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Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, 

 tầm nhìn đến năm 2050 

----- 

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

Căn cứ Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ chín;  

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh cho 

ý kiến về một số nội dung chủ yếu trong Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là dự thảo Quy hoạch), 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUY HOẠCH 

Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 

xây dựng trên tinh thần quán triệt các quan điểm cơ bản sau đây: 

 - Biến thách thức thành cơ hội:  ịch s  phát triển v ng Đồng bằng sông 

C u  ong (ĐBSC ), cũng như Đồng Tháp, cho thấy sự giảm sút của tiềm năng, 

với những thách thức mới, có thể dẫn tới những bước ngoặt theo chiều hướng xấu  

Do đó, bên cạnh việc phát huy một cách hiệu quả nhất các điều kiện tự nhiên để 

tăng trưởng kinh tế, song hành với việc biến các thách thức thành động lực để 

chuyển đ i mô hình tăng trưởng theo hướng gia tăng hiệu quả và giá trị  Phát triển 

vốn xã hội - con người đảm bảo mang lại lợi ích kinh tế và tăng trưởng lâu dài  

 - Tập trung vào phát triển hạ tầng: Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng 

thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng cấp quốc gia, cấp v ng như giao thông, năng 

lượng, cấp nước sạch và kết cấu hạ tầng phục vụ việc chuyển đ i mô hình phát 

triển của V ng  

 - Phát triển bền vững: Quan điểm t ng thể về phát triển v ng Tỉnh trong 

thời kỳ tiếp theo là phải duy trì vai trò nguồn sống của môi trường, lấy tài 

nguyên nước là yếu tố cốt lõi và chú trọng phát triển văn hóa, xã hội để đảm bảo 

phát triển bền vững  Thuận thiên là tiếp cận thích ứng với BĐKH đảm bảo 

PTBV có kiểm soát  Đồng thời, sự phát triển bền vững cốt lõi dựa trên yếu tố 

con người là trung tâm mang giá trị hạnh phúc trong cuộc sống. 

 - Phát triển tập trung: Chuyển đ i mô hình phát triển t  phân tán, nh  l  

sang phát triển theo hướng tập trung hơn thông qua phát triển cụm ngành kinh tế 

nông nghiệp và v ng đô thị hoá, công nghiệp hoá hiện đại nhằm tạo sự phát triển 
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bứt phá cho v ng, kết hợp chặt ch  giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, giữ vững  n định chính trị và trật tự an toàn xã hội   

 - Liên kết vùng: Sự liên kết phát triển giữa các địa phương trong v ng chưa 

chặt ch  và đôi khi còn cạnh tranh, mâu thuẫn với nhau  Điều này đã làm giảm 

đáng kể n  lực phát triển của v ng  Do vậy, cần xác định những các định hướng và 

ưu tiên phát triển cho toàn v ng và t ng tiểu v ng, nhằm tạo cơ sở để các địa 

phương có phương hướng để tăng cường liên kết v ng, c ng hướng tới mục tiêu 

phát triển chung   

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY HOẠCH 

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐTTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; các quy định tại Điều 27  uật Quy hoạch, Điều 28 Nghị định 

số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 và Công văn hướng dẫn số 373/BKHĐT-

Q QH ngày 22/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy hoạch tỉnh Đồng Tháp 

được lập theo phương pháp tích hợp được kết cấu thành 15 phần, cụ thể như sau: 

- T ng quan về tỉnh Đồng Tháp; 

- Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc th  

của tỉnh; 

- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng s  dụng đất, hiện trạng hệ 

thống đô thị và nông thôn; 

- Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển; 

- Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; 

- Phương án t  chức hoạt động kinh tế - xã hội; 

- Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng; 

- Phương án phân b  và khoanh v ng đất đai; 

- Phương án quy hoạch xây dựng v ng liên huyện, v ng huyện; 

- Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

- Phương án bảo vệ, khai thác, s  dụng tài nguyên; 

- Phương án khải thác, s  dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống, khắc 

phục hậu quả tác hại do nước gây ra; 

- Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đ i khí hậu; 

- Danh mục dự án của tỉnh và thứu tự ưu tiên đầu tư; 

- Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch  

III. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH XIN Ý KIẾN 

Dự thảo Quy hoạch này đã được lấy ý kiến rộng rãi các ngành, địa phương 

trong tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Tỉnh  Về cơ bản, đa số ý 

kiến thống nhất với dự thảo Quy hoạch, đồng thời đề nghị b  sung làm rõ thêm 
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một số nội dung nhằm tạo sự chuyển biến mạnh m  trên các lĩnh vực, thúc đẩy nền 

kinh tế - xã hội Tỉnh phát triển nhanh,  n định, bền vững  

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại các cuộc họp, hội thảo, Ban cán sự đảng 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu, b  sung hoàn chỉnh lại dự 

thảo Quy hoạch với quan điểm tích cực nhất và trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

cho ý kiến đối với những nội dung cơ bản sau đây: 

1. Về mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

- Huy động tất cả tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để 

đưa Đồng Tháp phát triển cân bằng, toàn diện và bền vững  Nông nghiệp đ i 

mới là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, chuyển đ i tư duy t  sản xuất nông 

nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đưa Đồng Tháp trở thành một trong những 

trung tâm sản xuất và chế biến nông sản quan trọng của v ng  

- Thu hẹp khoảng cách phát triển và tạo ra lợi thế cạnh trạnh mới thông 

qua các giá trị gia tăng chủ đạo trong tương lai: Nông nghiệp công nghệ cao, 

chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp dược, công nghiệp kỹ thuật 

cao  Trong đó, phát triển công nghiệp chế biến rau củ quả, công nghiệp vật liệu 

xây dựng, phát triển năng lượng tái tạo là các mũi đột phá, hình thành hệ sinh 

thái công nghiệp b  trợ giúp Đồng Tháp thu hút nguồn nhân lực có chất lượng; 

t  một v ng nông nghiệp khuất n o trở thành một điểm đến của chuỗi giá trị 

kinh tế nông nghiệp bền vững. 

- Phát triển thương mại – dịch vụ theo hướng phát huy hiệu quả của chu i 

giá trị nguyên liệu - chế biến - kho vận - thương mại - xuất khẩu phục vụ phát 

triển cụm liên ngành trên các hành lang kinh tế  Phát huy lợi thế phát triển 

thương mại biên giới với Campuchia thông qua các khu kinh tế c a khẩu  Phát 

triển các trung tâm đầu mối, h  trợ dịch vụ, thương mại cấp tiểu v ng nằm ở các 

đô thị trọng điểm, phục vụ tiêu d ng và xuất khẩu, hình thành các cụm dịch vụ 

hiệu quả cao. 

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị đầu tư đồng bộ, hiện đại. 

Khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức được phát huy, trở thành nhân tố chủ yếu 

đóng góp cho nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực 

chất lượng cao  Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện 

thuộc nhóm tiên tiến của cả nước; đời sống vật chất, tinh thần và môi trường 

sống của nhân dân được nâng lên; mở rộng hợp tác, hội nhập ngày càng sâu 

rộng với thế giới; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc. 

- Đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp trở thành địa phương có trình độ phát triển 

khá với các chỉ số phát triển đạt trên mức trung bình của cả nước, đặc biệt hướng 

đến mục tiêu dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp có lợi thế. 

2. Tầm nhìn đến năm 2050 
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- Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Tháp trở thành một trong số các địa 

phương tiên phong trong đ i mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện 

đại, mở ra cơ hội phát triển cho các lĩnh vực kinh tế mới: kinh tế sinh thái, kinh tế 

nước ngọt, nông nghiệp thích ứng, vận tải đa phương thức, chăm sóc sức kh e,... 

