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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính
phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và
Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh
Long đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 phải
phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; bảo đảm tính đồng bộ,
thống nhất với quy hoạch các ngành, lĩnh vực.
2. Phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tăng cường hội nhập
kinh tế quốc tế; từng bước củng cố nội lực, tăng dần tỷ lệ tích lũy cho nền kinh tế,
giảm thiểu thách thức tiến tới hình thành một cơ cấu kinh tế tiên tiến, mở, hài hòa cân
đối và có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
3. Phát triển kinh tế gắn với phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, thực
hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống
nhân dân, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo; tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
cao đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng
dụng khoa học, công nghệ.
4. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng hệ thống
chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát
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Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thành vùng đô thị sinh thái, xanh, sạch, đẹp, phát
triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ theo hướng công nghệ và chất
lượng cao; từng bước hình thành nền kinh tế tri thức dựa trên nguồn nhân lực có chất
lượng; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn
xã hội.
Liên kết với Cần Thơ, phát triển thành vùng kinh tế động lực, trung tâm kinh
tế, đào tạo, văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp
phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước ta cơ bản trở thành
nước công nghiệp vào năm 2020.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Về kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và
14,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 1.900 USD
vào năm 2015 và đạt trên 4.000 USD vào năm 2020.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công
nghiệp, dịch vụ; đến năm 2015 cơ cấu các ngành nông - lâm - thủy sản, công nghiệp xây dựng, dịch vụ trong GDP đạt 36% - 26% - 38%; đến năm 2020 tương ứng là 23%
- 32% - 45%.
- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 460 triệu USD, năm 2020
đạt trên 1.000 triệu USD; thu ngân sách bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt
20%/năm và 22% - 23%/năm giai đoạn 2016 - 2020; tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát
triển toàn xã hội so với GDP là 33 - 34%.
b) Về xã hội
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 1% - 1,1%/năm giai đoạn 2011 2015 và 0,8% - 0,9%/năm giai đoạn 2016 - 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng
năm (theo tiêu chuẩn mới) từ 1,5% - 2%; phấn đấu đến năm 2015, số xã đạt tiêu chí
nông thôn mới là 22 xã và năm 2020 đạt 50% số xã trong tỉnh.
- Phấn đấu tạo việc làm mới cho khoảng 25.000 - 27.000 lao động/năm giai
đoạn 2011 - 2015 và khoảng 18.000 - 20.000 lao động/năm giai đoạn 2016 - 2020; tỷ
lệ lao động qua đào tạo năm 2015 là 55% và năm 2020 là 65 - 66%; giảm tỷ lệ lao
động trong nông nghiệp đến năm 2015 còn khoảng 52% và năm 2020 còn 28%.
- Đến năm 2015, số học sinh đến trường trong độ tuổi mẫu giáo đạt 80%, tiểu
học đạt 100%, trung học cơ sở đạt trên 98%, trung học phổ thông đạt 63%; phổ cập
mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi; đến năm 2020, các tỷ lệ trên tương ứng là mẫu giáo đạt 90%,
trung học cơ sở đạt 100%, trung học phổ thông đạt 85%, hoàn thành phổ cập giáo dục
bậc trung học. Số trường các cấp đạt chuẩn quốc gia là 40% vào năm 2015 và 50% 60% vào năm 2020.
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- Đến năm 2015, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới
15% và năm 2020 dưới 8%.
c) Về môi trường
