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PHẦN MỞ ĐẦU  

 

1. Tầm quan trọng của việc lập quy hoạch 

Việc xây dựng “Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050” có vai trò vô cùng quan trọng: (i) Được xác định là công cụ định hướng để tỉnh Trà Vinh 

chỉ đạo quản lý, điều hành quá trình phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030; (ii) Là một căn cứ 

quan trọng để xây dựng các văn bản hoạch định phát triển ngắn hạn hơn cho tỉnh, đó là các kế 

hoạch (KH) 5 năm, KH hàng năm phát triển tỉnh; (iii) Là công cụ định hướng và căn cứ pháp 

lý đối với các nhà đầu trong và ngoài tỉnh tìm kiếm cơ hội phát triển trên địa bàn tỉnh trong thời 

kỳ tới.     

2. Mục tiêu lập quy hoạch 

Lập quy hoạch nhằm xây dựng Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với vị trí là trung tâm kinh tế biển, trung tâm 

giao thương và trung tâm năng lượng sạch của vùng ĐBSCL. Kinh tế phát triển dựa trên hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) đô thị ven 

biển, công nghiệp năng lượng (điện mặt trời, điện gió và năng lượng sạch) gắn với kinh tế biển. 

Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã 

hội, bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tăng cường 

tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  
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PHẦN I:  

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC YẾN TỐ ĐIỀU KIỆN ĐẶC THÙ CỦA TỈNH 

 

Trên cơ sở phân tích đánh giá các yếu tố liên quan đến những điều kiện đặc thù của tỉnh 

như: vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, đặc điểm xã hội, các yếu tố tài nguyên và các khía cạnh về 

bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, các nguy cơ thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu (BĐKH), 

báo cáo đã rút ra những nhận định:  

1. Những thuận lợi  

Thứ nhất, vị trí địa lý và địa hình đặc biệt, tạo ra những thuận lợi trong phát triển kinh 

tế dựa vào giao thông đường biển, đường sông và đường bộ 

Thứ hai, những thuận lợi từ yếu tố địa hình và tài nguyên trong phát triển kinh tế biển 

và ven biển  

Thứ ba, những thuận lợi về tài nguyên đất đai, rừng, đa dạng sinh học để phát triển 

nông nghiệp đa dạng, phong phú và hiệu quả 

Thứ tư, lợi thế rừng ngập mặn 

Thứ năm, Những đặc trưng văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Khmer được 

hình thành lâu đời tạo ra thuận lợi phát triển du lịch văn hoá.  

Thứ sáu, lợi thế dân số vàng, và chất lượng dân số đang có những dấu hiệu tích cực.  

2. Những khó khăn 

Thứ nhất, yếu tố địa hình và thủy văn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.  

Thứ hai, hiện tượng giảm sút về số và chất lượng của tài nguyên thiên nhiên ảnh hướng 

xấu đến phát triển khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. 

Thứ ba, những bất lợi cho phát triển sản xuất công nghiệp, thương mai dịch vụ và đời 

sống nhân dân do hiện tượng thiếu nước ngọt 

Thứ tư, những bất lợi cho phát triển kinh tế từ sự suy giảm quy mô lực lượng lao động 

và chất lượng lao động chưa cao 

Thứ năm, những bất lợi từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng.   
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PHẦN II:  

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TỈNH TRÀ VINH 

 

1. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế  

1.1. Kết quả 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh luôn duy trì được ở mức cao từ năm 2011 đến nay 

(đạt bình quân 9,56%), cao hơn mức trung bình của toàn khu vực ĐBSCL và mức trung bình 

cả nước (đạt 6,29%/năm), Mức GRDP/người đạt xấp xỉ mức trung bình của cả nước (đạt 62,576 

triệu đồng năm 2020 tính theo giá hiện hành) 

- Khu vực CN-XD hiện đang giữ vai trò đầu tầu trong sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, 

tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức 2 con số và tỷ trọng ngành CN chiếm cao (34,71%, năm 2020) 

trong cơ cấu ngành kinh tế tỉnh. Trong đó ngành CN sản xuất điện có sự tăng trưởng vượt trội, 

cao gấp 1,85 lần mức tăng trưởng chung của ngành CN. Tỉnh đã có quy hoạch khá đồng bộ các 

mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp tập trung (các KKT, các KCN và CCN) trên các địa bàn 

thuận lợi nhằm phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế và điều kiện tự nhiên của địa phương.   

- Sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các ngành thủy sản (ngành có tiềm năng phát triển) 

có xu hướng ngày càng gia tăng cao. Cơ cấu GTSX nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá hiện 

hành của tỉnh đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành thủy sản và các loại 

cây lâu năm tăng lên, đã hình thành được các vùng chuyên canh lúa và cây lâu năm, nuôi trồng 

thủy sản. Hiệu quả tổng hợp ngành nông nghiệp thể hiện qua giá trị sản phẩm/ha đất có xu 

hướng ngày càng tăng.   

- Việc huy động các yếu tố nguồn lực bảo đảm cho phát triển kinh tế tỉnh có nhiều tiến 

bộ về quy mô và hiệu quả.  Khu vực tư nhân và FDI đóng góp ngày càng cao, giảm gánh nặng 

cho NSNN. NSLĐ xã hội cũng đạt mức cao và tốc độ tăng trưởng NSLĐ bình quân năm cũng 

cao hơn mức trung bình của vùng ĐBSCL. Tỉnh đang tích cực khai thác được nguồn thu NSNN 

dựa trên sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, các khoản thu đang dần đảm bảo được 

các khoản chi, trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng dần.  

1.2. Hạn chế 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mặc dù đúng hướng, tuy nhiên rất chậm và còn có biểu 

hiện lạc hậu cả dưới góc độ giá trị gia tăng và lao động. Ngành TMDV chiếm tỷ trọng ngày 

càng thấp trong cơ cấu ngành kinh tế. Cơ cấu kinh tế theo thành phần còn tương đối bất hợp lý 

so với xu thế chung, tỷ trọng GRDP khu vực kinh tế nhà nước có xu hướng tăng lên.  

- Ngành TMDV tốc độ tăng trưởng chậm, thất thường và tỷ trọng GRDP dịch vụ khá 

thấp. Ngành TMDV chủ yếu vẫn là các ngành bán buôn bán lẻ, thương mại truyền thống. Đóng 

góp của du lịch chỉ chiếm 0,7% GRDP của tỉnh (con số này cả nước là khoảng 10% trong GDP). 

- Ngành công nghiệp chế biến nông sản có lợi thế gắn với thế mạnh nông nghiệp của 

tỉnh (mía đường, thủy sản) chưa phát triển do liên kết chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp 

chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp có thế mạnh của vùng còn yếu đặc biệt là công nghiệp 

chế biến thủy sản, công nghiệp hỗ trợ sản xuất các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

dịch vụ nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp phụ thuộc khá lớn vào doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài. 

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhóm ngành nông nghiệp chậm: Ngành thủy sản mặc dù tăng 

trưởng nhanh nhưng tỷ trọng vẫn thấp trong cơ cấu ngành nông-lâm-thủy sản. Trong ngành nông 

nghiệp, tỷ trọng trồng trọt vẫn chiếm cao (trên 70%) và tỷ trọng chăn nuôi đang có xu hướng 

giảm, nông nghiệp CNC cao chưa thành xu hướng đối với tỉnh.  

- Các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn và theo chuỗi giá trị của NN, CN và TMDV 

chưa phát huy hiệu quả do việc thực hiện đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các KCN, CCN 
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còn chậm: Thương mại hiện đại quy mô lớn như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mai, chợ 

đầu mối chưa phát triển. Các KCN, CCN đã được quy hoạch nhưng chưa hoạt động tốt, đa số 

các CCN được quy hoạch nhưng chưa hình thành hoặc chưa hoạt động. Sản xuất nông nghiệp 

chủ yếu là mô hình kinh tế hộ, số hộ sử dụng < 2,0ha chiếm 94,52%. Việc tổ chức sản xuất theo 

chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ chưa nhiều. 

- Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Trà Vinh rất ít, chưa có các doanh nghiệp mạnh 

trong nông nghiệp. Quy mô doanh nghiệp theo lao động của ngành thương mại phần lớn là nhỏ, 

lao động bình quân trong một doanh nghiệp là 6,3 lao động, rất có nhiều bất lợi trong việc mở 

rộng kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, thu mua nông thủy sản quy mô lớn, 

vv. 

- Chưa khai thác hết tiềm năng nguồn vốn khu vực ngoài nhà nước vào đầu tư trực tiếp 

cho quá trình sản xuất kinh doanh. Chất lượng và hiệu quả các dòng vốn đầu tư còn nhiều bất 

cập, dòng vốn chảy vào các lĩnh vực, ngành mang tính ngắn hạn, thiếu bền vững; hiệu quả sử 

dụng VĐT vẫn còn hạn chế kể cả VĐT trong nước và VĐT nước ngoài. Trong một số trường hợp 

vẫn có sự lấn át của đầu tư công đối với đầu tư tư nhân. 

- Lực lượng lao động đang có xu hướng giảm đi kể từ năm 2015 trở lại đây, xu hướng 

di chuyển lao động trẻ (từ 16-24) ra ngoài tỉnh khá cao ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cung 

lao động trong tỉnh trọng bối cảnh phát triển kinh tế đòi hỏi ngày càng cao cả về số và chất 

lượng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ của Trà Vinh thấp hơn rất nhiều so 

với cả nước và đứng thứ 12/13 trong khu vực ĐBSCL.  

- Sản xuất của các nhà máy điện hiện nay đang gây ô nhiễm môi trường khá lớn, có ảnh 

hưởng xấu đến nuôi trông thủy sản, môi trường thủy sinh và ảnh hưởng đến môi trường sống 

của người dân vùng duyên hải. 

2. Đánh giá thực trạng phát triển xã hội và quốc phòng, an ninh 

2.1. Kết quả 

- Mức thu nhập bình quân và chất lượng cuộc sống người dân tăng lên. Cụ thể: (i) Thu 

nhập bình quân đầu người tăng khá nhanh và đạt mức cao so với khu vực ĐBSCL và cả nước: 

năm 2010 chỉ đạt 1,09 triệu đồng/người/tháng, năm 2020 đạt 3,437 triệu đồng; (ii) Tỷ lệ nghèo 

đa chiều thấp và giảm nhanh. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh là 1,8%, thấp hơn so với cả nước (2,75%) và vùng ĐBSCL; (iii) Công tác giải quyết việc 

làm đạt được kết quả tốt, tỷ lệ thiếu việc làm năm 2020 đạt 1,91%, thấp hơn cả nước (2,51%); 

(iv) Công tác chăm sóc người có công, bảo trợ và trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em có nhiều tiến bộ. Bình đẳng giới luôn được quan tâm, vai trò và vị thế của phụ nữ 

tăng lên rõ rệt trên mọi lĩnh vực. 

- Các hoạt động phát triển xã hội có nhiều tiến bộ và phát triển so với thời kỳ trước: (i) 

Chất lượng lao động từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo (năm 2020 đạt 68,46%) 

cao hơn mức trung bình của cả nước (62%); (ii) Đối với giáo dục phổ thông: tỷ lệ huy động học 

sinh trong độ tuổi đi học qua các năm đều đạt và vượt so với mục tiêu (tỷ lệ đi học đúng độ tuổi 

ở cấp tiểu học đạt 99,9%, ở cấp trung học cơ sở đạt 98,6%, trung học phổ thông đạt 62%), phổ 

cập giáo dục đạt được những thành quả tốt; (iii) Đối với y tế và chăm sóc sức khỏe: mạng lưới 

y tế được phủ kín trên địa bàn tỉnh, nhân lực y tế gia tăng cả về quy mô và chất lượng, nhiều 

chỉ tiêu về sức khỏe nhân dân đạt cao hơn mức trung bình cả nước và vùng ĐBSCL; (iv) Đối 

với công tác văn hóa – thể thao: hoạt động văn hoá cơ sở có sự phát triển vượt bậc, các phong 

trào văn nghệ quần chúng được phát triển rộng khắp và đặc biệt văn hóa đọc được phát triển 

tốt, thể dục thể thao quần chúng ngày càng được quan tâm, các phong trào thể thao được tổ 

chức ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng;  

- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng đạt kết quả tốt.  
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2.2. Hạn chế  

- Số lượng lao động có xu hướng suy giảm và tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn 

cao không nhiều. Tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên của tỉnh thấp (0,7%năm 2020), tỷ lệ lao 

động từ 30 tuổi trở xuống có xu hướng giảm, số lượng người xuất cư hàng năm vẫn lớn hơn 

nhập cư, (tỷ lệ di cư thuần năm 2020 là -6,39%, cao hơn mức chung của các tỉnh ĐBSCL. Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo ở tỉnh đạt cao (68,46%, năm 2020) nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo 

được cấp chứng nhận, có bằng cấp chỉ đạt 11,6%, thấp hơn mức trung bình của cả nước (24,1%) 

và vùng ĐBSCL (14,9%). Tỷ lệ lao động nông thôn vẫn cao trong cơ cấu lao động phân chia 

theo thành thị - nông thôn.  

- Một số bất cập trong phát triển các hoạt động phát triển xã hội: (i) khá nhiều chỉ tiêu 

(7/11 chỉ tiêu) phát triển ngành y tế không đạt so với mục tiêu đặt ra trong quy hoạch đến năm 

2020, chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe còn còn hạn chế, nhất là y tế tuyến cơ sở 

và các trung tâm y tế dự phòng (ii) thiếu nguồn lực so với nhu cầu phát triển của lĩnh vực giáo 

dục: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy đã được đầu tư thêm nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp 

thời yêu cầu phát triển giáo dục, nguồn giáo viên mầm non, ngoại ngữ, tin học chưa đủ đáp ứng 

yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, vẫn còn trên 18% giáo viên chưa đạt chuẩn, 

tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt thấp; (iii) thể thao thành tích cao còn thiếu khuyết, hệ thống vận 

động viên năng khiếu thể thao cơ sở, lực lượng vận động viên xuất sắc mới tập trung vào số ít 

môn thể thao trọng điểm; (iv) nguồn lực khoa học công nghệ còn thiếu, hiệu quả nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn còn chưa hiệu quả.  

- Chất lượng của một số hoạt động về quốc phòng an ninh vẫn còn có tồn tại, như: chất 

lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ, dự bị động viên, chất lượng của một 

số hoạt động huấn luyện và tham gia tư vấn kịp thời cho tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến 

an ninh - quốc phòng. 

3. Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đô thị nông thôn 

3.1. Kết quả 

Thứ nhất, tỉnh đã hình thành các cụm đô thị trung tâm với các chức năng xác định khá 

rõ ràng, dựa trên đặc điểm của từng cụm đô thị. Đây chính là điều kiện tốt để phát triển thành 

các khu vực động lực phát triển của tỉnh, nêu có các phương án kết nối các cụm đô thị với nhau, 

thì sẽ có điều kiện đưa KTXH của tỉnh phát triển vượt bậc.  

Thứ hai, chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành tốt (vượt chỉ tiêu trước 1 

năm so với KH). Khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh được cải thiện và thay đổi bộ mặt khá rõ 

rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH; kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới được cải thiện 

rõ rệt, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khu 

vực nông thôn giảm nghèo nhanh và bền vững.   

Thứ ba, Kế hoạch đô thị hóa khá tích cực và có chính sách đầu tư có trọng điểm cho 

khu vực để khắc phục các hạn chế của khu vực đô thị. Đô thị TP Trà Vinh được tập trung đầu 

tư xây dựng toàn diện. Các đô thị khác được tập trung đầu tư theo 3 lĩnh vực chính là: giao 

thông, môi trường và chỉnh trang đô thị, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội theo hướng hoàn thiện trung tâm hành chính đô thị, trung tâm thương mại dịch 

vụ, đầu mối giao thông. Những đô thị mới tập trung vào xây dựng hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải sinh hoạt, cây xanh đô thị, cây xanh công cộng khu vực nội thị, hạ tầng cơ sở về cấp 

điện, cấp nước xây dựng mô hình phát triển theo cấu trúc các khu đô thị gắn với địa hình sông 

nước đặc trưng kết nối với trục chính đô thị.   

3.2. Hạn chế  

- Quy hoạch phát triển KTXH (điều chỉnh) đến năm 2020 chưa thực hiện phân chia tổng 

thể không gian tỉnh theo các vùng dựa trên tính chất và trình độ phát triển, vì thế chưa xác định 
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được đặc trưng của mỗi vùng để có định hướng tổ chức sản xuất, khai thác thế mạnh của từng 

vùng và có phương án phối hợp liên kết giữa vùng phát triển và chậm phát triển để tháo gỡ 

những khó khăn cho địa phương chậm phát triển của tỉnh.  

- Tỉnh đã có phân chia khu vực đô thị và nông thôn thành các vùng, đó là 3 cụm vùng 

đô thị và 4 tiểu vùng nông thôn. Ba cụm vùng đô thị, đó là: Cụm đô thị phía Bắc: bao gồm TP 

Trà Vinh, thị trấn Châu Thành và thị trấn Càng Long, tạo nên cực tăng trưởng phía Bắc của 

tỉnh, đồng thời là khu vực phát triển nhất của tỉnh Trà Vinh; Cụm đô thị phía Đông Nam Trà 

Vinh: là khu vực đô thị có diện tích lớn nhất của tỉnh với TX Duyên Hải là trung tâm và 5 thị 

trấn: Trà Cú, Định An, Mỹ Long, Cầu Ngang và Long Thành, đóng vai trò đô thị hạt nhân của 

tiểu vùng phía Nam tỉnh Trà Vinh và là đầu mối giao thông đường thủy của tỉnh; Cụm đô thị 

phía Tây Trà Vinh, thuộc vùng huyện Tiểu Cần là khu vực đô thị hóa quan trọng của tỉnh với 

trục phát triển hình thành bởi 2 thị trấn Cầu Quan và Tiểu Cần.  Bốn vùng nông thôn là: Vùng 

ngọt; Vùng ngọt hóa; Vùng mặn; Vùng cù lao. Việc phân chia này dựa trên vị trí địa lý, tuy 

nhiên chưa có các phương án phối hợp giữa các khu vực với nhau, các vùng nhìn chung tồn tại 

và phát triển mang tính độc lập, kết hợp với hệ thống giao thông kết nối còn hạn chế nên chưa 

tổ chức phân công và phối hợp giữa các địa phương trong 1 vùng và giữa các vùng với nhau. 

Hiệu ứng của tổ chức liên kết phát triển còn thấp. 

- Mất cân đối về quy mô giữa khu vực nông thôn và khu vực đô thị. Tỷ lệ dân số đô thị 

còn thấp. Năm 2020, dân số thành thị (bao gồm những người có hộ khẩu thường trú và tạm trú 

dài hạn) là 229,601 nghìn người, chiếm 22,75% tổng dân số. Dân số nông thôn vẫn chiếm 

77,25% với 790,339 nghìn người. So với các tỉnh trong vùng, tỷ lệ dân số nông thôn của Trà 

Vinh thuộc nhóm đông nhất, cùng với Bến Tre, Hậu Giang và Sóc Trăng. Trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh, đa phần vẫn là khu vực nông thôn và lao động vẫn tập trung chủ yếu trong khu vực nông 

nghiệp.  

 - Quy mô đô thị còn nhỏ và chất lượng khu vực đô thị chưa cao: Tỷ lệ đô thị hóa (theo 

dân số) năm 2020 đạt 29,5%, thuộc nhóm thấp của vùng ĐBSCL. Tỷ lệ đô thị quy mô nhỏ (loại 

V) còn cao. Cần mở rộng quy mô đô thị hiện có và tăng thêm số lượng đô thị trong thời gian 

tới với một tốc độ mạnh hơn mới có thể thực hiện được các chỉ tiêu đô thị hóa đặt ra trong giai 

đoạn 2021-2030. Các trung tâm đô thị của Trà Vinh cần tăng cường hơn nữa động lực tăng 

trưởng nhằm thu hút các doanh nghiệp, và do đó mới có thể thu hút người lao động cũng như 

dân cư để đạt được mục tiêu đặt ra.   

4. Đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và khu chức năng    

4.1. Kết cấu hạ tầng giao thông 

a. Kết quả 

- Tỉnh Trà Vinh có mạng lưới giao thông đường thủy đa dạng, giao thông đường bộ phát 

triển, tiếp giáp và nối liền với nhiều tỉnh bằng 3 tuyến quốc lộ, cộng thêm sự khai thông cầu Cổ 

Chiên và đang xây dựng cầu Đại Ngãi… có lợi thế để lưu lượng lớn các phương tiện giao thông 

từ các tỉnh, vùng đi đến và qua địa bàn.  

- Hệ thống đường bộ hiện đã cơ bản hình thành các trục giao thông chính, phân bố tương 

đối đều trên địa bàn tỉnh, đã kết nối tỉnh Trà Vinh với với các tỉnh, thành khác trong vùng và cả 

nước, kết nối được từ trung tâm tỉnh đến hết các trung tâm huyện, thị, thành phố và liên huyện, 

thị, thành phố với nhau, và kết nối tiếp từ trung tâm các huyện, thị, thành phố đến các xã và liên 

xã với nhau. 

 - Tỉnh Trà Vinh có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt, rất thuận lợi để phát triển giao 

thông đường thủy đến mọi nơi trên địa bàn tỉnh. Bờ biển dài 65 km với nhiều cửa sông lớn nối 

thông ra biển, rất thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển và ven biển, đi và đến các tỉnh, 

thành trong cả nước, khu vực và quốc tế. 
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b. Hạn chế 

- Quy mô và chất lượng mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu 

cầu lưu thông. Các tuyến quốc lộ chưa đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, các đường tỉnh chưa 

đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, các đường huyện chưa đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng. Mặt 

đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện hầu hết là đường nhựa, nhưng bề rộng và tải trọng 

cầu không đồng nhất, chất lượng đường bộ kém, làm giảm năng lực thông hành toàn tuyến.  

- Đa số đường huyện, tải trọng cầu chưa đồng bộ với tải trọng đường. Tỷ lệ cầu có tải 

trọng <3T còn khá lớn. Ngoài ra, chiều rộng mặt đường của các tuyến đường huyện thường < 

3,5m, do đó chỉ phục vụ được phương tiện hai bánh, việc sử dụng ô tô để vận chuyển hàng hóa 

và đi lại rất khó khăn, chỉ thực hiện được trên một số đoạn cục bộ.  

- Hệ thống đường giao thông nông thôn có tỷ lệ nhựa hóa, cứng hóa còn thấp, chưa đảm 

bảo tiêu chí giao thông của chương trình nông thôn mới. Các cầu giao thông nông thôn thuộc 

dự án Nam Mang Thít đa phần là cầu thép, nay đã hư hỏng nặng, địa phương không có nguồn 

duy tu, sửa chữa, dẫn đến tình trạng xuống cấp, hạn chế khả năng lưu thông. 

- Mạng lưới giao thông kết nối thủy – bộ còn hạn chế, chưa hình thành các đầu mối giao 

thông, các cảng hàng hóa lớn, chủ yếu là các bến tư nhân, hoạt động nhỏ lẻ. 

4.2. Kết cấu hạ tầng điện 

a. Kết quả 

- Tỉnh Trà Vinh có tiềm năng tiếp cận với các nguồn điện đa dạng, bao gồm cả nguồn 

cấp điện quốc gia, nguồn độc lập tại địa phương, nguồn điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) 

giúp cho tỉnh có thể chủ động trong các phương án cung cấp năng lượng điện cho sản xuất và 

sinh hoạt. 

- Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện được cải thiện hàng năm, chất lượng cung cấp 

điện cho khách hàng cũng được cải thiện rõ rệt. 

b. Hạn chế 

Nguồn và lưới điện, nhất là các trạm biến áp mang tải chưa ổn định do chưa có mạch 

vòng liên kết gặp nhiều sự cố trong quá trình vận hành. Tổn thất điện trên đường dây còn xảy 

ra. 

