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THÀNH TỰU NÔNG NGHIỆP ĐBSCL 10 NĂM QUA 

ĐBSCL là vùng kinh tế
năng động, có mức tăng
trưởng tương đối cao,
6,88%/năm (tổng GDP 525
nghìn tỷ đồng)

Là vùng nông nghiệp trọng
điểm của cả nước: 54% SL
lúa, 70% SL thủy sản nuôi
trồng, và 37% SL trái cây.

Góp phần đảm bảo ANLT

Là vùng XK nông nghiệp lớn: 90% gạo (2
tỷ $), hầu hết cá tra (1,7 tỷ $), 60% tôm (3,2
tỷ $), 37% trái cây (1,1 tỷ $)

Tỷ lệ nghèo đã giảm tương đối ấn tượng từ
khoảng 15% xuống còn dưới 10% trong
giai đoạn 2006-2016
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CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG VÀ THÍCH ỨNG VỚI BĐKH ĐBSCL 

Chính sách chung, QH vùng

 QĐ 1005/2014/TTg
Thủ tướng đã ban hành 8 Quyết

định về phê duyệt phát triển KT-
XH, quy hoạch phát triển vùng, 
thành lập vùng kinh tế trọng điểm
ĐBSCL.

MARD: 2 quyết định về quy hoạch
PT NN, NT ĐBSCL

Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp

Phối hợp cùng Hà Lan xây dựng: 
“Kế hoạch châu thổ sông Cửu
Long”

Thí điểm liên kết vùng (Quyết định
593/2016/QĐ-TTg) 

Ứng phó BĐKH

Chương trình MTQG ứng phó
BĐKH (QĐ 158/2008/TTg).

Chương trình hành động thực hiện
ứng phó BĐKH

Chiến lược tăng trưởng xanh 2011-
2020, tầm nhìn 2050

Chương trình hành động thực hiện
CL tăng trưởng xanh

Chiến lược bảo vệ môi trường đến
2020

Chỉ thị 09/CT-TTg về các biện pháp
cấp bách ứng phó XNM ĐBSCL

Kế hoạch HĐ Bộ NN&PTNT về
UP BĐKH (2011-2015; 2016-2020)

NỖ LỰC CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP 
BỀN VỮNG VỚI BĐKH Ở ĐBSCL

Trồng trọt

• Lúa rau
màu, trái cây, 
xen canh thủy
sản

• Chuyển đổi cơ
cấu mùa vụ: 
Thu hẹp lúa 
Xuân Hè và 
tăng vụ Thu 
Đông

• Cải thiện giống
cây trồng
chống chịu với
BĐKH

• Áp dụng các
quy trình sản
xuất bền vững

• Cánh đồng lớn

Chăn nuôi

• Một số mô hình 
chăn nuôi bền 
vững với môi 
trường: vịt chạy 
đồng ở vùng lũ,
vịt nước mặn ở 
ven biển.

Thủy sản

• Phát triển các
mô hình canh
tác thích nghi và
giảm thiểu tác
động: Tôm –
lúa, Tôm –
rừng.

• Xây dựng quy
hoạch vùng nuôi
cá tra, tôm

• Thâm canh thủy
sản các thủy
vực nước mặn, 
đặc biệt các tỉnh
ven biển.

Lâm nghiệp

• Rừng ngập 
mặn đã được 
chú ý phát triển, 
gắn với sản xuất 
thủy sản

• Các khu rừng 
ngập mặn sinh 
quyển đã được 
hình thành, góp 
phần nâng cao 
sinh kế cho 
người dân địa 
phương

Thủy lợi

• Chủ động tưới
tiêu cho lúa

• Phát triển bờ
bao, đê bao
kiểm soát lũ
đầu vụ và kiểm
soát lũ cả năm

• Hình thành và
nâng dần hệ
thống đê, kè
ngăn mặn, 
kiểm soát triều
cường, sóng
cao, chống xói
lở
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• ANLT
• Thủy lợi cho lúa