- Phấn đấu đến năm 2015, 100% người dân đô thị, 60% người dân nông thôn
được sử dụng nước sạch; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 90% ở khu vực đô
thị và 60% ở khu vực nông thôn.
- Phấn đấu đến năm 2020, 90% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch;
100% các trường học được cung cấp đủ nước sinh hoạt; 100% nước thải, chất thải rắn
từ các cơ sở y tế được thu gom và xử lý; 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống
xử lý nước thải.
d) Về quốc phòng an ninh
Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế sự gia
tăng, tiến tới giảm dần các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, gắn với
công nghiệp chế biến sâu; đảm bảo môi trường sinh thái. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng
bình quân ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 5%/năm giai đoạn 20112015 và đạt 4% - 4,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020.
- Nông nghiệp: Xác định cây lúa vẫn là cây chủ lực, kết hợp trồng các loại cây
hoa màu như rau, bắp, khoai lang, đậu nành; nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng
phù hợp với điều kiện đất đai và nhu cầu thị trường tiêu thụ nhằm tăng giá trị sản xuất
trên một đơn vị diện tích; có thể kết hợp luân canh lúa - hoa màu, lúa - thủy sản; ổn
định diện tích đất lúa khoảng 54.000 ha vào năm 2015 và khoảng 51.000 ha vào năm
2020; ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng năng suất,
chất lượng sản phẩm; tiến hành cơ giới hóa đồng bộ, chú trọng khâu chế biến sau thu
hoạch. Phát triển các loại cây ăn quả có thương hiệu như bưởi Năm Roi, xoài Cát
Lộc, cam Sành…
Hình thành, xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an
toàn với dịch bệnh; phát triển phương thức chăn nuôi bán công nghiệp và công
nghiệp, chiếm từ 55% - 60% toàn Tỉnh; tổ chức đồng bộ từ khâu chăn nuôi, chế biến
đến bảo quản phân phối tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh.
Thủy sản: Phát triển theo hướng hình thành các mô hình luân canh hiệu quả
cao như tôm -lúa, lúa - cá ở các vùng có điều kiện; chuyển đổi cơ cấu giống nuôi cho
phù hợp; phát triển mô hình trại tôm giống sinh sản nhân tạo trên sông nhằm cung
cấp tôm giống cho các địa phương trong Vùng; đến năm 2020, ổn định diện tích mặt
nước nuôi trồng thủy sản khoảng 3.400 ha.
2. Phát triển ngành công nghiệp
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- Phát triển công nghiệp theo hướng tạo điều kiện cho các ngành kinh tế có lợi
thế phát triển ổn định và bền vững; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, thủ
công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch; đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng công
nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị
trường trong và ngoài nước; đồng thời không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh
thái. Phấn đấu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 24%/năm, giai đoạn
2016 - 2020 đạt 19,5%/năm.
- Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo sau: Công nghiệp thực
phẩm và đồ uống (chế biến các loại nông sản thực phẩm, rau quả, nước giải khát các
loại); cơ khí nông nghiệp (máy nông nghiệp, xe cải tiến, máy bơm các loại); công
nghiệp hóa chất, công nghiệp dược đang là những ngành có thế mạnh hiện nay của
Vĩnh Long; công nghiệp nhẹ thu hút nhiều lao động (dệt, may, giày dép, da, giả da;
sản xuất hàng tiêu dùng).
Đối với công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống: Đầu tư công nghệ hiện
đại, đồng bộ từ khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến đến phân phối tiêu thụ nhằm tạo
ra các sản phẩm có chất lượng cao; đặc biệt chú ý đến khâu bảo quản sản phẩm sau
thu hoạch; kêu gọi đầu tư, xây dựng các cơ sở, nhà máy chế biến trái cây, lương thực,
thực phẩm.
Phát triển công nghiệp hóa chất, dược phẩm và thiết bị y tế theo hướng tạo các
sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, dần thay
thế hàng nhập khẩu; khai thác, sử dụng hết công suất nhà máy sản xuất viên nang