4.3. Kết cấu hạ tầng xăng dầu 

a. Kết quả 

- Trong giai đoạn 2011-2020, mạng lưới cung ứng và kinh doanh xăng dầu, khí đốt đã 

có sự phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đã thu hút được 

nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tập trung vốn đầu tư xây dựng hệ thống kho 

và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí đốt.  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại hơn, đủ khả năng phục 

vụ về số lượng cũng như chất lượng cho nhu cầu của tỉnh, trong đó, doanh nghiệp có vốn nhà 

nước giữ được vai trò nòng cốt trên thị trường. 

b. Hạn chế 

- Hệ thống kho dự trữ xăng dầu trên địa bàn tỉnh còn hạn chế về số lượng và quy mô dự 

trữ chưa đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng bán lẻ và các đại lý xăng dầu của doanh nghiệp, 

chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ và khả năng cung ứng cho thị trường.  

- Việc phân bố cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn chưa đồng đều, nơi có nhiều cửa 

hàng, nơi không có để phục vụ nhu cầu cho sản xuất, giao thông và đời sống. Mặt khác, còn 
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tồn tại là một số xã, tuyến đường chưa có cửa hàng bán lẻ xăng dầu làm khó khăn hơn trong 

việc đáp ứng nhu cầu xăng dầu của các chủ thể tiêu thụ. 

- Hệ thống cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh phân bố không đồng đều và 

không tương xứng với nhu cầu, có mật độ quá dày ở các khu dân cư tập trung nhất là ở TP. Trà 

Vinh và các thị trấn huyện lỵ.  

- Các cửa hàng kinh doanh LPG của tỉnh chủ yếu là các cửa hàng bán lẻ phục vụ dân 

sinh, có quy mô nhỏ; ngoài những cửa hàng chuyên kinh doanh LPG còn nhiều cửa hàng vừa 

kinh doanh LPG vừa kinh doanh các loại hàng hóa khác.  

- Một số cửa hàng, đại lý kinh doanh LPG nằm trong khu vực tập trung đông dân cư, gần 

các công trình công cộng nhưng thiết bị an toàn chưa đảm bảo theo quy định… trong trường hợp 

xảy ra sự cố cháy nổ dây chuyền thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. 

4.4. Kết cấu hạ tầng thủy lợi 

a. Kết quả 

- Hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến nay đã tương đối khép kín bao gồm hệ 

thống đầu mối với 2 tuyến đê bao cặp theo 2 tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu, cống ngăn mặn 

đầu mối dưới đê, cống nội đồng, nạo vét nhiều kênh trục đến cấp 2, cầu giao thông. Với các 

công trình dự án Nam Mang Thít và các công trình do tỉnh đầu tư, đến nay hệ thống thủy lợi 

trên toàn tỉnh đã được đầu tư khá đầy đủ. 

- Các công trình nâng cấp hệ thống kênh trục và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước 

sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt cho các vùng trọng 

điểm sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, góp phần kết nối hệ thống kênh trục từ thượng nguồn 

đến hạ nguồn và sâu vào nội đồng góp phần giải quyết phần nào nhu cầu cấp nước tưới, trữ 

nước và chống hạn cho khu vực. 

- Hệ thống cống thủy lợi trong trên địa bàn tỉnh đến nay đã được đầu tư xây dựng khá 

đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kiểm soát mặn và ngăn triều. 

b. Hạn chế 

- Hệ thống các kênh trục dọc tuyến không được kết nối, ăn thông với nhau đồng thời bị 

bồi lắng nên việc chuyển tải nguồn nước mặt từ thượng nguồn xuống vùng duyên hải và nội 

đồng bị ứ động gây nên tình trạng ngập úng phía thượng nguồn và các khu vực ven sông Tiền 

và sông Cổ Chiên. 

- Hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh chưa đồng bộ từ đầu mối cho đến mặt ruộng, cho 

nên năng lực phục vụ của hệ thống chưa đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Các cống điều tiết nước 

được xây dựng trước đây hầu hết đều sử dụng cửa van vận hành tự động một chiều nên thiếu 

chủ động khi điều tiết nước. 

- Công trình nội đồng chưa hoàn chỉnh để có thể chủ động hoàn toàn, nhất là khi yêu 

cầu sản xuất mặn- ngọt đan xen nhau. Hệ thống trạm bơm điện chưa được đầu tư đúng mức nên 

việc cấp nước cho các khu vực không có khả năng tưới tự chảy lại càng khó khăn. 

4.5. Kết cấu hạ tầng bưu chính viễn thông, thông tin truyền thông 

a. Kết quả 

- Hệ thống bưu chính được phát triển mạnh mẽ và mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, 

đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát 

triển KTXH, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. 
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- Hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh trong những năm qua phát triển tương đối hoàn 

thiện, đồng bộ, hiện đại, từ chỗ là hạ tầng phục vụ cho phát triển bưu chính, viễn thông hội tụ 

với hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (hạ tầng ICT), dần trở thành hạ tầng cho nền 

kinh tế số, xã hội số, chính quyền số.  

- Hạ tầng thông tin truyền thông từ vị thế là hạ tầng kỹ thuật thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế 

xã hội đã lồng ghép vào hạ tầng của tất cả các ngành, lĩnh vực, trở thành hạ tầng của các hạ tầng, 

nền tảng của các nền tảng, thể hiện tính liên kết rất cao trong hạ tầng KTXH.  

- Tính liên kết, đồng bộ với khu vực và cả nước được thể hiện rất rõ trong quá trình xây 

dựng và phát triển chính quyền điện tử, hạ tầng được kết nối và liên thông 4 cấp, liên thông đối 

với từng ngành dọc và liên thông với tất cả các ngành và lĩnh vực trong tỉnh.  

- Mạng lưới thông tin truyền thông đa dạng về loại hình, có mức độ bao phủ rộng khắp 

đã cho phép tỉnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống 

xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, 

điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới tại địa 

phương. 

b. Hạn chế 

- Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động chưa được liên kết một cách đồng bộ với hạ 

tầng giao thông, xây dựng, điện, cấp thoát nước.  

- Hạ tầng công nghệ thông tin của các ngành trong tỉnh còn thiếu đồng bộ, hiệu quả khai 

thác và sử dụng thấp. Hệ thống hạ tầng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh hầu hết được đầu 

tư trong thời gian dài, chưa đồng bộ, hiệu năng sử dụng không cao. 

- Tính liên kết, đồng bộ trong phát triển các hạ tầng vật lý với nhau như hệ thống hạ 

tầng viễn thông thụ động với hạ tầng giao thông, xây dựng, điện, cấp thoát nước chưa thực sự 

tốt, nhiều nơi hạ tầng phát triển mới vẫn chưa có sự phối hợp, sử dụng chung, cùng đầu tư một 

cách đồng bộ, chặt chẽ dẫn đến sự lãng phí xã hội, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới cuộc sống 

của người dân. 

4.6. Hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội và quốc phòng, an ninh 

a. Kết quả 

Hệ thống hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều cải thiện, mạng 

lưới được củng cố và phát triển cơ bản trải rộng khắp địa bàn tỉnh. Một số lĩnh vực đã thu hút 

được sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội. Cụ thể: 

- Hệ thống trường, lớp học mầm non và phổ thông tiếp tục được củng cố và phát triển 

phù hợp với quy hoạch theo các tiêu chí: rà soát sắp xếp, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, 

xóa dần những điểm học lẻ; tập trung nâng cấp mở rộng điểm học chính về quy mô cơ sở vật 

chất và chất lượng giáo dục theo hướng đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để huy động 

số trẻ và học sinh trong độ tuổi đến trường. 

- Phân bố không gian, diện tích của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các khu 

chức năng, cơ sở vật chất của các trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các trường trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh về công tác đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp nhân lực trực tiếp trong sản 

xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận trong vùng ĐBSCL. 

- Hệ thống cơ sở y tế được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, các cơ sở y tế có 

cùng chức năng được sáp nhập (sáp nhập trung tâm y tế dự phòng và Bệnh viện huyện thành 

trung tâm y tế huyện có 2 chức năng). 
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- Mạng lưới cơ sở an ninh quốc phòng được bố trí tương đối cơ động, đảm bảo thuận 

lợi trong triển khai thực thi nhiệm vụ. 

b. Hạn chế   

Thứ nhất, mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội còn mỏng, còn thiếu nhiều cơ sở để đáp ứng 

nhu cầu của người dân: 

- Thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh còn thiếu, yếu đặc biệt ở cấp xã phường/thị 

trấn, ở cấp huyện chưa có đủ nhà thi đấu, cấp xã chưa có đủ sân vận động 

- Thiếu các bệnh viện chuyên khoa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

Mạng lưới y tế ngoài công lập chưa phát triển mạnh. 

- Mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội còn mỏng, trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 cơ sở bảo trợ xã 

hội tổng hợp công lập, 03 cơ sở bảo trợ ngoài công lập thuộc tổ chức tôn giáo và 01 cơ sở cai 

nghiện ma túy, chưa có cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.  

Thứ hai, quỹ đất dành cho các cơ sở hạ tầng xã hội còn hạn chế, dẫn tới một số cơ sở 

nhỏ, khó có khả năng mở rộng quy mô. 

- Một số trường cao đẳng và trung cấp còn thiếu đất đai để đảm bảo đủ theo quy định 

của ngành cũng như xây dựng các công trình các công trình phục vụ các hoạt động đào tạo của 

các trường (Trường Cao đẳng Y tế và các trường trung cấp). 

 - Diện tích đất dành cho hoạt động thể dục thể thao rất hạn chế, chưa đảm bảo mỗi xã, 

thị trấn có 01 sân thể thao phục vụ sinh hoạt đa năng, diện tích đất dành cho hoạt động thể dục 

thể thao của các trường cũng thiếu, hầu hết các trường chỉ có sân chơi thiếu bãi tập, không có 

nhà tập luyện thi đấu thể dục thể thao trong hệ thống trường phổ thông. 

Thứ ba, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều cơ sở hạ tầng xã hội đã xuống cấp hoặc 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển:  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy đã được đầu tư thêm nhưng vẫn chưa đáp 

ứng kịp thời yêu cầu phát triển giáo dục và nhất là chuẩn bị đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông.  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở khám chữa bệnh mặc dù đã được đầu tư 

song vẫn chưa đáp ứng được so với quy định và so với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện còn phổ biến. 

- Cơ sở vật chất các công trình thể thao còn lạc hậu, xuống cấp từ tỉnh cho đến cấp cơ sở; 

cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện được quan tâm đầu tư trong toàn tỉnh và phát huy tốt hiệu 

quả, nhưng với tình hình phát triển mạnh mẽ của tỉnh về mọi lĩnh vực trong đó có thể thao thì số 

lượng cơ sở vật chất hiện có chưa đáp ứng hết nhu cầu tập luyện. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở trợ giúp xã hội công lập đã xuống cấp, thiết bị 

lạc hậu, quy mô nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu cần trợ giúp của các đối tượng tại cộng đồng. 

- Công trình bảo đảm an ninh quốc phòng, biên phòng đã được đầu tư xây dựng nhưng 

một số cơ sở vật chất đã xuống cấp, một số công trình phục vụ cho huấn luyện chiến đấu chưa 

được đảm bảo, diện tích một số cơ quan trụ sở chưa đáp ứng được theo yêu cầu chính quy. 

- Tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội giai đoạn đến 

năm 2020 còn chậm, một số cơ sở hạ tầng xã hội được quy hoạch nhưng chưa được triển khai 

thực hiện.   

Thứ tư, hệ thống kết cấu hạ tầng an ninh, quốc phòng còn một số điểm bất cập cần xử 

lý: 
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-  Kết cấu hạ tầng an ninh còn những hạn chế:   

+ Một số trụ sở công an phân bố chưa hợp lý, diện tích đất quá nhỏ không đảm bảo yêu 

cầu của Bộ Công an, đồng thời cũng không thể mở rộng tại vị trí hiện tại. 

+ Chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng của một số cơ sở còn thiếu và đã bị xuống cấp nhất 

là các cơ sở do công an xã quản lý không đủ đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Công an.   

- Những bất cập của kết cấu hạ tầng quốc phòng:   

+ Còn thiếu một số kết cấu hạ tầng quốc phòng thiết yếu: thao trường huấn luyện, bể 

bơi phục vụ luyện tập, nhà ở công vụ, nhà nghỉ cán bộ quân sự, quân dân chuyên nghiệp. Biên 

phòng biển tỉnh Trà Vinh còn chưa có đất để xây dựng khu huấn luyện quân sự, khu luyện tập 

thể dục thể thao. Cần quy hoạch điểm đất để xây dựng các công trình này. 

+ Một số khu chức năng quân sự chưa xây dựng đủ các hạng mục theo tiêu chuẩn chính 

quy và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ do diện tích hẹp, cần mở rộng hoặc di rời đến địa điểm mới 

để đảm bảo đủ diện tích xây dựng.  

+ Cơ sở hạ tầng các công trình huấn luyện và phục vụ chiến đấu như Trạm sửa chữa đã 

xuống cấp, cơ sở hạ tầng của Bệnh xá quân y cũng chưa đảm bảo.  

4.7. Kết cấu hạ tầng các khu chức năng 

a. Kết quả 

- Trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số khu chức năng như KKT Định An, các 

KCN Long Đức, Cầu Quan, Cổ Chiên, 14 CCN, góp phần làm thay đổi KTXH của tỉnh.  

- Kết cấu hạ tầng các khu chức năng đang được quan tâm đầu tư: hạ tầng của các KKT, 

KCN đã được triển khai xây dựng theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang từng bước 

hoàn thiện bước đầu thu hút được các nhà đầu tư. Khu bảo tồn thiên nhiên được đầu tư và bảo 

vệ. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại tiếp tục được mở rộng trên cả địa bàn đô thị và 

nông thôn, với nhiều loại hình; đa dạng về phương thức quản lý... và từng bước phát huy hiệu 

quả. Ngành đã thu hút đầu tư của nhiều thành phần kinh tế, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa 

trong đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng thương mại nhất là chợ. 

b. Hạn chế 

- Kết cấu hạ tầng các KKT, KCN, CCN không đồng bộ còn yếu, đầu tư kết cấu hạ tầng 

còn chậm. Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đầu tư hạ tầng KKT theo quy hoạch chưa đáp 

ứng yêu cầu tiến độ. Công tác giao đất, cho thuê đất còn nhiều bất cập. Chưa kêu gọi được các 

dự án nhiều đầu tư hạ tầng để đầu tư vào các KKT, KCN. Các trạm xử lý nước thải chưa được 

đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao.   

- Khu thương mại hiện đại chưa phát triển mạnh: mạng lưới bán lẻ hiện đại còn mỏng, 

các siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm thời gian qua đã được quy hoạch và phát 

triển nhưng chủ yếu mới ở khu vực thành phố, huyện trung tâm. Còn nhiều chợ chưa được sắp 

xếp chỉnh trang hoặc đã sắp xếp, chỉnh trang nhưng chưa đạt yêu cầu, tình trạng ùn ứ rác thải 

còn diễn ra ở một vài nơi, mặt bằng một số chợ bị xuống cấp, diện tích không đảm bảo. Tình 

trạng tụ điểm buôn bán tự phát vẫn tồn tại gây ùn tắc giao thông, làm mất cảnh quan đô thị, 

quan trọng hơn là làm ảnh hưởng đến các thương nhân kinh doanh trong hệ thống chợ.  

- Chưa xây dựng được hạ tầng dịch vụ logistics. 

- Các khu du lịch sinh thái mới được bước đầu triển khai thành lập, cơ sở hạ tầng, vật 

chất kỹ thuật các điểm du lịch chưa được đầu tư đồng bộ nên phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh 
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chủ yếu tập trung khai thác tài nguyên tự nhiên sẵn có và yếu tố văn hóa, tâm linh để thu hút 

khách. 

- Các khu di tích chưa được bảo tồn đúng mức, một số di tích bị xuống cấp. 

- Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu chức năng còn chậm so với 

các quy hoạch đã được phê duyệt. 

5. Đánh giá thực trạng sử dụng đất 

5.1. Kết quả 

Thứ nhất, tỉnh đã có quy hoạch phân bổ và sử dụng đất khá hợp lý quỹ đất đai trên địa 

bàn, phù hợp với nhu cầu phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn 2011-2020. Cơ cấu sử dụng đất 

hợp lý đã tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư, phát triển cơ sở 

hạ tầng KTXH, góp phần thực hiện chiến lược an ninh lương thực quốc gia, sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ môi trường trên địa bàn; Góp phần quan trọng trong công 

tác quản lý đất đai trên địa bàn đúng quy định của pháp luật như giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, góp phần quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và 

có hiệu quả kinh tế cao. 

Thứ hai, xu hướng giảm diện tích đất sử dụng trong nông nghiệp và tăng diện tích đất 

phi nông nghiệp. Giai đoạn 2010-2020, diện tích đất nông nghiệp giảm 736 ha, diện tích đất phi 

nông nghiệp của tỉnh tăng 3.681 ha, trong đó có sự gia tăng mạnh mẽ diện tích đất dành cho 

KCN và thương mại dịch vụ. Ngoài ra, diện tích đất phát triển hạ tầng cũng có xu hướng tăng 

từ 11.626 ha, chiếm 5,09% (năm 2010) lên 12.951 ha (năm 2020). Sự biến động này cho thấy 

những dấu hiệu tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, 

dịch vụ, phù hợp với định hướng phát triển KTXH mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Thứ ba, có sự thay đổi tích cực trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp:  

- Đất trồng lúa: giảm 15.399 ha, chủ yếu chuyển sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng 

cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất phi nông nghiệp. Việc thực hiện chuyển đổi từ đất 

trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản mà không 

làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại sẽ đảm bảo quỹ đất trồng lúa “dự trữ” khá 

lớn.   

 - Đất nuôi trồng thủy sản: tăng 6.874 ha, chủ yếu do được chuyển sang từ đất trồng lúa, 

đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm. Đây là sự chuyển đổi phù hợp với hiệu 

quả sử dụng đất, phản ánh nuôi trồng thủy sản vẫn là một thế mạnh trong phát triển kinh tế biển 

của Trà Vinh. Với diện tích nuôi trồng thủy sản ngày càng gia tăng, Trà Vinh có cơ hội để thúc 

đẩy lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy, hải sản phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và cho 

xuất khẩu.  

Thứ tư, việc hình thành các KCN, CCN, các khu du lịch, cơ sở kinh doanh thương mại, 

dịch vụ không chỉ đã làm gia tăng diện tích đất dành cho các đối tượng này, mà đồng thời, sẽ 

góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh cả theo chiều rộng (quá trình 

mở rộng không gian phát triển đô thị và sự tăng lên nhanh chóng của dân số đô thị) và theo 

chiều sâu (quá trình xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị). 

5.2. Hạn chế 

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các 

mục tiêu phát triển KTXH dài hạn, nhưng chưa tạo được bước đột phá về thu hút và khuyến 

khích các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh cho đầu tư phát triển KTXH trên địa bàn. 

Nhóm đất phi nông nghiệp chỉ có 2/16 chỉ tiêu đạt kết quả cao và khá cao, còn lại 14/16 chỉ tiêu 

đạt mức từ thấp đến trung bình, đặc biệt có 07 chỉ tiêu đạt rất thấp là đất khu công nghiệp (3%); 

đất cụm công nghiệp (4%); đất cơ sở văn hóa (21%); đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 
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(55%); đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (22%); đất trụ sở cơ quan (28%); đất xây dựng trụ 

sở của tổ chức sự nghiệp (18%).  

- Theo quy hoạch được duyệt đến năm 2020, chỉ tiêu đất đô thị là 16.287 ha. Kết quả 

thực hiện là 10.255 ha, thấp hơn là 6.032 ha, đạt 63%. Điều này một mặt do sai lệch đất giữa 

các kỳ kiểm tra, thống kê đất đai. Tuy nhiên việc không thực hiện được kế hoạch sử dụng đất 

đô thị so với quy hoạch thể hiện sự sự không thành công trong việc thực hiện đô thị hóa trên 

địa bàn tỉnh, một số xã, trong giai đoạn này dự kiến xã thuộc thành phố và các xã thuộc thị xã 

nâng cấp thành đô thị trở thành phường, thị trấn nhưng chưa hoàn thành. 

- Còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành của tỉnh và các địa phương trong tổ 

chức thực hiện quy hoạch; công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn còn hạn chế. 

- Còn sự chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất của tỉnh với quy hoạch chuyên ngành, 

quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn.    

- Công tác quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác kiểm 

kê, thống kê đất đai giữa các kỳ theo quy định còn hạn chế.  

- Tính khả thi của kế hoạch chưa cao, nên còn một số công trình, dự án phải điều chỉnh 

quy mô, hoặc chuyển sang kỳ cuối (2016-2020), hoặc bị hủy bỏ.  

6. Bảng tổng hợp điểm mạnh - điểm yếu/ cơ hội – thách thức trong phát triển tỉnh Trà 

Vinh 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 

Thứ nhất, các điểm mạnh dưới dạng tiềm 

năng phát triển   

(1) Vị trí địa lý và tự nhiên tạo ra các tiềm 

năng phát triển kinh tế biển. 

(2) Tài nguyên đất đai, khí hậu, nước tạo ra 

các tiềm năng phát triển nông nghiệp đa dạng 

sinh học.  

(3) Tài nguyên văn hóa, lịch sử tạo ra tiềm 

năng phát triển du lịch. 

Thứ hai, các điểm mạnh từ thực trạng phát 

triển kinh tế, kỹ thuật   

(4) Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt tốc độ 

cao liên tục trong giai đoạn 2011-2020.  

(5) Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã xây 

dựng được hệ thống các quy hoạch phát triển. 

(6) Một số sản phẩm nông nghiệp tăng trưởng 

phản ánh thế mạnh về kinh tế biển của tỉnh. 

(7) Ngành công nghiệp sản xuất năng lượng 

là một thế mạnh của tỉnh. 

Thứ nhất, điểm yếu trong phát triển kinh tế 

(1)Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại dịch 

vụ thấp. 

 (2) Sản xuất nông nghiệp còn mang tính 

phân tán, tổng hợp, quy mô nhỏ.  

(3) Công nghiệp tăng trưởng cao, nhưng 

không đồng bộ. 

(4) Chưa thực hiện được các mô hình tổ chức 

sản xuất dựa trên quy mô lớn và liên kết. 

 (5) Lực lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

còn ít về số lượng, nhỏ bé về quy mô, hiệu 

quả sản xuất thấp. 

(6) Năng lực cạnh tranh của tỉnh (thể hiện qua 

chỉ số PCI) còn ở nhóm tỉnh thấp. 

Thứ hai, những điểm yếu trong phát triển 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật và khu chức năng 

(7) Hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy 

chưa đảm bảo cả số và chất lượng. 
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(8) Hệ thống thủy lợi trong trên địa bàn tỉnh 

đến nay đã được đầu tư xây dựng khá đầy đủ, 

đảm bảo yêu cầu kiểm soát mặn và ngăn 

triều. 

Thứ ba, những điểm mạnh từ thực trạng 

phát triển xã hội 

(9) Lợi thế dân số vàng với tỷ lệ lao động 

trong độ tuổi lao động cao. 

(10) Kế hoạch xây dựng nông thôn mới được 

thực hiện thành công.  

(11) Những thành quả trong các lĩnh vực  

giáo dục, y tế, văn hóa thể thao đã tạo ra 

những thế mạnh của tỉnh về xã hội so với các 

tỉnh vùng ĐBSCL. 

(12) An ninh quốc phòng luôn được giữa 

vũng và củng cố vững mạnh. 

(8) Các khu chức năng tập trung chưa được 

đầu tư phát triển và phát huy tác dụng chưa 

tốt. 

(9) Hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi đã được 

đầu tư mạnh nhưng chưa giải quyết được tình 

trạng thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.  

Thứ ba, những điểm yếu  trong phát triển 

xã hội 

(10) Xu hướng suy giảm lực lượng lao động 

và vấn đề thiếu nguồn nhân lực chất lượng 

cao. 

(11) Tỷ lệ dân số đô thị còn thấp và động lực 

phát triển kinh tế tạo ra từ khu vực đô thị còn 

hạn chế. 

(12) Một số điểm yếu trong phát triển các 

hoạt động phát triển xã hội có ảnh hưởng 

không nhỏ đến phát triển của tỉnh. 