+ thâm canh
• Mở rộng nuôi

trồng và khai
thác thủy hải sản

• Thiếu quan tâm
đến PT chăn
nuôi và lâm
nghiệp

• SX manh mún, 
nhỏ lẻ

• Thiếu quan tâm
PT CN-DV hỗ
trợ NN

• Giảm tăng
trưởng

• Thu nhập thấp
• Phá hủy sinh

kế
• Di cư tự phát
• Nguy cơ bất ổn

XH
• Tàn phá MT

Định
hướng
chưa rõ

Định
hướng
chưa rõ

ĐT 
thấp
ĐT 
thấp

Điều phối, 
kết nối yếu
Điều phối, 
kết nối yếu

KHCN 
yếu

KHCN 
yếu

Động lực PT 
bền vững

yếu

Động lực PT 
bền vững

yếu

BĐKHBĐKH
CN-DV 

yếu
CN-DV 

yếu
Biến động
thị trường
Biến động
thị trường

Khai thác
thượng
nguồn

Khai thác
thượng
nguồn

HT kết
nối yếu
HT kết
nối yếu

• Giảm tài nguyên đất
• Giảm tài nguyên nước
• Giảm tài nguyên thủy sản
• Giảm đa dạng sinh học
• Dịch bệnh bùng phát
• Không đảm bảo CL, 

VSATTP
• GTGT thấp, năng lực cạnh

tranh yếu
• Phá hủy hạ tầng
• Sụt lút, sạt lở

• Lúa 3 vụ
• Lạm dụng

phân thuốc
• Nuôi trồng

thủy sát thiếu
kiểm soát

• Chăn nuôi PT
kém

• Xâm lấn rừng
• Khai thác tài

nguyên

TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH VÀ PT THƯỢNG NGUỒN

• Trồng trọt
• 38,9% diện tích ĐBSCL, 10 - 12% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp 
• Tổn thất khoảng 10% GDP

• Thủy sản
• Gia tăng dịch bệnh và ô nhiễm môi trường 
• Thiếu nguồn nước để pha loãng duy trì độ mặn cần thiết
• Giảm lượng cá trắng, nguồn giống thủy sản từ thượng nguồn Mekong
• Suy giảm phù sa, nguồn thức ăn, môi trường sinh thái cho thủy sản mặn, 

lợ
• Suy thoái rừng ngập mặn, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái cho thủy

sản mặn,lợ

• Hạ tầng thủy lợi và nông thôn
• Cơ sở hạ tầng bị tàn phá vì thiên tai 
• Cạn kiện dòng chảy, thiếu hụt nguồn nước ngọt, giao thông thủy bị ảnh

hưởng
• Sói lở, sụt lún gây mất đất tạo những làn sóng di cư bắt buộc
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THỊ TRƯỜNG THAY ĐỔI
Thủy sản: Thương mại tôm 2016: 22,7 tỷ $; Việt Nam 3,1 tỷ $. 

Nhu cầu thế giới tiếp tục tăng mạnh, dự báo lượng tôm thiếu hụt
khoảng 1,03 triệu tấn vào 2030 (FAO-UNDP).  

Trái cây: Thương mại 2016: 108 tỷ $. Trên thế giới, thị trường
trái cây nhiệt đới tiếp tục rộng mở. Việt Nam có lợi thế trái cây đặc
sản nhiệt đới.

Sản phẩm mới có lợi thế như dừa, ca cao: Dừa, phù hợp BĐKH 
do chịu độ mặn 10‰. XK toàn cầu: 22,5 tỷ $, cầu tăng nhanh hơn
cung, giá tiếp tục tăng 1.421$/tấn cơm dừa tươi, nguồn cung của
các nước sản xuất lớn như Philippine, Indonesia giảm.