- So với các tỉnh khác trong v ng ĐBSC , Đồng Tháp có ưu thế là một 

trong những tỉnh ít chịu ảnh hưởng về các điều kiện thời tiết cực đoan và Biến 

đ i khí hậu trong dài hạn. Bên cạnh đó, Đồng Tháp là tỉnh đầu nguồn của v ng 

ĐBSC , đóng vai trò rất quan trọng trong an ninh nguồn nước cho cả v ng 

đồng bằng. Đến năm 2050, bên cạnh sự tr  phú về kinh tế, giao thương thuận 

tiện, con người nhân ái,    Đồng Tháp còn là một trong những Tỉnh hạnh phúc 

của v ng với các tiêu chí hướng đến sự cần bằng, hài hòa và bền vững  Hình 

ảnh đại diện đặc trưng của Tỉnh chính là một khu vườn đầu nguồn sông C u 

 ong: nơi có những dòng sông tưới mát ruộng vườn, luân chuyển tuần hoàn sự 

giàu có của thiên nhiên đến con người, doanh nghiệp và toàn xã hội; nơi có hệ 

thống đô thị hiện đại - thân thiện, giao thông thuận lợi, hạ tầng công nghệ tiên 

tiến để kết nối thuận tiện về hàng hóa và di chuyển, thông tin với các v ng khác; 

và quan trọng nhất chính là một nơi chốn để m i người dân Đồng Tháp và du 

khách tìm thấy “hạnh phúc” của riêng mình  

3. Về chỉ tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Quán triệt quan điểm phát triển tích cực, bám sát tiến trình đi lên của v ng 

đồng bằng sông C u  ong và cả nước, đồng thời có xem xét đến các khả năng có 

thể huy động được, phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp, thủy sản; khả năng 

thu hút đầu tư vào các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh; khả năng hoàn chỉnh hệ thống 

cơ sở hạ tầng đáp ứng hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn Tỉnh và việc cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông để thu hút các nhà đầu tư 

mới  Xây dựng Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, đưa ra 3 Kịch bản tương ứng với t ng điều kiện phát triển, đặc biệt là khả 

năng thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

 Kịch bản 1: Phát triển khả thi 

 Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển với nhịp độ như trong thời kỳ 2011 - 

2020, ít có những đột phá phát triển, tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2021- 2030 tiếp 

tục ở mức 6- 7%/năm. Lựa chọn phương án phát triển theo kịch bản 1 chưa phát 

huy, tận dụng được nhiều điều kiện tiềm năng, cơ hội phát triển nhất là điều kiện vị 

trí địa lý của tỉnh trong khu vực ĐBSC  trong bối cảnh các dự án giao thông liên 

kết v ng quan trọng đang được đẩy mạnh đầu tư   

 Kịch bản 2: Phát triển phấn đấu 

 Theo kịch bản 2, tỉnh tiếp tục phát triển ở mức  n định, tận dụng lợi thế các 

tuyến giao thông huyết mạch của v ng khi hình thành s  tạo nhiều tiềm năng phát 

triển trong tương lai, đặc biệt trong giai đoạn 2026 - 2030. Ở kịch bản này cần có 

sự chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực để tạo tiền đề đột phá phát triển. Nhịp độ phát 
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triển của tỉnh tăng  n định so với thời kỳ trước, tăng trưởng kinh tế bình quân dự 

kiến 7 - 7,5%/năm đến năm 2030  Đồng thời, kịch bản này đòi h i cần huy động 

thêm đầu tư công cho các hạng mục hạ tầng và thu hút đầu tư ngoài tỉnh và ngoài 

nước; phải có chiến lược dài hạn để có thể phát huy tiềm năng, lợi thế và cơ hội 

của tỉnh trong giai đoạn tới.  

 Kịch bản 3: Phát triển phấn đấu, đầu tư mạnh từ 2023 để tiếp tục tăng 

trưởng nhanh sau 2025 

 Ở kịch bản này cần có nhiều đột phá cho phát triển, đặc biệt là đ i mới, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện mở rộng quỹ đất phát triển công nghiệp, 

dịch vụ. Nhịp độ phát triển của tỉnh cao hơn so với thời kỳ trước, tăng trưởng kinh 

tế bình quân kỳ vọng đạt 7,5 - 8%/năm, đến năm 2030  Kịch bản này phát huy 

được mạnh m  tiềm năng, cơ hội phát triển của tỉnh, nhưng đồng thời đòi h i sự 

tập trung nhiều nguồn lực, các yêu cầu đầu tư vào hạ tầng và cơ sở sản xuất kinh 

doanh trước 2025, khoa học công nghệ, sức cạnh tranh về thu hút đầu tư   

Đề xuất chọn phương án 

 Kịch bản 1: Khả thi và có thể đạt với phấn đấu v a phải (dựa trên các điều 

kiện và tình hình phát triển hiện nay, tốc độ tăng trưởng khả thi cho giai đoạn 

2021-2025 vào khoảng 6,5-7%/năm)  Mức độ đầu tư và huy động đầu tư khả thi. 

Các giải pháp về nhân lực, các lĩnh vực xã hội đều có thể đạt được 

 Kịch bản 2: Đòi h i phấn đấu và chú trọng các vấn đề nêu trên  Cần huy 

động thêm đầu tư công cho các hạng mục hạ tầng trục và thu hút đầu tư ngoài tỉnh 

và ngoài nước  Các giải pháp về nhân lực, các lĩnh vực xã hội khả thi. 

 Kịch bản 3: Nhằm đạt tăng trưởng nhanh hơn sau 2025  Các yêu cầu đầu tư 

vào hạ tầng và cơ sở sản xuất kinh doanh trước 2025 (giai đoạn 2023 - 2024) khó 

khả thi  Yêu cầu về nhân lực/khoa học công nghệ/sức cạnh tranh về thu hút đầu tư 

và cung ứng sản phẩm/dịch vụ khá cao và khó đạt. 

Ba kịch bản tăng trưởng trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

được dự báo s  tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế - xã hội của cả 

nước trong thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025, tác động tiêu cực t  

tình hình bất  n chính trị và chiến tranh thương mại của các cường quốc. Việc lựa 

chọn kịch bản phát triển cho địa phương phụ thuộc nhiều vào cơ chế, chính sách 

phục hồi kinh tế ở mức độ vĩ mô  Kịch bản 2- Phát triển trọng tâm theo v ng s  

tạo nên sự phát triển hài hòa,  n định, ph  hợp bối cảnh của địa phương và những 

tác động của tình hình thế giới  Bên cạnh đó, ở kịch bản này, việc phấn đấu đạt 

mức tăng trưởng  n định trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 7,5%/ năm s  tạo nên 

tiền đề để đạt mức dự kiến 7,4%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo sự 

phát triển  n định, bền vững cho tỉnh Đồng Tháp trong quy hoạch thời kỳ tới. 

 Cơ sở của việc chọn Kịch bản 2 
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Thứ nhất, Đồng Tháp có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú về đất đai, 

dồi dào về nguồn nước ngọt, ph  hợp phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; có thế 

mạnh để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn 

và là trung tâm nuôi trồng thủy sản của v ng Đồng bằng sông C u  ong. Sản xuất 

nông nghiệp là trọng tâm phát triển, việc xây dựng chu i giá trị ngành hàng dựa 

trên các sản phẩm thế mạnh của Tỉnh: lúa gạo, cá tra, cây ăn trái, sen,…ngày càng 

được quan tâm và phát huy hiệu quả đã tạo sự khác biệt, đột phá trong sản xuất 

nông nghiệp, công nghiệp chế biến của Tỉnh 

Thứ hai, với nguồn nguyên liệu t  ngành nông – lâm – ngư nghiệp phong 

phú và đa dạng, điều kiện để  phát triển công nghiệp chế biến lương thực và 

thực phẩm theo hướng gắn với v ng sản xuất nguyên liệu vô c ng thuận lợi; với 

lợi thế của các nhà máy chế biến hiện có, khả năng s  tiếp tục đầu tư chiều sâu, 

mở rộng sản xuất những sản phẩm tinh chế, đa dạng hóa mặt hàng để nâng cao 

giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp  C ng với hiệu quả thu hút đầu tư những 

năm gần đây và hoạt động xúc tiến thương mại – xúc tiến đầu tư của Tỉnh ngày 

càng cao s  là tạo ra những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 

trong những năm tiếp theo. 

Thứ ba, Tỉnh ta có vị trí nằm sát v ng kinh tế trọng điểm phía Nam và biên 

giới phía Tây của Việt Nam với Campuchia với mạng lưới giao thông thủy khá 

thuận lợi  Tuyến đường Hồ Chí Minh – N2 có vai trò động lực, gắn kết Đồng Tháp 

với các tỉnh khác trong v ng; c ng với lợi thế cầu Cao  ãnh, cầu Vàm Cống, tuyến 

cao tốc An Hữu – Cao  ãnh đi vào hoạt động s  tạo nên sức hút, động lực phát 

triển mới cho Tỉnh Đồng Tháp có khả năng trở thành một khu vực kinh tế quan 

trọng của V ng. 