CƠ HỘI THÁCH THỨC 

Thứ nhất, Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 

XIII với các quan điểm, đường lối chính sách 

và Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 

2021-2030, KH 5 năm 2021-2025. 

Thứ hai, các quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành trên phạm vi toàn quốc đến năm 2030 

là các cơ hội để tỉnh phát triển trong mối quan 

hệ thống nhất với các địa phương khác trong 

cả nước. 

Thứ ba, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần 

thứ XI với mục tiêu: đưa tỉnh phát triển thuộc 

nhóm đầu của Vùng ĐBSCL. 

Thứ tư, Quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL 

đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã xác định rõ 

vị thế của tỉnh Trà Vinh trong vùng ĐBSCL. 

Thứ năm, các kế hoạch cải tạo nâng cấp các 

công trình hạ tầng trọng điểm của quốc gia 

như đường quốc lộ, đường giao thông thủy, 

hệ thống cảng biển, dự án Thủy lợi,  

Một là, địa hình của tỉnh bị chia cắt phức tạp 

với độ cao của các tiểu vùng khác nhau gây 

khó khăn cho việc bảo đảm nhu cầu nước cho 

phát tiển nông nghiệp.  

Hai là, thiếu nước ngọt là một thách thức lớn 

đối với tỉnh hiện tại và tương lai trong việc 

đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt.  

Ba là, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến 

phức tạp, khó lường là thách thức phát triển 

khá lớn cả hiện tại và tương lai đối với tỉnh. 

Bốn là, thách thức đối với tỉnh từ tính chất 

cạnh tranh trong phát triển giữa các địa 

phương ngày càng cao. 

Năm là, những thách thức từ sự phát triển của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: (i) Tính sẵn 

sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin ở tỉnh còn khá thấp; (ii)  Quá trình 

tự động hóa sẽ khiến cho  việc đưa lực lượng 

lao động thuần nông, chuyên môn thấp 

chuyển sang các dự án công nghiệp là rất khó 
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 khăn; (iii) cách mạng 4.0 có thể làm gia tăng 

sự bất bình đẳng trong thu nhập giữa các tầng 

lớp dân cư trong nội bộ  tỉnh. 
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PHẦN III:  

QUAN ĐIỂM, CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU  

VÀ CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN TỈNH 

 

1. Quan điểm phát triển 

(1) Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững gắn với bảo tồn, duy trì và phát triển văn 

hóa dân tộc; 

(2) Phát triển có đột phá và ưu tiên;  

(3) Đặt phát triển tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng ĐBSCL và cả nước; 

(4) Phát triển dựa vào khoa học công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo; 

(5) Phát triển gắn với chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; 

2. Các phương án phát triển và lựa chọn phương án phát triển trong thời kỳ quy hoạch 

2.1. Các phương án phát triển 

2.1.1. Phương án 1 (Phương án cơ sở): Phát triển dựa theo xu hướng hiện trạng (trong 10 năm 

qua) – Động lực tăng trưởng chủ yếu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp sản xuất điện.  

2.1.2. Phương án 2: Nền kinh tế phát triển dựa trên lợi thế kinh tế biển và khu vực đô thị ven 

biển với động lực thúc đẩy là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. 

2.1.3. Phương án 3: phát triển dựa trên lợi thế nhờ liên kết (hướng tới không gian mở) và chủ 

động ứng phó được với mọi điều kiện BĐKH (xâm nhập mặn và nước biển dâng). 

2.2. Đánh giá và lựa chọn phương án 

Phương án 1 chỉ là phương án cơ sở và không được lựa chọn trong thời kỳ quy hoạch. 

Phương án 3 là phương án chọn vì nó bảo đảm tính hiệu quả và bền vững trong dài 

hạn. Với phương án này, Trà Vinh sẽ thực hiện được các mục tiêu được đặt ra trong ĐH Đảng 

bộ tỉnh nhiệm kỳ thứ XI đến năm 2030 và có khả năng tiếp tục phát triển tốt với tầm nhìn dài 

hạn đến 2050.  

Phương án 2 được xác định là phương án dự phòng, được áp dụng trong trường hợp 

các mối liên kết phát triển trong toàn vùng ĐBSCL bị đứt gãy vì một lý do nào đó mà phương 

án 3 không thực hiện được. 

3. Mục tiêu và chỉ tiêu phát triển (theo phương án chọn) 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

 Trà Vinh đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao (ngang với mức thu 

nhập trung bình của vùng ĐBSCL) với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung 

tâm năng lượng sạch của vùng. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ cao và các động 

lực tăng trưởng tập trung, hiện đại để khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh trong không 

gian kinh tế mở của vùng ĐBSCL và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế gắn với 

mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất của người dân, duy trì và phát huy bản sắc 

văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh (trong đó nhấn mạnh đến an 

ninh quốc phòng vùng biển) 

. 
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3.2. Mục tiêu cụ thể  

Thứ nhất: Tạo dựng và phát triển các ngành sản phẩm động lực tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh; 

Thứ hai: Tạo dựng và phát triển các điểm động lực tăng trưởng kinh tế dựa trên mô 

hình đô thị - công nghiệp; 

Thứ ba: Tham gia và giải quyết tốt mối liên kết kinh tế với các trung tâm đầu mối phát 

triển của vùng ĐBSCL; 

Thứ tư: Phát triển hệ thống doanh nghiệp đủ mạnh để tăng cường năng lực cạnh tranh 

đối với các ngành sản phẩm động lực;  

Thứ năm: Tạo sự lan tỏa tích cực các thành quả của phát triển kinh tế đến nâng cao 

chất lượng cuộc sống và môi trường sống của người dân và được bảo đảm bằng nền an ninh, 

quốc phòng vững mạnh.  

3.3. Các chỉ tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030 

Bảng 1: Các chỉ tiêu tổng hợp (theo phương án chọn) 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2025 2030 

Tốc độ tăng trưởng 

2021 -

2025 

2026-

2030 

2021-

2030 

Các chỉ tiêu về kinh tế 

1 Tổng sản phẩm GRDP (giá SS2010) Tỷ đồng 65.085 115.553 10,81% 12,17% 11,49% 

 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Tỷ đồng 12.757 14.147 2,52% 4,13% 3,32% 

 Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 33.697 69.297 14,48% 16,51% 15,49% 

 Dịch vụ Tỷ đồng 16.153 29.602 8,73% 12,88% 10,81% 

 Thuế sản phẩm Tỷ đồng 2.478 2.507    

2 Tổng sản phẩm GRDP (giá HH) Tỷ đồng 103.235 143.625    

 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Tỷ đồng 23.393 25.824    

 Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 45.844 66.268    

 Dịch vụ Tỷ đồng 29.938 47.396    

 Thuế sản phẩm Tỷ đồng 4.060 4.137    

3 GRDP bình quân (giá hiện hành) 
Triệu 

đồng 
102 141,34    

4 Cơ cấu kinh tế trong GRDP % 100 100    

 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 22,66 17,98    

 Công nghiệp, xây dựng % 44,41 46,14    
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 Dịch vụ % 29,00 33,00    

 Thuế sản phẩm (giá HH) % 3,93 2,88    

5 Cơ cấu kinh tế trong VA % 100 100    

 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 23,59 18,51    

 Công nghiệp, xây dựng % 46,23 47,51    

 Dịch vụ % 30,19 33,98    

6 
Tổng vốn đầu tư (luỹ kế cả giai 

đoạn) 
Tỷ đồng 169.538 227.767    

7 Năng suất lao động 
Triệu 

đồng 
173,32 235,58    

8 
Tốc độ tăng NSLĐ (trung bình giai 

đoạn) 
% 9,91 11,65    

9 Tốc độ tăng Thu NSNN trên địa bàn % 12 15    

Các chỉ tiêu về xã hội 

1 Dân số 
Nghìn 

người 
1.013,01 1.016,17    

2 Tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên % 0,80 0,75    

3 Dân số đô thị  
Nghìn 

người 
334,29 406,47    

4 Dân số tuổi lao động  
Nghìn 

người 
598,411 609,673    

5 
Dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm 

việc  

Nghìn 

người 
580,868 595,536    

6 Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp  % 35 40    

7 Tỷ lệ lao động/dân số % 59 60    

8 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 70 75    

9 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có cấp 

bằng, chứng chỉ 
% 37 40    

10 Giải quyết việc làm mới hàng năm 
Lao 

động 
25.000 30.000    

11 Tỷ lệ tham gia BHYT % 95 95    

12 
Tỷ lệ tham  gia BHXH trong lực 

lượng lao động trong độ tuổi  
% 45 45    
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13 Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 99,5 %    

14 Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi % 100 100    

15 Số giường bệnh/vạn dân Giường 30 35    

16 Số bác sĩ/vạn dân Bác sĩ 10-12 14-16    

17 
Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng được xử lý 
% 100 100    

18 Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị % <3,5% <3,5%    

19 Tuổi thọ bình quân  Năm 74-74,5 75-75,5    

20 
Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều bình 

quân năm 
% 1,5-2 1-1,5    

21 Chỉ số phát triển con người (HDI) Đơn vị >0,7 >0,75    

22 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM  % 100 100    

23 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao % 51 70    

24 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu % 20 50    

25 
Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn 

NTM  
% 100 100    

26 
Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu 
Huyện - 4    

27 Tỷ lệ đô thị hóa % 33 40    

Các chỉ tiêu về môi trường 

1 
Tỷ lệ dân số được sử dụng nước 

sạch khu vực đô thị 
% 99,5 100    

2 
Tỷ lệ dân số được sử dụng nước 

sạch khu vực nông thôn 
% 99 100    

3 
Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử 

lý ở khu vực đô thị 
% 98,5 100    

4 
Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử 

lý ở khu vực nông thôn 
% 80 90    

5 
Tỷ lệ các khu, cụm CN, khu đô thị 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
% 100 100    

6 Tỷ lệ che phủ rừng % 4,2 4,5    

Các chỉ tiêu quốc phòng, an ninh 
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1 Tỷ lệ tuyển quân % 100 100    

2 
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững 

mạnh về quốc phòng an ninh 
% >97 >98    

3 
% khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về 

ANTT” 

% 95 100 
   

4 
% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT”  

% 90 95 
   

Nguồn: Tính toán của đơn vị tư vấn 

4. Lựa chọn các khâu đột phá 

Thứ nhất, đột phá về tư duy phát triển; 

Thứ hai, đột phá trong cơ chế chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bao 

gồm: (i) Cải thiện chỉ số PCI; (ii) Cải thiện chỉ số PAPI ;  

Thứ ba, đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi theo hướng hiện 

đại, tiện ích và hiệu quả và hướng tới sống chung với mặn;  

Thứ tư, đột phá trong đẩy mạnh KHCN và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh 

doanh và trong quản lý điều hành phát triển với nội dung thích ứng với xu thế phát triển của 

cuộc CMCN 4.0; 

Thứ năm, đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với mục 

tiêu phát triển.  

5. Tầm nhìn đến 2050 

5.1. Tầm nhìn 

Trà Vinh trở thành tỉnh đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập cao. Vị trí là một trong 

những trung tâm kinh tế biển và trung tâm điện gió của cả nước được củng cố vững chắc. Nền 

kinh tế phát triển dựa trên động lực là mạng lưới các đô thị biển được hoạt động và kết nối hiệu 

quả với bên ngoài bằng hệ thống kết cấu hạ tầng và khu chức năng hiện đại. Xã hội phát triển 

dựa trên sự kết hợp giữa văn minh, sáng tạo, hiện đại và dân chủ, với các nét văn hóa dân tộc 

Khmer và văn hóa vùng sông nước được duy trì, phát triển. Môi trường sống của người dân 

được cải thiện và bảo đảm an toàn bằng các tiềm lực quốc phòng và an ninh vùng biển được 

được củng cố vững chắc. 

5.2. Các mục tiêu cụ thể 

- GRDP bình quân đầu người đạt mức thu nhập cao: khoảng 1.800 – 20.000 USD/người 

(tính theo giá PPP năm 2011), gấp 3 lần so với năm 2030; 

- Cơ cấu ngành kinh tế: tỷ trọng CN và TMDV chiếm khoảng 90% GRDP và 70% số 

việc làm, trong đó TMDV chiếm khoảng 45%;  

- Tỷ trọng dân số sống ở khu vực đô thị chiếm trên 60%; 

- Dân số trung lưu chiếm trên 60%;  

- Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trình độ thu nhập cao: trên 0,8 

- Hướng tới một môi trường bền vững với chất lượng không khí, đất, nước được luôn 

cải thiện trong bối cảnh xâm nhập mặn chiếm 100% diện tích toàn tỉnh;  
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PHẦN IV:  

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH QUAN TRỌNG 

 

1. Luận cứ phát triển các ngành quan trọng 

1.1. Luận cứ lựa chọn các ngành quan trọng 

(i) Thứ nhất, phải phát huy được lợi thế của tỉnh về điều kiện tự nhiên để lựa chọn 

đầu tư phát triển các ngành quan trọng của tỉnh nhằm góp phần phát triển Trà Vinh theo hướng 

công nghiệp hoá, hiện đại hóa, thực hiện thành công các mục tiêu của Quy hoạch tích hợp tổng 

thể phát triển KTXH tỉnh Trà Vinh. 

(ii) Thứ hai, các ngành quan trọng phải được tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết 

dọc theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hoặc liên kết ngang giữa các ngành kinh tế 

nhằm khai thác tối đa lợi thế phát triển và hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp với nguyên tắc liên kết 

vùng ĐBSCL.  

(iii) Thứ ba, các ngành quan trọng được phát triển theo hướng áp dụng công nghệ 

hiện đại ngay từ đầu, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và có đóng góp giá trị gia 

tăng lớn vào GRDP của tỉnh, hướng tới xuất khẩu. 

(iv) Thứ tư, các ngành quan trọng phải thích ứng tốt với BĐKH, đảm bảo tính bền 

vững môi trường sinh thái, lựa chọn các mô hình sản xuất thuận thiên để bảo tồn, nâng cao 

khả năng tự phục hồi và tính bền vững của nguồn lợi tự nhiên. 

1.2. Các ngành quan trọng được lựa chọn 

Ngành công nghiệp: (i) công nghiệp điện sử dụng năng lượng tái tạo; (ii) công nghiệp 

chế biến nông lâm thủy sản (đặc biệt nhấn mạnh đến chế biến thủy sản); (iii) công nghiệp điện, 

điện tử; (iv) công nghiệp cơ khí (cơ khí chính xác, cơ khí nông nghiệp và các sản phẩm cơ khí 

tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải); (v) công nghiệp vật liệu xây dựng (sản xuất vật liệu mới 

xanh, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng) và (vi) công nghiệp hóa chất (chú trọng các sản phẩm 

hóa chất phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản an toàn sinh học). 

Ngành nông nghiệp: (i) nuôi trồng thủy sản (tập trung vào tôm nước lợ); (ii) duy trì 

hợp lý diện tích trồng lúa chất lượng cao ở những vùng ít nhiễm mặn, chuyển đổi dần các diện 

tích bị nhiễm mặn do tác động của nước biển dâng sang trồng cây ăn trái và cây công nghiệp 

ngắn ngày có giá trị cao và chịu mặn tốt (xoài, dừa, cây có múi, nhãn…) và (iii) trồng rừng 

ngập mặn (ở các vùng ven biển có điều kiện). 

Ngành thương mại: Phát triển các hình thức thương mại bán buôn, bán lẻ, khai thác 

tối đa lợi thế của thương mại điện tử phục vụ nhu cầu đời sống tại các trung tâm đô thị, nhu cầu 

sản xuất tại các KCN và xuất khẩu; (ii) phát triển các lĩnh vực thương mại hậu cần phục vụ sản 

xuất và xuất khẩu (vận tải, ngân hàng tài chính…). 

Ngành du lịch: Phát triển các hình thức du lịch gắn với văn hóa Khmer và đặc trưng du 

lịch vùng sông nước miệt vườn (du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch di sản văn hóa) 

hoặc tổ chức các tuyến, tour du lịch có sự liên kết với các tỉnh khác trong vùng ĐBSCL dọc 

theo các tuyến sông Tiền, sông Hậu, tiến tới phát triển các tour du lịch quốc tế xuyên biên giới 

(liên kết với các tuyến du lịch bằng du thuyền từ Campuchia).  
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2. Phương hướng phát triển công nghiệp  

2.1. Quan điểm phát triển 

Thứ nhất, phát triển công nghiệp của tỉnh phải phù hợp với định hướng chiến lược và 

quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng ĐBSCL, gắn liền với quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.  

Thứ hai, phát triển công nghiệp phải dựa trên cơ sở kết hợp giữa khai thác các tiềm 

năng, lợi thế và nguồn lực bên trong với việc thu hút các nguồn lực bên ngoài theo quan điểm 

tập trung hóa và phát triển bền vững.  

Thứ ba, tổ chức, sắp xếp không gian các khu/cụm công nghiệp, doanh nghiệp công 

nghiệp theo hướng tập trung hóa, tiết kiệm tối đa chi phí vận tải cho doanh nghiệp, tăng cường 

hợp tác liên kết phát triển giữa các khu/cụm công nghiệp, doanh nghiệp với bên ngoài, nhất là 

với các địa phương trong vùng.  

Thứ tư, phát triển ngành công nghiệp phải kết hợp chặt chẽ với củng cố và nâng cao 

tiềm lực quốc phòng – an ninh trên địa bàn. 

2.2. Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030 

Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên và kết cấu hạ tầng đã 

có, phát triển phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả các ngành công nghiệp theo hướng 

hiện đại, có chọn lọc, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, chú trọng các ngành, lĩnh 

vực có lợi thế: sản xuất năng lượng điện, công nghiệp phục vụ nghề cá, chế biến nông, thủy sản 

thực phẩm, sản xuất đường và các sản phẩm sau đường, may mặc, cơ khí chế tạo nông cụ, đóng 

và sửa chữa tàu,... Thực hiện đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, ưu tiên phát triển 

các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hướng tới xây dựng thương 

hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2030, Trà Vinh cơ bản trở thành tỉnh có nền công 

nghiệp phát triển. 

2.3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Tiếp tục củng cố phát triển ngành công nghiệp năng lượng và các sản phẩm phụ trợ với 

vị thế là trung tâm năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL; phát triển các ngành công nghiệp gắn 

với kinh tế biển trong đó ưu tiên phát triển ngành chế biến thực phẩm theo hướng chế biến sâu 

với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Trong điều kiện cho phép phát triển mạnh 

các sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong các ngành công 

nghiệp sản xuất cơ khí chính xác, chế tạo; công nghiệp điện tử. Đến năm 2050 Trà Vinh trở 

thành tỉnh có công nghiệp phát triển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào 

chuỗi giá trị toàn cầu. 

2.4. Định hướng phát triển một số ngành sản phẩm quan trọng  

Đẩy mạnh phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) cho sản 

xuất điện, phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL.  

Ngành chế biến thủy sản phát triển theo hướng mở rộng quy mô, nâng công suất, đổi 

mới công nghệ các nhà máy hiện có, xây dựng nhà máy chế biến mới có công nghệ hiện đại. 

Công nghiệp chế biến thủy sản được quy hoạch tại các huyện ven biển: huyện Trà Cú, huyện 

Châu Thành, huyện Càng Long, thị xã Duyên Hải. 

Ngành chế biến lương thực, thực phẩm: Phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với 

các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương nhằm mở rộng chuỗi giá trị nông sản. Công 

nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm được quy hoạch tại các huyện Châu Thành, Càng Long, 

Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang 
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Phát triển ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử làm bệ đỡ cho sự phát triển của ngành 

công nghiệp điện hiện tại và tương lai, là cơ sở thu hút vốn đầu tư vào các dự án điện của địa 

phương. Hoạt động sản xuất thiết bị điện được bố trí quy hoạch quanh Trung tâm điện lực 

Duyên Hải và khu công nghiệp Long Đức, TP Trà Vinh.  

Nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đa dạng hoá sản phẩm 

đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí cho các ngành kinh tế của tỉnh, trong đó chú trọng phát triển 

các sản phẩm cơ khí như đóng, sửa chữa tàu, hậu cần nghề cá, tiến tới trở thành trung tâm cơ 

khí phục vụ các ngành giao thông vận tải của cả vùng. Ngành công nghiệp cơ khí được bố trí 

quy hoạch tại các huyện Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang 

Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 

trường sinh thái; Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng được bố trí quy hoạch tại các 

khu công nghiệp của Tỉnh. 

Phát triển ngành công nghiệp hoá chất theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, 

thân thiện môi trường bao gồm các lĩnh vực vô cơ và hữu cơ trọng yếu, đáp ứng các yêu cầu 

các ngành trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng. Các ngành công nghiệp 

hóa chất và sản phẩm hóa chất được bố trí phân bố trong một số cụm công nghiệp (CCN Tân 

Ngại, huyện Châu Thành… ) và trên địa bàn TP Trà Vinh. 

3. Phương hướng phát triển Nông nghiệp 

3.1. Quan điểm phát triển  

Phát triển nông nghiệp tỉnh Trà Vinh theo hướng hiện đại, trên cơ sở phát huy các lợi 

thế so sánh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa có 

chất lượng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và mang lại thu nhập cao cho 

nông dân;  

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn an toàn, 

từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, 

nông nghiệp hữu cơ 

Phát triển nông nghiệp hướng vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn với bảo đảm 

chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với chuỗi giá trị sản xuất - chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm, gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái; 

Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa nông thôn và bảo 

vệ môi trường, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.  

Phát triển nông nghiệp phải gắn với xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, truy xuất 

nguồn gốc, cơ giới hóa đồng bộ và chuyển đổi số. 

3.2. Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030  

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng 

và khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người 

dân ở khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh phát 

triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến nông sản, 

thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Đưa Trà 

Vinh là trở thành tỉnh trọng điểm nông nghiệp quốc gia, đứng nhóm đầu khu vực ĐBSCL.  

3.3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Thủy sản là ngành kinh tế trọng yếu trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và kinh 

tế biển của tỉnh Trà Vinh; bảo đảm an sinh xã hội, làng cá xanh, sạch, đẹp, văn minh; lao động 

thủy sản có mức thu nhập ngang bằng mức bình quân chung của vùng và cả nước; góp phần 

bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
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3.4. Định hướng phát triển 

Từ nay đến năm 2030 được xác định là giai đoạn chuyển đổi dần cơ cấu sản xuất theo 

hướng ưu tiên lựa chọn các mô hình sản xuất “thuận thiên” thích ứng dần với BĐKH, giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai và nâng cao năng lực phục hồi của hệ thống sản xuất.  

Tập trung phát triển các loại hình, vật nuôi có tiềm năng và thị trường như thịt gia cầm, 

trứng; duy trì chăn nuôi heo và bò, đảm bảo an toàn thực phẩm, bền vững môi trường, an toàn 

sinh học và an toàn dịch bệnh. Phát triển chăn nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại các 

trang trại và doanh nghiệp lớn, đồng thời khuyến khích chăn nuôi hộ truyền thống có cải tiến 

theo hướng chuyên nghiệp hóa, chăn nuôi an toàn sinh học và hữu cơ.  

Phát triển ngành nuôi thủy sản theo hướng nuôi tập trung công nghiệp, công nghệ hiện 

đại với các cơ sở sản xuất quy mô lớn và đối với hộ quy mô nhỏ thì áp dụng công nghệ cải tiến, 

nuôi hữu cơ,...Ưu tiên phát triển vùng nuôi chuyên canh chính cho các sản phẩm chiến lược 

như tôm (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), cá tra. 

Phát triển khai thác thủy sản vùng khơi hiệu quả, bền vững trên cơ sở giảm dần cường 

lực khai thác, cân đối với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, tái bố trí sinh kế của cộng đồng ngư 

dân sang phát triển nuôi trồng, chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch... 

Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng phòng 

hộ, chú trọng trồng rừng ven biển, ven sông để phòng, chống sạt lở và phát huy tối đa hiệu quả 

chức năng phòng hộ, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học góp 

phần giảm thiểu tác hại do thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

3.5. Định hướng phát triển các ngành sản phẩm quan trọng 

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, giữ ổn định khoảng 80 ngàn ha đất trồng lúa; 

diện tích gieo trồng khoảng 195 ngàn ha, sản lượng đạt khoảng 1,18 triệu tấn thóc/năm góp 

phần cung cấp nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phát triển vùng sản xuất trọng điểm 

lúa gạo tại các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long, Cầu Kè và Duyên Hải. 

Thực hiện bình tuyển cây ăn trái đầu dòng chất lượng và đặc sản nhằm tạo ra các giống 

chất lượng tốt thích ứng được với điều kiện biến đổi khí hậu. Diện tích trồng cây ăn quả đạt 

22.000ha vào năm 2030, tập trung ở các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, 

Trà Cú và TP Trà Vinh.  

Giữ ổn định diện tích cây dừa 25.000 đến 26.000 ha đến năm 2030, cho sản lượng 

327.300 tấn tập trung ở các huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu 

Ngang và TP Trà Vinh.  

Tôm nước lợ là thế mạnh của tỉnh, là sản phẩm thuộc nhóm chủ lực quốc gia, tập trung 

phát triển mạnh ở các huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Trà Cú và thị xã Duyên Hải 

với diện tích dự kiến đạt 14.000ha. 

Phát triển rừng ngập mặn đảm bảo đạt tỷ lệ độ che phủ rừng trên diện tích tự nhiên đến 

năm 2025 đạt 4,2%, đến năm 2030 đạt 4,5% theo mục tiêu đã đặt ra. Trồng mới 1.476,42 ha 

rừng (rừng sản xuất 705,09 ha, rừng phòng hộ 771,33 ha) nâng tổng diện tích rừng toàn tỉnh đạt 

10.654,09 ha (rừng phòng hộ 6.158,28 ha tập trung ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố (trừ 

huyện Tiểu Cần), rừng sản xuất 4.495,81 ha tập trung ở huyện Châu Thành, Duyên Hải và TX 

Duyên Hải). 
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4. Phương hướng phát triển thương mại dịch vụ 

4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển:  

4.1.1 Quan điểm phát triển 

Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững, bảo đảm 

các dịch vụ cơ bản với chất lượng ngày càng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Phát triển các ngành dịch vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, sáng tạo, ứng 

dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong bối cảnh CMCN 4.0; ưu tiên tập trung phát 

triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất vật chất của địa 

phương, từ đó đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại. 

4.1.2 Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030  

Phát triển khu vực thương mại dịch vụ trở thành khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong nền 

kinh tế với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao; đưa Trà Vinh trở thành cửa ngõ 

quan trọng của khu vực ĐBSCL ra biển. Chuyển dịch cơ cấu khu vực dịch vụ theo hướng tăng 

nhanh các dịch vụ chủ lực; hình thành các phân ngành, các sản phẩm dịch vụ mới có giá trị gia 

tăng cao.  

4.1.3 Tầm nhìn đến 2050 

Phát triển mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng cao để nâng cơ cấu ngành dịch vụ trong cơ 

cấu kinh tế: tiếp tục phát triển các dịch vụ thiết yếu như thương mại, bán buôn, bán lẻ để đáp 

ứng nhu cầu dịch vụ cơ bản của nhân dân. Ưu tiên phát triển các sản phẩm như dịch vụ logistics 

cảng biển, du lịch, đưa Trà Vinh trở thành điểm du lịch đặc thù của Vùng ĐBSCL và trở thành 

ngành trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh. 

4.1.4 Định hướng phát triển một số ngành sản phẩm quan trọng 

Tập trung phát triển dịch vụ thương mại rộng khắp, nâng cao khả năng tham gia điều 

tiết, cân đối cung cầu, đảm bảo lưu thông hàng hoá thông suốt, cung cấp đầy đủ các loại vật tư, 

mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, người sản xuất. 

Tập trung đầu tư phát triển một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Phát triển thương mại 

điện tử trở thành hình thức thương mại chủ đạo bên cạnh các loại hình thương mại truyền thống 

phù hợp với xu thế phát triển. Phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hài hòa, đồng bộ giữa hạ 

tầng thương mại hiện đại và truyền thống; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ, trung 

tâm thương mại, siêu thị, nhất là khu vực nông thôn. 

Phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh toàn diện, bền vững với vai trò là một trong những 

ngành kinh tế trụ cột của tỉnh, trở thành một trong điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng ĐBSCL, 

khác biệt có sức cạnh tranh cao; Phát triển đồng thời du lịch biển; du lịch di sản văn hóa, du 

lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trong đó lấy du lịch di sản văn hóa, đặc biệt là văn hóa Khmer 

làm mũi nhọn và du lịch di sản văn hóa trên nền các giá trị văn hóa Khmer làm trọng tâm; Phát 

triển các điểm đến, tuyến du lịch trong địa bàn tỉnh Trà Vinh và liên kết với các điểm đến trong 

khu vực ĐBSCL. 

Phát triển theo hướng đa dạng hóa, khai thác có hiệu quả các loại hình vận tải đường 

bộ, đường thủy, đường sông; tận dụng hạ tầng cảng biển đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển 

logistics. Tiếp tục nâng cấp hệ thống kho bãi, bảo quản hàng hóa, dịch vụ hậu cần, nhất là các 

bến cảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao 

động và chất lượng dịch vụ vận tải, logistics. Hình thành và phát triển 01 TT logistics cấp Tỉnh 

(kho ngoại quan) tại Khu kinh tế Định An đến năm 2025 quy mô 30ha và đến năm 2030 mở 

rộng lên 70ha; Tập trung đầu tư nâng cấp Cảng Định An ở Cửa Luồng, các cảng phục vụ nghề 

Cá (Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang). 
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5. Phương hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

5.1. Quan điểm phát triển 

Thứ nhất, phát triển khoa học và công nghệ Trà Vinh phù hợp, thống nhất với quy hoạch 

tổng thể quốc gia, chiến lược phát triển KTXH, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và 

đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 và các quy hoạch khác có liên quan trong cùng giai đoạn 

phát triển; 

Thứ hai, nâng cao tính tự chủ đồng thời từng bước tái cấu trúc hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập nhằm đảm bảo phát huy lợi thế tối đa về khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo của tỉnh.. 

5.2. Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030 

Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ 

thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh được 

trang bị hiện đại, đồng bộ. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có đủ khả năng làm chủ, phát 

triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến và hiện đại; có khả năng đón đầu và các ý tưởng 

sáng tạo từ đó có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng trên các lĩnh vực khác nhau 

để thực hiện mục tiêu phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh. 

5.3. Tầm nhìn đến 2050 

Khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển KTXH của tỉnh Trà Vinh. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, các kết quả nghiên cứu khoa 

học được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả tạo động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh theo chiều sâu. 

Trên địa bàn tỉnh có các cơ sở nghiên cứu khoa học chuyên sâu có tầm cỡ quốc gia. Đội ngũ 

nhân lực nghiên cứu khoa học phát triển, có những chuyên gia đầu ngành của vùng và cả nước 

trong một số lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. 

5.4. Phương hướng phát triển 

Triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động KHCN&ĐMST phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội; đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH của tỉnh theo hướng phát triển bền vững. Xây dựng 

được các nhóm chuyên gia KH&CN có uy tín trong khu vực trên các lĩnh vực.  

Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên môn 

hoá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và nghiên cứu khoa học. Tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao 

năng lực, chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao khả năng ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ vào thực tiễn. 

6. Phương hướng phát triển xã hội 

6.1. Phương hướng phát triển giáo dục- đào tạo 

6.1.1. Quan điểm phát triển  

Thứ nhất, hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học trong phát triển giáo dục đào 

tạo:thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo; ; giáo dục thế hệ 

trẻ phát triển hài hòa, toàn diện, có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập; có năng lực giải quyết 

vấn đề và khả năng thích ứng với xã hội; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

đạo đức cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên 

Thứ hai, phát triển giáo dục đào tạo dựa trên việc chú trọng phân luồng sớm, tăng cường 

tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. .  

Thứ ba, thực hiện xã hội hóa giáo dục và dạy nghề trên cơ sở củng cố sắp xếp lại các 

điểm trường gắn với đầu tư xây dựng trường, lớp các cấp học phổ thông, các cơ sở nghề hiện 
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có, phấn đấu thành lập mới các trung tâm giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, các hình thức 

dạy nghề tại các làng nghề, thực hiện thí điểm cho các tổ chức và cá nhân thuê cơ sở dạy nghề 

do Nhà nước đầu tư với giá ưu đãi nhằm hỗ trợ quá trình xã hội hóa ở những nơi kinh tế chưa 

phát triển, hoặc những cơ sở dạy nghề công lập hoạt động kém hiệu quả.  

6.1.2. Mục tiêu phát triển  

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đồng thời, 

xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, chú trọng chất 

lượng và hiệu quả; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập.  

Phát triển đào tạo cao đẳng, trung cấp nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp đáp ứng nhu cầu 

của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhu cầu về nhân lực trực tiếp phục vụ các 

khu, cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn và phục vụ xuất khẩu lao động. 

Xây dựng Đại học Trà Vinh thành trường định hướng nghiên cứu, trung tâm đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, thủy hải sản, y dược. 

6.1.3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học 

tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; 

bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa 

và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản 

sắc dân tộc. Duy trì chất lượng giáo dục đạt trình độ trong tốp đầu cả nước. Giảm sự bất bình 

đẳng và chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, phấn đấu không còn trẻ bỏ học, 

trẻ em ngoài nhà trường. 

6.2. Phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe 

6.2.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển  

a. Quan điểm phát triển 

- Thực hiện công bằng và hiệu quả trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

cộng đồng. Phát triển hệ thống y tế hiện đại và bền vững; kết hợp y học hiện đại và y học cổ 

truyền; thúc đẩy tiến độ các kỹ thuật cao, chuyên sâu; phù hợp với trình độ phát triển KTXH 

của địa phương.  

- Bảo đảm tính đồng bộ và liên tục trong hoạt động chuyên môn của từng tuyến cũng 

như giữa các tuyến. Phát triển cân đối hợp lý giữa mạng lưới bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 

giữa lĩnh vực điều trị và lĩnh vực dự phòng, giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu coi y tế dự 

phòng là giải pháp chủ yếu để bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người dân. Kết hợp đồng 

bộ quân dân y và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế ngành trong khám chữa bệnh và chăm 

sóc sức khoẻ cho người dân tại địa phương.  

- Đẩy mạnh xã hội hoá y tế, tạo điều kiện và tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong 

phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với 

các đơn vị y tế công lập, gắn với lộ trình thực hiện tự chủ nhằm xây dựng nền tài chính y tế 

lành mạnh, đảm bảo tính công bằng trong bảo vệ chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh của 

người dân.  

b. Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 theo hướng đa dạng, hiệu quả và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân trong bảo vệ, chăm sóc và 
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nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm mọi người dân được công bằng trong tiếp cận và hưởng 

thụ các dịch vụ y tế có chất lượng; người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt 

về thể chất và tinh thần; giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất 

lượng dân số góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của quá trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương. 

c. Tầm nhìn đến 2050 

Hiện đại hóa hệ thống y tế của tỉnh, bảo đảm tính hệ thống và liên tục trong hoạt động 

chuyên môn trong từng tuyến cũng như giữa các tuyến. Các cơ sở khám chữa bệnh và phục hồi 

chức năng tiếp tục được phát triển hợp lý về các chuyên khoa với quy mô sao cho phù hợp với 

đặc điểm về mô hình bệnh tật, về điều kiện tự nhiên và độ bao phủ về mạng lưới KCB trên địa 

bàn. Thực hiện công bằng, hiệu quả và phát triển trong BVCS&NCSKND. Phát triển mô hình 

bác sỹ gia đình, các phòng khám đa khoa khu vực liên xã và các bệnh viện đa khoa khu vực 

liên huyện để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đẩy mạnh chăm sóc sức 

khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.  

6.3. Phát triển văn hóa – thể thao 

6.3.1. Phát triển văn hóa 

1/ Quan điểm phát triển  

-  Quán triệt quan điểm coi phát triển văn hóa là xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, 

là mục tiêu, động lực phát triển bền vững.  

- Xây dựng và phát triển văn hóa tỉnh cần được coi là sự nghiệp của toàn dân do Đảng 

lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan 

trọng, mà vai trò nòng cốt là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Phát triển văn hoá tỉnh cần dựa trên nội lực là chính, kết hợp với nguồn lực từ bên 

ngoài, hình thành các sản phẩm văn hoá, bảo đảm phát triển bền vững.  

2/ Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030 

Xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh Trà Vinh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát 

triển con người, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kết hợp các phương thức truyền thống với 

áp dụng tích cực các thành quả của CMCN 4.0 nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 

hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, năng lực sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng, có lối sống văn hóa, 

quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Đảm bảo cho người dân các địa phương, 

vùng, miền trong tỉnh bình đẳng trong cơ hội đóng góp và hưởng thụ các thành quả của phát 

triển văn hóa. 

3/ Tầm nhìn đến 2050 

Đến năm 2050, Trà Vinh phấn đấu xây dựng thành công môi trường văn hóa lành mạnh, 

con người phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực sáng tạo, tuân thủ pháp 

luật, có ý thức cộng đồng, có lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã 

hội. Người dân các địa phương trong tỉnh bình đẳng trong cơ hội đóng góp và hưởng thụ các 

thành quả của phát triển văn hóa. 
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6.3.2. Phát triển thể dục – thể thao 

1/ Quan điểm phát triển 

- Phát triển thể dục – thể thao hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân, cải thiện 

vóc dáng thanh thiếu niên, tạo thói quen rèn luyện sức khỏe cũng như sự quan tâm tới các loại 

hình giải trí TDTT.  

- Nhấn mạnh thể dục dục thể thao thành tích cao bên cạnh phát triển các môn thể thao 

quần chúng yêu thích, quan tâm tới phong trào TDTT ở các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, 

lực lượng vũ trang.  

- Chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên, huấn luyện 

viên TDTT cho toàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp dịch vụ 

TDTT, đáp ứng nhu cầu nhân dân trong tỉnh và phù hợp với định hướng, mục tiêu chung của 

tỉnh.  

- Mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế trong sự nghiệp phát triển TDTT để tăng 

cường hiểu biết lẫn nhau, tạo đà cho các mối quan hệ tốt đẹp về KTXH khác. 

2/ Mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030  

Phát triển thể dục, thể thao ngày càng đa dạng, phong phú và bền vững. Thể dục thể 

thao quần chúng được phát triển đồng đều trong dân cư, góp phần nâng cao sức khỏe và tuổi 

thọ của người dân trong tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện các tuyến vệ tinh, năng 

khiếu phục vụ cho thể thao thành tích cao hướng đến phát triển thể thao thành tích cao và thể 

thao chuyên nghiệp ở mức khá so với các địa phương khác trong cả nước. Nâng cấp chất lượng 

công trình TDTT bằng nguồn vốn nhà nước và vốn xã hội hóa để tạo điều kiện đáp ứng nhu 

cầu người dân trong TDTT và phát triển phong trào TDTT sâu rộng trong toàn tỉnh. 

3/ Tầm nhìn đến năm 2050 

Đến năm 2050, ngành TDTT trở thành lĩnh vực quan trọng đóng góp lớn vào sự phát 

triển KTXH thông qua việc nâng cao sức khỏe người dân, nâng cao vị thế của tỉnh, là công cụ 

ngoại giao kết nối với các địa phương khác trong cả nước cũng như trong khu vực. Phát triển 

kinh tế TDTT có đóng góp lớn vào GRDP của tỉnh. 

7. Phương hướng phát triển dân số - lao động – việc làm - an sinh xã hội 

7.1. Phát triển dân số - lao động – việc làm 

a. Quan điểm phát triển 

- Duy trình cơ cấu dân số vàng và giảm rủi ro suy giảm lao động thông qua thu hút giữ 

chân và hòa nhập lao động thanh niên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển 

giáo dục - đào tạo. 

- Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hướng việc làm xanh, bền vững và thích 

ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh cơ cấu việc làm sử dụng lao động được đào tạo, 

ứng dụng công nghệ, khuyến khích khởi nghiệp xanh và đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp 

phù hợp với trình độ phát triển KTXH của Tỉnh Trà Vinh. 

b. Mục tiêu phát triển 

Duy trì mức sinh thay thế và mức gia tăng dân số trung bình. Giảm tốc độ già hóa dân 

số. Nâng cao chất lượng con người, chất lượng dân số.  
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c. Tầm nhìn đến 2050 

Ổn định quy mô dân số ở mức trên 1 triệu dân, tốc độ gia tăng dân số ổn định khoảng 

1%/năm. Thực hiện các chiến lược thu hút và giữ chân lao động trẻ, đảm bảo số lượng và chất 

lượng của lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của tỉnh. Đưa lao động ra khỏi 

nông nghiệp nhưng không làm tăng di dân đi khỏi vùng, từng bước hiện đại hóa và thị trường 

hóa lao động việc làm trong nông nghiệp theo hướng phát triển kinh doanh nông nghiệp thay 

vì nông nghiệp đơn thuần. 

7.2. Bảo đảm an sinh xã hội 

a. Quan điểm phát triển 

- Giảm nghèo cần đi kèm với cải cách nông nghiệp, thích ứng với xâm nhập mặn, cải 

cách đất đai, tạo ra một môi trường có lợi cho tăng trưởng, bao gồm nhấn mạnh phát triển vùng 

để thu hút người dân hoặc ít nhất là giảm bớt dòng di dân ra khỏi vùng, tăng cường giáo dục 

phụ nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em và kế hoạch hóa gia đình.  

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn xã hội, phải được triển 

khai đồng bộ ở các cấp, các ngành, trong đó lấy phòng chống từ gia đình, cơ quan, đơn vị, 

trường học làm cơ sở. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa việc xử lý nghiêm khắc với việc cảm hoá, giáo dục, cải tạo đối 

với những đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội. 

b. Mục tiêu phát triển 

Phát triển rộng khắp mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh. Tăng cường công tác 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Thực hiện giảm 

nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân và người có công với đất nước. 

c. Tầm nhìn đến 2050 

Giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người 

nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng 

nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc 

và các nhóm dân cư.  

8. Phương hướng phát triển quốc phòng - an ninh 

8.1. Phương hướng phát triển quốc phòng, biên phòng biển 

a. Quan điểm phát triển 

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo, chỉ huy, 

chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của Tỉnh uỷ, UBND 

tỉnh, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân trong trong thực hiện các nhiệm vụ 

bảo đảm quốc phòng biên phòng, chống lại các âm mưu và hành động “diễn biến hoà bình”, 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 

- Quy hoạch hệ thống biên phòng, quốc phòng phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo 

đảm quốc phòng, an ninh với phát triển KTXH và phát triển KTXH. Xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân 

dân, thế trận an ninh nhân dân.  

- Kết hợp thực thi nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng với xây dựng, củng cố hệ thống 

chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại, đặc biệt ở khu vực 

biên giới. 
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- Phát triển hệ thống quốc phòng, biên phòng gắn với xây dựng lực lượng quốc phòng, 

biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng 

lên hiện đại. 

b. Mục tiêu phát triển 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững 

và phát huy kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất 

lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị được giao. 

c. Tầm nhìn đến 2050 

Xây dựng nền quốc phòng an ninh hiện đại, vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ 

theo chiều sâu và bảo đảm tính vững chắc; giữ vững và phát huy kết quả đạt được, kiên quyết 

khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến 

đấu của lực lượng vũ trang, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng 

và đội ngũ cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

8.2. Phương hướng phát triển an ninh trật tự 

a. Quan điểm phát triển 

- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản 

lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và 

hoạt động của lực lượng CAND. 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp; xây dựng lực 

lượng trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

- Tập trung đổi mới, cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy và quản lý điều hành; chủ động 

đề ra các giải pháp công tác phù hợp với diễn biến, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong 

tình hình mới, tạo môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã 

hội và văn hóa địa phương. 

b. Mục tiêu phát triển  

Nâng cao công tác chất lượng nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với 

Tỉnh ủy, UBND, Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp 

đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, 

hình thành các tổ chức chính trị đối lập, các tình huống đột xuất, bất ngờ hoặc hình thành các 

“điểm nóng” về ANTT. 

Giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp trong dân tộc, tôn giáo, tranh chấp, 

khiếu kiện, đình công; đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu 

trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, 

phấn đấu kép giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự; kiên quyết không để tội phạm 

ma túy lợi dụng việc qua lại Campuchia để tạo ra địa bàn trung chuyển ma túy; tập trung điều 

tra xử lý các vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng buôn lậu, môi trường…; thực hiện tốt công tác 

thi hành án phạt tù, tạm giữ, tạm giam; đảm bảo tình hình TTATGT, phòng chống cháy nổ. 

Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ cảnh sát, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp có đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư 
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tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ. 

c. Tầm nhìn đến 2050  

Xây dựng LLCA chính quy, hiện đại, vững mạnh; giữ vững và phát huy kết quả đạt 

được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đổi mới và nâng cao trình độ năng lực tổng 

hợp, phân tích, tham mưu sẵn sàng chiến đấu của LLCA. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị được giao. 
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PHẦN V:  

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

1. Phương án tổ chức không gian phát triển 

1.1. Phương án quy hoạch phân vùng không gian phát triển liên huyện 

1.1.1. Phương án phân vùng liên huyện 

Trà Vinh phân thành 2 không gian vùng liên huyện:  

Vùng liên huyện phía Tây: bao gồm Thành phố Trà Vinh mở rộng, các huyện Châu 

Thành, Càng Long, Cầu Kè, cùng với Đô thị Tiểu Cần (huyện Tiểu Cần phát triển lên thị xã) 

làm trung tâm liên huyện.. Đây là vùng có chức năng kinh tế đô thị, tạo động lực phát triển cho 

toàn tỉnh. Với hạ tầng giao thông phát triển với bốn tuyến quốc lộ chính là QL53, QL53B, QL54 

và QL60. Đây Là khu vực đầu mối giao thông vùng phía Tây tỉnh Trà Vinh, kết nối với chùm 

đô thị liên vùng tỉnh Sóc Trăng, đồng thời kết nối tỉnh thông suốt với TP. Hồ Chí Minh và các 

tỉnh trong khu vực ĐBSCL; 

Vùng liên huyện phía Đông: Gồm các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang và Trà Cú. Với 

TP Duyên Hải (Thị xã Duyên Hải lên thành phố) làm trung tâm vùng liên huyện. Vùng liên 

huyện phía Đông là cửa ngõ giao thông về đường thủy của ĐBSCL, với hệ thống cảng sông, 

cảng biển và đường luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu. Tuyến luồng này đóng 

vai trò là huyết mạch ổn định lâu dài, nâng cao thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu 

kinh tế và trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực ĐBSCL đến các khu vực khác 

trong nước và trên thế giới bằng đường thủy, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế địa 

phương. 

1.1.2. Phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động KT-XH, cơ chế phối hợp tổ chức 

phát triển không gian liên huyện (giữa các vùng) 

1/ Các trục động lực phát triển 

QL60: Kết nối Cầu Đại Ngãi, tuyến Nam sông Hậu và cầu Cổ Chiên qua tỉnh Bến Tre 

về Tp. Hồ Chí Minh. 

Tuyến cao tốc Trà Vinh- Hồng Ngự: Cửa khẩu Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp- TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Tuyến đường ven biển: dài 750km từ TP Hồ Chí Minh qua Trà Vinh tới Kiên Giang, 

quy hoạch cấp IV đồng bằng. 

Giao thông đường thủy: Luồng Định An - Cần Thơ: thuộc sông Hậu, bắt đầu từ phao 

“0” kết thúc tại khu bến Trà Nóc - Cần Thơ. Luồng dài 120km tiếp nhận tàu trọng tải 5.000-

10.000DWT. 