trong đó phục vụ xuất khẩu đảm bảo đạt 50%; mở rộng sản xuất phân bón…
Chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, sử dụng có hiệu quả nguồn
nguyên liệu để khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ mỹ nghệ theo hướng
sản xuất các loại vật liệu xây dựng không nung, tận dụng các nguồn phế thải của các
ngành công nghiệp khác (xỉ than, xỉ sắt v.v…), tiết kiệm đất nông nghiệp làm nguyên
liệu và bãi chứa, góp phần thực hiện mục tiêu thay thế 20- 25% gạch đất sét nung vào
năm 2015, 30 - 40% vào năm 2020, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch
đất sét nung bằng lò thủ công.
Công nghiệp điện: Phấn đấu tăng trưởng bình quân đạt 15,4%/năm thời kỳ
2011 - 2015 và 14,9%/năm thời kỳ 2016 - 2020.
- Tập trung phát triển nhanh, hiệu quả các khu, cụm công nghiệp đã được phê
duyệt, gắn liền với xây dựng các công trình xử lý chất thải, trồng cây xanh, bảo đảm
môi trường xanh, sạch, đẹp; đồng thời phát triển đồng bộ các dịch vụ, đảm bảo điều
kiện sinh hoạt cho người lao động nhất là nhà ở cho công nhân.
3. Phát triển thương mại, dịch vụ
Phấn đấu tăng trưởng bình quân đạt 13,5%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và
15,0%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Phát triển ngành dịch vụ theo hướng đa dạng hóa,
ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hình thành các ngành dịch
vụ mới.
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Phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa bán lẻ, phấn đấu tỷ lệ hàng hóa bán
lẻ qua hệ thống phân phối hiện đại đạt khoảng 15% vào năm 2015 và đạt 20% vào
năm 2020; xây dựng hệ thống chợ theo quy hoạch, chú trọng phát triển hệ thống chợ
đầu mối, chợ nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng chợ
và trung tâm thương mại; mở rộng thị trường xuất khẩu, trong 5 - 7 năm tới những
mặt xuất khẩu chủ yếu là nông sản, thủy sản qua chế biến, dệt may và một số hàng
thủ công mỹ nghệ. Từ 2015 đến 2020 bổ sung thêm các mặt hàng hóa chất, điện, điện
tử và các mặt hàng tiêu dùng khác.
- Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thực hiện liên kết phát triển du lịch với
các địa phương trong Vùng, đặc biệt với thành phố Cần Thơ; nâng cao chất lượng
dịch vụ, có phấn đấu thu hút lượng khách du lịch đạt 1,3 triệu lượt/năm vào năm 2015
và đạt 2,6 triệu lượt/năm vào năm 2020; phát triển các loại hình du lịch tham quan
nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, tham quan các di tích lịch sử…
- Tập trung phát triển đồng bộ các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, vận
tải, dịch vụ đào tạo, tư vấn, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin là những
ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch
vụ khác phát triển.
4. Các lĩnh vực xã hội
a) Giáo dục - đào tạo
- Phát triển giáo dục - đào tạo phải đặt trong mối quan hệ phát triển tổng thể
kinh tế - xã hội của Tỉnh đồng thời gắn kết với thành phố Cần Thơ để hướng tới hình
thành trung tâm giáo dục - đào tạo của Vùng; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, phấn
đấu duy trì 100% giáo viên các cấp được chuẩn hóa. Phấn đấu đến năm 2015 có 40%
và năm 2020 có 50 - 60% tổng số trường các cấp học đạt chuẩn quốc gia.
- Xây dựng cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế,
đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo; đa dạng hóa các loại hình đào
tạo nghề theo hướng nâng cao chất lượng; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông
thôn, củng cố mạng lưới các trường dạy nghề.
- Tăng quy mô đào tạo chuyên nghiệp, bình quân số sinh viên đại học, cao
đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2015 khoảng 200 sinh viên/1 vạn dân và năm
2020 đạt 250 sinh viên/1 vạn dân.
b) Y tế
- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số kế hoạch hóa gia
đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng theo quan điểm dự phòng tích cực, giáo dục dinh
dưỡng, vệ sinh phòng bệnh, rèn luyện thân thể, nâng cao hiệu quả trị bệnh. Tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến cơ
sở đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.
- Phấn đấu 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; duy trì các trạm y tế xã,
phường, phòng khám đa khoa có bác sĩ, hoàn thiện việc tổ chức y tế khóm ấp; phấn
đấu đạt tỷ lệ 22 giường bệnh/vạn dân vào năm 2015 và 30 giường bệnh vào năm
2020; bảo đảm có trên 7 bác sĩ, 1,5 dược sĩ đại học/10.000 dân vào năm 2015 và trên
15 bác sĩ, 2 - 2,5 dược sĩ đại học/10.000 dân vào năm 2020.
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c) Văn hóa, thể dục thể thao
- Bảo tồn, kế thừa và phát huy có chọn lọc các giá trị văn hóa truyền thống,
hình thành nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phấn đấu đến năm 2015, 95% hộ gia
đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, năm 2020, 100% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia
đình văn hóa; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn; tập trung xây
dựng hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ các cấp.
- Phát triển phong trào thể dục, thể thao trong các tầng lớp, cơ quan, đoàn thể
của xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất;
nâng cao công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng
lực lượng thể thao thành tích tham gia các giải thi đấu cấp vùng, cấp quốc gia.
d) Giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội
- Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm
nghèo; xây dựng các giải pháp, mô hình giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho
người nghèo phát triển sản xuất; có chính sách khuyến khích xã, hộ gia đình thoát
nghèo, khuyến khích các doanh nghiệp dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo.
- Phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 25 - 27 ngàn
người tại chỗ hoặc xuất khẩu lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị, nâng
tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực
nông nghiệp sang lao động khu vực phi nông nghiệp ở cả nông thôn và thành thị. Bảo
đảm thực hiện tốt chính sách đối với người lao động góp phần nâng cao đời sống
nhân dân và ổn định trật tự, an toàn xã hội.
- Đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, tăng cường và nâng cao
hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã/phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn
với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”.
đ) Môi trường
Bảo vệ và cải thiện môi trường để phát triển bền vững, tập trung vào quản lý
và xử lý ô nhiễm môi trường các vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản tập trung,
các khu du lịch, bảo vệ và phục hồi tính đa dạng sinh học; tăng cường công tác xử lý
ô nhiễm nước thải, chất thải công nghiệp, nước thải đô thị, chủ động phòng chống
thiên tai, ứng cứu kịp thời các sự cố môi trường, biến đổi khí hậu và hiện tượng nước
biển dâng.
e) Khoa học và công nghệ
- Nghiên cứu triển khai các giải pháp khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
theo hướng bền vững; ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học công nghệ mới như công
nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, tạo bước đột phá về giống cây, con có năng
suất, giá trị cao; khai thác công nghệ mới phục vụ cơ giới hóa từng khâu, từng công
đoạn trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
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- Hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ trong các
làng nghề truyền thống để tạo sự chuyển biến căn bản về năng suất, chất lượng, hiệu
quả ở một số ngành kinh tế quan trọng như ngành nuôi trồng thủy sản và ngành chế
biến sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp. Phát triển thị trường công nghệ, triển khai
thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ cao và hình thành một số
ngành công nghiệp, công nghệ cao.
5. Đầu tư kết cấu hạ tầng
a) Giao thông
- Đường bộ: Nghiên cứu nâng cấp các tuyến đường tỉnh, tuyến đường cấp
huyện và liên xã, đường giao thông nông thôn phù hợp với nguồn lực từng giai đoạn;
phát triển đồng bộ các tuyến đường đô thị theo quy hoạch; xây dựng hệ thống bến,
bãi phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận chuyển của người dân.
- Đường thủy: Tập trung khai thác triệt để thế mạnh vận tải đường thủy, cải
tạo, nâng cấp các tuyến đường thủy do Trung ương quản lý; thường xuyên nạo vét
các tuyến đường thủy trong tỉnh, chỉnh trang, nâng cấp bờ kè tại các bến tàu và khu
vực trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn; nghiên cứu mở rộng cảng Vĩnh Thái, nâng
công suất thiết kế lên 1 triệu tấn/năm. Nghiên cứu đầu tư cảng Bình Minh, cảng Trà
Ôn (trên sông Hậu), cảng Tam Bình, cảng Vũng Liêm phù hợp với nhu cầu phát triển
và nguồn lực từng giai đoạn.
- Nghiên cứu mở thêm các tuyến vận tải đường sông, đường biển đi Căm-puchi-a và các nước trong khu vực; các tuyến vận tải hành khách đường thủy chất lượng
cao thành phố Hồ Chí Minh - Vĩnh Long và Vĩnh Long - thành phố Cần Thơ, Vĩnh
Long - Đồng Tháp, Vĩnh Long - Long Xuyên, Châu Đốc.
b) Thủy lợi
Nghiên cứu từng bước đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi cho vùng chuyên
trồng cây ăn quả, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng trồng lúa; kiên cố hóa
thủy lợi nội đồng trên những vùng khép kín thủy lợi; quy hoạch hệ thống thủy lợi kết
hợp với phục vụ giao thông nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển
dâng.
c) Cấp điện
Phát triển mạng lưới truyền tải, mạng lưới phân phối điện theo quy hoạch bảo
đảm cấp điện an toàn, liên tục, giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối; nghiên
cứu xây dựng nguồn dự phòng ổn định, nhất là đối với những vùng xa nguồn điện
quốc gia; nghiên cứu và hỗ trợ khuyến khích cho dân dùng những nguồn năng lượng
tái tạo như mặt trời, gió…
d) Cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường
- Tập trung đầu tư nâng cấp, xây mới đồng bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt cho
các đô thị đảm bảo theo nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; đảm bảo
cho dân cư nông thôn được tiếp cận với nước sạch, hợp vệ sinh.
- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, đặc
biệt là tại khu đô thị, khu cụm công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo các đô
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thị không bị úng ngập; rác thải y tế tại các bệnh viện, trạm xá đều được thu gom và
xử lý; thành phố có bãi rác và nhà máy xử lý rác.
đ) Thông tin truyền thông:
Tiếp tục hiện đại hóa, mở rộng mạng lưới đi đôi với ứng dụng công nghệ hiện
đại trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet, đảm bảo an ninh thông tin đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đến năm 2015 bình quân có 35 máy điện
thoại/100 người dân, có 12 - 15% dân số sử dụng dịch vụ Internet; đến năm 2020 có
55 máy điện thoại/100 người dân và 50 - 60% dân số sử dụng dịch vụ Internet.
6. Quốc phòng - an ninh
- Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an
ninh nhân dân.
- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án phòng thủ, quản lý chặt
chẽ quân dự bị động viên đảm bảo về số lượng và chất lượng; gắn kết chặt chẽ với
phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và
các chương trình, dự án đầu tư phát triển.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN
1. Phát triển đô thị - nông thôn
- Đô thị: Phát triển hệ thống đô thị, phân bố một hệ thống đô thị trung tâm
nhiều cấp, kết hợp giữa cải tạo các đô thị cũ và xây dựng các đô thị mới để tạo thế
cân bằng phát triển giữa các vùng và phù hợp với đặc thù phát triển của từng vùng.
Chú trọng phát triển khu vực trọng điểm theo hướng đô thị hóa để các điểm đô thị
thành trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế
xã hội, điều chỉnh phân bố lại dân cư.
- Định hướng đến năm 2020, có 01 thành phố Vĩnh Long, phấn đấu huyện
Bình Minh đạt các tiêu chí đô thị loại III; các thị trấn Vũng Liêm, Trà Ôn đạt tiêu chí
đô thị loại IV; các thị trấn Tân Quới (huyện Bình Tân), Phú Quới (huyện Long Hồ),
Cái Ngang (huyện Tam Bình), Hựu Thành (huyện Trà Ôn), Ba Càng (huyện Tam
Bình), Tân An Luông (huyện Vũng Liêm), Quới An (huyện Vũng Liêm) đạt tiêu
chuẩn đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31% vào năm 2015 và đạt khoảng 60% vào
năm 2020.
- Nông thôn: Quy hoạch các tuyến, cụm dân cư theo khả năng thâm canh các
loại cây trồng, như tuyến cụm dân cư khu vực chuyên lúa, các tuyến cụm dân cư khu
vực ven sông Cổ Chiên và ven sông Hậu (cây ăn quả). Phấn đấu đến năm 2015 có 22
xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 đến 15 bộ tiêu chí nông thôn
mới trở lên; đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tương đương
mức bình quân chung của cả nước.
2. Phát triển các vùng kinh tế
- Phát triển khu vực sông Tiền với cực tăng trưởng là thành phố Vĩnh Long có
lợi thế là đầu mối giao thông, trung tâm thương mại - đào tạo lâu đời; trung tâm công
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nghiệp với khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ), tuyến công nghiệp Cổ Chiên
(huyện Long Hồ, Mang Thít). Định hướng phát triển trọng tâm của khu vực này là
thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nuôi thủy sản; phát triển vườn cây ăn
trái chuyên canh, gắn với du lịch sinh thái các xã cù lao trên sông Cổ Chiên và phát
triển giáo dục - đào tạo với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và
dạy nghề. Với vị trí là cửa ngõ kết nối tỉnh Trà Vinh và Bến Tre với cầu Cổ Chiên
đang xây dựng, chú trọng phát triển mạnh thương mại, dịch vụ với đô thị trung tâm là
thị trấn Vũng Liêm thành cực tăng trưởng thứ 3 của tỉnh.
- Phát triển khu vực sông Hậu với cực tăng trưởng thứ 2 của tỉnh là thị xã Bình
Minh có lợi thế là đô thị kế cận thành phố Cần Thơ; vùng sản xuất rau màu chuyên
canh lâu đời và cây đặc sản bưởi Năm Roi. Định hướng phát triển trọng tâm của khu
vực này là thương mại, sản xuất rau màu chuyên canh, nuôi thủy sản; phát triển vườn
cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch sinh thái và phát triển đào tạo với phân hiệu các
trường đại học. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ khu vực Trà Ôn, là nơi tiếp
giáp với tỉnh Trà Vinh, nằm trên đường giao thông thủy, bộ kết nối khu kinh tế mở
Định An, dự án Quan Chánh Bố (tỉnh Trà Vinh) với thành phố Cần Thơ.
- Khu vực trung tâm tỉnh với thế mạnh là sản xuất lúa và cây ăn trái. Định
hướng phát triển trọng tâm của khu vực này là tập trung cho sản xuất lúa đặc sản xuất
khẩu, cây ăn trái và nuôi cá trên ruộng lúa và nương vườn, ngoài ra phát triển các
cụm công nghiệp gắn với chế biến lương thực, thủy sản, cây ăn trái; phát triển thương
mại, dịch vụ, du lịch…
V. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ (Phụ
lục kèm theo)
VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Giải pháp huy động vốn đầu tư
Nhu cầu vốn đầu tư của toàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 khoảng 240.000 tỷ
đồng, trong đó thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 70.000 nghìn tỷ đồng, thời kỳ 2016 2020 là 170.000 tỷ đồng. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, Tỉnh cần
chủ động xây dựng kế hoạch, phân kỳ đầu tư phù hợp để đảm bảo vốn cho các công
trình, dự án trọng điểm của địa phương; đồng thời, cần có các giải pháp cụ thể để huy
động có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển như:
- Xây dựng và ban hành danh mục các chương trình, dự án cần kêu gọi đầu tư
đến năm 2020. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu, xúc tiến đầu tư
nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, chú trọng khai thác nguồn vốn
ODA.
- Cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải
cách thủ tục đầu tư theo hướng gọn, minh bạch, công khai; tạo điều kiện về cơ sở hạ
tầng để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư; ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ
Nguồn: www.ducthanhgroup.com

9

đầu tư trên cơ sở lợi thế về phát triển kinh tế của địa phương và phù hợp với các quy
định của pháp luật.
- Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư nhất là trong các lĩnh vực giáo dục,
đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình, khoa học công nghệ, bảo vệ
môi trường…
- Mở rộng các hình thức đầu tư BOT, BT, BTO, PPP,… tạo điều kiện thuận lợi
để phát triển các thị trường vốn; phát triển các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư,
góp vốn đầu tư bằng tài sản.
2. Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
- Phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh theo hướng cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu
về lao động trong các ngành nghề, kết hợp hài hòa giữa đào tạo với giải quyết việc
làm cho người lao động; có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia, lao động có trình
độ cao.
- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ
nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ là cán
bộ, công chức và các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; đa dạng hóa các
hình thức đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề chuyên sâu; nâng cao chất lượng
đào tạo; sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với ngành, nghề chuyên môn được đào
tạo.
- Thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục, đào tạo; khuyến khích các hoạt động
xã hội về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; có khả năng hội nhập
quốc tế.
3. Giải pháp về khoa học và công nghệ
- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật trong sản
xuất, kinh doanh, thực hiện đúng quy định quyền sở hữu công nghiệp; khuyến khích
các doanh nghiệp dành vốn cho nghiên cứu đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng
cao năng suất lao động; hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các trường đại học
để thực hiện tốt việc nghiên cứu gắn với ứng dụng vào sản xuất, đời sống.
- Đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng người lao động và
có kế hoạch trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học công nghệ; thực hiện tốt
chính sách đãi ngộ các nhà khoa học, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong
nghiên cứu khoa học và phát triển thị trường khoa học công nghệ.
- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý khoa học công nghệ; tăng
cường kiểm soát hoạt động chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ, chất lượng
và ô nhiễm môi trường.
4. Giải pháp về chính sách đầu tư
Xây dựng chương trình, dự án kêu gọi đầu tư: Trên cơ sở quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, lập các dự án có khả năng đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực
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hiện các chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong
tỉnh, trong nước và ngoài nước. Thu hút đầu tư của người Vĩnh Long ở nước ngoài về
quê hương.
Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn ODA. Tạo môi
trường đầu tư hấp dẫn nguồn vốn FDI bằng các cơ chế miễn giảm thuế, giảm giá thuê
đất, chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp. Nghiên cứu một số cơ chế đặc biệt như cho
nước ngoài thuê đất để phát triển KCN, dịch vụ, cho các công ty nước ngoài mở các
siêu thị, trung tâm thương mại tại thành phố Vĩnh Long, khu vực Bình Minh v.v…
5. Tăng cường hợp tác và phát triển thị trường
- Tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu
Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và thành phố Cần Thơ nhằm khai thác tốt
tiềm năng, lợi thế từng địa phương và xây dựng được vùng nguyên liệu đáp ứng cả về
số lượng và chất lượng cho sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu; khuyến khích liên doanh,
liên kết trong đầu tư, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
- Phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ; nâng cao chất lượng sản phẩm và
thương hiệu hàng hóa trên thị trường. Tăng cường xúc tiến thương mại, thực hiện đa
dạng hóa thị trường xuất khẩu; mở rộng thị trường nông thôn trong việc tiêu thụ sản
phẩm.
6. Giải pháp về bảo vệ tài nguyên và môi trường
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân
và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là trách
nhiệm chung của toàn xã hội.
Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý,
tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã
hội và bảo vệ môi trường.
Đầu tư các công trình xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh viện,
khu đô thị,.. đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, công
nghệ sản xuất sạch để giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm
tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường.
VII. TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Công bố, phổ biến Quy hoạch
- Tổ chức công bố, phổ biến Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 cho cấp ủy Đảng và chính quyền, các ngành, đoàn thể,
các doanh nghiệp và nhân dân trong Tỉnh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký
ban hành. Căn cứ nội dung của Quy hoạch, tiến hành xây dựng chương trình hành
động cụ thể để có kế hoạch thực hiện đạt kết quả.
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềm
năng, lợi thế của địa phương với các nhà đầu tư; giới thiệu các chương trình, dự án
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cần được ưu tiên đầu tư, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm tạo
ra những sản phẩm chủ lực.
2. Xây dựng chương trình hành động
- Tỉnh cần cụ thể hóa nội dung của Quy hoạch bằng các kế hoạch 5 năm, hàng
năm để thực hiện và có đánh giá kết quả đạt được. Trên cơ sở đó tiến hành rà soát lại
Quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kịp thời đảm bảo phù hợp
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ.
- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong Tỉnh có
trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch.
Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm
2020 là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch ngành
(quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên
quan), các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long căn cứ nội dung Quy hoạch
được phê duyệt chỉ đạo việc lập, duyệt và triển khai thực hiện theo quy định các nội
dung sau:
1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; quy hoạch xây
dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực
trong Tỉnh phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc
phòng, an ninh.
2. Lập các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn gắn với các dự án cụ thể để
có kế hoạch bố trí vốn đầu tư phù hợp.
3. Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành
(nếu vượt quá thẩm quyền) một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của Tỉnh.
Điều 4. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình có trách nhiệm:
1. Hướng dẫn và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong quá trình thực
hiện Quy hoạch.
2. Phối hợp với tỉnh Vĩnh Long trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung
quy hoạch ngành, lĩnh vực để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Quy hoạch; xem
xét, hỗ trợ Tỉnh trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài
để thực hiện Quy hoạch.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của
Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc
hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
THỜI KỲ 2011 - 2020 CỦA TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-TTg
ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
_________
TT

TÊN DỰ ÁN

I

TRUNG ƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1

Lĩnh vực giao thông
Nâng cấp quốc lộ 53, quốc lộ 54, quốc lộ 57
Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

2

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường
Bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nâng cấp trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Các dự án phòng, chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng

II

TỈNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

1

Lĩnh vực giao thông
Cải tạo, nâng cấp các đường tỉnh 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909, 910
Đường vành đai 4 xã cù lao huyện Long Hồ
Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú
Giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa theo Nghị quyết Trung ương 7
Cầu Quới An trên Đường tỉnh 902
Nâng cấp, phát triển hệ thống đường giao thông đô thị

2

Lĩnh vực thủy lợi
Kè sông Cổ Chiên
Kè chống sạt lở bờ sông thị xã Bình Minh và thị trấn các huyện
Đê bao dọc sông Mang Thít và các sông lớn
Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản
Trại giống thủy sản

3

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế
Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh
Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Khu tưởng niệm cố Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa
Khu Liên hợp thể dục thể thao
Trung tâm văn hóa thành phố Vĩnh Long
Khu hành chính tỉnh, Khu hành chính huyện Bình Tân (huyện mới chia tách)
Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở xã, phường, thị trấn
Trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Nâng cấp trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học Vĩnh Long
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Trường Cao đẳng y tế
Trường Văn hóa nghệ thuật
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long
Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi
4

III

Lĩnh vực môi trường đô thị
Nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Long
Nâng cấp hệ thống cấp nước thị xã Bình Minh
Xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn các huyện; hệ thống cấp
nước tập trung các xã
Xây dựng Nhà máy xử lý rác Hòa Phú
Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải thành phố Vĩnh Long
Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải thị xã Bình Minh
KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ

1

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Hạ tầng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Hệ thống lưới điện phục vụ các khu cụm tuyến công nghiệp
Dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp
Nhà máy chế biến rau, củ, quả xuất khẩu
Nhà máy sản xuất hóa chất phục vụ nông nghiệp
Nhà máy sản xuất máy và phụ tùng nông nghiệp

2

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch
Trung tâm thương mại Long Châu - thành phố Vĩnh Long
Trung tâm giao dịch hàng nông sản - thị xã Bình Minh
Chợ đầu mối nông sản
Trung tâm triển lãm - hội chợ
Khu du lịch sinh thái An Bình - huyện Long Hồ
Khu du lịch sinh thái Cồn Dong - thành phố Vĩnh Long
Làng nghề du lịch sinh thái Cù Lao Mây - huyện Trà Ôn

3

Lĩnh vực đô thị, nhà ở
Khu đô thị xanh Mỹ Hòa - thị xã Bình Minh
Khu đô thị sinh thái Cồn Chim - thành phố Vĩnh Long
Khu đô thị mới Tân Quới - huyện Bình Tân
Khu dân cư đô thị phường 2 - thành phố Vĩnh Long
Khu nhà ở trung tâm thị trấn Trà Ôn - huyện Trà Ôn
Khu dân cư đô thị mới Bình Minh - thị xã Bình Minh
Các dự án ký túc xá sinh viên
Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp
Khu dân cư vùng ngập lũ

4

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường
Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên, lập trình viên quốc tế

Nguồn: www.ducthanhgroup.com

15

Trường phổ thông quốc tế chất lượng cao
Các cơ sở đào tạo đại học và trường dạy nghề
Bệnh viện phụ sản chất lượng cao
Xây dựng công viên nghĩa trang nhân dân - thành phố Vĩnh Long
Xây dựng công viên nghĩa trang nhân dân - thị xã Bình Minh
Khu công nghệ cao - xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long
Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các
công trình, dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng
giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối,
huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ./.
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