Thứ tư, những thành tựu đạt được trong thời gian qua góp phần thúc đẩy 

kinh tế của Tỉnh ngày càng vững mạnh, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo động lực xã hội tích cực lao động sản xuất 

đưa kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển  

Về khả năng đảm bảo để thực hiện các mục tiêu theo Kịch bản 2 

Thứ nhất, đối với lĩnh vực nông nghiệp s  vẫn tiếp tục duy trì lợi thế của 

ngành trong sự phát triển chung của tỉnh do được đầu tư phát triển theo hướng 

chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất và tiêu thụ…tạo sự  n 

định cho đầu ra và ngày càng đảm bảo chất lượng cho tiêu d ng trong nước và xuất 

khẩu; trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ có điều kiện phát triển mạnh 

cả chiều rộng lẫn chiều sâu với nhịp độ cao hơn  

Thứ hai, về tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, những năm gần đây 

cho thấy, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm 

trước; thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp không ng ng tăng, tỷ lệ lấp 

đầy các KCN, CCN ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, trong thời gian v a qua 

Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 c ng với làn sóng dịch chuyển đầu 
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tư ra kh i Trung Quốc s  là cơ hội cho các địa phương thu hút và phát huye tối đa 

hiệu quả của nguồn vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số PCI, PAPI của 

Tỉnh tiếp tục duy trì thứ hạng cao góp phần nâng cao hình ảnh địa phương năng 

động, sáng tạo tiếp tục được nhiều nhà đầu tư biết đến và đề xuất hợp tác đầu tư. 

Điều này cho phép tin tưởng việc chọn mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo phương 

án 2 là hoàn toàn có thể thực hiện được  

Quá trình thực hiện, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh s  lãnh đạo Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh xây dựng các giải pháp khả thi, cụ thể và thiết thực nhất để tiếp 

tục cải thiện mạnh m  môi trường đầu tư, đặc biệt có tư thế chủ động chuẩn bị tốt 

các điều kiện để tiếp nhận các dự án đầu tư quy mô lớn vào địa bàn Tỉnh. 

4. Về một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2030 

Quy hoạch đề ra 16 chỉ tiêu phấn đấu thuộc 04 nhóm lĩnh vực, bao gồm: 

- Về lĩnh vực kinh tế 

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7 – 

7,5%/năm  

(2) Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2021  

(3) Cơ cấu GRDP năm 2030: ngành công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 

26,5%; ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 22,1%; ngành dịch vụ 

chiếm khoảng 43%; thuế và trợ cấp chiếm khoảng 8,4% trong cơ cấu kinh tế  

(4) GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 160 triệu 

đồng/người/năm  

- Về lĩnh vực xã hội 

(5) Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo 

nghề đạt 65%  

(6) Tỉ trọng lao động khu vực phi nông nghiệp đạt 65%  

(7) Tỉ lệ giảm hộ nghèo giai đoạn 2021-2030 bình quân 0,32%  

(8) Tỉ lệ Cơ sở giáo dục đạt chuẩn: 75% mầm non, 70% tiểu học, 80% trung 

học cơ sở, 90% trung học ph  thông  

(9) Đạt 32 giường bệnh trên 10 000 dân  

(10) Đạt 12 bác sĩ trên 10 000 dân  

(11) Đạt >3,04 dược sĩ đại học trên 10 000 dân  

(12) Đạt 16 điều dưỡng viên trên 10 000 dân  

- Về lĩnh vực môi trường 

(13) Tỉ lệ s  dụng nước sạch đối với dân cư thành thị đạt 99,9%, đối với dân 

cư nông thôn đạt > 98%  

(14) Tỉ lệ thu gom, x  lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại t  

đô thị và công nghiệp đạt 100%  
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- Về lĩnh vực không gian và kết cấu hạ tầng 

(15) Tỉ lệ đô thị hoá năm 2030 đạt khoảng 48%   

(16) 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 50% số xã đạt chuẩn 

nâng cao  

5. Về phương án tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội 

5.1. Vùng trung tâm: Chuỗi đô thị và hành lang kinh tế sông Tiền 

Bao gồm toàn bộ TP  Cao  ãnh và TP  Sa Đéc; khu vực phía Tây các huyện 

Tam Nông, huyện Thanh Bình; khu vực phía Nam huyện Cao  ãnh; khu vực phía 

Bắc các huyện  ấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành  

 à v ng trung tâm liên kết không gian giữa TP  Cao  ãnh, TP  Sa Đéc, các 

thị trấn huyện lỵ và chu i đô thị thuộc các huyện Thanh Bình, huyện Cao  ãnh, 

huyện  ấp Vò, huyện Châu Thành  V ng trung tâm là trục động lực phát triển kinh 

tế - đô thị chiến lược của tỉnh Đồng Tháp, tạo ra các chu i giá trị đô thị có quan hệ 

hữu cơ chặt ch  với các v ng sản xuất và nông thôn  

Hướng phát triển trọng tâm:  

+ Nông nghiệp: hình thành các v ng trồng nông sản thương phẩm công nghệ 

cao (hoa kiểng, trái cây, rau củ); v ng nuôi trồng thuỷ sản (cá, tôm càng xanh) 

công nghệ cao thích ứng nước ngọt – lợ  

+ Công nghiệp: phát triển công nghiệp chế biến nông sản (trái cây, thuỷ sản) 

liên hợp chất lượng cao; công nghiệp dược phẩm dựa trên nguồn nguyên liệu và 

doanh nghiệp địa phương, gắn với phát triển y học c  truyền; thúc đẩy các mô hình 

cụm kinh tế công nghiệp - nghiên cứu - đào tạo trở thành động lực phát triển đô thị 

mở rộng và đ i mới khu vực nông thôn   

+ Thương mại – dịch vụ: trung tâm kinh doanh, thị trường thương mại nông 

sản; thúc đẩy dịch vụ hậu cần cảng biển, càng sông tại các đô thị lớn  

+ Du lịch: xây dựng bảo tàng cấp v ng Đồng bằng sông C u  ong đặt tại 

TP  Cao  ãnh  trở thành hạt nhân của thủ phủ văn hoá tỉnh Đồng Tháp; phát triển 

giao thông thuỷ gắn với du lịch sinh thái ven sông Tiền kéo dài t  An  ong đến 

Cái Tàu Hạ, kết nối hệ thống cồn và không gian vườn cây ăn trái, nuôi trồng thuỷ 

sản, r ng ngập nước và các di tích văn hoá – lịch s  tạo thành các tour tuyến du 

lịch tiêu biểu  

5.2. Vùng phía Bắc: Vùng kinh tế biên giới thượng nguồn sông Tiền 

Bao gồm toàn bộ TP  Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, phần lớn lãnh th  

huyện Tân Hồng. 

Tính chất: là v ng liên kết không gian giữa TP  Hồng Ngự, các thị trấn 

huyện lỵ của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và v ng kinh tế c a khẩu phía 

Bắc tỉnh Đồng Tháp  V ng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng: là c a ngõ của 

sông Mekong đi vào Đồng bằng sông C u  ong, đồng thời là điểm khởi đầu của 
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ba cung kinh tế chủ đạo ven sông Hậu, ven sông Tiền và Đồng Tháp Mười  Vị trí 

này định vị cho v ng phía Bắc vai trò c a ngõ giao thương quốc tế của tỉnh Đồng 

Tháp nói riêng và v ng Đồng bằng sông C u  ong nói chung, nắm giữ vai trò 

quan trọng và tiên phong trong liên kết và hợp tác liên v ng  

Hướng phát triển trọng tâm:  

+ Phát triển khu kinh tế t ng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - 

thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp gắn với hệ thống 

c a khẩu: 02 c a khẩu quốc tế (Dinh Bà, Thường Phước), 02 c a khẩu quốc gia 

(Sở Thượng, Thông Bình), 03 c a khẩu phụ (Mộc Rá, Á Đôn, Bình Phú); là trung 

tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa các nước tiểu v ng sông Mekong, trước hết 

trong quan hệ với Campuchia  

+ Nông nghiệp: v ng trồng lúa, rau xanh công nghệ cao thích ứng với điều 

kiện ngập lũ; 