Gạo: XK toàn cầu: 37 triệu tấn, 23 tỷ $. Mức cầu về gạo tăng rất
chậm với tổng mức giao dịch gạo tăng 1,5% giai đoạn 2016-2026, 
xuất hiện nhiều đối thủ mới (Campuchia, Myanmar), giá gạo Việt
Nam giảm 10% giai đoạn 2016-2026 (FAO-OECD)

Thị trường xuất khẩu giá trị cao đòi hỏi tiêu chuẩn VSATTP, 
tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

NN hàng
đầu châu

Á

NT thu
nhập cao, 

công
bằng, văn

minh

ĐBSCL

Vùng sinh
thái NN 
xanh, 

sạch, bền
vững

Thích ứng

Gắn với CN-ĐT

Liên kết đối tác

Thị trường:
TS – Trái cây - Lúa

Tiết kiệm TN
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ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH SẢN PHẨM
• Lúa: (i) Giảm diện tích: 3 vụ sang lúa 2 vụ và luân canh với 1 vụ rau màu hoặc thủy sản; 

(ii) Chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị cao, vị thế thị trường, bền vững

• Trái cây và cây lâu năm: (i) Thâm canh, chuyên canh, xuất khẩu giá trị cao; (ii) Vùng 
chuyên canh trái cây và rau màu tại tiểu vùng giữa: chuyển đổi từ đất lúa và vườn tạp. 

• Nuôi trồng thủy sản: (i) Đẩy mạnh nuôi trồng trên biển và vùng nước mặn; (ii) Đa dạng 
hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi, phát triển nuôi các loài bản địa ở các vùng nước
ngọt, nước lợ; (iii) PT theo hướng bền vững, hiện đại, hiệu quả; (iv) Phát triển ngành tôm, 
cá tra trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với BĐKH và bảo vệ 
môi trường sinh thái.

• Khai thác hải sản: (i) Tổ chức lại SX, bảo tồn và phát triển nguồn lợi, đổi mới và ứng 
dụng KHCN; ii) Củng cố, phát triển ngành cơ khí, công nghiệp phụ trợ; đầu tư nâng cấp
cảng cá, bến cá, các khu neo đậu tránh trú bão, các khu DV hậu cần ven biển và hải đảo; 
(iii) Chống đánh bắt bất hợp pháp, hủy diệt nguồn lợi 

• Chăn nuôi: (i) Tập trung PT các sản phẩm có lợi thế như vịt chạy đồng, vịt biển, chim yến, 
ong…; PT hợp lý bò thịt và lợn cho thị trường ĐBSCL và TP.Hồ Chí Minh; (ii) PT chế biến 
sâu các sản phẩm từ vịt thịt, trứng vịt muối cho XK

• Lâm nghiệp: (i) Trọng tâm cho tính bền vững của vùng: chống xói mòn, sạt lở ven biển, 
thúc đẩy đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái, nền tảng cho phát triển sinh kế bền vững; (ii) 
Tập trung phục hồi và phát triển rừng ngập mặn; (iii) Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ rừng 
ngập mặn và phát triển thủy sản và du lịch sinh thái ở vùng ven biển, đặc biệt là khu vực Cà 
Mau.  

ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Chuyển đổi nông nghiệp hài hòa với lũ: 
chuyển lúa 3 vụ sang 2 vụ và xen canh; 
cá tra công nghiệp CNC tầm cỡ thế giới

Chuyển đổi sang kinh tế nước ngọt: 

chuyên canh lúa 2 vụ; chuyển từ lúa 3 

vụ và vườn tạp sang chuyên canh trái 

cây, cây công nghiệp, rau màu; PT thủy 

sản nước ngọt.