2/ Các trục không gian kết nối liên huyện 

QL53: Đây là trục kết nối không gian hướng Bắc và Đông của tỉnh. Kết nối vùng liên 

huyện phía Tây và vùng liên huyện phía Đông với trung tâm vùng tỉnh là TP Trà Vinh và trung 

tâm tiểu vùng phía Đông là TP Duyên Hải (Thị xã duyên Hải) 

 QL54: Đây là trục kết nối không gian hướng Tây và Nam của tỉnh. Kết nối vùng liên 

huyện phía Tây và vùng liên huyện phía Đông với trung tâm vùng tỉnh là TP Trà Vinh và trung 

tâm tiểu vùng phía Tây là thị xã Tiểu Cần ( huyện Tiểu Cần) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
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3/ Các cửa ngõ liên kết 

Phía Tây Bắc: Huyện Càng Long và TP Trà Vinh mở rộng; là cửa ngõ giao lưu kinh tế 

- văn hóa - xã hội của tỉnh Trà Vinh với các tỉnh khu vực ĐBSCL với hai trục giao thông quan 

trọng của tỉnh là QL53 kết nối với tỉnh Vĩnh Long đi các tỉnh miền Tây  và QL60  kết nối với 

tỉnh Bến Tre đi TP Hồ Chí Minh. 

Phía Tây Nam: Thị xã Tiểu Cần ( huyện Tiểu Cần) và huyện Trà Cú; là cửa ngõ quan 

trọng của tỉnh Trà Vinh với trục phát triển hình thành bởi hành lang đô thị phía Đông sông Hậu, 

với việc kết nối với tuyến QL60, QL54 cũng như QL60 mở rộng, đường thủy qua sông Hậu, 

Trong tương lai mới việc mở rộng QL60 và xây dựng cầu Đại Ngãi kết nối với tuyến Nam sông 

Hậu đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, tạo thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế - xã 

hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. 

Phía Đông: Cảng biển Định An; tiếp giáp cửa biển Định An và kênh Quan Chánh Bố, 

có tiềm năng mở rộng thành đường vận tải hàng hải quốc tế và hình thành khu kinh tế Định An 

của tỉnh. 

 

Hình: Sơ đồ kết nối không gian phát triển liên huyện 

b. Xác định các khu vực ổn định và động lực phát triển  

(1) Vùng trung tâm và ổn định phát triển: bao gồm các đơn vị hành chính: TP Trà 

Vinh, các huyện Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè và Tiểu Cần. Đây là địa bàn trung tâm chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, là địa bàn trọng tâm, với khu vực lõi là TP Trà Vinh – đóng 

vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của Tỉnh và cực tăng trưởng của Vùng.  

 (2) Vùng động lực phát triển  

Về phạm vi không gian vùng bao gồm các đơn vị hành chính: TX Duyên Hải, các 

huyện Duyên Hải, Cầu Ngang và Trà Cú. Vùng này tập trung phát triển kinh tế biển như là: 

khai thác hải sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy - hải sản và dịch 

vụ hậu cần nghề cá; phát triển công nghiệp, thương mại và du lịch biển; bảo vệ, trồng mới và 

khôi phục vành đai rừng phòng hộ xung yếu ven biển, ven sông. Trọng tâm của vùng là phát 

triển KKT Định An thành một trong những trung tâm phát triển dịch vụ gắn cảng, công nghiệp 

và du lịch của vùng ven biển; phát triển khu du lịch Ba Động. 
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1.1.3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Dựa trên cơ sở các đơn vị hành chính của tỉnh có tính chất tương đối về các điều kiện 

phát triển, phân vùng kinh tế - xã hội, phân vùng không gian hệ thống đô thị và nông thôn, phân 

vùng nông nghiệp. Toàn tỉnh Trà Vinh chia làm 2 không gian vùng liên huyện và 01 trung tâm 

vùng (TP Trà Vinh), 02 trung tâm tiểu vùng (TX Tiểu Cần và TP Duyên Hải). 

1.2. Phương án phát triển không gian đô thị  

1.2.1. Định hướng phát triển hệ thống đô thị 

Không gian đô thị và nông thôn vùng phát triển trung tâm: gồm TP Trà Vinh, huyện 

Càng Long, huyện Châu Thành với các hành lang phát triển theo QL53, QL54, QL60.  

Không gian đô thị và nông thôn vùng phát triển phía Tây: Bao gồm huyện Tiểu Cần 

– dự kiến lên thị xã giai đoạn 2021-2025 và huyện Cầu Kè.  

Không gian đô thị và nông thôn vùng phát triển phía Đông (Khu vực ven biển) gồm: 

Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang, Huyện Trà Cú.  

1.2.2. Quy hoạch các chùm đô thị: 

Cụm phát triển trung tâm bao gồm TP Trà vinh hiện hữu, một phần huyện Châu Thành 

(toàn bộ xã Hòa Thuận, xã Nguyệt Hóa, toàn bộ ấp Trì Phong, ấp Kinh Xáng thuộc xã Hòa Lợi, 

toàn bộ ấp Ba Se A, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B thuộc xã Lương Hòa); và một phần huyện 

Càng Long (toàn bộ xã Phương Thạnh, xã Đại Phúc, xã Đại Phước); thị trấn Châu Thành và thị 

trấn Càng Long, đô thị Tân An (huyện Càng Long), đô thị Hưng Mỹ (huyện Châu Thành). 

Cụm phát triển phía Tây: bao gồm Thị xã Tiểu Cần trong tương lai, thị trấn Cầu Kè và 

đô thị Ninh Thới (Là đô thị mới, loại V trực thuộc huyện Cầu Kè). 

Cụm đô thị phát triển phía Đông: gồm TX Duyên Hải dự kiến lên đô thị loại III năm 

2025 và lên thành phố 2030, Thị Trấn Trà Cú, Thị trấn Định An, Thị Trấn Cầu Ngang,-dự kiến 

2025 lên đô thị loại IV, Thị Trấn Mỹ Long, Thị trấn Long Thành và Dự kiến giai đoạn 2026-

2030 hình thành đô thị loại V trực thuộc huyện Duyên Hải là Ngũ Lạc. 

1.2.3. Định hướng phát triển nhà ở đô thị 

- Phát triển nhà ở gắn kết chặt chẽ với phát triển các đô thị của tỉnh; đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ với phát triển nhà ở; xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản, khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, tiện ích của đô thị, nhà 

ở theo hướng hiện đại, phát triển bền vững. 

- Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở; phát triển nhà ở đô thị theo dự án, đảm bảo tuân 

thủ theo quy hoạch đô thị về tầng cao, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hình khối kiến trúc 

v.v. Ưu tiên phát triển nhà ở tại 03 đô thị là TP Trà Vinh, Thị xã Duyên Hải và Thị trấn Tiểu 

Cần, đồng thời từng bước đầu tư phát triển nhà ở cho các khu vực khác theo định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của từng đô thị; 

- Chú trọng phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, phát triển các khu vực đô thị 

hiện hữu; cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn một số đô thị; 

- Phát triển các khu nhà ở tái định cư để đáp ứng nhu cầu di dời dân cư vùng sạt lở, giải 

phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
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1.3. Phương án phát triển không gian phát triển nông thôn gắn với phát triển vùng nông 

nghiệp 

1.3.1. Phân vùng không gian phát triển nông thôn gắn với sản xuất nông nghiệp 

Vùng ngọt: là phần diện tích tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Long ở phía Bắc và giới hạn bởi 

QL54 ở phía Nam, bao gồm địa bàn các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, một phần ở phía 

Bắc huyện Châu Thành, Trà Cú và một số phường xã của TP.Trà Vinh, và diện tích của Cù Lao 

Hòa Minh - Long Hòa thuộc huyện Châu Thành và các cù lao của TP. Trà Vinh. Diện tích 

khoảng 96.960 ha, chiếm 47,27% tổng diện tích toàn tỉnh.  

Điều kiện đất đai, khí hậu vùng này thuận lợi cho việc phát triển các mô hình sản xuất 

nông nghiệp chuyên canh với sản phẩm chủ lực là lúa chất lượng cao (ST 25, ST24); cây ăn 

quả (bưởi, cam sành, xoài, nhãn, sầu riêng);sản phẩm chăn nuôi như bò, heo, gia cầm và một 

số mô hình kết hợp lúa/cây ăn quả + NTTS nước ngọt (cá da trơn, tôm càng xanh…) và nông 

nghiệp du lịch sinh thái (du lịch miệt vườn) trong chuỗi du lịch sinh thái kết nối với tỉnh Bến 

Tre.  

Vùng ngọt hóa: Bao gồm phần lớn diện tích huyện Cầu Ngang, huyện Trà Cú và một 

phần diện tích huyện Duyên Hải giáp với ĐT lộ 914, Châu Thành và TP.Trà Vinh tiếp giáp với 

tỉnh lộ 912; phần Cù Lao của huyện Cầu Ngang, giới hạn từ QL54 ở phía Bắc đến TL914 ở 

phía Nam. Diện tích khoảng 67.260 ha chiếm 32.8% tổng diện tích toàn tỉnh. 

Định hướng phát triển của vùng là sản xuất NN là lúa và hoa quả (ngắn hạn) rồi chuyển 

dần sang cây chịu mặn (xoài, dừa, mãng cầu xiêm...) nhưng sản xuất theo mô hình chất lượng 

cao; đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản bền vững; trồng rừng ngập mặn; nông nghiệp du lịch sinh 

thái.  

Vùng mặn:  là vùng đất phía Nam ĐT914 với diện tích khoảng 45.520 ha tiếp giáp với 

biển Đông và nằm ngoài đê ngăn mặn của dự án Nam Mang Thít, bao gồm huyện Duyên Hải 

và thị xã Duyên Hải là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển các ngành nghề: nuôi trồng, đánh 

bắt và chế biến thủy hải sản nước mặn kết hợp trồng rừng ngập mặn. Các sản phẩm chủ lực bao 

gồm cua, nghêu, sò, ốc nước mặn và sản phẩm rừng ngập mặn.  

1.3.2. Định hướng phát triển các mô hình nông thôn mới 

a. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô 

thị  

b. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

c. Bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn 

d. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn; Giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn 

1.3.3. Định hướng phát triển nhà ở nông thôn 

- Phát triển nhà ở nông thôn cần tuân thủ quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hạn chế 

và tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng nhà ở tự phát; đảm bảo sự gắn kết giữa phát triển nhà 

ở với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng;  

- Huy động khả năng nguồn vốn các hộ gia đình, cá nhân kết hợp sự giúp đỡ của cộng 

đồng và các thành phần kinh tế để thực hiện mục tiêu cải thiện nhà ở, có chính sách ưu tiên cải 

thiện nhà ở cho đồng bào dân tộc, các hộ nghèo, hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt 

lở và các đối tượng chính sách xã hội. 
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- Phát triển nhà ở nông thôn gắn với mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; khuyến khích 

người dân xây dựng nhà ở thích ứng với BĐKH tại địa phương. 

1.4. Phương án quy hoạch phát triển vùng huyện 

1.4.1. Vùng Thành phố Trà Vinh 

TP Trà Vinh với tầm quan trọng là đô thị động lực thúc đẩy tỉnh Trà Vinh vươn tầm đến 

năm 2030 là một trong những tỉnh thành trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. TP Trà Vinh phải đảm nhiệm vai trò thành phố trung tâm của tỉnh có vị trí, 

chức năng là trung tâm cấp vùng về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, 

khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế.  

1.4.2. Vùng huyện Càng Long 

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định, bền vững; khai thác có hiệu 

quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi 

trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, củng cố và tăng cường 

tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng 

Càng Lòng thành độ thị loại IV, phấn đấu đưa Càng Long phát triển trong nhóm đầu của tỉnh 

vào năm 2030, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống của nhân dân giữa các 

vùng trong huyện.  

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 9,55%/năm. Chuyển dịch cơ cấu: Cơ cấu 

GTSX năm 2030: (i) Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 31,3%; (ii) Công nghiệp - Xây dựng: 

34,7%; (iii) Thương mại - dịch vụ: 34,0%. Đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 

155 triệu đồng/người/năm (tương đương 6.700 USD/người/năm). 

1.4.3. Vùng huyện Cầu Kè 

Xây dựng Cầu Kè trở thành huyện có kinh tế - văn hoá, xã hội phát triển toàn diện an 

ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường. Có hệ thống kết cấu 

hạ tầng đồng bộ; hệ thống giáo dục - đào tạo đáp ứng được yêu cầu phát triển mới.  

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 11,66%/năm; Chuyển dịch cơ cấu: Cơ cấu 

GTSX năm 2030: Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 25,3%; Công nghiệp - Xây dựng : 36,6%; 

Thương mại - dịch vụ: 38,2%. Đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 149,5 triệu 

đồng/người/năm (tương đương 6.500 USD/người/năm). 

1.4.4. Vùng huyện Tiểu Cần 

Tiểu Cần có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững dựa trên nông nghiệp hàng hóa 

chất lượng cao, quy mô lớn, tập trung, hiện đại, gắn với công nghiệp chế biến, hướng về xuất 

khẩu, lấy liên kết sản xuất và tiêu thụ làm trung tâm, lấy khoa học và công nghệ làm nền tảng 

cho sự tăng trưởng. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc 

sống của nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

1.4.5. Vùng huyện Châu Thành 

Châu Thành trở thành huyện có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững dựa trên công 

nghiệp và dịch vụ tập trung, hiện đại, lấy liên kết sản xuất và tiêu thụ làm trung tâm, lấy khoa 

học và công nghệ làm nền tảng cho sự tăng trưởng. Gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao phúc 

lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ 

môi trường, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự, an toàn xã hội. 
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1.4.6. Vùng huyện Cầu Ngang 

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo sức bật mới trong phát triển 

kinh tế - xã hội. Tranh thủ, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

đồng bộ, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí 

hậu, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giải quyết 

tốt các vấn đề bức xúc xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững, ổn 

định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát 

triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đưa Cầu Ngang trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh. 

1.4.7. Vùng huyện Trà Cú 

Trà Cú trở thành một động lực kinh tế quan trọng của Trà Vinh, kinh tế phát triển nhanh 

và bền vững dựa trên kinh tế biển, công nghiệp ven biển, cảng biển, dịch vụ vận tải biển, du 

lịch, quy mô lớn, tập trung, hiện đại, lấy liên kết sản xuất và tiêu thụ làm trung tâm, lấy khoa 

học và công nghệ làm nền tảng cho sự tăng trưởng. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn 

hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao 

phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc 

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

1.4.8. Vùng huyện Duyên Hải 

Phát triển huyện Duyên Hải theo hướng bền vững, huy động và sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng du lịch, tiềm năng kinh tế 

biển. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước hình thành các vùng sản xuất 

chuyên canh lớn thích ứng với yêu cầu sản xuất thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Chăm lo bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội. Phát huy truyền thống cách mạng, tin thần đoàn kết, sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát 

triển, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân xây dựng huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông 

thôn mới trước năm 2023. 

1.4.9. Vùng Thị xã Duyên Hải 

Thị xã Duyên Hải phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2022. 

Đến năm 2025, thị xã Duyên Hải trở thành Thành phố biển (đạt tiêu chí đô thị loại III), một 

trong những trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Trà Vinh. Xây dựng thị xã Duyên Hải đến 

năm 2030 trở thành thành phố phát triển năng động, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mạng lưới kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, có 

đóng góp ngày càng lớn vào kinh tế của tỉnh Trà Vinh; bảo đảm ổn định chính trị và an ninh 

quốc phòng vững chắc. 

2. Phương án phát triển các khu chức năng 

2.1. Khu kinh tế Định An 

Khu kinh tế Định An được định hướng phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh 

và của vùng với tính chất phát triển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: công nghiệp, thương 

mại, dịch vụ, đô thị và nông – lâm - ngư nghiệp gắn với kinh tế biển. Các ngành được ưu tiên 

phát triển trong KKT Định An gồm: sản xuất điện năng, hóa dầu, đóng tàu cùng với các ngành 

công nghiệp phụ trợ khác; phát triển dịch vụ, du lịch với các sản phẩm độc đáo gắn với kinh tế 

cảng, khu phi thuế quan, các khu dân cư đô thị và nông thôn mới. Đến năm 2030 cơ bản hoàn 

thiện KCHT các KCN và khu chức năng, đưa các KCN vào hoạt động có hiệu quả. 

2.2. Kết cấu hạ tầng các KCN 

Các KCN trên địa bàn tỉnh được giữ nguyên như hiện nay, gồm 3 KCN, cụ thể như sau: 
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Bảng 2: Phân bố không gian các KCN giai đoạn 2021-2030   

Tên KCN Vị trí Chức năng 

KCN Long Đức xã Long Đức, TP. Trà 

Vinh 

các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử và các 

ngành công nghệ cao 

KCN Cầu Quan 

TT. Cầu Quan, H. 

Tiểu Cần, xã Ninh 

Thới, H. Cầu Kè 

chế biến các sản phẩm có nguồn gốc từ thủy, 

hải sản, các dịch vụ khai thác biển, sửa chữa 

tàu thuyền, vật liệu xây dựng, dịch vụ kho bãi, 

giao thông đường thủy 

KCN Cổ Chiên 
Xã Đại Phước, H. 

Càng Long 

Chế biến chuyên sâu các sản phẩm từ dừa 

như: nước dừa, tinh dầu, than hoạt tính… và 

chế biến sâu các loại rau, trái cây  

2.3. Kết cấu hạ tầng các CCN  

Các CCN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn quy hoạch như sau: 

 - Bỏ 02 CCN trong quy hoạch cũ là: 1) Cụm công nghiệp Châu Thành, Xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành diện tích quy hoạch cũ: 50 ha; 2) Cụm công nghiệp Càng Long, Xã An 

Trường huyện Càng Long diện tích quy hoạch cũ: 23 ha.  

- Bổ sung thêm 04 cụm công nghiệp, tổng diện tích 149,52 ha, cụ thể: Huyện Tiểu Cần 

02 cụm: 1) Cụm công nghiệp Đại Mong, vị trí khảo sát ấp Đại Mong, xã Phú Cần, diện tích 

29,53 ha; 2) Cụm công nghiệp Hùng Hòa, vị trí khảo sát: ấp Từ Ô Xã Hùng Hòa, diện tích 30 

ha. Huyện Càng Long 01 cụm: Cụm công nghiệp Bình Phú, vị trí khảo sát xã Bình Phú diện 

tích 40 ha. Huyện Châu Thành 01 cụm: Cụm công nghiệp Châu Thành, vị trí khảo sát Xã Song 

Lộc diện tích 50 ha. 

2.4. Các trung tâm nghiên cứu KHCN 

Về cơ bản, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập giai đoạn 2021-2020 trên 

địa bàn tỉnh vẫn giữ nguyên như hiện nay, gồm:  

 Các tổ chức nghiên cứu khoa học:  

- Trung tâm thông tin và ứng dụng KH&CN thuộc Sở Khoa học và công nghệ bao gồm 

các phòng nghiên cứu. Trong giai đoạn 2021-2025, thành lập phòng Công nghệ sinh học trực 

thuộc Trung tâm thông tin và ứng dụng KH&CN (Sở Khoa học và Công nghệ). Cơ chế hoạt 

động của Trung tâm: chuyển đổi theo mô hình tự chủ. 

 - Sáp nhập trung tâm Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường và Trung 

tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường. Hoạt động theo mô hình tự chủ. 

- Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng: gồm Đại học Trà Vinh, Trường cao đẳng nghề Trà 

Vinh, Trường Chính trị Trà Vinh và các trung tâm và các viện nghiên cứu trực thuộc các cơ sở 

này.  

2.5. Các khu nông nghiệp CNC 

Để đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất, trong giai đoạn 2021-2030, cần xây dựng 

Khu Nông nghiệp công nghệ cao, diện tích khoảng 500-700ha. 

Khu Nông nghiệp công nghệ cao sẽ là nơi kết nối giữa kết quả nghiên cứu và triển khai 

ứng dụng của Trung tâm CNSH, Viện CNSH để hình thành các vùng phát triển kinh tế trọng 
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điểm của tỉnh dựa trên nền tảng CNSH (vùng lúa đặc sản, chuyên canh cây ăn trái, cây hoa 

màu, cây dược liệu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...).  

Khu Nông nghiệp công nghệ cao sẽ bao gồm các khu chuyển giao công nghệ trồng trọt, 

chăn nuôi và thủy sản; Trung tâm giống cây trồng nông nghiệp, vật nuôi thủy sản và gia súc gia 

cầm ứng dụng công nghệ cao để tạo giá trị gia tăng cao trong sản xuất nông nghiệp. 

2.6. Các khu chợ, trung tâm thương mại 

a. Hệ thống chợ: 

1/ Chợ đầu mối: 

Giai đoạn 2021- 2025: xây dựng 01 chợ đầu mối thủy sản tại khóm 1, phường 2, thị xã 

Duyên Hải, diện tích tối thiểu 10.000m2.  

Giai đoạn 2025-2030: xây dựng 01 chợ đầu mối nông sản quy mô cấp tỉnh Đây là điểm 

đầu mối tập kết nông sản của Tỉnh để phân phối các tỉnh và TP Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh và 

tập kết hàng nông sản của các tỉnh để phân phối cho các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh, 

đồng thời thay thế chợ Bạch Đằng hoạt động mang tính chất đầu mối (đang có dấu hiệu quá 

tải). Diện tích chợ đầu mối tối thiểu 10.000m2. 

2/ Chợ tổng hợp bán buôn, bán lẻ, chợ dân sinh: 

Giai đoạn 2021-2025, quy hoạch xây mới thêm 04 chợ (chợ đêm phố đi bộ - TP. Trà 

Vinh; chợ đêm – H. Tiểu Cần; chợ đầu mối thủy sản – TX. Duyên Hải), xây mới trên nền cũ 

06 chợ, di dời, xây mới 04 chợ, nâng cấp cải tạo 30 chợ, tổng số chợ trên địa bàn tỉnh là 120 

chợ. Trong đó, có 1 chợ ĐMTS, 2 chợ hạng I, 9 chợ hạng II và 108 chợ hạng III. 

Giai đoạn 2026-2030, quy hoạch xây mới thêm 16 chợ, giải tỏa 2 chợ, xây mới trên nền 

cũ 3 chợ và di dời, xây mới 3 chợ. Tổng số chợ đến năm 2030 là 134 chợ. Trong đó, có 2 chợ 

ĐMTS, 2 chợ hạng I, 10 chợ hạng II và 120 chợ hạng III. 

b. Phương án phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại 

1/ Định hướng phát triển siêu thị:  

+ Trong giai đoạn 2021-2025Dự kiến xây dựng mới 09 siêu thị, đảm bảo tiêu chuẩn tối 

thiểu là siêu thị hạng III.  

+ Giai đoạn 2026-2030: Dự kiến xây dựng thêm 10 siêu thị, trong đó 02 siêu thị tại TP. 

Trà Vinh, mỗi huyện thị còn lại phát triển thêm ít nhất 01 siêu thị; đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu 

là siêu thị hạng III.   

2/ Định hướng phát triển TTTM:  

+ Giai đoạn 2021-2025, quy hoạch phát triển ít nhất 01 TTTM hạng III tại thị xã Duyên 

Hải, với diện tích tối thiểu 10.000 m2. Đến năm 2025, tổng số TTTM của Tỉnh ít nhất là 03 

trung tâm. 

+ Giai đoạn 2026-2030: Dự kiến phát triển ít nhất 01 TTTM tại TP Trà Vinh có diện 

tích và cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo quy mô hạng III, đưa tổng số TTTM được phát triển tại 

Tỉnh đến hết 2030 ít nhất là 04 trung tâm. 
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2.7. Các trung tâm phát triển du lịch 

2.7.1. Phân bố không gian phát triển du lịch 

1/ Cụm du lịch trung tâm TP Trà Vinh và phụ cận  

2/ Cụm du lịch biển Duyên Hải – Ba Động  

3/ Cụm du lịch Trà Cú - Cầu Kè - Tiểu Cần 

4/ Cụm du lịch Cồn Nghêu (Cầu Ngang) - Châu Thành  

2.8. Trung tâm Logistic, cảng biển, cảng sông 

- Khu Kinh tế định An có quy hoạch 01 khu dịch vụ kho ngoại quan (Logistics) với diện 

tích khoảng 100,8 ha tại xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Giai đoạn 2021-2025 quy mô 30ha 

Giai đoạn 2026-2030 sẽ mở rộng lên quy mô 70 ha tại khu kinh tế Định An. 

3. Phương án phân bố không gian và kết cấu hạ tầng an ninh, quân sự 

3.1. Phân bố không gian và kết cấu hạ tầng quốc phòng 

Các cơ sở quốc phòng biên phòng hiện tại sẽ giữ nguyên nếu quỹ đất còn đủ đáp ứng 

được nhu cầu nâng cấp, mở rộng (nếu cần); di dời các cơ sở quốc phòng, biên phòng đến vị trí 

mới nếu chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và bổ sung thêm các điểm đất mới phục vụ cho 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng biên phòng trong thời kỳ quy hoạch. Bên cạnh đó, cần đưa khu 

vực thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vào khu vực biên giới biển do đây là khu 

vực có nhiều tàu thuyền qua lại, neo đậu nhiều nhất của tỉnh. 

Thời kỳ 2021-2030, lực lượng quốc phòng tỉnh dự kiến tăng thêm 42 điểm đất, diện tích 

280,3 ha nhằm xây dựng mới và nâng cấp các công trình quốc phòng. 

Thời kỳ 2021-2030: Lực lượng biên phòng tỉnh dự kiến tăng thêm 14 điểm đất, diện 

tích 287.730m2 so với hiện trạng thời điểm năm 2020. Mục đích xây dựng mới, mở rộng diện 

tích doanh trại, xây dựng công trình huấn luyện, chiến đấu:  

Đến năm 2050, tổng diện tích đất quốc phòng hiện trạng và nhu cầu Biên phòng Trà 

Vinh là: 683.254,3m2.  

3.2. Phân bố không gian và kết cấu hạ tầng an ninh  

3.2.1. Mạng lưới tổ chức 

Mạng lưới tổ chức cơ sở an ninh tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn quy hoạch vẫn duy trì 

như hiện tại, gồm: (i) Cơ sở do Bộ quản lý đóng trên địa bàn Trà Vinh: Trại giam Bến Giá và 

Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (ii) Cơ sở do Công an Trà Vinh 

quản lý bao gồm: Trụ sở làm việc công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc; Trụ sở làm 

việc của công an 09 huyện, thành phố; 106 nơi làm việc của công an xã/phường thị trấn. Các 

đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực. 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng 

a. Các cơ sở giữ nguyên quy mô diện tích 

Đối với cơ sở do Bộ quản lý đóng trên địa bàn tỉnh: giữ nguyên 02 vị trí cơ sở hiện tại 

do Bộ Công an quản lý đó là: Trại giam Bến Giá và Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ 

động Tây Nam Bộ với tổng diện tích đất là 205,16 ha. 
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Đối với cơ sở do Công an Trà Vinh quản lý: Các cơ sở giữ nguyên quy mô diện tích đất 

trong giai đoạn 2021-2030 với diện tích là 34,04776 ha (chi tiết tại phụ lục 2) 

b. Các cơ sở mở rộng quy mô diện tích:  

Đến năm 2020, trụ sở công an tỉnh đang có 3,92 ha. Cần quy hoạch thêm 3 ha phía sau 

trụ sở chính để tập trung các đơn vị nghiệp vụ nằm ngoài về trụ ở chính tại khóm 6 phường 7, 

TP Trà Vinh. 

c. Các cơ sở bổ sung thêm vị trí đất 

Giai đoạn 2021-2025, để phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng ANTT, Công an tỉnh Trà 

Vinh cần quy hoạch bổ sung thêm vị trí đất. Bổ sung 05 vị trí đất quy hoạch cho đội Cảnh sát 

PCCC và CNCH. Quy hoạch hệ thống cấp nước phục vụ công tác PCCC theo quy chuẩn Việt 

Nam 01:2019/BXD; 06:2020/BXD, bổ sung thêm 17 điểm lấy nước. 

Giai đoạn 2021-2030, tổng diện tích đất bổ sung cho lĩnh vực an ninh là: 25,14 ha. 

d. Các cơ sở đưa ra khỏi quy hoạch. 

Do nhu cầu Công an tỉnh Trà vinh bố trí các phòng nghiệp vụ làm việc tập trung tại 

cùng trụ sở Công an tỉnh để dễ quản lý, kiểm tra và làm việc, do đó giai đoạn 2021-2030 loại 

ra khỏi danh mục đất an ninh một số vị trí nhà, đất để giao lại cho địa phương quản lý và sử 

dụng với tổng diện tích 2,0931 ha.  

4. Phương án phân bố không gian và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật  

4.1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông 

4.1.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển hệ thống giao thông  

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng 

yêu cầu CNH-HĐH trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, 

gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách 

giữa các vùng, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đưa tỉnh Trà Vinh 

phát triển ngang bằng các tỉnh trong vùng ĐBSCL. 

Về hạ tầng giao thông 

Xây dựng hoàn chỉnh các trục giao thông đối ngoại, bao gồm 04 tuyến quốc lộ với quy 

mô thực hiện theo quy hoạch của Bộ GTVT và do Trung ương đầu tư. 

Đến năm 2025: đưa một số tuyến ĐT, ĐH thiết yếu, quan trọng vào cấp kỹ thuật; tăng 

cường công tác bảo trì các công trình để nâng cao năng lực khai thác; đẩy nhanh tốc độ xây dựng 

mới các công trình để kết nối thông suốt giữa mạng lưới giao thông đường bộ với đường thủy, 

đường hàng hải, cảng biển, các khu công nghiệp, đặc biệt là KKT Định An.  

Nhựa hóa 100% đường trục xã-liên xã, đạt tiêu chuẩn theo bộ tiêu chuẩn NTM, xóa bỏ 

toàn bộ cầu khỉ; cứng hóa tối thiểu 70-80% đường trục ấp-liên ấp, đường ngõ xóm, đường trục 

chính nội đồng.  

Mạng lưới đường đô thị đầu tư theo quy hoạch chung từng đô thị trên địa bàn tỉnh, phấn 

đấu quỹ đất dành cho giao thông đô thị ≥16%. 

Đến năm 2030, quy hoạch tất cả các tuyến ĐT tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp IV-ĐB. Sau 

năm 2030, nâng cấp một số trục giao thông chính đạt tiêu chuẩn cấp III-ĐB. Đối với đoạn tuyến 

đi qua đô thị theo quy hoạch chung đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Đầu tư thay thế các cầu yếu trên các tuyến ĐH, đưa ra khỏi danh sách quản lý các tuyến 

đã nâng cấp thành các tuyến ĐT. Nâng cấp, mở mới các tuyến với quy mô tối thiểu cấp V-ĐB.  
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Đầu tư xây dựng các tuyến Đường vành đai và trục chính đô thị tại TP Trà Vinh, TX 

Duyên Hải và các thị trấn Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Quan, Trà Cú, Định An, Long Mỹ, 

Châu Thành. 

Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống GTNT phải phù hợp với quy hoạch phát triển 

KTXH trên địa bàn nhằm tạo sự gắn kết, liên hoàn thông suốt từ hệ thống giao thông quốc gia 

đến ĐT, ĐH, đường xã; giữa các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, vùng nguyên liệu với 

các khu, cụm công nghiệp chế biến, giữa sản xuất-chế biến và tiêu thụ. Tập trung nguồn lực ưu 

tiên phát triển giao thông trong khu vực 04 xã đảo thuộc huyện Duyên Hải. 

Về vận tải 

Phát triển các tuyến vận tải hành khách đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Từng 

bước đổi mới phương tiện để nâng cao khả năng vận chuyển, chất lượng phục vụ và đảm bảo 

an toàn, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.  

Phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng, khuyến khích người dân đi lại bằng 

phương tiện giao thông công cộng, giảm dần phương tiện cá nhân trong các khu đô thị. 

c. Tầm nhìn phát triển mạng lưới giao thông đến năm 2050 

Phát triển KCHT giao thông một cách đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, có bước đột phá 

theo hướng hiện đại tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận 

tải, giữa các vùng lãnh thổ, giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh.  

4.2. Phương án phát triển mạng lưới điện – năng lượng 

a. Quan điểm phát triển 

- Phát triển hệ thống điện năng phải gắn với định hướng phát triển KT-XH của vùng, 

tỉnh, đảm bảo cung cấp điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng được nâng cao. 

- Phát triển mạng lưới điện phải đồng bộ với tiến độ của nguồn điện để đạt hiệu quả đầu 

tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, 

quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và tỉnh. 

- Các đường dây phải có dự phóng cho phát triển lâu dài; theo quy chuẩn hiện đại và 

đồng bộ. Đảm bảo truyền tải công suất các nhà máy điện gió vào hệ thống điện trong tương lai. 

b. Mục tiêu phát triển 

Huy động mọi nguồn lực, tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên cho phát triển điện lực 

để cung cấp điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý;  

Phát huy tối đa công suất các nhà máy nhiệt điện, không mở rộng hoặc xây dựng mới 

các nhà máy nhiệt điện than;  

Đẩy mạnh phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) cho sản 

xuất điện, từng bước nâng cao tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo, bảo 

vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững;  

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, nhất là bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế 

- xã hội khu vực miền nam;  

Hình thành và phát triển hệ thống điện thông minh, có khả năng tích hợp với nguồn 

năng lượng tái tạo tỷ lệ cao. 

c. Tầm nhìn đến năm 2050 

Phấn đấu đến năm 2050 Trà Vinh có ngành công nghiệp năng lượng phát triển đồng bộ 

và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu các khâu sản xuất - truyền tải - phân phối, hiệu quả, bền 
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vững và đảm bảo khả năng truyền tải công suất nguồn điện, nhất là các nguồn năng lượng tái 

tạo. 

4.3. Phương án phát triển mạng lưới xăng dầu-khí đốt 

4.3.1. Quan điểm phát triển 

Phương án phát triển hệ thống kho và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh phải đảm bảo tính 

kế thừa, phát triển hệ thống ổn định, bền vững; tính hợp lý giữa phát triển số lượng, quy mô 

phân bố trên địa bàn, chú trọng đến lợi ích của các doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống.  

Phương án phát triển hệ thống kho và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh phải đảm bảo tuân 

thủ quy định của Nhà nước, nhất là về an toàn phòng cháy, chữa cháy và phòng chống ô nhiễm 

môi trường đồng thời hướng đến văn minh, hiện đại. Đảm bảo tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với thị trường xăng dầu. 

Phát triển hệ thống phân phối LPG khoa học, hiệu quả với cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm 

bảo lưu thông và bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh và khu vực; chủ động 

đáp ứng nhu cầu thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh LPG mở rộng hoạt 

động kinh doanh theo dạng chuỗi, tăng cường thu hút lao động và tích cực đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ kinh doanh cho người lao động. 

4.3.2. Phương án phát triển 

Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ có 09 kho gồm 01 kho xăng dầu đầu mối 

của Bộ Công thương quy hoạch và 08 kho xăng dầu trung chuyển của tỉnh quy hoạch (trong đó 

có 03 kho hiện có và 05 kho phát triển mới). 

Phát triển thêm 130 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho cả giai đoạn 2016-2025, trong đó 06 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước (bao gồm kế thừa quy hoạch, bổ sung quy hoạch giai 

đoạn trước và phát triển cửa hàng mới). Giai đoạn đến năm 2020 phát triển 37 cửa hàng; giai 

đoạn 2021-2025 phát triển 93 cửa hàng.  

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có 1 trạm chiết nạp LPG, huyện Trà Cú phát triển 1 

trạm chiết nạp LPG phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.   

Dự kiến phát triển hệ thống kinh doanh LPG trong những năm tới đạt 647 cửa hàng tại 

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

4.3.2. Phương án sử dụng đất 

Tổng nhu cầu tối thiểu về quỹ đất để xây dựng mới hệ thống kho và hệ thống cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 là 349.000m2, trong đó, quỹ đất để xây dựng 

mới hệ thống kho là 208.000m2, cho hệ thống cửa hàng là 96.000m2. Nhu cầu diện tích phục 

vụ cho hệ thống kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 vào khoảng 1.500-2.000 m2. 

4.4. Phương án phát triển mạng lưới thông tin – truyền thông 

4.4.1. Quy hoạch kết cấu hạ tầng thông tin, truyền thông, hạ tầng số và hoàn thiện mạng lưới 

viễn thông 

Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong bưu chính. 

Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, trong đó, chú trọng 

các dịch vụ. 

Phát triển viễn thông theo hướng chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng ICT, phát 

triển hạ tầng số.  
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Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), đảm bảo tích hợp, kết nối, liên 

thông 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.  

Phát triển hạ tầng phát thanh truyền hình đồng bộ với hạ tầng viễn thông. 

4.4.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất 

- Hạ tầng các cơ quan, đơn vị ngành thông tin và truyền thông về cơ bản giữ nguyên 

hiện trạng quỹ đất nhà nước đã cấp. 

- Trong phát triển hạ tầng cho các ngành khác đều cần tính đến diện tích đất dành cho 

Thông tin, truyền thông tuy nhiên diện tích này không lớn (Đô thị mới, khu công nghiệp, chợ, 

khu du lịch, khu thương mại, tuyến đường giao thông…). Lý do lĩnh vực Viễn thông là nền 

tảng của các nền tảng. 

- Nhu cầu sử dụng đất cho các điểm phục vụ bưu chính, cột thu phát sóng thông tin di 

động, công trình ngầm viễn thông, công nghiệp CNTT… do các doanh nghiệp đi thuê của người 

dân và đất tại các khu công nghiệp, đất công cộng tại khu đô thị và dân cư mới (trong quy hoạch 

chỉ xác định vị trí để thực hiện quản lý nhà nước cho quá trình phát triển và ưu tiên đầu tư). 

4.5. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước 

4.5.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển 

a. Quan điểm 

Định hướng phát triển công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai tỉnh Trà 

Vinh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được dựa trên các quan điểm sau: 

Từng bước hiện đại hóa hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Phát triển bền vững, đa mục tiêu và giảm nhẹ thiên tai 

Góp phần xây dựng nông thôn mới 

b. Mục tiêu 

- Từng bước hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi theo hướng hiện đại, linh hoạt nhằm phục vụ 

hiệu quả chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn và 

xây dựng nông thôn mới; chủ động kiểm soát nguồn nước phục vụ sản xuất; dân sinh, phòng, 

chống thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng), bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

c. Tầm nhìn đến năm 2050 

Quản lý thiên tai một cách hiệu quả, sử dụng tài nguyên một cách khôn ngoan, ứng dụng 

công nghệ cao với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, ứng phó với BĐKH-NBD một cách mềm 

dẻo, vì một Trà Vinh kinh tế ổn định và thịnh vượng, môi trường đa dạng và bền vững. 

4.5.2. Phương án phát triển hệ thống công trình thủy lợi 

Dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé có vốn đầu tư 2.864 tỷ đồng 

vào quy hoạch hồ thủy lợi giai đoạn 2021-2025.  

Dự án Hồ chứa nước ngọt Đôn Châu: công trình góp phần điều tiết nguồn nước ngọt 

trong mùa mưa và mùa khô trên địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

Cải tạo, thay thế cửa đóng mở tự động cưỡng bức (01 cửa/cống) tại các cống đầu mối: 

Mỹ Văn, Rạch Rum; Các cống: Bà Trầm, Điệp Thạch, Nhà Thờ, Ngãi Hòa, Ngãi Hiệp, Rạch 

kinh phía sông Cổ Chiên và các cống: Hàm Giang, Trà Cú, La Bang, Bắc Trang phía sông Hậu. 

Rà soát, đầu tư xây dựng bổ sung các cống dưới đê bao, bờ bao, trạm bơm, các cống đầu kênh, 
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tách riêng kênh cấp nước, tiêu nước bảo đảm phục vụ nuôi trồng thủy sản; nạo vét hệ thống 

kênh, rạch đảm bảo vận hành đúng năng lực thiết kế, chủ động tích trữ nước, dẫn nước tưới, 

tiêu  

Các trạm bơm điện được phê duyệt trong Quy hoạch hệ thống các trạm bơm điện vừa 

và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Rà soát lại hệ thống đê bao, bờ bao, bờ bao nội đồng hiện có, đảm bảo chủ động kiểm 

soát triều, xâm nhập mặn, ngập úng; củng cố, nâng cấp hệ thống đê bao, bờ bao hiện có phù 

hợp với định hướng phát triển sản xuất. Đầu tư nâng cấp hệ thống đê đạt cao trình +3,5m, bờ 

bao nội đồng đạt +2,5m phù hợp với quy hoạch thủy lợi, đê bao, bờ bao và các quy hoạch khác 

có liên quan đã được phê duyệt. 

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi để khép kín các hệ thống thủy 

lợi hiện có nhằm chủ động kiểm soát mặn, ngọt, tiêu thoát nước, chuyển nước liên vùng theo 

Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

4.5.3. Phương án sử dụng đất  

Tổng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình thủy lợi là 15.772.292 m2.  

4.6. Phương án phát triển hạ tầng khu xử lý chất thải 

4.6.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển 

a. Quan điểm 

- Phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia tăng, 

giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe con 

người, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 

đất nước; 

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, tiến hành đồng thời các giải pháp 

nhằm đẩy mạnh công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn; 

mở rộng mạng lưới thu gom chất thải rắn; thúc đẩy phân loại chất thải rắn tại nguồn với phòng 

ngừa và giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đẩy 

mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt; 

- Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; lựa chọn 

các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, 

an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; phát triển 

ngành công nghiệp tái chế, khuyến khích sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất 

thải rắn. 

b. Mục tiêu 

- Thu gom 85 ÷ 100% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại các trung tâm đô thị và tại 

các khu dân cư tập trung ở vùng nông thôn bằng những phương thức phù hợp. 

- Thu gom 80 ÷ 90% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được phân loại tại 

nguồn đến năm 2030, đạt 100% đến năm 2050. 

- Thu gom 80 ÷ 100% rác thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. 

- Thu gom và xử lý 85 ÷ 100% chất thải rắn y tế. 

- Xử lý 100% lượng rác thải được thu gom bằng những công nghệ phù hợp 
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- 100% địa phương cấp huyện có công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp, 80%-100% địa 

phương cấp xã có điểm tập kết chất thải rắn đảm bảo vệ sinh. 

c. Tầm nhìn đến 2050 

Đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh có 06 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoạt động. 

4.6.2. Phương án phát triển hạ tầng khu xử lý chất thải 

a. Các khu xử lý chất thải nguy hại cấp vùng, liên tỉnh 

Trong Quy hoạch ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư soạn thảo có đề xuất xây dựng ba khu xử lý rác liên tỉnh có công nghệ hiện đại ở vùng này.  

b. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải liên huyện 

Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp gồm 03 khu xử lý liên huyện: 

- Khu 1: Khu liên hợp xử lý CTRSH, CTR công nghiệp và chất thải nguy hại tại xã 

Lương Hòa, huyện Châu Thành; 

- Khu 2: Khu liên hợp xử lý CTRSH, CTR công nghiệp và chất thải nguy hại tại xã 

Long Hữu, huyện Duyên Hải (nay là thị xã Duyên Hải); 

- Khu 3: Khu liên hợp xử lý CTRSH, CTR công nghiệp và chất thải nguy hại tại ấp Trà 

Lés, xã Thanh Sơn và ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú. 

5. Phương án Phân bố không gian và kết cấu hạ tầng xã hội 

5.1. Phương án phân bố không gian và KCHT phát triển giáo dục 

5.1.1. Về phân bố không gian 

Dự kiến, số lượng trường trên địa bàn tỉnh năm 2030 cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, 

THCS, THPT và giáo dục thường xuyên không thay đổi so với năm 2020. Xóa dần các điểm 

học lẻ ở các cấp học. Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh không còn các điểm học lẻ.  

Hệ thống trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh 

bao gồm: Trường Đại học Trà Vinh; Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh gồm 5 cơ sở tại: TP Trà 

Vinh (3 cơ sở, 1 cơ sở tại huyện Trà Cú, 1 cơ sở tại TX Duyên Hải); Trường Cao đẳng Y tế Trà 

Vinh gồm cơ sở 2 (1 cơ sở tại khóm 4 TP Trà Vinh, 1 cơ sở dự kiến tại khóm 5 TP Trà Vinh); 

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh; Trường trung cấp Pali – Khmer; Trường Chính trị 

tỉnh Trà Vinh. 

5.1.2. Phương án phát triển cơ sở vật chất  

- Nâng cấp hệ thống CSVC của các trường mầm non, phổ thông theo đúng quy định 

trường chuẩn quốc gia. Đến năm 2030, có 100% trường bảo đảm đủ điều kiện về CSVC, thiết 

bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông 

theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. 

- Thực hiện các dự án mở rộng diện tích đất của các trường THPT; đầu tư xây dựng mới 

Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Trà Vinh. 

Đối với các trường cao đẳng: tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đạt 

tiêu chuẩn Việt Nam và tiến tới đạt chuẩn quốc tế, trong đó đặc biệt chú ý đầu tư nâng cấp cơ 

sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các nghề trọng điểm. 

Đến năm 2030, không mở thêm cơ sở đào tạo bậc đại học và sau đại học trên địa bàn 

Tỉnh. Tiếp tục đầu tư, phát triển Đại học Trà Vinh thành trường đại học đa ngành, định hướng 

nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 
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Xây dựng Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, nguồn vốn tư nhân. 

5.2. Phương án phân bố không gian và KCHT phát triển y tế 

5.2.1. Phân bố không gian phát triển 

Hệ thống khám chữa bệnh bao gồm các cơ sở KCB công lập ở 3 tuyến (tỉnh, huyện, xã) 

và các cơ sở KCB ngoài công lập: 

Tuyến tỉnh: Gồm 11 cơ sở: 04 bệnh viện đa khoa (Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện 

Trường Đại học Y, Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần, Bệnh viện ĐKKV Cầu Ngang); 05 bệnh viện 

chuyên khoa (Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện lao và bệnh phổi; 

Bệnh viện RHM-TMH-Mắt; Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng); 02 cơ sở y tế ngành 

(Bệnh viện Quân dân Y; Bệnh xá Công An tỉnh). Mục tiêu: 60% bệnh viện đa khoa tỉnh đạt 

hạng 2 năm 2030.  

Tuyến huyện: Duy trì ổn định mô hình trung tâm y tế huyện gồm 09 cơ sở, trong đó: 7 

trung tâm có chức năng khám chữa bệnh: TTYT huyện Càng Long, TTYT huyện Cầu Kè, 

TTYT huyện Châu Thành, TTYT huyện Duyên Hải, TTYT TX Duyên Hải, TTYT TP Trà Vinh, 

TTYT huyện Trà Cú; 02 trung tâm không có chức năng khám chữa bệnh là Tiểu Cần và Cầu 

Ngang. 60% bệnh viện huyện đạt hạng 2 năm 2030. 

Tuyến xã: 101 cơ sở, gồm 100 trạm y tế xã và 1 phòng khám đa khoa Hoà Minh. 

Hệ thống cơ sở y tế ngoài công lập: : gồm các bệnh viện, PKĐK, phòng khám chuyên 

khoa. 

5.2.2. Kết cấu hạ tầng 

Tại tuyến tỉnh: Tiếp tục đầu tư xây mới và nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh để nâng 

cao năng lực phục vụ của các bệnh viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khoẻ của người dân.  

Tuyến huyện: Cơ sở hạ tầng của các trung tâm y tế huyện cần được xây mới hoặc nâng 

cấp để đáp ứng theo chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng, có khả năng tiếp nhận hệ thống các 

trang thiết bị đồng bộ, đáp ứng được các yêu cầu về hoạt động chuyên môn có chất lượng. 

Trong đó, giai đoạn 2021-2025, xây mới cho 02 TTYT, nâng cấp cải tạo 03 trung tâm, giai đoạn 

2026-2030, nâng cấp cải tạo cho 05 trung tâm.  

 Tuyến xã: Củng cố và phát triển trạm y tế xã/phường về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đến nhân lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Giai đoạn 2021-2025 cần xây mới 15 trạm, nâng cấp, cải 

tạo 46 trạm (trong đó: 11 trạm xây mới và 18 trạm đã có nguồn tài trợ). Giai đoạn 2026-2030, 

nâng cấp cải tạo 29 trạm.  

Khu vực ngoài công lập: Tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư, 

đẩy mạnh và đa dạng hoá các loại hình y tế tư nhân như bệnh viện, tư nhân, phòng khám đa 

khoa tư nhân. Đến năm 2030, có 3-4 bệnh viện tư nhân, nâng tổng số giường bệnh ngoài công 

lập lên khoảng 300-350 giường.  

5.3. Phương án phân bố không gian và KCHT văn hóa – thể thao 

5.3.1. Định hướng chung 

Củng cố và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa các cấp, đảm bảo về quy mô, chất 

lượng đáp ứng hiệu quả các hoạt động theo chức năng; nâng cấp, hoàn thiện một số thiết chế 

văn hóa trọng điểm của tỉnh, đảm bảo cho việc tổ chức các sự kiện cấp quốc gia. 
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Từ đặc điểm tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa và lịch sử, tỉnh Trà Vinh cần hình thành 

4 khu chức năng văn hóa, bao gồm: 

 - Khu chức năng văn hóa các dân tộc của tỉnh với trung tâm là TP Trà Vinh.  

 - Khu chức năng văn hóa nông thôn.  

 - Khu chức năng Văn hóa Phục vụ phát triển văn hóa dân tộc ít người.  

 - Khu chức năng văn hóa động lực phát triển kinh tế tại khu kinh tế Định An.  

Phương án phát triển mạng lưới thiết chế thể thao: Phân bố phát triển không gian TT 

theo mức độ chuyên nghiệp 

- Vùng trọng điểm TDTT chuyên nghiệp, thành tích cao: TP Trà Vinh với một khu liên 

hợp TDTT 

- Vùng hỗ trợ TDTT chuyên nghiệp, thành tích cao, TDTT quần chúng: mỗi huyện một 

tổ hợp TDTT tại trung tâm các huyện. 

- Vùng cơ sở cho các hoạt động TDTT, đặc biệt TDTT quần chúng: trung tâm VHTT 

của các xã.  

5.4. Phương án phân bố không gian và kết cấu hạ tầng an sinh xã hội 

5.4.1. Phân bố không gian phát triển 

 Giai đoạn 2021-2025: Các cơ sở công lập thực hiện nhiệm vụ bảo trợ xã hội, nuôi 

dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được giữ nguyên như hiện 

nay, gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội Trà Vinh và Cơ sở cai nghiện ma túy Trà Vinh. Đồng thời, 

tiếp tục duy trì 3 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc các tổ chức tôn giáo. 

Giai đoạn 2026-2030: phát triển mới 01 cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người 

cao tuổi tỉnh Trà Vinh và thành lập mới 01 trung tâm điều dưỡng người có công. 

5.4.2. Phương án phát triển cơ sở vật chất 

Giai đoạn 2021 -2025 

Trung tâm bảo trợ xã hội Trà Vinh (công lập): Mở rộng, nâng cấp thêm khu chăm sóc, 

nuôi dưỡng bệnh tâm thần: Tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật thần kinh tâm 

thần 500 người; 

Cơ sở cai nghiện ma túy Trà Vinh (công lập): Mở rộng, xây mới thêm 02 khu gồm khu 

cai nghiện bắt buộc và khu quản lý học viên nữ. Quy mô hoạt động sau khi mở rộng: tiếp nhận 

300 người. 

Các cơ sở bảo trợ xã hội tôn giáo (ngoài công lập): Củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở 

bảo trợ xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến 

khích sự tham gia của khu vực tư nhân, doanh nghiệp vào triển khai các mô hình chăm sóc 

người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão. Tiếp nhận chăm 

sóc, nuôi dưỡng 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi (tương đương 100 

người/cơ sở); 

Đầu tư xây dựng mới cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người cao tuổi tỉnh Trà 

Vinh ngoài công lập: Tiếp nhận chăm sóc, phục hồi chức năng cho người cao tuổi.  

Giai đoạn 2026 -2030 

Đầu tư xây dựng mới Trung tâm điều dưỡng người có công  
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Tiếp nhận chăm sóc, phục hồi điều dưỡng cho trên 4.000 đối tượng/năm. Dự kiến diện 

tích xây dựng: 10 ha. Tọa lạc tại địa chỉ: Thị xã Duyên Hải. 
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PHẦN VI:  

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG 

SINH HỌC; KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN; PHÒNG CHỐNG, 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TÁC HẠI DO NƯỚC GÂY RA; PHÒNG CHỐNG THIÊN 

TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

 

1. Phương án bảo vệ môi trường, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN và ĐA DẠNG SINH HỌC 

1.1. Quan điểm và định hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

1.1.1. Quan điểm bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  

 Bảo vệ môi trường (BVMT), bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) gắn kết 

với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội hướng tới mục tiêu PTBV, đảm bảo hài hòa 

giữa khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái. 

 Ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm môi trường, kết hợp với xử lý và kiểm soát ô nhiễm, khắc 

phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường; chú trọng bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; tính 

đến yếu tố tác động BĐKH theo đặc thù của từng địa phương, áp dụng công nghệ sản xuất sạch 

hơn, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, giảm thiểu chất thải.  

 BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH là trách nhiệm của toàn xã hội, các cấp, các 

ngành và các tổ chức, cá nhân; phải được thực hiện thống nhất trên cơ sở xác định rõ trách 

nhiệm của các cấp, các ngành; tích cực phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội, nâng cao 

nhận thức và ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác BVMT. 

 BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH phải trên cơ sở tăng cường và nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước, thể chế và pháp luật. 

 Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục và nâng cao ý thức BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH của người dân địa 

phương. Đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, đồng thời tranh 

thủ nguồn lực hợp tác quốc tế và các nguồn vốn xã hội hóa khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả 

các nguồn lực cho công tác BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH trên địa bàn tỉnh.  

1.1.2. Định hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

a. Định hướng bảo vệ môi trường 

 Kiểm soát, quản lý chặt chẽ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, làng 

nghề, khu chăn nuôi tập trung... Có biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, 

nhất là những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không để phát sinh mới. 

 Tuyên truyền, vận động thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa; 

nhân rộng các mô hình tái sử dụng, tái chế rác thải, xã hội hóa công tác thu gom, xử lý chất 

thải. Hoàn thiện hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt, bố trí các trạm trung chuyển tại các vị trí 

phù hợp đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa. 

 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp BVMT đối với các dự án phát 

triển kinh tế biển; xây dựng các tiêu chí, yêu cầu đối với các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm 

môi trường khu vực ven biển, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các sự cố ô 

nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý rác thải biển, nhất là rác thải nhựa; cải thiện, nâng cao 

chất lượng môi trường khu vực ven biển. 

 Tăng cường hợp tác liên kết tỉnh, liên kết vùng; hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực 

phòng, chống và ứng phó trước tác động biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình trạng sạt lở bờ 

sông, bờ biển, sụt lún đất. 
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 Đánh giá, phân loại mức độ gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ, kho chứa, bãi chôn lấp chất thải. Kiểm tra, giám sát môi trường đối với các cơ sở ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

 Xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề, các đoạn sông, kênh rạch bị ô nhiễm, suy 

thoái môi trường. Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải, 

CTRSH tập trung tại các thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

 Quy hoạch các nguồn cấp nước khác nhau, phát triển các dự án cấp nước an toàn, phát 

triển các biện pháp dự trữ nước. Hình thành bộ dữ liệu về hoạt động khai thác nước dưới đất, 

chấm dứt tình trạng khoan giếng không giấy phép. 

 Đẩy mạnh điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường, xác định cấp độ rủi ro ô nhiễm 

môi trường biển cho phát triển kinh tế biển; phân vùng rủi ro và lập bản đồ phân vùng rủi ro ô 

nhiễm môi trường biển và đánh giá sức chịu tải môi trường tại các vùng rủi ro ô nhiễm cao ở 

vùng biển ven bờ. 

 Ưu tiên nguồn lực từ nguồn kinh phí bảo vệ môi trường để triển khai Kế hoạch hành 

động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (Quyết định số 1746/QĐ-TTg 

ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia 

xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương (Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 

16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Đến năm 2030, tỷ lệ thu hồi, xử lý rác thải nhựa tại các 

bãi biển, khu du lịch biển và khu bảo tồn biển đạt 100%. 

b. Định hướng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

 Ngăn chặn suy giảm ĐDSH, khai thác bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên. Tiếp tục bảo tồn, gìn giữ, phục hồi các hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên; nâng cao độ 

che phủ rừng, ngăn chặn suy giảm chất lượng rừng. Bảo vệ các giống loài, nguồn gen và bảo 

đảm an toàn sinh học. Khai thác bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản 

và nguồn lợi thủy sản. 

Chủ động thích ứng với BĐKH trong BVMT và giảm phát thải khí nhà kính. Lồng ghép 

BĐKH trong trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về BVMT; 

tăng cường thích ứng với BĐKH dựa trên hệ sinh thái. Thực hiện giảm phát thải khí nhà kính 

kết hợp với các hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí; thúc đẩy sử 

dụng nhiên liệu sạch, các phương tiện dùng điện trong giao thông vận tải; thu hồi năng lượng 

từ chất thải rắn. 

 Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, chú trọng duy 

trì và phát triển các dịch vụ hệ sinh thái nhằm giảm tối đa mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên 

thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển bền vững. Tăng cường công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học ngoài phạm vi các khu bảo tồn thiên nhiên.  

Huy động mọi nguồn lực của cộng đồng vào công tác BVMT, bảo tồn thiên nhiên và 

ĐDSH; bảo đảm các nguyên tắc về chia sẻ công bằng, hài hòa lợi ích của các bên có liên quan. 

Bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý, 

hiếm được bảo tồn; duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với BĐKH nhằm thúc 

đẩy phát triển bền vững  

Nâng cao chất lượng và tăng diện tích của các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, Cải 

thiện về chất lượng và số lượng quần thể các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo 

đảm: không gia tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện đáng kể tình trạng một số loài nguy 

cấp, quý, hiếm, bị đe dọa tuyệt chủng; - Kiểm kê, lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, 

cây trồng, vi sinh vật) bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, bảo đảm các nguồn gen bản địa, quý, hiếm 

không bị suy giảm và xói mòn. 
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Xác định các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng và thực hiện mở rộng hệ thống các khu 

bảo tồn thiên nhiên (KBTTN); đẩy nhanh việc thành lập các KBTTN, thiết lập các hành lang 

đa dạng sinh học kết nối các sinh cảnh nơi có các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ;  

Củng cố bộ máy quản lý, bảo đảm tất cả các KBTTN được thành lập có Ban quản lý; rà 

soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động và nâng cao năng lực của các Ban quản 

lý KBTTN; thực hiện chính sách ưu đãi cho cán bộ làm việc trong các khu bảo tồn; nâng cấp 

cơ sở hạ tầng cần thiết trực tiếp hỗ trợ công tác quản lý; cung cấp thiết bị hiện trường cho các 

KBTTN, bao gồm cả hệ thống quan trắc và báo cáo ĐDSH; 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, khoanh nuôi, tái sinh rừng trong các chương trình trồng rừng, thực hiện các biện pháp 

làm giàu rừng bằng cây bản địa và đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống cháy rừng, nâng cao 

năng lực ứng phó với cháy rừng ở các cấp; 

Ngăn chặn sự suy giảm các loài hoang dã bị đe dọa, đặc biệt loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ. Bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa và các loài họ hàng hoang 

dại của các giống cây trồng, vật nuôi, các chủng vi sinh vật quý, hiếm. 

1.2. Phương án phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát 

thải và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

1.2.1. Mục tiêu phân vùng môi trường 

a. Mục tiêu tổng quát 

 Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, ĐDSH, đảm bảo cân bằng sinh 

thái. Phòng ngừa, kiểm soát và hạn chế mức gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên đang còn 

tồn đọng, từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống. Tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; áp dụng các biện pháp chế tài để xử lý triệt để đối với 

các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường. 

b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

 Thực hiện hiệu quả chiến lược BVMT tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao khả năng 

kiểm soát ô nhiễm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, khu dân cư, khu công nghiệp 

bằng áp dụng rộng rãi, có hiệu quả cao các biện pháp phòng ngừa và xử lý ô nhiễm, suy thoái 

môi trường. Cụ thể:  

 + 100% KCN hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi 

trường; 100% các CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn 

môi trường (đến năm 2025 đạt 70%); 

 + 100% các cơ sở có nguồn thải (khí thải, nước thải) lớn tại các khu, cụm công nghiệp 

có hệ thống quan trắc tự động được kết nối và truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 + Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt TP Trà Vinh và các đô thị loại IV trở lên đạt 

100% (đến năm 2025 đạt 80%);  

 + Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đến năm 2025 đạt 98,5% tại khu vực thành thị; 

78-80% khu vực nông thôn; tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%. 

 + Năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng đạt 4,2% diện tích tự nhiên, đạt 4,5% diện tích tự nhiên 

vào năm 2030 . 

 + Nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các tầng lớp 

nhân dân, các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh;  
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 + Khắc phục ô nhiễm tại một số điểm nước thải ra các sông, rạch chưa được xử lý như 

khu vực TP Trà Vinh, thị trấn Châu Thành. Có các biện pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tại 

các nguồn nước sông Hậu, sông Nhị Long, sông Bến Chùa, kênh đào Trà Vinh;  

 + Giảm thiểu ô nhiễm không khí ở các thành phố, thị xã, thị trấn và xung quanh các 

khu công nghiệp, cơ sở sản xuất phát sinh lượng khí thải lớn;  

 + Duy trì diện tích rừng ngập mặn, đặc biệt là khu vực hệ sinh thái rừng ngập mặn đã 

được xác định của Trà Vinh;  

 + Ngăn ngừa việc sụt lún đất, ô nhiễm nguồn nước bằng các biện pháp quản lý khai 

thác khoáng sản, khai thác nước ngầm và quản lý chất thải. Quản lý tốt tài nguyên nước ngầm, 

không để suy giảm lưu lượng và chất lượng nước ngầm. 

c. Tầm nhìn đến năm 2050 

Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, ĐDSH, đảm bảo cân bằng sinh 

thái. Cập nhật các kịch bản BĐKH của tỉnh, đặc biệt là nước biển dâng, tiếp tục xây dựng các 

chương trình, dự án liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho từng ngành, từng lĩnh 

vực cụ thể. Thực hiện khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững, bảo đảm cân bằng sinh thái và 

bảo tồn thiên nhiên. 

1.2.2. Phương án phân vùng môi trường 

a. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

 Bao gồm các KBTTN và vùng có các yếu tố, đối tượng nhạy cảm đặc biệt khác cần bảo 

vệ nghiêm ngặt.  

b. Vùng hạn chế phát thải 

 Bao gồm vùng đệm của vùng bảo vệ nghiêm ngặt ở trên, vùng thuộc khu di sản thiên 

nhiên, hành lang đa dạng sinh học, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực có đa dạng sinh 

học cao, hệ sinh thái rừng tự nhiên, khu vực có khả năng ô nhiễm cao cần được bảo vệ. 

1.3. Phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu vực cảnh quan sinh thái quan 

trọng, khu bảo tồn thiên nhiên 

a. Mục tiêu tổng quát 

 Bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững ĐDSH về các nguồn gen, loài sinh vật và hệ 

sinh thái phong phú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường 

và đa dạng sinh học; có những đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát triển ĐDSH 

cho quốc gia và khu vực. 

b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

 Hoàn thiện được bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Trà 

Vinh, làm cơ sở phân chia các vùng sinh thái, các khu bảo tồn và hành lang ĐDSH góp phần 

vào việc quy hoạch bảo tồn tổng thể cả nước.  

1.4. Phương án xây dựng các trạm, điểm quan trắc, thông số, tần suất quan trắc môi trường 

đất, nước, không khí; xử lý nước thải, chất thải 

1.4.1. Phương án xây dựng các trạm, điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường đất, nước, 

không khí 

Tiếp tục tiến hành quan trắc định kỳ tại 156 điểm, gồm môi trường nền và tác động trên 

phạm vi toàn tỉnh Trà Vinh (bao gồm 30 điểm quan trắc nước mặt tự động liên tục và 44 điểm 
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quan trắc không khí tự động liên tục, 20 điểm quan trắc nước dưới đất, 25 điểm nước thải, 10 

điểm nước biển ven bờ và 27 điểm quan trắc môi trường đất). 

Đồng thời điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường hiện có phù hợp với tình hình 

phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

Tiến hành quan trắc bổ sung thêm các điểm quan trắc môi trường (đất, nước mặt, không 

khí) tại khu vực tiếp nhận nước thải từ các KKT, KCN, CCN sắp đi vào hoạt động, các điểm 

nóng giao thông, khu dân cư tập trung, các khu khai thác vật liệu xây dựng, một số điểm trên 

các sông, hồ lớn. 

1.4.2. Phương án xử lý nước thải 

Các đô thị có hệ thống thoát nước thải và nước mưa riêng biệt. 100% nước thải sẽ được 

xử lý theo tiêu chuẩn ở các trạm xử lý cấp tỉnh trước khi thải ra môi trường. Các điểm xả thải 

được thiết kế hợp lý, không xâm phạm đến nguồn nước. 100% hộ gia đình nông thôn có nhà 

tiêu hợp vệ sinh, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho các vùng dễ bị ngập lụt. Khối lượng nước thải 

sinh hoạt bằng 100% lượng cấp nước sạch sinh hoạt.  

- Về bùn thải từ hệ thống thoát nước: Đưa về xử lý tại các khu xử lý chất thải rắn tập 

trung của tỉnh. 

- Các KCN, CCN có hệ thống xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

Mỗi KCN có 1 nhà máy xử lý nước thải riêng, nước thải sau khi xử lý đạt giá trị C, cột B, 

QCVN 40:2011/BTNMT trước khi đổ vào môi trường tiếp nhận.  

1.4.3. Phương án xử lý chất thải 

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 06 cơ sở xử lý CTRSH hoạt động gồm: (1) Nhà máy 

xử lý CTRSH tỉnh Trà Vinh; (2) Nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện tỉnh Trà Vinh; (3) Bãi 

rác huyện Trà Cú; (4) Nhà máy xử lý CTR thị xã Duyên Hải; (5) Bãi rác xã Đông Hải; (6) Dự 

án “mở rộng bãi rác huyện Tiểu Cần”.  

1.5. Phương án bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất 

và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thông qua hoạt động trồng thêm rừng sẽ góp phần nâng tỉ lệ che phủ rừng của toàn tỉnh 

đến năm 2025 là 4,2% và năm 2030 là 4,5%; đồng thời, cũng góp phần chắn sóng lấn biển và 

hạn chế sạt lở đất, chắn cát bay bảo vệ sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển và giảm 

phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, cải tạo môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản và 

bảo vệ ĐDSH trong khu vực rừng ven biển giao cho đơn vị. 

 Triển khai thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Nhà nước tạo 

nguồn thu cho ngân sách tỉnh 

1.6. Phương án sắp xếp, phân bố không gian các khu nghĩa trang 

1.6.1. Quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ đến 2030 tầm nhìn đến 2050 

Xây mới 13 và mở rộng 29 nghĩa trang trên địa bàn, trong đó tập trung xây mới nghĩa trang 

nhân dân TP. Trà Vinh (Phường 9, TP Trà Vinh), xây mới hoa viên nghĩa trang huyện Duyên Hải 

diện tích 372,4 ha theo tiêu chuẩn nghĩa trang cấp I, tại xã Long Vĩnh và nghĩa trang huyện Tiểu 

Cần tại xã Tân Hòa, diện tích 8,75 ha theo tiêu chuẩn nghĩa trang cấp IV, các nghĩa trang còn lại 

đạt tiêu chuẩn cấp IV. Xây mới 02 nhà tang lễ (tại phường 6 và phường 9 TP. Trà Vinh).  
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2. Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên 

2.1. Xác định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản và khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

2.1.1. Khoanh định vùng cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Trà Vinh  

 Tổng hợp các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trong tỉnh là 321 khu vực và 379 

điểm cấm cho 7 đối tượng và 98 khu vực cấm cho 02 đối tượng gồm giao thông có 74 khu vực 

và năng lượng có 24 khu vực phân bố rộng khắp trên toàn tỉnh.  

2.1.2. Khoanh định vùng tạm cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Trà Vinh  

 Tổng hợp các khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trong tỉnh là 113 khu vực 

cho 4 đối tượng gồm Khu bảo tồn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; đất trồng lúa; đất phòng 

tránh khắc phục hậu quả thiên tai và phân các huyện trong tỉnh. 

2.2. Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai 

thác và tiến độ thăm dò, khai thác; khu vực khai thác được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối 

các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp 

2.2.1. Phương án, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát sông tỉnh Trà Vinh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

Về quy hoạch thăm dò giai đoạn 2021-2030, đề xuất thực hiện đánh giá lại tình hình trữ 

lượng sau quy hoạch năm 2012 tới nay để xem xét biến động trữ lượng tài nguyên cát sông trên 

cả 9 thân cát ở hai sông. 

2.2.2. Phương án, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản cát ven biển tỉnh Trà 

Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

Tiếp tục khai thác hai khu vực đã được tỉnh cấp phép thăm dò khai thác là HT-01; HT-

02 với tổng trữ lượng ước tính là 4,668 triệu m3 với trữ lượng khai thác đến năm 2020 ước tính 

là 2,36 triệu m3. Đề xuất 03 khu vực thực hiện thăm dò khai thác ở giai đoạn 2021-2030 với 

tổng trữ lượng ước tính khoảng 136 triệu m3 với cấp tài nguyên 333. 

2.2.3. Phương án, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản sét tỉnh Trà Vinh thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

Định hướng sau năm 2030, lượng sét nguyên liệu phục vụ sản xuất yêu cầu có chất lượng 

cao phục vụ cho sản xuất gốm đỏ và nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng mới (keramzit để sản 

xuất bê tông nhẹ) để đưa vào định hướng thăm dò khai thác phục vụ phát triển vật liệu xây dựng. 

Gồm 4 khu vực với tổng diện tích 124,11 ha và tổng tài nguyên huy động lá 1.186.464 m2. 

3. Phương án khai thác, sử dụng, bảo về tài nguyên nước, phòng chống khắc phục hậu 

quả tác hại do nước gây ra 

3.1. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

3.1.1. Quan điểm khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước 

 Khai thác, sử dụng nguồn nước hợp lý, phù hợp với đặc điểm, khả năng nguồn nước 

của từng vùng, từng khu vực để bảo đảm cung cấp nước đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh 

tế, xã hội và bảo vệ nguồn nước ổn định, bền vững lâu dài. 

 Phân bổ nguồn nước sông, kênh tương ứng theo mùa kiệt và thời kỳ năm ít nước. 

 Việc bố trí phát triển các công trình khai thác nước mới phải bảo đảm không vượt quá 

giới hạn khai thác, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, kênh cho phép khai thác, phù 

hợp với quy hoạch chung của quốc gia, của vùng liên tỉnh. 



57 

 
 Ưu tiên khai thác nguồn nước để cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, kế đến là phát triển 

sản xuất các ngành, lĩnh vực cần thiết. Khai thác, sử dụng nước phải gắn liền với công tác bảo 

vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường. 

3.1.2. Mục tiêu và chỉ tiêu phát triển đến 2030 

a. Mục tiêu tổng quát 

 Căn cứ yêu cầu của Luật Tài nguyên nước 2012 kết hợp với điều kiện tự nhiên, quy 

hoạch tài nguyên nước phải đạt được mục tiêu chung là: “Đảm bảo đủ nước cho việc hoàn thành 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội theo nguyên tắc công bằng, 

hợp lý trong khai thác sử dụng, phân bổ, điều hòa nguồn nước”. 

b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

 1- Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng quy hoạch: 

2- Đảm bảo cấp nước cho công nghiệp, góp phần tăng nhanh giá trị sản phẩm hàng hóa 

của tỉnh Trà Vinh (tỷ lệ đóng GRDP công nghiệp, xây dựng của tỉnh từ 32,9% năm 2020 lên 

44,41% vào năm 2025, và đạt 46,14% vào năm 2030): 

3- Đảm bảo đủ nước cho mục tiêu tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt 2,34 %/năm giai 

đoạn 2021 - 2025 và đạt 2,09 %/năm giai đoạn 2026 - 2030. 

4- Đảm bảo 1.397.020 m3/ngày để ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản gần 

75.000 ha. 

5- Đảm bảo duy trì dòng chảy môi trường trên các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Trà 

Vinh, phòng chống suy thoái, cạn kiệt các nguồn nước. 

6- Xây dựng mạng lưới giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi 

trường nước. 

7- Tăng cường hợp tác với các tỉnh liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, 

đặc biệt là vấn đề về khai thác, sử dụng và xả thải vào nguồn nước. 

8- Tăng cường nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là nâng cao khả năng tự bảo vệ của 

các cộng đồng cư dân trong các vùng có nguy cơ cao về lũ lụt, bão, mưa bão, xây dựng cơ chế 

giám sát của người dân đối với các hoạt động liên quan đến khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn 

nước. 

3.2. Định hướng khai thác tài nguyên nước 

3.2.2. Định hướng ưu tiên phân bổ nguồn nước 

Trong trường hợp hạn hán, thiếu nước 

 - Phân bổ nguồn nước đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt; 

 - Bảo đảm thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, an sinh xã hội, các ngành sản xuất có 

hiệu quả kinh tế - xã hội cao; 

 - Phân bổ theo nhu cầu tối thiểu của từng đối tượng sử dụng nước; 

 - Đề xuất phương án cắt giảm nhu cầu sử dụng nước của từng đối tượng sử dụng nước 

theo tỷ lệ phù hợp, bảo đảm thứ tự ưu tiên; 

 - Phát triển nguồn nước trên cơ sở nâng cao giá trị của tài nguyên nước kết hợp với việc 

tập trung phát triển các công trình khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu, các công trình chứa 

nước; 

 - Thực hiện việc chuyển nước liên vùng, liên tỉnh; 
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 - Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, dữ liệu nguồn nước Mê Công trong khuôn khổ 

MRC và song phương với các quốc gia thượng lưu; 

 - Triển khai xây dựng mạng lưới các điểm nguồn nước ngọt dự trữ chiến lược trên toàn 

tỉnh để khi xảy ra tình huống khẩn cấp có thể bơm cấp nước cho nhân dân chống hạn, mặn; 

 - Triển khai các phương án tăng cường khả năng trữ lũ, giữ nước ngọt với quy mô phù 

hợp nhằm tăng cường trữ nước, điều tiết nguồn nước;  

 - Tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước 

tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong tưới tiêu, chống lãng phí nguồn nước. 

3.2.3. Định hướng nguồn nước cấp cho sinh hoạt 

Lượng nước dự phòng được cấp cho mục đích sinh hoạt trong trường hợp có sự cố ô 

nhiễm nguồn nước hoặc hạn hán thiếu nước trong khoảng thời gian xác định (tối đa 90 ngày). 

Các giải pháp tạo nguồn nước dự phòng để cấp nước cho sinh hoạt bao gồm: (i) Trữ nước trên 

hệ thống kênh rạch; (ii) Ngăn các nhánh sông lớn thành khu trữ nước; (iii) Trữ nước tại các ao 

hồ nhỏ tại những khu dân cư; tận dụng các nhánh sông để trữ nước với chức năng như các hồ 

chứa nước tự nhiên và xây dựng các hồ chứa nước nhân tạo tại các vùng khan hiếm nước; (iv) 

Trữ nước mưa phục vụ sinh hoạt; (v) Trữ nước ở các bể ngầm. 

3.2.4. Định hướng hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước 

- Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước bảo đảm lồng ghép tối đa giữa các lĩnh vực, có 

tính kế thừa, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc viên hiện có. 

 - Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước phải đảm bảo tính đồng bộ, tiên tiến và toàn 

diện; đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa công nghệ và thiết bị quan trắc, phân tích, truyền tin và xử 

lý thông tin theo hướng số hóa, tự động hóa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong 

nước và tiếp thu công nghệ tiên tiến của nước ngoài. 

4. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu  

4.1. Mục tiêu 

 - Đến năm 2030, giảm 50% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường 

độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh; 

 - Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 

được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công 

tác thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% 

tổ chức, hộ gia đình đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ”; 

 - Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng của tỉnh, công trình phòng chống 

thiên tai, nhất là bờ bao, đê bao, đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác 

động mới của thiên tai; 

 - Cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai được hình thành theo 

hướng đồng bộ, theo thời gian thực; hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai các cấp; 

Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống thiên tai tại những khu vực dân cư tập trung 

và trọng điểm về KTXH; 

 - Phấn đấu 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai 

có nơi ở đảm bảo an toàn. 
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4.2. Phương án và giải pháp phòng chống, giảm nhẹ hậu quả các loại hình thiên tai trên địa 

bàn tỉnh 

 Mỗi phương án phòng chống đều quy định và hướng dẫn chi tiết về vai trò nhiệm vụ 

của bộ phận, cụ thể gồm: 

 + Công tác chỉ đạo chỉ huy 

 + Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

 + Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

 Các hình thái thiên tai đã được xây dựng các kịch bản, phương án phòng chống. 

 (1) Phòng chống và giảm nhẹ hậu quả của của bão, áp thấp nhiệt đới 

(2) Phòng chống và giảm nhẹ hậu quả của triều cường, nước biển dâng 

(3) Phòng chống, giảm nhẹ hậu quả của giông lốc, sét 

(4) Phòng chống, giảm nhẹ hậu quả của hạn hán, xâm nhập mặn 

(5) Phương án và các giải pháp ứng phó gió mạnh trên biển 

(6) Phương án và các giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển 

4.3. Phương án và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu 

a. Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu 

b. Tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo lực lượng chuyên nghiệp trong công tác tìm 

kiếm, cứu hộ cứu nạn 

c. Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực 

d. Tăng cường hợp tác quốc tế 

e. Lồng ghép Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH vào Kế hoạch phát triển của từng 

Sở, ban ngành  

f. Phân bố hợp lý nguồn kinh phí hỗ trợ công tác ứng phó BĐKH 

4.4. Phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống 

đê điều và KCHT phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cấp, củng cố tuyến đê biển tỉnh Trà Vinh: đắp bồi trúc nâng cao trình lên (+4.0) 

đảm bảo chống chịu được bão cấp 12; cứng hóa mặt đê đảm bảo kết hợp giao thông với bề rộng 

mặt đê 7,5m; xây dựng các cống và cầu giao thông trên tuyến đê; 

- Xây dựng hệ thống đê bao nội vùng thuộc huyện Trà Cú, Châu Thành và TX. Duyên 

Hải nhằm mục đích chống ngập triều cho các khu vực có cao độ thấp ven các kênh rạch; 

- Xây dựng kè chống sạt lở bờ biển xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, chiều 

dài L=5km; 

- Xây dựng kè bảo vệ đê bao sông Cổ Chiên xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh; 

- Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh; 

- Xây dựng kè chống sạt lở bờ biển xã Trường Long Hòa; 
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- Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các 

huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh; 

- Hệ thống công trình trong dự án khắc phục hạn mặn thuộc địa bàn huyện Cầu Kè. 
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PHẦN VII:  

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KHOANH VÙNG SỬ DỤNG ĐẤT  

 

1. Quan điểm sử dụng đất 

1.1. Khai thác khoa học, hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững, có hiệu quả quỹ đất đai 

1.2. Chuyển đổi nhanh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với điều kiện tự nhiên – môi trường  

1.3. Duy trì và bảo vệ đất nông nghiệp 

1.4. Dành quỹ đất cho phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở và đô thị 

1.5. Khai thác sử dụng đất phải đảm bảo bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và thích 

ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 

1.6. Khai thác sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo quốc 

phòng, an ninh 

2. Định hướng sử dụng đất 

2.1. Định hướng sử dụng đất cho lĩnh vực nông nghiệp 

Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên các loại cây trồng, vật nuôi có thế 

mạnh của tỉnh; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; áp dụng các quy 

trình sản xuất, chế biến hữu cơ tiên tiến, hiện đại; kiểm soát tốt các nguy cơ mất an toàn thực 

phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật VietGap, 

GlobalGap, tiêu chuẩn hữu cơ,… hướng đến nền nông nghiệp giá trị gia tăng cao, bền vững, 

thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.  

Để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp đúng theo định hướng phát triển trên địa 

bàn, dự kiến diện tích đất dành cho phát triển khu sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050 khoảng 105.000-116.000 ha. 

2.2. Định hướng sử dụng đất cho khu lâm nghiệp 

Hiện nay, khu lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển và 

cửa sông; phân bố ở thị xã Duyên Hải; và các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu 

Kè, Trà Cú, Càng Long. Dự kiến, diện tích đất dành cho phát triển khu lâm nghiệp đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 11.000-20.000 ha. 

2.3. Định hướng sử dụng đất đối với khu phát triển công nghiệp  

Hiện nay, phát triển công nghiệp của tỉnh tập trung tại các khu công nghiệp trên địa bàn 

các huyện Duyên Hải, Tiểu Cần, Càng Long và TP Trà Vinh. Do đó, để đảm bảo phát triển 

công nghiệp theo định hướng như trên, dự kiến diện tích đất dành cho khu phát triển công 

nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 4.000-5.000 ha. 

2.4. Định hướng sử dụng đất cho khu thương mại, dịch vụ  

Dự kiến, diện tích đất dành cho phát triển các khu thương mại – dịch vụ (tại khu vực đô 

thị và nông thôn) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1.600-2.500 ha. 

2.5. Định hướng sử dụng đất cho khu du lịch 

Dự kiến, diện tích đất dành cho phát triển khu du lịch đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050 khoảng 17.000-25.000 ha. 
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2.6. Định hướng sử dụng đất cho khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Giai đoạn 2021-2050, tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích các khu hiện có, dự kiến, 

diện tích đất dành cho phát triển khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1.300-3.000 ha. 

2.7. Định hướng sử dụng đất khu vực đô thị 

Giai đoạn 2011-2020, đô thị trên địa bàn phát triển khá nhanh, nên đã góp phần đẩy 

nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Dự kiến, diện tích đất dành cho phát triển các đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050 khoảng 33.700 - 45.000 ha. 

2.8. Định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn 

Trên địa bàn tỉnh, dân cư nông thôn tập trung dọc theo các tuyến giao thông thủy bộ 

chính. Dự kiến, diện tích đất dành cho phát triển khu dân cư nông thôn đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050 khoảng 26.000-36.000 ha. 

3. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đến năm 2030 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất (bao gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng 

đất quốc gia phân bổ). 

Bảng 3: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Trà Vinh (dự kiến) 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu 

Quy hoạch 

sử dụng đất 

đến năm 

2030 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

đến năm 

2025 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Đất nông nghiệp 179.334 181.896  

 Trong đó:    

1.1 Đất trồng lúa 81.970 81.970  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 76.595 76.147  

1.2 Đất rừng phòng hộ 4.543 5.365  

1.3 Đất rừng đặc dụng    

1.4 Đất rừng sản xuất 3.704 3.704  

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên    

2 Đất phi nông nghiệp 58.868 54.876  

 Trong đó:    

2.1 Đất khu công nghiệp 810 523  

2.2 Đất quốc phòng 444 378  

2.3 Đất an ninh 261 250  

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 15.792 14.349  

 Trong đó:    

- Đất giao thông 6.631 6.123  

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 175 105  

- Đất xây dựng cơ sở y tế 83 83  

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 589 503  

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 191 141  

- Đất công trình năng lượng 1.414 962  

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 13 13  

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 3 3  

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 27 27  

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 62 62  

3 Đất chưa sử dụng 2.918 2.918  
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STT Chỉ tiêu 

Quy hoạch 

sử dụng đất 

đến năm 

2030 

Kế hoạch 

sử dụng đất 

đến năm 

2025 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 2.043 613  

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 875 2.305  

4 Đất khu kinh tế 39.020 39.020  

5 Đất khu công nghệ cao    

6 Đất đô thị 19.004 13.716  

Nguồn: Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

3.2. Chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp tỉnh 

Đối với đất nông nghiệp, đến năm 2030, tỉnh xác định là 177.248 ha, giảm 7.890 ha so 

với năm 2020; và thấp hơn 2.086 ha so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ. 

Đối với đất phi nông nghiệp, đến năm 2030, tỉnh xác định là 60.848 ha, tăng 9.932 ha 

so với năm 2020; và cao hơn 1.980 ha so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ.  

Đối với đất chưa sử dụng, quốc gia phân bổ là 875 ha (đưa toàn bộ diện tích 2.043 ha 

đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích); giảm 2.043 ha so với năm 2020; và bằng với 

chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ. 

Đến năm 2030, quốc gia phân bổ là 19.004 ha, tăng 8.750 ha so với năm 2020; và bằng 

với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ.  

3.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Đến năm 2030, đất nông nghiệp của tỉnh là 177.248 ha, giảm 7.890 ha so với năm 2020.  

Đến năm 2030, đất phi nông nghiệp là 60.848 ha, chiếm 25,46% diện tích đất tự nhiên, 

tăng 9.932 ha so với năm 2020. 

Đến năm 2030, đất chưa sử dụng là  875 ha, chiếm 0,37% diện tích đất tự nhiên, giảm 

2.043 ha so với năm 2020. 

3.4. Chỉ tiêu sử dụng đất khu chức năng 

Đến năm 2030, diện tích là 39.020 ha, tăng tuyệt đối so với năm 2020. Diện tích tăng 

39.020 ha. 

Đến năm 2030, diện tích là   19.004 ha, chiếm 7,95% tổng diện tích tự nhiên, tăng  8.750 

ha so với năm 2020.   

Đến năm 2030, diện tích đất để phát triển các khu sản xuất nông nghiệp là 109.903 ha, 

chiếm 45,99% tổng diện tích tự nhiên. 

Đến năm 2030, diện tích đất để phát triển các khu lâm nghiệp là 14.173 ha, chiếm 5,93% 

tổng diện tích tự nhiên. 

Đến năm 2030, diện tích đất để phát triển các khu du lịch là 2.611 ha, chiếm 1,09% tổng 

diện tích tự nhiên. 

Đến năm 2030, diện tích đất để phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học là 959 ha, chiếm 0,40% tổng diện tích tự nhiên. 
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Đến năm 2030, diện tích đất để sử dụng cho phát triển công nghiệp là 4.122 ha, chiếm 

1,72% tổng diện tích tự nhiên. 

Đến năm 2030, diện tích đất để sử dụng cho phát triển các khu đô thị là 23.415 ha, chiếm 

9,80% tổng diện tích tự nhiên. 

Đến năm 2030, diện tích đất để sử dụng cho phát triển các khu thương mại, dịch vụ là 

1.586 ha, chiếm 0,66% tổng diện tích tự nhiên. 

Đến năm 2030, diện tích đất để sử dụng cho phát triển các khu dân cư nông thôn là 

36.394 ha, chiếm 15,23% tổng diện tích tự nhiên. 

3.5. Phân kỳ phân bổ và khoanh vùng thời kỳ 2021 - 2030 

Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch là 9.118 ha.  

Trong kỳ quy hoạch, diện tích chuyển mục đích sử dụng là 10.009 ha, trong đó: từ đất 

trồng lúa 861 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1.198 ha; đất trồng cây lâu năm 5.773 ha; đất 

rừng phòng hộ 139 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2.005 ha; đất làm muối 22 ha; đất nông nghiệp 

khác 11 ha. 

4. Định hướng sử dụng đất đến năm 2050 

4.1. Khu vực nông nghiệp 

- Diện tích đất trồng lúa đến năm 2050 để đảm bảo an ninh lương thực, trong đó diện 

tích đất trồng lúa bảo vệ nghiêm ngặt là 81.000 ha. Diện tích trồng cây lâu năm giữ ổn định; 

vùng sản xuất cây ăn quả 20.000 ha, trong đó vùng trồng xoài chất lượng cao tập trung 1.590 

ha, vùng cây ăn quả có múi 6.950 ha.  

- Định hướng từ năm 2031 đến năm 2050 dự kiến chuyển đổi 5.946 ha đất nông nghiệp 

sang các mục đích phi nông nghiệp. 

4.2. Khu vực công nghiệp  

- Đất KCN, CCN: quy hoạch mới 03 KCN với diện tích 810 ha, đã quy hoạch thời kỳ 

2021-2030 và tăng thêm 2.550 ha đến năm 2050; quy hoạch mới 08 CCN với diện tích 293 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: định hướng các vị trí tập trung tiểu thủ công 

nghiệp - làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, các nhà máy, công xưởng,… 

theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: định hướng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất 

VLXD chủ yếu là một số mỏ khai thác cát xây dựng nhỏ tại huyện Duyên Hải. 

4.3. Chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng – xã hội 

Định hướng diện tích đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng, xã hội đến năm 2050 theo nhu cầu 

các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đất phát triển hạ tầng xã hội cần tăng thêm 645 ha. 

4.4. Chỉ tiêu phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 

Duy trì các khu quy hoạch rừng phòng hộ ven biển phân bố tập trung tại các khu vực 

cửa biển, sông lớn trên địa bàn tỉnh thuộc các huyện như: huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang, 

TP Duyên Hải, huyện Châu Thành. Tổng diện tích phòng hộ không thay đổi so với diện tích 

quy hoạch đến năm 2030; thực hiện bảo vệ, tu bổ và phát triển rừng. 

Giữ ổn định diện tích rừng sản xuất để duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2050 và 

định hướng đất chưa sử dụng còn lại để phát triển rừng sản xuất.  
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PHẦN VIII:  

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN 

 

1. Nguyên tắc xác định dự án ưu tiên 

1.1. Dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước  

- Dự án giao thông vận tải: Ưu tiên dự án kết nối liên vùng, đặc biệt là các tỉnh trong 

vùng ĐBSCL; Quy hoạch đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối, phát triển các ngành, sản 

phẩm, lĩnh vực quan trọng của tỉnh như phát triển công nghiệp, đô thị, vùng sản xuất nông 

nghiệp trọng điểm, du lịch, vận tải logistics, khu chức năng... 

- Dự án thủy lợi, đê điều: Ưu tiên lựa chọn các dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

dân sinh tại các tiểu vùng sinh thái, tiêu nước cho các KKT, KCN, CCN tập trung; chủ động 

phòng, chống thiên tai như: thiếu nước, xâm nhập mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Dự án phát triển điện lực: Ưu tiên dự án cấp điện phục vụ sản xuất, trọng tâm là các 

KKT, KCN, CCN mới, các khu vực đang thiếu điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh 

hoạt của nhân dân. 

- Dự án cấp nước, thoát nước: Nhà nước chỉ đầu tư các dự án cấp nước sinh hoạt, thu 

gom xử lý nước thải đối với các khu vực mà doanh nghiệp không tham gia đầu tư. 

- Dự án văn hóa, xã hội: Ưu tiên đầu tư trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích quốc 

gia và đề nghị cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh; đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng; 

hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa 

tự chủ về đầu tư; tăng cường cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt chuẩn; đầu tư 

cơ sở bảo trợ xã hội công lập; … 

1.2. Dự án thu hút đầu tư 

1.2.1. Định hướng thu hút đầu tư 

Ưu tiên thu hút đầu tư vào khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, ngành có tiềm năng phát 

triển và có giá trị gia tăng cao.  

Thu hút đầu tư phát triển ngành trồng trọt chất lượng cao và có giá trị gia tăng cao là ưu 

tiên quan trọng thứ hai của tỉnh.  

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi 

trường.  

Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch phù hợp với những đặc 

thù về địa lý, về văn hóa, tôn giáo của địa phương, có tính đến khả năng liên kết với các địa 

phương lân cận và trong vùng ĐBSCL.  

2. Danh mục dự án ưu tiên cấp tỉnh, thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện  

2.1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư từ NSNN và phân kỳ thực hiện  

2.2. Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và phân kỳ thực hiện  
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PHẦN IX:  

GIẢI PHÁP VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

 

1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư, sử dụng nguồn lực, thu hút vốn đầu tư  

1.1. Dự báo nhu cầu và cơ cấu vốn đầu tư 

Theo phương án đã được lựa chọn, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2021- 

2030 là khoảng 387,763 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021- 2030 là 160,000 nghìn tỷ 

đồng và giai đoạn 2026- 2030 là khoảng 227,763 nghìn tỷ đồng.  

1.2. Các giải pháp, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư 

Đối với nguồn vốn NSNN, nhu cầu vốn NSNN cho giai đoạn 2021- 2025 và giai đoạn 

2026- 2030 lần lượt dự kiến là 23,552 nghìn tỷ đồng và 27,085 nghìn tỷ đồng, tổng giai đoạn 

2021- 2030 là 50,673 nghìn tỷ đồng. Như vậy, nhu cầu tổng vốn đầu tư từ NSNN giai đoạn 

2026-2030 tăng bình quân 12% so với giai đoạn 2021-2025.  

Ước tính, nhu cầu đối với nguồn vốn ngoài NSNN để phát triển trên địa bàn tỉnh là 

khoảng 136,448 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2021- 2015, 200,678 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 

2026- 2030, hay 337,125 nghìn tỷ cho cả giai đoạn 2021- 2030. Trong giai đoạn 2021-2025, 

vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 26%, vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước 

khoảng 39%, còn vốn từ khu vực dân cư là khoảng 21% trong tổng vốn đầu tư xã hội. Sang đến 

giai đoạn 2026-2030, tỉ trọng các nguồn vốn này lần lượt là 26%, 41% và 21%.  

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

2.1. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn nhân lực hiện có trên địa bàn Tỉnh 

và thu hút nguồn nhân lực ngoài Tỉnh 

2.3. Phát triển giáo dục đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nguồn nhân lực 

2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn của công chức làm việc trong các cơ quan quản lý 

Nhà nước 

2.5. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, gắn kết trực tiếp giữa đào tạo và sử dụng 

lao động 

3. Giải pháp về bảo vệ môi trường 

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH  

3.2. Tiếp tục tăng cường công tác thẩm định điều kiện BVMT của các dự án đầu tư, thực 

hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác giám sát môi trường 

3.3. Phát triển các nguồn năng lượng sạch, khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới 

công nghệ thân thiện với môi trường 

3.4. Đẩy mạnh việc huy động nguồn tài chính cho công tác bảo vệ môi trường  

3.5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong BVMT 

và thích ứng với BĐKH 

4. Giải pháp về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo 

4.1. Giải quyết những vấn đề KHCN, đổi mới sáng tạo do thực tiễn đặt ra; khuyến khích 

các doanh nghiệp tập trung đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất, thay thế dần các thiết bị lạc hậu, 

đồng bộ hóa công nghệ sản xuất 
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4.2. Giải pháp chuyển đổi số 

4.3. Hỗ trợ phát triển nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh 

nghiệp để thúc đẩy quá trình dịch chuyển từ sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thô sang chế biến, 

xuất khẩu sản phẩm tinh, sản xuất hàng thay thế nhập khẩu. 

4.4. Kết hợp đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường 

5. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển 

5.1. Về ban hành các cơ chế, chính sách 

5.2. Các giải pháp về liên kết phát triển 

5.3. Mở rộng hợp tác quốc tế 

5.4. Tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện 

6. Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn 

6.1. Nhóm giải pháp phát triển đô thị  

6.2. Nhóm giải pháp phát triển khu vực nông thôn  

6.3. Nhóm giải pháp kiểm soát xây dựng  

6.4. Nhóm giải pháp ứng dụng các công nghệ tân tiến trong quản lý đô thị 

7. Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH nhà nước 

7.1. Cải cách thể chế 

7.2. Cải cách thủ tục hành chính  

7.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

7.4. Cải cách chế độ công vụ 

7.5. Cải cách tài chính công 

7.6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

8. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

8.1. Gắn Quy hoạch vào hệ thống kế hoạch hóa phát triển và kế hoạch ngân sách nhằm 

biến các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngân sách trở thành phương tiện để thực 

hiện Quy hoạch. 

8.2. Nhanh chóng xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch. 

8.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch 

8.4. Tuyên truyền phổ biến nội dung của Quy hoạch và vận động người dân, doanh 

nghiệp tham gia thực hiện Quy hoạch 

 