+ Công nghiệp: t  hợp công nghiệp - kinh tế biên mậu, cảng biển và khu 

logistics, liên kết với Campuchia và các tỉnh biên giới lân cận ( ong An, An 

Giang); 

+ Thương mại – dịch vụ: dịch vụ hải quan - thương mại phi thuế quan; đầu 

mối xuất khẩu nông – thuỷ sản;  

+ Du lịch: khai thác vị trí c a ngõ đường thủy Việt Nam để hình thành điểm 

d ng chân – trung chuyển du lịch dọc sông Mêkong; phát triển du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp ven sông; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm 

và t  chức sự kiện (MICE)  

5.3. Vùng phía Tây Nam: Vùng kinh tế hậu cần ven sông Hậu 

Bao gồm khu vực phía Tây các huyện  ấp Vò, huyện  ai Vung, huyện 

Châu Thành  

Tính chất: là v ng liên kết không gian các huyện phía Nam tỉnh Đồng Tháp 

(huyện  ấp Vò, huyện  ai Vung, huyện Châu Thành)  Với vị thế điểm giao giữa 

trục đường bộ quốc gia N2 và trục đường thuỷ quốc gia theo sông Hậu, v ng phía 

Tây Nam đóng vai trò là đầu mối hạ tầng, dịch vụ cấp v ng quan trọng, giúp kết 

nối hoàn thiện các chu i giá trị cho tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cụm đô thị trung 

tâm v ng Đồng bằng sông C u  ong nói chung  

 Hướng phát triển trọng tâm:  

+ Nông nghiệp: v ng trồng cây ăn quả có múi (cam, quýt hồng) chất lượng 

cao ở huyện  ai Vung; 

+ Công nghiệp: công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống; cảng xanh 

R&D, hạ tầng trung chuyển hàng hoá của v ng; công nghiệp đóng và s a chữa tàu 

cỡ nh ; khai thác vật liệu bê tông khối (cát, s i); công nghệ xanh – thu hồi năng 

lượng, vật liệu và chế phẩm sinh học; 

+ Thương mại – dịch vụ: dịch vụ hậu cần – xuất khẩu đường sông; 
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+ Du lịch: nâng cao giá trị các làng nghề thủ công tại huyện  ấp Vò, huyện 

Lai Vung. 

5.4. Vùng phía Đông Bắc: Vùng kinh tế sinh thái nông nghiệp trung tâm 

Đồng Tháp Mười 

Bao gồm khu vực phía Đông các huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, huyện 

Thanh Bình, và toàn bộ huyện Tháp Mười  

Tính chất: là v ng liên kết t ng thể không gian v ng nội địa phía Bắc tỉnh 

Đ ng Tháp, bao gồm các huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình, 

huyện Cao  ãnh, huyện Tháp Mười  Với vị trí cữa ngõ kết nối với  ong An và 

TPHCM, đây là v ng có nhiều dư địa phát triển, nhiều lợi thế trở thành v ng sản 

xuất nông nghiệp đ i mới thích ứng cao, vườn ươm cho những giá trị phát triển 

bền vững trong tương lai  

 Hướng phát triển trọng tâm:  

+ Nông nghiệp: chăn nuôi thuỷ cầm; v ng trồng lúa 2 vụ đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia; cánh đồng lũ tự nhiên – v ng nuôi trồng thủy sản hoặc cánh 

đồng rau n i vào m a lũ; bảo tồn r ng và hệ sinh thái ngập nước; bảo tồn di truyền 

giống cây trồng Đồng Tháp Mười (sức chống chịu cao); nguồn cung cấp nước ngọt 

dự trữ cho sản xuất, sinh hoạt của v ng ĐBSC ; 

+ Công nghiệp: công nghiệp chế biến lúa gạo chất lượng cao; sản xuất 

năng lượng tái tạo gắn với v ng sản xuất nông nghiệp (điện gió, điện mặt trời, 

điện sinh khối); 

+ Thương mại – dịch vụ: dịch vụ nông nghiệp (vật tư, trang thiết bị, công 

nghệ); trung tâm nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và phân bón (hoàn 

thiện chu i giá trị và giảm phụ thuộc vào nguồn cung ngoài tỉnh); nghiên cứu phát 

triển các lĩnh vực liên quan đến nước (x  lý, quan trắc, công nghệ bơm, mạng lưới 

phân phối,   ); 

+ Du lịch: du lịch sinh thái – trải nghiệm tự nhiên (Vườn quốc gia Tràm 

Chim, r ng tràm Gáo Giồng, Đồng Sen Tháp Mười); du lịch lịch s  - văn hoá – 

khảo c  (Gò Tháp)  

6.  Về định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực chủ yếu 

6.1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn 

 - Chuyển đ i tư duy sản xuất của người nông dân t  sản xuất nông nghiệp 

sang làm kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao với 

quy mô hợp lý (quy mô tập trung) ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và 

tăng giá trị trên đơn vị diện tích canh tác; tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trên 

thị trường  
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 - Xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện 

đại, nông dân thông minh  Thúc đẩy chuyển đ i số, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn 

trong nông nghiệp, phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại địa phương   

 - Phát triển năng lực của các t  chức kinh tế tập thể, đặc biệt là HTX, trong 

vai trò điều phối, hợp tác giữa các hộ sản xuất, liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ  

Phát triển năng lực kinh tế tư nhân cũng quan trọng như phát triển kinh tế tập thể, 

chú trọng phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân nh  và 

v a  Tiếp tục phát triển mạnh các doanh nghiệp khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là chế biến nông sản và phát triển thị trường tiêu 

thụ trong nước và xuất khẩu   

6.2. Phát triển công nghiệp – xây dựng 

 - Triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia s  ph  hợp với xu thế 

phát triển của kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4 0 và thực tiễn phát triển của 

Tỉnh; tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng giữa nền kinh tế chia s  với 

mô hình kinh doanh dịch vụ truyền thống  Nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp 

trên cơ sở cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4 0 trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp  

 - Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để đẩy mạnh phát 

triển sản xuất công nghiệp theo hướng tập trung, quy mô, nâng cao hàm lượng 

công nghệ trong sản phẩm sản xuất; cải thiện sức cạnh tranh, mở rộng thị trường 

tiêu thụ ra ngoài tỉnh  Hình thành các trung tâm chế biến nông thuỷ sản, thực phẩm 

theo cụm liên kết gắn với phát triển hệ thống logistics gắn với các đầu mối giao 

thông cấp v ng (cao tốc, sông Tiền, sông Hậu, c a khẩu); phát triển các mô hình 

kinh tế xanh   

 - Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để có quỹ 

đất sạch thu hút đầu tư; phát triển dịch vụ h  trợ, dịch vụ hậu cần công nghiệp ven 

sông Tiền, sông Hậu và quanh các trục cao tốc An Hữu – Cao  ãnh, cao tốc N2, 

cao tốc Bắc - Nam (CT01 qua H  Châu Thành), kênh xáng  ấp Vò - Sa Đéc và khu 

vực Khu kinh tế c a khẩu Đồng Tháp (H  Hồng Ngự, TP  Hồng Ngự, H  Tân 

Hồng) ph  hợp với xu hướng xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến 

đ i khí hậu  Đồng thời kêu gọi đầu tư đa dạng hóa các ngành, lĩnh vực sản xuất 

trang phục, da giày; công nghiệp cơ khí tự động hóa trong nông nghiệp và linh 

kiện máy chế biến nông sản thực phẩm; công nghiệp h  trợ cho các ngành cơ khí 

chế tạo  

 - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản gắn với các v ng 

sản xuất tập trung, h  trợ phát triển ngành  công nghiệp có thế mạnh (công nghiệp 

dược); Tiếp tục đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

Tỉnh, nhất là các làng nghề truyền thống, các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch 

và phục vụ đời sống của người dân; Gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với 

hoạt động dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống   
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 - Tiếp tục đồng hành c ng doanh nghiệp, h  trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

lực quản trị, vận dụng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên 

cứu đ i mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu  T  chức 

đào tạo nghề, mở các lớp truyền nghề nâng cao cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp 

hiện có, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cho các dự án công nghiệp 

trong tương lai   

 - Ưu tiên phát triển kinh tế xanh, năng lượng xanh  H  trợ phát triển các 

ngành sản xuất năng lượng tái tạo thay cho năng lượng truyền thống  

6.3. Phát triển thương mại - dịch vụ 

- Phát triển khu kinh tế c a khẩu với 2 c a khẩu quốc tế là Thường Phước 

(huyện Hồng Ngự) và Dinh Bà (huyện Tân Hồng) trở thành một cực tăng trưởng 

kinh tế năng động và bền vững của tỉnh, khu kinh tế c a khẩu tích hợp đa mục tiêu 

gồm kinh tế, an ninh - quốc phòng  Nghiên cứu, kiến nghị chính sách đặc th  phát 

triển kinh tế biên giới, chính sách ưu đãi đầu tư khu vực biên giới để tạo thu nhập 

và  n định dân cư biên giới  

- Phát triển hệ thống thương mại trên địa bàn tỉnh văn minh hiện đại, đồng 

bộ giữa thương mại nội tỉnh với phát triển hệ thống thương mại đầu mối - trung 

chuyển - phát luồng giữa v ng kinh tế trọng điểm v ng ĐBSC  theo hướng phát 

huy hiệu quả của chu i giá trị nguyên liệu - chế biến - kho vận - thương mại - xuất 

khẩu phục vụ phát triển cụm liên ngành trên các hành lang kinh tế  Chú trọng liên 

kết v ng để phát triển thương mại, mở rộng giao thương trên phạm vi toàn quốc và 

các quốc gia trong v ng ASEAN  

- Phát triển các trung tâm đầu mối, h  trợ dịch vụ, thương mại cấp tiểu v ng 

nằm ở các đô thị trọng điểm, phục vụ tiêu d ng và xuất khẩu, hình thành các cụm 

dịch vụ hiệu quả cao; hình thành trung tâm logistic phục vụ chế biến gạo  

- Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập 

trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức 

và công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao như logistics và vận tải, công nghệ thông 

tin và truyền thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, y tế, khoa học 

và công nghệ, giáo dục và đào tạo; hướng tới hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, 

đảm bảo khai thác tốt các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế  

- Mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, xây dựng thương 

hiệu địa phương và đáp ứng chuẩn kỹ thuật xuất khẩu   Tăng cường các nguồn lực, 

tập trung khai thác thị trường nội địa và nhanh chóng khai thác “kinh tế ban đêm”  

- Phát triển kinh tế số, thương mại điện t  dựa vào tiềm năng, thế mạnh của 

các địa phương trong v ng, tăng cường áp dụng công nghệ, chuyển đ i số. 

6.4. Phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ 
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- Phấn đấu xây dựng toàn tỉnh xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 cấp tỉnh 

theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ  

- Đẩy mạnh việc xây dựng cộng đồng học tập cấp xã tại các địa phương; tiếp 

tục thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, 

cộng đồng trong giai đoạn 2021 – 2030. 

- Xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng chuẩn hóa về 

cơ sở vật chất, gồm phòng học chung, phòng chức năng có đủ trang thiết bị, đồ 

chơi, sân chơi theo quy định và về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của 

đội ngũ giáo viên  Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tr , đảm 

bảo sự phát triển toàn diện cho tr  về cả mặt thể chất, trí tuệ, tình cảm xã hội đặc 

biệt chú ý đến công tác giáo dục tr  khuyết tật hòa nhập  Phát triển các cơ sở giáo 

dục mầm non theo hình thức công lập là chủ yếu  Khuyến khích phát triển các 

trường mầm non tư thục chất lượng cao, tập trung ở khu vực đô thị  

6.5. Phát triển lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Phát triển sự nghiệp chăm sóc sức kh e nhân dân theo hướng dự phòng 

tích cực; bảo đảm mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức 

kh e ban đầu, có điều kiện tiếp cận và s  dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao  

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh hệ thống hội chẩn y tế t  xa và phát triển hệ thống 

bác sĩ gia đình  

- Đầu tư một số khoa chuyên sâu (can thiệp tim mạch, chấn thương chỉnh 

hình, sản khoa…) tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp theo hướng đạt chuẩn hạng I, 

nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất và trang thiết bị 03 bệnh viện tuyến tỉnh đạt 

chuẩn hạng II, tiếp tục đầu tư nâng cấp Bệnh viện Y học c  truyền đạt tầm khu 

vực  Trang bị đúng chuẩn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục Vệ sinh an 

toàn thực phẩm  Thực hiện xã hội hóa công tác y tế nhằm huy động mọi nguồn lực 

cho hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức kh e nhân dân  

- Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý Trạm Y tế, 

tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức kho  người dân gắn với quản lý th , thanh 

toán bảo hiểm y tế  Đẩy mạnh hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế hướng đến phát 

triển bảo hiểm y tế toàn dân  

- Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức kho  sinh 

sản để nâng cao chất lượng dân số, tăng cường phát triển thể chất con người đạt 

các chỉ số về tầm vóc, thể lực và tu i thọ  Duy trì mức sinh hợp lý theo quy mô gia 

đình ít con (có 02 con), nhất là ở v ng nông thôn, biên giới để tiến tới  n định quy 

mô dân số ở mức hợp lý  

- Phấn đấu đến năm 2030: Có t  11 bác sĩ và 32 giường bệnh/1 vạn dân; kéo 

giảm tỷ lệ tr  em suy dinh dưỡng theo thể thấp còi thấp hơn 15%; có trên 95% dân 

số tham gia bảo hiểm y tế. 

6.6. Phát triển lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể dục thể thao 
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- Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào với nền tảng 

là danh hiệu “Gia đình văn hóa” để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng con 

người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống Văn hóa; thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới h i, việc tang lễ, và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp 

đẩy l i các tệ nạn xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 

của Tỉnh uỷ về “Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng 

động, sáng tạo”  

- Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh 

m  khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và 

lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; xây dựng môi trường và đời 

sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế, đề cao ý 

thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật  

- Phát triển TDTT một cách toàn diện bao gồm TDTT quần chúng, Thể thao 

thành tích cao, TDTT trong nhà trường, TDTT trong lực lượng vũ trang, cán bộ, 

công nhân, viên chức và người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa 

tinh thần của người dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội của tỉnh và sẵn sàng bảo vệ T  quốc  Chú trọng vào TDTT trong nhà trường 

làm nền tảng cơ bản để phát triển Thể thao thành tích cao  

- Tiếp tục đ i mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo VĐV thể thao, 

gắn kết đào tạo các tuyến t  năng khiếu đến tuyển, tạo nên các lớp VĐV kế cận 

một cách đồng bộ và toàn diện  Có sự thống nhất trong việc quản lý và phát triển 

Thể thao thành tích cao, Thể thao chuyên nghiệp theo hướng bền vững kết hợp với 

ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhằm đem lại hiệu quả cao 

nhất và ph  hợp nhất với đặc điểm thể chất và trình độ phát triển kinh tế, xã hội 

của tỉnh qua đó nâng cao thành tích thi đấu  

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất TDTT, thiết chế Thể thao tạo điều kiện 

để phát triển hơn nữa TDTT quần chúng một cách bền vững  Phấn đấu đến năm 

2025, các trường học, xã, phường, thị trấn có đủ cơ sở vật chất TDTT phục vụ nhu 

cầu tập luyện của học sinh, sinh viên và người dân. 

6.7. Thực hiện chính sách lao động và xã hội 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trong t ng số lao động (trong đó đào 

tạo nghề đạt 60%)   

- Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, tỷ trọng cơ cấu lao động làm việc trong các ngành nghề thay đ i theo 

chiều hướng tích cực  Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong t ng số lao động xã hội đạt 

dưới 35%   
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- Tiếp tục duy trì công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động 

đã được đào tạo nghề t  80% trở lên; thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa doanh 

nghiệp với các cơ sở dạy nghề  Đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc 

tại nước ngoài theo hợp đồng; h  trợ kinh phí học nghề, x  lý rủi ro, tăng mức cho 

vay tín dụng ưu đãi cho lao động tham gia, nhất là với các đối tượng chính sách  

- Thực hiện chương trình giải quyết việc làm đồng bộ, t  khâu hướng 

nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, đến h  trợ sản xuất  Ưu tiên đào 

tạo, dạy nghề phát triển nguồn nhân lực cho các ngành mũi nhọn của tỉnh như: 

công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch…  

- Thực hiện tốt các chính sách h  trợ đào tạo nghề và tạo việc làm  Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, công tác bảo trợ xã hội, công tác bình 

đẳng giới và bảo vệ tr  em  

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều <2%. 

6.8. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Phân v ng môi trường tỉnh Đồng Tháp (bao gồm v ng bảo vệ nghiêm ngặt, 

v ng hạn chế phát thải và v ng khác) theo định hướng quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia được đề xuất như sau: 

- V ng bảo vệ nghiêm ngặt: bao gồm các khu bảo tồn thiên nhiên ở cấp quốc 

gia và cấp địa phương, các v ng sinh thái và các khu vực có các yếu tố, đối tượng 

nhạy cảm đặc biệt khác cần bảo vệ nghiêm ngặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp   

- V ng hạn chế phát thải: bao gồm v ng đệm của v ng bảo vệ nghiêm ngặt, 

v ng thuộc khu di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, v ng đất ngập nước 

quan trọng, khu vực có đa dạng sinh học cao, hệ sinh thái r ng tự nhiên quan 

trọng, khu vực có khả năng ô nhiễm cao cần được bảo vệ  

- V ng bảo vệ khác: các v ng còn lại trên địa bàn quản lý  

Phương án bảo tồn đa dạng sinh học, khu vực cảnh quan sinh thái quan 

trọng, khu bảo tồn thiên nhiên: 

Đối với các khu bảo tồn cấp quốc gia (Vườn Quốc gia Vàm Chim, Khu di 

tích lịch s  X o Quýt, khu di tích Gò Tháp), khu cảnh quan cấp tỉnh(Gáo Giồng và 

các khu đất có r ng) 

- Tiếp tục triển khai những công việc bảo tồn đã định hướng  

- Tăng cường kiểm soát và hạn chế sự xâm lấn của cây Mai Dương  

- Hằng năm, tăng cường trang thiết bị cho phòng chống cháy r ng ở mức 

kinh phí cho phép  

- Tăng cường phương tiện cho công tác tuần tra bảo vệ r ng ở mức kinh phí 

cho phép hằng năm  

- Quan trắc quá trình di trú của loài sếu đầu đ , thành phần loài động vật 

hoang dã  
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- Quan trắc sự biến động của các trảng c  Năng  

- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái ở mức kinh phí cho 

phép hằng năm. 

6.9.  Đảm bảo Quốc phòng - An ninh 

- Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh t ng 

hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ và x  

lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, 

trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội   

- Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 

t ng bước hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ công an 

xã chính quy  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, giảm thiểu tai nạn giao thông   

- Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo  Tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới 

phát sinh, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. 

6.10. Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng 

a. Phương án quy hoạch giao thông vận tải 

- Hệ thống quốc lộ: phát triển hoàn chỉnh, đồng bộ các trục giao thông quốc 

lộ, cao tốc, đảm bảo kết nối thuận lợi với v ng KTTĐPN, các tỉnh trong v ng Tây 

Nam Bộ, hình thành bộ khung chính cho mạng lưới giao thông đường bộ   

- Hệ thống đường tỉnh: phát triển các trục giao thông đường tỉnh theo các 

hướng Bắc - Nam, Đông - Tây tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các 

v ng, khu vực trong tỉnh, kết nối với hệ thống quốc lộ  Tiếp tục đầu tư, hoàn thành 

các công trình trọng điểm  Đến năm 2030, phấn đấu 30% chiều dài mạng lưới 

đường tỉnh hiện có được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III  

- Hệ thống giao thông đô thị: tập trung một số tuyến giao thông có tính chất 

quan trọng cho sự phát triển thành phố Cao  ãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố 

Hồng Ngự, huyện Tam Nông và một số huyện, ưu tiên cho các tuyến tránh đô thị 

và đường kết nối  Quỹ đất giành cho giao thông đô thị ≥16%  

- Hệ thống đường huyện: đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, kết nối giao thông tỉnh, quốc lộ với các địa phương và đường xã, liên xã, gắn 

với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  H  trợ có mục 

tiêu cho cấp huyện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần hoàn thành tiêu 

chí huyện nông thôn mới  Đến năm 2030, 100% đường huyện được cứng hóa, đạt 

tiêu chuẩn tối thiểu cấp V  

- Hệ thống đường giao thông nông thôn: gắn với Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao  Phát triển giao 

thông nông thôn một cách bền vững, tạo sự gắn kết, liên hoàn, thông suốt t  mạng 

lưới giao thông quốc gia đến mạng lưới giao thông nông thôn, giữa các v ng 
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chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, v ng nguyên liệu với các điểm công nghiệp 

chế biến, giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ, kết hợp giữa kinh tế với an ninh, 

quốc phòng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh và nhu 

cầu đi lại, giao thương, trao đ i hàng hóa của nhân dân  Huy động mọi nguồn lực 

phục vụ phát triển giao thông nông thôn, thực hiện có hiệu quả phương châm “Nhà 

nước và nhân dân c ng làm”  Đến năm 2030, 100% các tuyến đường xã được cứng 

hóa, đạt tối thiểu cấp A  

- Hệ thống đường thủy: phát triển đường thủy đa mục tiêu, v a đảm bảo nhu 

cầu vận tải hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh, v a đảm bảo phục vụ phát 

triển du lịch, nghỉ dưỡng… v a phối hợp với ngành thủy lợi đảm bảo nhu cầu nước 

tưới tiêu, sinh hoạt và dự trữ nước cho v ng ĐBSC    

- Hệ thống công trình phục vụ vận tải: Đầu tư nâng cấp và xây mới tại các 

điểm tập kết, trung tâm điều phối, trung chuyển để đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông và phục vụ nhu cầu bảo dưỡng phương tiện.  

b. Phương án phát triển mạng lưới cấp nước 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND các thành phố Cao  ãnh, Sa Đéc và 

Hồng Ngự thực hiện lộ trình chuyển đ i t  nước ngầm sang nước mặt trong cung 

cấp nước sạch; rà soát, thực hiện phương án đầu tư đường ống cấp nước tại các 

tiểu khu chưa có đường ống cấp nước và thực hiện ký hợp đồng cấp nước (th a 

thuận cấp nước) với các đơn vị cấp nước theo quy định để cung cấp nước sạch cho 

các tiểu khu này  

Trên cơ sở định hướng phân v ng cấp nước theo Kế hoạch cung cấp nước 

sạch trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, UBND cấp huyện có trách nhiệm ban 

hành Kế hoạch cung cấp nước sạch tại địa phương giai đoạn 2021 - 2025, xác định 

cụ thể các đơn vị cấp nước mặt hoặc kêu gọi đầu tư tại các v ng cấp nước trên địa 

bàn và thực hiện lộ trình chuyển đ i t  nước ngầm sang nước mặt trong cung cấp 

nước sạch theo quy định  Trong đó, lưu ý: 

+ Các trạm cấp nước mặt hiện hữu trên địa bàn huyện được tiếp tục thực 

hiện dịch vụ cấp nước sạch nếu đảm bảo chất lượng nước, lưu lượng và cột áp theo 

quy định  Nếu không đảm bảo điều kiện v a nêu, các TCN mặt này phải đấu nối, 

mua nước mặt giá sỉ (qua đồng hồ t ng) t  các đơn vị cấp nước mặt trên địa bàn, 

hoặc chuyển nhượng lại trạm, mạng lưới cấp nước của mình cho đơn vị cấp nước 

mặt khác (thực hiện theo quy định hiện hành)  

+ Các trạm cấp nước ngầm hiện hữu trên địa bàn huyện thực hiện sắp xếp 

việc kinh doanh nước sạch của mình, lựa chọn thực hiện một trong các phương án 

sau: tự chuyển đ i qua nguồn nước mặt (nếu khả thi và phải đảm bảo chất lượng 

nước, lưu lượng và cột áp theo quy định); đấu nối, mua nước mặt giá sỉ (qua đồng 

hồ t ng) t  các đơn vị cấp nước mặt trên địa bàn; chuyển nhượng lại trạm, mạng 

lưới cấp nước của mình cho đơn vị cấp nước mặt (thực hiện theo quy định hiện 
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hành) để chuyển đ i t  nước ngầm sang nước mặt trong cung cấp nước sạch theo 

lộ trình quy định  

+ Đối với các tiểu khu chưa có đường ống cấp nước trên địa bàn, UBND các 

huyện rà soát, thực hiện phương án phát triển đường ống cấp nước tại các tiểu khu 

này và thực hiện ký hợp đồng cấp nước (th a thuận cấp nước) với các đơn vị cấp 

nước theo quy định để cấp nước cho các tiểu khu này. 

c. Phương án quy hoạch thuỷ lợi 

Xây dựng hệ thống công trình giảm áp lực lũ qua đường tuần biên, khu vực 

Tứ Thường kết hợp hệ thống đê bao kiểm soát lũ, công trình chống và bảo vệ sạt lở 

bờ sông; nâng cấp hệ thống công trình dẫn lũ sang sông Vàm C , sông Tiền; nâng 

cấp hệ thống kênh nối sông Tiền - sông Hậu  

Đầu tư xây dựng hệ thống hồ trữ nước ngọt kết hợp các khu sinh thái tự 

nhiên và hệ thống quan trắc, vận hành phục vụ Nông nghiệp 4 0. 

d. Phương án phát triển thông tin và truyền thông 

Trang bị hệ thống hiện đại hóa mạng bưu chính KT1, tăng cường bảo đảm 

an toàn, an ninh cho mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước   

- Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng chuyển dịch t  dịch vụ bưu chính 

truyền thống sang dịch vụ bưu chính số; hạ tầng bưu chính trở thành hạ tầng quan 

trọng của nền kinh tế số, thương mại điện t    

- Xây dựng Trung tâm bưu chính tỉnh kết nối với các Trung tâm bưu chính 

v ng và Trung tâm bưu chính quốc gia phục vụ hoạt động bưu chính và hậu cần 

cho thương mại điện t   

- Bán kính phục vụ là 1,97 km/điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân dưới 

5 900 người/điểm phục vụ  Xây dựng mã địa chỉ bưu chính và ứng dụng mã địa chỉ 

bưu chính đến t ng gia đình cập nhật trên dữ liệu bản đồ số Việt Nam  

Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển Internet kết nối vạn vật (IoT), ưu tiên 

các lĩnh vực ứng dụng chính phục vụ chuyển đ i số như: Y tế, nông nghiệp, giao 

thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp thông 

minh  Triển khai nhanh trên nền tảng mọi loại hình phương tiện cảm biến IoT như 

thiết bị đầu cuối thu thập, th  RFID, mã vạch nhiều loại và các nút cảm biến t ng 

hợp… Các doanh nghiệp xây dựng và vận hành mạng Content Delivery Network 

(CDN) hợp nhất với cơ sở hạ tầng IoT  

- Phát triển hệ sinh thái đám mây phục vụ chính quyền số gồm đám mây 

chính quyền, đám mây của các sở ban ngành, địa phương và đám mây của các 

doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

phục vụ chính phủ số   

- Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ 

Chính quyền số trong nội bộ của các sở ban ngành, địa phương, bảo đảm không 

tr ng lặp, cập nhật, kết nối, chia s  với các cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia theo yêu 
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cầu và thông qua nền tảng tích hợp, chia s  dữ liệu quốc gia theo quy định của 

pháp luật  

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin ngành thông tin 

và truyền thông. 

6.11. Phát triển đô thị 

a. Các khu vực phát triển đô thị 

- Chu i đô thị ven sông Tiền (chu i đô thị trung tâm) bao gồm TP  Cao 

 ãnh, TP  Sa Đéc; hệ thống đô thị phía Tây các huyện Tam Nông, huyện Thanh 

Bình; phía Nam huyện Cao  ãnh; phía Bắc các huyện  ấp Vò, huyện  ai Vung, 

huyện Châu Thành  Chu i đô thị này gắn với các trục cao tốc Hồng Ngự - Cao 

 ãnh – Trà Vinh, Q  N2, Q 30, Đường ven sông Tiền, Q 80; với TP  Cao  ãnh 

và TP  Sa Đéc là đô thị trung tâm tiểu v ng  

- Tiểu v ng đô thị biên giới (chu i đô thị phía Bắc) bao gồm TP  Hồng Ngự 

và hệ thống đô thị thuộc các huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng  Tiểu v ng đô thị 

phía Bắc gắn với điểm đầu của tuyến cao tốc Hồng Ngự - Cao  ãnh – Trà Vinh, 

Q  N1 và hệ thống c a khẩu đường bộ, đường thuỷ phía Bắc tỉnh Đồng Tháp; với 

TP  Hồng Ngự là đô thị trung tâm tiểu v ng  

- Tiểu v ng đô thị ven sông Hậu (chu i đô thị phía Tây Nam) bao gồm hệ 

thống đô thị phía Tây các huyện  ấp Vò, huyện  ai Vung, huyện Châu Thành  

Tiểu v ng đô thị phía Tây Nam gắn với Q  N2, hành lang kinh tế công nghiệp – 

hậu cần ven sông Hậu; với TT   ấp Vò là đô thị trung tâm tiểu v ng  

- Tiểu v ng đô thị trung tâm Đồng Tháp Mười (chu i đô thị phía Đông Bắc) 

bao gồm hệ thống đô thị phía Đông các huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, phía 

Bắc huyện Cao  ãnh, và huyện Tháp Mười  Tiểu v ng đô thị phía Đông Bắc gắn 

với Q  N2; với TT  Mỹ An là đô thị trung tâm tiểu v ng. 

b. Phương án phát triển mạng lưới đô thị 

- Đến năm 2025, toàn tỉnh có 32 đô thị, gồm: 02 đô thị loại II (TP  Cao 

 ãnh, TP  Sa Đéc); 01 đô thị loại III (TP  Hồng Ngự); 04 đô thị loại IV (TT  Mỹ 

An, TT   ấp Vò, TT  Mỹ Thọ, TT  Cái Tàu Hạ - Nha Mân); 25 thị trấn là đô thị 

loại V (14 đô thị hiện có: Tràm Chim,  ai Vung, Thanh Bình, Sa Rài, Thường 

Thới Tiền, Trường Xuân, Mỹ Hiệp, Vĩnh Thạnh, Định Yên, Tân Thành, An  ong, 

Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng B, Dinh Bà; 11 đô thị thành lập mới gồm: Phương 

Trà, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Mỹ Hòa, Phong Hòa, Tân Dương, Bình Thành, 

Giồng Găng, Thường Phước,  ong Khánh B, Tân Phú Trung)   

- Đến năm 2030, toàn tỉnh có 45 đô thị, gồm: 02 đô thị loại I (TP  Cao  ãnh, 

TP  Sa Đéc); 01 đô thị loại II (TP  Hồng Ngự); 01 đô thị loại III (TT  Mỹ An); 08 

đô thị loại IV (TT   ấp Vò, TT  Mỹ Thọ, TT  Cái Tàu Hạ - Nha Mân, TT  Tràm 

Chim, TT. Lai Vung, TT  Thanh Bình, TT  Sa Rài, TT  Thường Thới Tiền); 33 thị 

trấn là đô thị loại V (09 đô thị hiện có: Trường Xuân, Mỹ Hiệp, Vĩnh Thạnh, Định 
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Yên, Tân Thành, An  ong, Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng B, Dinh Bà; 24 đô thị 

thành lập mới gồm: Phương Trà, Mỹ  ong, An Bình, Gáo Giồng, Thanh Mỹ, Đốc 

Binh Kiều, Mỹ Hòa, Phú Điền, Mỹ Quý, Tân Mỹ,  ong Hưng A, Bình Thành, Phú 

Thành A, Hoà Bình, Phong Hòa, Tân Dương, Bình Thành, An Phong, Tân Thạnh, 

Tân Mỹ, Giồng Găng, Thường Phước,  ong Khánh B, Tân Phú Trung)  Tỷ lệ đô 

thị hóa đạt khoảng 48%. 

7. Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch 

7.1.  Về huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư 

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình không 

huy động được nguồn lực xã hội hoá  Huy động nguồn lực đầu tư các dự án lớn về 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thuỷ lợi, điện, khu, cụm công nghiệp, đô 

thị và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội  Đa dạng hoá các hình thức huy 

động vốn  

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

tỉnh; tập trung thu hút phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, chế biến nông, 

thuỷ sản tỉnh có lợi thế cạnh tranh; các ngành mũi nhọn như: công nghiệp chế biến, 

nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ,… 

7.2.  Giải pháp về chuyển đổi số 

- Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về chuyển đ i số, trước 

mắt là trong hệ thống chính trị, tập trung xây dựng chính quyền điện t , tiến tới 

chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh, quản lý xã hội; thanh toán không 

d ng tiền mặt,… 

- Nâng cao nhận thức về phát triển nền kinh tế số, qua đó có sự chuẩn bị tốt 

nhất cho thích ứng với xu hướng phát triển mới này  Xây dựng chiến lược về 

chuyển đ i số, kinh tế số của tỉnh, khuyến khích cái mới  Chú trọng đầu tư cơ sở 

hạ tầng số, phát triển sản xuất nội dung số,… 

7.3.  Phát triển và cung ứng nguồn nhân lực 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt ch  giữa phát triển 

nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ  Thực hiện các 

chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực 

chủ yếu, mũi nhọn  Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo 

nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức  

- Nghiên cứu cơ chế, chính sác thu hút đầu tư các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp ngoài công lập theo phương án quy hoạch, tạo đột phá về các lĩnh vực và 

quy mô đào tạo  Tăng cường liên kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh 

nghiệp s  dụng lao động, triển khai đào tạo theo hình thức đặt hàng. 

7.4.  Nhóm giải pháp về môi trường 

Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường  

Tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho BVMT, nhất là đầu tư x  lý chất 
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thải; x  lý ô nhiễm và phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái  

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT, tăng 

trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh. 

7.5.  Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển 

- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực để thu hút 

thêm các nguồn lực cho phát triển: cơ chế, chính sách v ng động lực; chính sách, 

h  trợ đầu tư kết nối hạ tầng; chính sách thu hút các nhà đầu tư lớn; chính sách, 

quy định phát triển các ngành sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường; chính sách 

h  trợ phát triển doanh nghiệp nh  và v a    

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng phát triển chính 

quyền điện t   Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh  Nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm trong thực thi công vụ  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác với các 

địa phương đã ký kết, đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương khác. 

7.6.  Nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển các khu vực chức 

năng, phát triển đô thị, nông thôn 

- Đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính 

theo mô hình hiện đại, tập trung thống nhất mang tính tích hợp  Chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc công khai, minh bạch công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự 

án phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền s  dụng đất, đấu thầu dự án có 

s  dụng đất  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các công cụ tài chính kinh tế đất, phát 

triển lành mạnh thị trường bất động sản, có cơ chế kiểm soát chặt ch , khắc phục 

tình trạng đầu cơ đất đai   

- Tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoài 

trung tâm các đô thị  Rà soát có quy hoạch cụ thể, tính toán giao quỹ đất ph  hợp 

trên nguyên tắc tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên đất; đồng thời bảo đảm hiệu quả 

kinh tế  

7.7.  Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển:  

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động của tỉnh về 

công tác nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự  Triển khai các biện pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, hạn chế chồng chéo gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp. 

7.8.  Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

- T  chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo 

sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện  

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, b  sung và xây dựng mới quy hoạch xây 
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dựng v ng huyện, quy hoạch s  dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác theo 

quy định của pháp luật về Quy hoạch theo hướng đồng bộ  

- T  chức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện hành động, xây dựng các 

chương trình, dự án xây dựng chính sách, đánh giá và huy động nguồn lực để đảm 

bảo việc thực hiện quy hoạch có hiệu quả  Định kỳ 5 năm t  chức đánh giá tình 

hình thực hiện quy hoạch của t ng thời kỳ, b  sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho 

ph  hợp với tình hình thực tế  Các cấp, các ngành và UBND cấp huyện rà soát, 

điều chỉnh, b  sung các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm 

ph  hợp với Quy hoạch được duyệt  

8. Một số định hướng phát triển có tính đột phá 

- Xây dựng v ng nông nghiệp - thủy sản chất lượng  n định cho cung ứng 

nguyên liệu công nghiệp chế biến/ tiêu thụ; Các chính sách thu hút/tăng thêm đầu 

tư và hiệu quả sản xuầt kinh doanh cho các nhà chế biến / nhà phân phối có thương 

hiệu và phạm vi hoạt động lớn    

- Xây dựng thương hiệu địa phương Đồng Tháp trên sàn lưu trữ/giao dịch 

nông sản (dự kiến thành lập tại TP  Cần Thơ)  

- Phát huy vai trò thu hút nguyên liệu, tập kết và điều phối nông sản theo 

hành lang ven sông Tiền và kênh  ấp Vò   

- Phát triển các lĩnh vực kinh tế đối ứng với TP  Cần Thơ qua sông Hậu 

(hành lang ven sông Hậu), với TP  Hồ Chí Minh (trục xuyên Đồng Tháp Mười 

t  TP  Cao  ãnh), với nước bạn (khu vực c a khẩu theo tuyến đường bộ và 

đường thủy)  

- Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn và kể cả v a/nh  để thu 

hút và giữ chân lao động đang chuyển dịch về tỉnh  Chú trọng các lĩnh vực an sinh 

và điểu kiện giáo dục, y tế, văn hóa cho các lao động này  

- Các tuyến giao thông mới s  rút ngắn thời gian đến TP  Hồ Chí Minh, TP  

Cần Thơ, giao thương với Campuchia, tạo điều kiện thu hút lao động chất lượng 

cao lưu trú ngắn và dài hạn tại địa bàn; lưu ý lĩnh vực phát triển đô thị/dịch vụ đô 

thị và các khu dân cư sau 2025    

- Ngoài việc phát triển liên kết v ng với các địa phương khác trong v ng tứ 

giác trung tâm ĐBSC  (Cần Thơ, Vĩnh  ong, An Giang), cần thúc đẩy chiến lược 

phát triển các đô thị có bản sắc riêng để tạo hiệu ứng về thương hiệu địa phương, 

thu hút lưu trú và phát triển dịch vụ, du lịch theo đặc trưng địa phương  

- Các lĩnh vực công nghiệp truyền thống (chế biến nông thủy sản và thức ăn 

gia súc) đã bão hòa về độ lớn và có thể bị thiếu hụt nguồn nguyên liệu do đó cần 

tập trung vào việc cải thiện hiệu quả sản xuất, đa dạng hóa/nâng cấp/thương mại 

hóa các mặt hàng chính phẩm và phụ phẩm   

- Công nghệ 4 0 và các trục giao thông lớn cho phép sau năm 2025 s  phát 

triển mạnh hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghiệp/dịch vụ, bao gồm: trung tâm 
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là các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh c ng hệ thống các doanh nghiệp vệ 

tinh; phát triển nguồn nhân lực, công nghệ và h  trợ doanh nghiệp v a và nh  là 

lĩnh vực trọng tâm phải triển khai ngay  

- Ngoài các lĩnh vực thương mại, dịch vụ truyền thống, để tạo thế trung 

chuyển/điều phối cấp v ng và tiểu v ng (nhằm thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ không 

phụ thuộc vào sản xuất công nông nghiệp trên địa bàn), cần lưu ý các lĩnh vực dịch 

vụ sau: thu mua/tồn trữ/giao dịch quy mô lớn; cảng vụ/logistic; quản lý/cho 

thuê/bảo trì tài sản và công cụ sản xuất kinh doanh; các dịch vụ tài chính (tín dụng, 

kiểm toán, định giá, tín dụng tài chính); các dịch vụ trung gian và giải pháp trực 

tuyến; dịch vụ bất động sản; dịch vụ trung cao cấp về giáo dục, y tế, văn hóa, giải 

trí nghỉ dưỡng  Để thực hiện nội dung trên, 03 lĩnh vực cần quan tâm phát triển 

đồng bộ: (i) nhân lực/khoa học công nghệ; (ii) đô thị và tiện nghi sinh hoạt đô thị; 

(iii) thu hút các doanh nghiệp có quy mô dịch vụ cấp quốc gia và quốc tế + gắn kết 

thương hiệu địa phương vào thương hiệu doanh nghiệp. 

Trên đây là một số nội dung tóm tắt về định hướng phát triển các ngành, lĩnh 

vực chính trong dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét, cho ý kiến để 

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh tiếp tục b  

sung, hoàn chỉnh dự thảo và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định 

pháp luật /  

Nơi nhận: T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG 
- Như trên, 

- Thành viên BCSĐ, 

-  ãnh đạo VPUBND Tỉnh, 

-  ưu BCSĐ+ĐTXD.nbht 
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