Chuyển đổi sang kinh tế nước mặn và
nước lợ: tôm sinh thái (thủ phủ Cà
Mau), tôm công nghiệp CNC ở những
địa bàn phù hợp
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Lúa chuyên canh: lúa 2-3 vụ cánh đồng lớn 
hiện đại, công nghệ cao đồng bộ, có lộ trình
chuyển khoảng 400 nghìn ha ngập sâu 3 vụ sang 
SXNN thích ứng với lũ

TIỂU VÙNG TRÊN

Thủy sản: Ổn định diện tích nuôi cá tra, đẩy 
mạnh công nghiệp cá tra, đảm bảo môi trường.
Chú trọng phát triển vùng sản xuất giống thủy 
sản nước ngọt

Chăn nuôi: Thủy cầm tập trung hoặc xen với
lúa, phát triển bò thịt tận dụng thức ăn từ rơm
phục vụ tiêu thị trường tại chỗ và TP. HCM

ĐỊNH HƯỚNG

Bố trí dân cư: Tách khỏi vùng chuyên canh, 
cộng đồng làng xã văn minh lúa nước, hiện đại, 
môi trường sạch đẹp đặc trưng vùng lũ.

Rừng tràm: PT DL sinh thái gắn với BVMT.
PT cảnh quan vùng nước nổi, thủy lợi đặc thù
có thể giữ nước, điều tiết thả lũ, thoát lũ phù
hợp.

Chuyên canh lúa: Vùng chuyên canh lúa 2 
vụ/năm phạm vi cách biển 20-50 km, khoảng 
500 nghìn ha 

TIỂU VÙNG GIỮA

Rau màu: Chuyển lúa 3 vụ sang rau màu (dưa, 
rau củ quả, đậu, đỗ,…) công nghệ cao, an toàn

Trái cây: Vùng chuyên canh trái cây với hệ 
thống vườn cải tiến (KHCN, tiêu chuẩn, thương 
hiệu)

Cây lâu năm khác: Sản phẩm có lợi thế thích
ứng BĐKH. VD: Dừa, theo hướng công nghiệp, 
thâm canh với hệ thống CB khép kín

Bố trí dân cư: Bố trí lại 
dân cư theo cụm, quy 
hoạch NT gắn với đô thị 
hóa

ĐỊNH HƯỚNG

Thủy sản: PT mạnh cá tra, tôm càng xanh, đặc 
sản nước ngọt.

Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi bò thịt tại Bến 
Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long
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Thủy sản: 
• Tôm sú sinh thái (600 nghìn ha), tập

trung Cà Mau
• Xây dựng khu sản xuất tôm công nghệ

cao (Bạc Liêu)
• PT tôm thẻ chân trắng ở địa phương có 

lợi thế, kiểm soát dịch bệnh tăng NS,SL
• Luân canh lúa - tôm nước lợ
• Phát triển hải sản lồng bè trên biển 

quanh đảo, nghiên cứu các đối tượng
nuôi trồng trên biển mới

TIỂU VÙNG VEN BIỂN

RNM: Bảo vệ rừng và phát triển RNM 
kết hợp nuôi trồng và thu hoạch thủy sản 
tự nhiên

Chăn nuôi: Tập trung chăn nuôi vịt 
biển, chim yến, ong

Bố trí dân cư: Bố trí lại dân 
cư, chuyển từ theo tuyến kênh 
rạch sang theo cụm, lùi khu 
dân cư vào trong

ĐỊNH HƯỚNG

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

NN hàng
đầu châu

Á

NT thu
nhập cao, 

công
bằng, văn

minh

ĐBSCL

Vùng
sinh thái
NN xanh, 
sạch, bền

vững

(1) Dự án chưa được bố trí vốn: 30 dự án, 18.480 tỷ đồng; (2) Dự án đề xuất mới: 5 dự án, 
430 tỷ đồng. Tổng số: 35 dự án, 18.910 tỷ đồng

QH tổng thể, toàn diện

HTQT ĐT hạ tầng

Cơ chế CS đặc thù Tổ chức SX

Cải cách HC PT thị trường

PT nguồn nhân lực KHCN
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XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN


