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“Từng bước thu hẹp và tiến kịp quá trình phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả 

nước, đưa Sóc Trăng trở thành một tỉnh phát triển khá, có mức sống sung túc và nơi

đáng sống của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước”
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PHẦN I:

GIỚI THIỆU CHUNG
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I. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN LẬP QUY HOẠCH

 Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng được xây dựng dựa trên phương pháp tích
hợp quy hoạch, tiếp cận tổng hợp, có sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở,
Ban, Ngành, huyện thị, thành phố, các lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch tỉnh
nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

 Đây là quy hoạch định hướng được xây dựng trên cơ sở tích hợp 19 phương
án phát triển và 30 nội dung đề xuất từ các Sở ngành, lĩnh vực và các huyện,
thị xã, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng.

 Có sự phối hợp giữa tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh trong quá trình lâp và tích hợp các
phương án phát triển vào quy hoạch tỉnh, bao gồm: Trực tiếp làm việc, trao
đổi thông tin; khảo sát hiện trường thực địa; tham vấn xin ý kiến chuyên gia…



2. NỘI DUNG QUY HOẠCH

Bố cục, ND QH tỉnh Sóc Trăng được bám sát Luật Quy hoạch (Điều 27), Nghị định 37/NĐ-CP (Điều 28),
Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 27/4/2020 của Ttg Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sóc
Trăng, gồm các nội dung chủ yếu:

 Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh;

 Thực trạng phát triển KT-XH, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn;

 Xác định quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh;

 Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh;

 Lựa chọn PA tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội;

 PA phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;

 PA phân bổ và kh/vùng đất theo khu chức năng và theo loại đất đến đơn vị cấp huyện;

 PA quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện;

 PA bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

 PA bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh;

 PA khai thác, sử dụng, bảo vệ TN nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

 PA phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH & NBD trên địa bàn tỉnh;

 Danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện;

 Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.



3. SẢN PHẨM CỦA QUY HOẠCH TỈNH

Đến nay, các sản phẩm quy hoạch tỉnh Sóc Trăng Liên danh tư vấn đang và

sẽ thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP, bao

gồm:

(1). Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng đến năm

2030, tầm nhìn đến năm 2050

(2). Hệ thống bản đồ, bao gồm 13 loại bản đồ với trên 60 lớp bản đồ về hiện

trạng và phương án phát triển theo quy định tại mục IV Phụ lục I của Nghị định

37-NĐ/CP .

(3). Hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh (đang được xây dựng để tích hợp

vào cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia).



4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH LẬP QUY HOẠCH TỈNH

Theo quy định của Luật QH (Điều 6), QH tỉnh phải phù hợp phù hợp với QH

tổng thể quốc gia, QH đất quốc gia và QH không gian biển quốc gia, QH ngành quốc

gia, QH vùng, tuy nhiên hệ thống quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL đang

được xây dựng, do đó QH tỉnh Sóc Trăng sẽ được xây dựng song song với quá trình

xây dựng hệ thống Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng (Nghị quyết số

751/2019/UBTVQH14, ngày 16/8/2019), do đó việc xây dựng đồng thời sẽ có:

 Có thuận lợi là QH tỉnh sẽ chủ động đề xuất các nội dung, định hướng lớn trong QH

tỉnh để bổ sung cho cấp quốc gia, cấp vùng (một số nội dung không quy định trong

QH tỉnh (như KCN, QHGT, xây dựng, năng lượng… do vậy QH Tỉnh vẫn phải định

hướng do chưa có quy hoạch cấp quốc gia);

Quy hoạch tỉnh vẫn có thể có một số điều chỉnh sau khi có những định hướng lớn cấp

quốc gia, cấp vùng đã được xác định trên địa bàn tỉnh.

