPHCM- Cần Thơ, các quốc lộ QL1A, 

QL53, QL54, QL57. Tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ dự kiến đi qua Vĩnh Long các ga tại TP 

Vĩnh Long và TX Bình Minh. Các tuyến đường thủy: sông Tiền, sông Hậu, sông Măng Thít. 

10. TỈNH TRÀ VINH 

10.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Trà Vinh năm 2020 khoảng 1,06 triệu, 2030 khoảng 1.07 triệu, với tốc độ 

tăng bình quân khoảng 0.24%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 210 nghìn dân (2020) 

và khoảng 290 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 3.1%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa 

toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng  23-27%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 650-800ha, quy mô CCN là 250-400ha 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Trà Vinh  

10.2. Vai trò của tỉnh Trà Vinh trong vùng ĐBSCL 

Vùng nuôi trồng và xuất khẩu thủy hải sản; Trung tâm năng lượng cấp quốc gia, công nghiệp năng 

lượng sạch; Trung tâm kinh tế biển; Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch biển 

10.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Tỉnh Trà Vinh được định hướng phát triển rừng và thủy sản vùng duyên hải, cửa sông, chuyển đổi 

thành các vùng cảnh quan chuyển tiếp từ rừng ngập mặn phía Đông, đến vùng quảng canh rừng – 

thủy sản nước lợ sinh thái rộng lớn, và đến vùng thủy sản thâm canh và luân canh phía Tây.  

- Vùng ven biển và cù lao cửa sông tại huyện Duyên Hải là khu vực cần bảo tồn đa dạng sinh 

học, phục hồi rừng ngập mặn, hình thành lớp rừng phòng hộ bảo vệ cho vùng bờ biển và bên 

trong nội đồng; Kết hợp nuôi lồng bè sinh thái ven biển, cửa sông; Phát triển các  ngành kinh tế 
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biển như đánh bắt hải sản, du lịch, công nghiệp năng lượng (khuyến khích phát triển điện gió), 

công nghiệp đóng tàu, dịch vụ cảng, phân phối hàng hóa gắn với Khu kinh tế biển Định An.  

                       

Hình 87: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Trà Vinh đến năm 2030  

- Khu vực các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Tiểu Cần, được chuyển đổi từ thủy sản 

thâm canh hiện nay sang phát triển rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản quản canh với 

tỉ lệ phủ rừng là trên 50%, tạo cơ sở phục hồi dần hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên, không 

gây tác động bất lợi đến môi trường và thích ứng với ngập, mặn trong tương lai.  

- Khu vực phía Tây tại các huyện Cầu Kè, Càng Long, phát triển kinh tế thủy sản thâm canh, 

luân canh; bảo vệ các giồng cao cho các khu vực dân cư kết hợp canh tác hộ gia đình, trồng 

lương thực, cây trái, hoa màu. Các loại cây trồng chính bao gồm lúa gạo, mía, ngô, sắn, khoai 

lang, xoài ngọt Châu Nghệ, dừa Cầu Kè, măng cụt, sầu riêng Tân Quy, khoai mì và lạc; phát 

triển đa dạng giống cây trồng đặc sản và cải thiện phương pháp canh tác thích ứng mặn. Trà 

Vinh là vùng nuôi bò lớn nhất ĐBSCL, chuyển đổi diện tích trồng trọt kém hiệu quả do ảnh 

hưởng của xâm nhập mặn và hạn hán sang trồng cỏ để nuôi bò được xem là mô hình thích 

ứng với BĐKH. 

Bên cạnh đó, Trà Vinh được định hướng bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học vùng cửa sông 

Hậu, sông Cổ Chiên, bờ biển Ba Động và các cù lao; Phục hồi diện tích rừng ngập mặn tự nhiên, 

hệ sinh thái của các vùng đầm lầy ven biển; Bảo vệ cảnh quan các giồng cây trái ven sông và dọc 

biển với các khu dân cư đan xen trong không gian canh tác; Bảo tồn hệ thống kiến trúc và các di 

sản văn hóa Khmer độc đáo, cũng như kiến trúc đô thị TP Trà Vinh với các đại lộ cây xanh và kiến 

trúc Pháp; Phát triển du lịch sinh thái cảnh quan sông nước, cù lao và văn hóa lịch sử.  

Các đô thị chính gồm: TP Trà Vinh là đô thị loại 2, trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm văn hóa nghệ thuật 

kiến trúc Khmer. TX. Duyên Hải gắn với Khu kinh tế biển Định An đa ngành, gồm công nghiệp - 

thương mại - dịch vụ - du lịch  và nông - lâm - ngư nghiệp. Phát triển công nghiệp năng lượng 

(nhiệt điện, điện gió…), công nghiệp cơ khí, đóng tàu,  công nghiệp chế biến và phụ trợ tại khu 



 

165 

kinh tế biển Định An, công nghiệp chế biến thuỷ hải sản tại cửa Trà Cú, cửa Bến Giá, Cầu Ngang, 

công nghiệp mía đường, chế biến dừa... 

Các trục đường bộ chính kết nối vùng gồm các quốc lộ QL.53, QL54, QL60, tuyến đường thủy 

quốc tế/ quốc gia là sông Hậu nối với kênh Quan Chánh Bộ, phát triển cảng biển Định An, cửa ngõ 

thông thương với các tuyến hàng hải quốc tế.  

11. TỈNH BẾN TRE 

11.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Bến Tre năm 2020 khoảng 1,26 triệu, 2030 khoảng 1.23 triệu, với tốc độ 

giảm bình quân khoảng -0.16%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 170 nghìn dân (2020) 

và khoảng 290 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 5%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa 

toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 20-25%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 250-300ha, quy mô CCN là 250-300ha 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và  

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Bến Tre  

11.2. Vai trò của tỉnh Bến Tre trong vùng ĐBSCL 

Vùng cây ăn trái đa dạng, có giá trị cao và xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao; Vùng nuôi trồng 

thủy sản;  Vùng bảo tồn đa dạng sinh thái cù lao, cửa sông; Trung tâm du lịch miệt vườn sông 

nước 

11.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Tỉnh Bến Tre được định hướng 2 khu vực cảnh quan sản xuất chính là khu vực phát triển kinh tế 

nước lợ, mặn ven biển và khu vực cây ăn trái nước ngọt, lợ, song song với bảo tồn cảnh quan và 

đa dạng sinh học vùng cù lao cửa sông Tiền, sông Hậu, cần được chuyển đổi mạnh mẽ để thích 

ứng với ngập và xâm mặn nghiêm trọng do BĐKH và NBD. 

- Khu vực cảnh quan nước lợ và mặn ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, được định hướng 

bảo tồn rừng ngập mặn, hình thành hệ thống rừng phòng hộ ven biển; Phát triển thủy sản, đẩy 

mạnh chuyển đổi sang nuôi trồng quản canh trong các rừng trồng ngập mặn với tỉ  lệ phủ rừng 



 

166 

trên 50%; Kêt hợp đa dạng nuôi nuôi lồng bè ven biển, cửa  sông; Mở rộng và nâng cao chất 

lượng nghề cá và đánh bắt xa bờ. 

- Bảo tồn, phát triển các khu vực cây ăn trái ở phía Tây gồm các miệt vườn và các cù lao với sắc 

thái cảnh quan, văn minh nông nghiệp độc đáo xứ dừa, trải rộng trên hầu hết các huyện từ 

Chợ Lách, Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày, đến một phần huyện Bình Đại. Miệt vườn được 

xác định là hoạt động kinh tế trọng điểm của Tỉnh với các sản phẩm đặc trưng về dừa, cây ăn 

trái, cây giống, cây kiểng, ngũ cốc, hoa màu....Theo đó, định hướng phát triển đa dạng giống 

cây trồng và trái cây đặc sản, tạo sản phẩm có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, bảo tồn gen 

giống truyển thống, cải thiện giống cây và phương pháp canh tác thích ứng mặn; Đặc biệt, 

nghiên cứu, bảo tồn và phát triển đa dạng các chủng loại dừa, sản phẩm chế biến từ dừa, các 

sản phẩm thủ công, mỹ nghệ. 

Cảnh quan và đa dạng sinh học vùng cửa sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên được định 

hướng bảo tồn trên cơ sở: Phục hồi diện tích vùng lõi và vùng đệm trước đây của khu bảo tồn 

thiên nhiên Thạnh Phú; Bảo vệ, tái phục hồi cảnh quan tự nhiên và các vườn cây trái cho các cù 

lao vùng cửa sông như cồn Phụng, cồn Quy, cồn Ốc, cồn Tiên, cồn Phú Đa…; Bảo vệ cảnh quan 

các giồng dọc biển với các khu dân cư đan xen trong không gian canh tác và vườn cây; Khai thác 

phát triển du lịch sinh thái cảnh quan sông nước, cù lao và đời sống văn hóa miệt vườn truyền 

thống 

 

Hình 88: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Bến Tre đến năm 2030  

Các đô thị chính gồm: TP Bến Tre được định hướng là đô thị loại 2 - trung tâm tỉnh lỵ, một trong 

các trung tâm dịch vụ du lịch miệt vườn tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu; TX. Mỏ Cày, đô thị dịch 

vụ nông nghiệp, Ba Tri, đô thị dịch vụ nuôi trồng thủy sản, Bình Đại, đô thị dịch vụ hậu cần nghề 

cá. Phát triển các cụm công nghiệp chế biến dừa, công nghiệp chế biến nông sản; Phát triển các 

làng nghề truyền thống kẹo dừa Bến Tre, Phú Lễ, làng nghề trái cây, hoa kiểng Cái Mơn.   

Trục chính kết nối vùng là QL.60 kết nối với QL1A, QL.50 phía Tiền Giang, kết nối với tỉnh Trà Vinh 

trên hành lang QL.60. Ngoài ra có QL.57, các tuyến đường thủy quốc gia gồm sông Tiền, sông 

Hàm Luông và sông Cổ Chiên.   
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12. TỈNH TIỀN GIANG 

12.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Tiền Giang năm 2020 khoảng 1,77 triệu, 2030 khoảng 1.86 triệu, với tốc 

độ tăng bình quân khoảng 0.53%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 330 nghìn dân 

(2020) và khoảng 590 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 5.1%/năm. Tỉ lệ đô thị 

hóa toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 25-30%. 

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 1.200-1.500ha, quy mô CCN là 300-500ha. 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Tiền Giang 

12.2. Vai trò của tỉnh Tiền Giang trong vùng ĐBSCL 

Khu vực giao thoa phát triển kinh tế và giao thương thủy bộ giữa vùng ĐBSCL và vùng TPHCM;  

Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lúa gạo, trái cây xuất khẩu, nuôi trồng thủy sản; 

Trung tâm du lịch sông nước, miệt vườn; Trung tâm công nghiệp chế biến và phụ trợ nông nghiệp, 

công nghiệp đa ngành, công nghiệp đóng tàu, năng lượng 

12.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Tỉnh Tiền Giang được định hướng phát triển không gian nông nghiệp/sinh thái trên cơ sở cảnh 

quan sông nước đặc thù, chuyển tiếp đa dạng các hệ sinh thái nước mặn, lợ đến ngọt, với 3 khu 

vực cảnh quan sản xuất chính tương ứng 3 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, là: khu vực kinh tế 

nước lợ ven biển phía Đông, khu vực vườn cây ăn trái phía Nam dọc sông Tiền, và khu vực sản 

xuất lúa gạo thâm canh phía Tây Bắc.  

- Khu vực ven biển Gò Công và Tân Phú Đông là vùng sinh thái cửa sông Tiền và sông Vàm Cỏ, 

định hướng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển; nuôi trồng 

thủy sản nước lợ và mặn thâm canh, quảng canh trong các rừng trồng ngập mặn, nuôi lồng bè 

ven biển, cửa sông.  

- Khu vực vườn cây ăn trái ở phía Nam với các miệt vườn và các cù lao dọc sông Tiền trải dài từ 

huyện Gò Công Tây đến huyện Cai Bè, cần được bảo vệ, phát triển đa dạng giống cây trồng, 

trái cây đặc sản, tạo sản phẩm có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, bảo tồn gen giống truyền 

thống, cải thiện giống cây và phương pháp canh tác để thích ứng BĐKH (hạn, mặn); Khai thác 
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phát triển du lịch sinh thái cảnh quan sông nước, cù lao và đời sống văn hóa miệt vườn truyền 

thống.  

- Khu vực sản xuất lúa gạo phía Tây Bắc tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, cùng với 

khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp và khu vực giữa tỉnh Long An, tạo thành vùng trồng lúa 

năng suất cao, chất lượng cao; Khuyến khích luân canh lúa - thuỷ sản, tận dụng lũ để phát 

triển thủy sản nước ngọt.  

Định hướng bảo tồn đa dạng các hệ sinh thái ngập nước tự nhiên ven sông, cửa sông và bờ biển; 

Bảo vệ, phục hồi cảnh quan tự nhiên và phát triển vườn cây trái tại các cù lao trên sông như Thới 

Sơn, Ngũ Hiệp, Tân Phong, Tân Thạnh…; Bảo vệ các giồng cao ven biển với các khu vực dân cư 

đan xen trong không gian canh tác và vườn cây ăn trái; Phát triển du lịch cảnh quan và văn hóa 

sông nước, bảo tồn di tích văn hoá, lịch sử. 

Các đô thị chính gồm: TP Mỹ Tho là đô thị loại 1, trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa, trung tâm 

dịch vụ du lịch miệt vườn của vùng phía Bắc sông Tiền, đô thị cửa ngõ giữa vùng ĐBSCL và vùng 

TP.HCM, cực tăng trưởng về phía Tây Nam của vùng TPHCM; TX Cai Lậy, đô thị vườn cây ăn 

trái, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao về cây ăn trái (thuộc tiểu vùng dọc sông Tiền sông Hậu) 

và TX Gò Công, đô thị miền biển, du lịch phố cổ (thuộc tiểu vùng ven biển Đông). Phát triển công 

nghiệp đa ngành gắn với hành lang giao thông kết nối TPHCM trong vùng TPHCM, công nghiệp 

điện năng, cơ khí, đóng tàu tại Gò Công Đông; Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy hải 

sản. 

Kết nối vùng của Tiền Giang gồm tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương- Cần Thơ, các 

tuyến quốc lộ QL1A, QL.50, QL30, QL30B. Tuyến đường sắt TP.HCM- Cần Thơ trong tương lai đi 

qua Tiền Giang. Các tuyến đường thủy quốc gia kết nối với TPHCM gồm sông Vàm Cỏ, kênh Chợ 

Gạo, sông Tiền, sông Soài Rạp. 

               

Hình 89: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Tiền Giang đến năm 2030  
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13. TỈNH LONG AN 

13.1. Điều chỉnh dự báo đến năm 2020-2030 

- Dự báo dân số tỉnh Long An năm 2020 khoảng 1,55 triệu, 2030 khoảng 1.7 triệu, với tốc độ 

tăng bình quân khoảng 0.88%/năm. Trong đó, dân số đô thị khoảng 360 nghìn dân (2020) 

và khoảng 690 nghìn (2030), với tốc độ tăng bình quân khoảng 5.8%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa 

toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 35-40%.  

- Quy mô KCN đến năm 2030 khoảng 8.200-8.500ha, quy mô CCN là 800-1.000ha. 

 

Tốc độ tăng bình quân dân số và dân số đô thị theo các giai đoạn khác nhau từ 1995-2014 và 

điều chỉnh dự báo dân số đến năm 2020 và 2030 so với dự báo từ QH vùng tỉnh Long An  

13.2. Vai trò của tỉnh Long An trong vùng ĐBSCL 

Vùng quản lý ngập và trữ nước ngọt tại Đồng Tháp Mười; Cửa ngõ giao thương giữa vùng ĐBSCL 

và vùng TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm công nghiệp đa ngành, thương mại dịch vụ;  Vùng phát triển 

kinh tế nông – lâm - thủy sản đa dạng, nông nghiệp công nghê ̣cao; Vùng phát triển du lịch sinh 

thái; Trung tâm đào tạo cấp vùng 

13.3. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian 

Định hướng phát triển không gian Long An bao gồm khu vực ngập lũ phía Tây sông Vàm Cỏ Tây, 

khu vực giữa 2 sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, khu vực ven biển phía Đông và khu vực vành 

đai công nghiệp hóa và đô thị hóa tiếp giáp TPHCM. 

- Khu vực ngập lũ phía Tây bao gồm các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Mộc Hóa, 

được từng bước chuyển đổi thành khu vực trữ lũ/nước mưa với hệ thống các hồ chứa và cánh 

đồng ngập nước, kết hợp nuôi trồng thủy sản thâm canh, luân canh hoặc xen canh, khôi phục 

rừng tràm. Sản xuất nông sản -thủy sản cần theo hướng sinh thái, sản phẩm có chất lượng, 

giá trị xuất khẩu cao. Việc chuyển đổi này mang tính lâu dài, tính linh hoạt, phải đảm bảo vấn 

đề sinh kế của người dân. Các khu vực sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười, đặc biệt là 

khu bảo tồn Láng Sen, phát triển du lịch sinh thái, cần được bảo tồn, phục hồi và kết nối vào 

mạng lưới cảnh quan sông nước Vàm Cỏ. 
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- Khu vực giữa sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, bao gồm các huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ, 

Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, duy trì sản xuất nông nghiệp đa dạng, các mảng rừng tràm ở 

phía bắc, sản xuất lúa gạo chất lượng cao, năng suất cao ở phía Nam, đồng thời tái thiết dải 

cảnh quan sinh thái đa chức năng dọc 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây  

- Khu vực cảnh quan nước lợ cửa sông Vàm Cỏ và sông Soài Rạp ra biển Đông, thuộc huyện 

Cần Giuộc, Cần Đước, được định hướng là vùng nuôi thủy sản thâm canh, quản canh trong 

rừng trồng ngập mặn và trồng rừng phòng hộ cửa sông, ven biển.  

- Khu vực vành đai tiếp giáp TPHCM, gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, công nghiệp hóa và đô 

thị hóa theo cụm và nén, tránh phát triển tràn lan mất đất nông nghiệp, bảo vệ các không gian 

mở, nêm xanh.  

Các đô thị chính gồm TP. Tân An, đô thị loại 2, đô thị cửa ngõ kết nối vùng TP.HCM và vùng 

ĐBSCL, cực tăng trưởng trong vùng TPHCM; TX Đức Hòa, TX Bến Lức, đô thị công nghiệp, TX 

Cần Giuộc, đô thị dịch vụ cảng (tiểu vùng ven biển Đông), TX Kiến Tường, đô thị cửa khẩu, hạt 

nhân khu kinh tế cửa khẩu Long An, đô thị dịch vụ nông nghiệp của tiểu vùng Đồng Tháp Mười.  

Khung giao thông của Long An gồm có đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ qua Tân An, 

Bến Lức; đường Hồ Chí Minh qua Hậu Nghĩa, Đức Hòa, QLN1, QL.50, QL.62 ; tuyến đường sắt 

quốc gia TP.HCM - Cần Thơ dự kiến có nhà ga tại TP Tân An; đường thủy quốc gia gồm sông 

Soài Rạp, sông Vàm Cỏ, các kênh Dương Văn Dương, Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. 

 

        

     Hình 90: Điều chỉnh định hướng phát triển không gian tỉnh Long An đến năm 2030 
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IX. ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÙNG, CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DƯ ̣ÁN 

TROṆG ĐIỂM  

1 ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÙNG 

Thành lập cơ chế quản lý vùng bao gồm: 

- Ban chỉ đạo vùng ĐBSCL (Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ): Trưởng ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng 

Chính phủ. Thành viên là Thứ trưởng hoặc tương đương các Bộ và cơ quan ngang Bộ, với 

nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp hội đồng vùng, điều phối các dự án, chương trình đầu tư và phát 

triển chính, lập ngân sách dự án và tài chính dự án dài hạn. Hiện nay, Ban chỉ đạo Tây Nam 

Bộ đã đóng một vai trò rất quan trọng và tích cực trong chỉ đạo các chiến lược phát triển cho 

vùng ĐBSCL như: liên kế phát triển vùng, hợp tác phát triển kinh tế, thích ứng BĐKH -NBD, 

phát triển hạ tầng vùng, v.v… 

- Tổ điều phối cấp bộ: Tổ trưởng là lãnh đạo đơn vị tham mưu về công tác kế hoạch đầu tư 

của Bộ, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thuộc ngành, giúp bộ 

trưởng chỉ đạo các tổ chức, đơn  vị thuộc bộ thực hiện các nhiệm vụ điều phối, cung cấp 

thông tin liên quan tới chủ trương phát triển ngành, tác động các cơ chế chính sách, theo 

dõi đôn đốc và tháo gỡ các vấn đề điều phối. 

- Hội đồng vùng ĐBSCL: Chủ tịch hội đồng vùng là Chủ tịch UBND tỉnh/TP trong vùng được 

bầu luân phiên, Thành viên là chủ tịch UBND tỉnh/TP trong vùng, có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ 

chức phối hợp các địa phương thực hiện các quy hoạch phát triển vùng, xây dựng kế hoạch 

liên kết phối hợp toàn vùng trong năm kế hoạch, theo dõi, đôn đốc , kiểm tra và đánh giá 

việc thực hiện các liên kết, giải quyết các vấn đề nảy sinh hoặc báo cáo Ban chỉ đạo. 

- Tổ điều phối cấp tỉnh: Tổ trưởng là Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc 

vùng. Nhiệm vụ Chỉ đạo tổ chức đơn vị thuộc địa phương thực hiện các nhiệm vụ điều phối 

phát triển vùng, tổng hợp các nội dung liên kết với các tỉnh, thành phố thuộc vùng, tổng hợp 

nhu cầu liên kết từ các doanh nghiệp, cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển 

KT-XH địa phương, theo dõi đôn đốc và đề xuất các giải pháp thuộc thẩm quyền địa 

phương 

Thiết lập các Ban Chuyên Trách theo các sáng kiến phát triển để tập trung vào các lĩnh vực cụ thể 

trong việc thực hiện quy hoạch. Các hoạt động của mỗi bộ phận cần được đồng tài trợ bởi các 

Tỉnh/Thành (cần có cơ chế xác định mức đóng góp của mỗi tỉnh/thành) và các Bộ/ Cơ quan /  tổ 

chức có liên quan. Sự hình thành và hoạt động của các Ban chuyên trách sẽ căn cứ theo các ưu 

tiên trong quá trình thực hiện quy hoạch vùng và nguồn lực thực hiện. Các ví dụ cho Ban chuyên 

trách như sau: 

- Ban Phát triển các phân vùng kinh tế đặc thù theo các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp  

- Ban Xúc tiến Công nghiệp hóa - Thương mại hóa Nông nghiệp: xây dựng, nâng cao chuỗi 

giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng trong vùng Đông Nam Á và toàn cầu. 

- Ban Phát triển kinh tế biển: xúc tiến phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển gồm dầu khí, 

công nghiệp cảng, đóng tàu, logistic, đánh bắt hải sản, du lịch biển đảo…  
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- Ban Chương trình lấn biển và bảo vệ bờ biển: nghiên cứu, xây dựng chương trình lấn biển, 

phát triển rừng ngập mặn,  phát triển cảng biển nước sâu, nuôi trồng thủy sản… 

- Ban Quản lý tổng hợp tài nguyên nước: Quản lý ngập lụt, giải pháp cấp nước sinh hoạt và 

sản xuất, quản lý xâm mặn và nhiễm phèn, ô nhiễm nước, nước ngầm, sụt lún…  

- Ban Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo: phát triển năng lượng gió trên diện 

rộng, nghiên cứu năng lượng mặt trời, biogas…  

- Ban Ứng phó với Biến đổi khí hậu: lập các dự báo, đánh giá ảnh hưởng, đề xuất các giải 

pháp thích ứng. 

- Ban Phục hồi và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái ngập nước và 

đa dạng sinh học. 

- Ban Phát triển giao thông thủy: triển khai các dự án phát triển hệ thống giao thông đường 

sông hành khách và hàng hóa. 

2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

 Bộ Xây dựng:  

- Là cơ quan đầu mối có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc các địa phương  trong vùng 

thực hiện theo Điều chỉnh QHXD vùng ĐBSCL đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. Kiểm tra giám sát tình hình phát triển đô thị tại các địa phương.  

- Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ các văn bản hướng dẫn, quản lý xây dựng và 

phát triển đô thị; Các cơ chế chính sách ưu tiên thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với đặc thù của vùng. Hướng dẫn quản lý phát triển 

đô thị, nông thôn theo hướng thích ứng BĐKH-NBD, phát huy các yếu tố đặc thù, bản sắc 

địa phương, nâng cao chất lượng đô thị, nông thôn.    

 Các cơ quan điều phối vùng và Bộ ngành liên quan 

- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ điều phối phát triển vùng, tổ điều phối cấp Bộ và các Bộ ngành 

liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với  với Bộ Xây dựng, chính quyền 

các tỉnh, thành trong Vùng ĐBSCL triển khai thực hiện quy hoạch này.   

- Các Bộ, ngành: tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đã phê duyệt, xây dựng, rà soát các 

quy hoạch ngành, phối hợp với các ngành có liên quan, các tỉnh, thành trong vùng, đảm bảo 

cân đối các nguồn lực để phát triển hạ tầng vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

 Các tỉnh, thành trong vùng  

- Chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung các đô thị, 

các khu công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng chương trình phát triển đô thị,… phù hợp với 

quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, các Nghị định Chính Phủ, và Điều chỉnh Quy 

hoạch xây dựng Vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. 

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.  
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3 CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 

 Các chương trình chiến lược kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế  

CHƯƠNG TRÌNH 
NGUỒN VỐN HÌNH THỨC 
ĐẦU TƯ 

Tăng cường hệ thống giao thông thủy ODA và vốn ngân sách 

Phát triển 02 trục cao tốc liên kết vùng ODA và vốn ngân sách 

Phát triển các công trình thủy lợi để hình thành vùng 
quản lý ngập và trữ nước ngọt tại Đồng Tháp Mười và 
Tứ giác Long Xuyên 

ODA và vốn ngân sách 

Phát triển hệ thống rừng ngập mặn ven biển ODA và vốn ngân sách 

Phát triển chương trình lấn biển kết hợp cảng biển nước 
sâu tại Bạc Liêu 

Đầu tư theo hình thức BOT 

Phát triển hệ thống cảng biển Đầu tư theo hình thức BOT 

Phát triển hệ thống đường bộ: đường HCM, các QL, TL   Đầu tư theo hình thức BOT 

Phát triển các khu cụm công nghiệp phụ trợ nông nghiệp Đầu tư theo hình thức BOT 

Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo  Đầu tư theo hình thức BOT 

Phát triển hê ̣thống cấp nước vùng Đầu tư theo hình thức BOT 

 

 Các chương trình chiến lược về nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường  

- Chương trình phát triển đô thi ̣thích ứng BĐKH, phát triển không gian xanh và mặt nước  

- Chương trình nâng cấp đô thi,̣ cải thiện môi trường sống các khu dân cư thu nhập thấp 

- Chương trình phát triển khu dân cư nông thôn thích ứng BĐKH,   

- Chương trình phát triển các trung tâm chuyên ngành: hệ thống trung tâm y tế, đào tạo cấp 

vùng và mạng lưới y tế, giáo dục cấp cơ sở, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp-thủy sản 

- Chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp theo 6 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp  

- Chương trình bảo tồn, phát triển rừng ngập mặn, rừng tràm, các hệ sinh thái ngập nước và 

đa dạng sinh học, có sự tham gia của các cộng đồng dân cư và nâng cao sinh kế người dân 

- Chương trình phát triển các vùng du lic̣h sinh thái gắn với các khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Kiên Giang, Cà Mau, các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, cùng với 

nâng cao chất lượng sống, cải thiện điều kiện kinh tế của dân cư địa phương.  

- Chương trình quản lý tổng hợp nước: quản lý ngập, xâm mặn, trữ nước lũ, nước mưa, khôi 

phục, bổ cập nước ngầm, đảm bảo nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất, cung cấp 

thông tin kịp thời cho người dân về các diễn biến môi trường nước. 
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X.  KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

1 KẾT LUẬN 

Với vị trí 3 mặt giáp biển và hạ lưu sông Mekong, Vùng ĐBSCL được dự báo là một trong những 

vùng đồng bằng trên thế giới chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của BĐKH-NBD, xâm 

mặn và sự thay đổi dòng chảy của sông Mekong do các phát triển đang gia tăng tại thượng nguồn. 

Cùng lúc đó, vùng ĐBSCL đang trải qua một quá trình chuyển đổi năng động và liên tục, cả ở vùng 

nông thôn cũng như đô thị. Tác động từ hai vấn đề BĐKH và quá trình chuyển đổi nhanh chóng đã 

đặt ra các yêu cầu quan trọng cần giải quyết đối với các cấp quản lý nhà nước. Điều chỉnh QHXD 

vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng để đáp ứng các 

nhiệm vụ trong việc xác định khung phát triển dài hạn cho vùng trong bối cảnh này. 

Viện QHXD Miền Nam và Tư vấn quốc tế RUA đã áp dụng phương pháp tiếp cận quy hoạch 

không gian vùng dựa trên bối cảnh đặc thù của vùng ĐBSCL và tích hợp đa ngành trong quy 

hoạch không gian. QHXD vùng không bị giới hạn bởi các đối tượng chính của lĩnh vực xây dựng 

như đô thị, nông thôn, hạ tầng mà phải được nghiên cứu và hoạch định một cách toàn diện dựa 

trên kịch bản phát triển kinh tế xã hội của vùng, đưa ra các định hướng phát triển không gian 

không chỉ về đô thị nông thôn mà còn về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, bảo tồn cảnh quan 

sinh thái, giao thông, thủy lợi, năng lượng, cấp nước, v.v.. Thông qua quá trình nghiên cứu tương 

tác và xem xét bối cảnh hiện trạng cũng như các vấn đề của vùng, các quy luật phát triển của một 

vùng nông nghiệp và sinh thái đặc trưng, đồ án xác định các tầm nhìn cho tương lai phát triển vùng 

ĐBSCL và các chiến lược, giải pháp khả thi hướng tới phát triển bền vững cho toàn vùng.  Đồ án 

điều chỉnh QHV ĐBSCL đã chọn kịch bản phát triển kinh tế xã hội của vùng theo hướng phát huy 

lợi thế cạnh tranh của vùng, điều chỉnh dự báo dân số và đô thị hóa phù hợp quy luật phát triển, 

điều chỉnh mô hình phát triển vùng và khung hạ tầng kỹ thuật cấp vùng trên cơ sở nhấn mạnh 6 

tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, hình thành 3 vùng hình thái đô thị nông thôn  thích ứng BDKH, 

bảo tồn khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên, phát huy đặc trưng cảnh quan sông nước và cảnh 

quan sản xuất nông nghiệp-thủy sản trên nền tảng quản lý tài nguyên nước một cách tổng hợp.  

2 KIẾN NGHỊ 

- Rà soát, điều chỉnh các quy hoac̣h vùng tỉnh và đô thi ̣trong vùng, tạo sự đồng bộ giữa quy 

hoạch từng địa phương với quy hoạch xây dựng vùng. Rà soát, điều chỉnh một số đồ án, dự 

án đã nghiên cứu được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với định hướng QHXD vùng. 

- Xác định các ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, đặc biệt là 2 trục cao tốc: 

TPHCM-Cần Thơ-Cà Mau và Hà Tiên-Rạch Giá- Bạc Liêu  

- Nghiên cứu hình thành các khu vực quản lý ngập và trữ nước ngọt tại Đồng Tháp Mười và 

một phần Tứ giác Long Xuyên; Nghiên cứu đề xuất chương trình lấn biển và cảng biển 

nước sâu tại Bạc Liêu; Chương trình khôi phục, phát triển rừng ngập mặn ven biển.  

- Nghiên cứu các thể chế cơ chế, chính sách: Quản lý tài nguyên nước; Điều phối và Quản lý 

các hoạt động xây dựng phát triển vùng. Thiết lập các ban chuyên trách trong cơ quan điều 

phối phát triển vùng để tập trung vào các lĩnh vực cụ thể trong việc thực hiện quy hoạch./.  