(DƯỚI ĐÂY LÀ NỘI DUNG BÁO CÁO)



PHẦN THỨ 2

NỘI DUNG QUY HOẠCH 

TỈNH SÓC TRĂNG THỜI KỲ 2021-2030

TẦM NHÌN 2050
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1. Vị trí địa kinh tế.
Sóc Trăng là cửa ngõ của bán đảo Cà Mau về phía
Đông Bắc, nằm trên hệ thống giao thông kết nối
giao nhau giữa trục dọc và ngang của vùng ĐBSCL

CÁC TRỤC DỌC: Tỉnh nằm trên QL 1A, nối liền tỉnh Sóc

Trăng với Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. QL 60,
và tuyến hành Lang ven biển nối Sóc Trăng với các tỉnh Trà
Vinh, Bến Tre và Tiền Giang

NGANG:
Ngoài TL939,

940 và Ql.

NSH, Tỉnh

năm Hành

lang Đ-T, kết

nối từ cảng

biển Trần Đề

đến CKQT

Khánh Bình

(AG) sang

PhnomPenh,

là ra biển

gần nhất từ i

sang Phnom

Penh và DB

CPC và ĐB

Thái Lan ra

biển Đông

I. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KT-XH
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 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI– ĐƯỜNG BIỂN VÙNG ĐBSCL

Đầu tư XD cảng biển Trần Đề (ngoài khơi Sóc Trăng) 

2- Triển khai dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn

vào sông Hậu giai đoạn 2

1- Đầu tư XD cảng biển Trần Đề (ngoài khơi Sóc Trăng) 



 KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA KINH TẾ, TỀM NĂNG-LỢI THẾ ĐIA PHƯƠNG

 Nằm trên giao điểm giữa các trục dọc và các trục ngang của vùng ĐBSCL, có 72 km bờ biển

(2,12% chiều dài bờ biển cả nước) với ba cửa sông lớn đổ ra biển Đông là Định An, Trần Đề, Mỹ

Thanh. Biển Sóc Trăng tiếp cận với tuyến đường thủy nối hai miền Đ-T Nam Bộ và các tuyến HHQG và

quốc tế, vị trí này là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương đối ngoại liên vùng và quốc tế.

 Với đặc điểm điều kiện địa hình, đất đai của vùng ĐBVB cửa sông Hậu và có hàng ngàn km2 ngư

trường, có diện tích bãi triều rộng lớn, nhiều sông ngòi, kênh rạch, tạo tiềm năng thế mạnh về phát

triển tổng hợp kinh tế biển, phát triển NN và nuôi trồng thuỷ sản ngọt, lợ, mặn, dịch vụ và du lịch.

 Cơ cấu dân số vàng và nguồn nhân lực: Dân số trong độ tuổi từ 15-64 chiếm trên 60% đang tiếp diễn

và kéo dài đến năm 2050; cùng với nền văn hóa phong phú đa dạng và rất giàu bản sắc là nguồn lực cơ

bản quan trọng nhất cho phát triển tương lai. Trong thời đại CMCN 4.0, nếu có cơ chế chính sách phù

hợp để thu hút, Sóc Trăng có thể kết nối thu hút nguồn nhân tài từ 63 tỉnh trong cả nước và nước

ngoài.

Với vị trí địa lý này, tỉnh Sóc Trăng có một lợi thế so sánh khá tốt so với các tỉnh trong khu
vực ĐBSCL về phát triển kinh tế tổng hợp, đặc biệt là về kinh tế biển và ven biển: khai thác và nuôi
trồng THS, NLN biển, CN hướng biển, thương cảng, dịch vụ cảng biển, xuất nhập khẩu, du lịch biển,
vận tải biển; đồng thời Sóc Trăng là một đầu mút giao thông thuận lợi để kết nối giao thương và phát
triển không chỉ với các tỉnh trong vùng , trong nước mà còn với khu vực Asean và quốc tế.



2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂNKINH TẾ
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Quy mô kinh tế tăng lên 1,7 lần sau 10 năm. GRDP từ 21,2 nghìn tỷ năm 2010, lên 35,1 nghìn

tỷ năm 2020, đứng thứ 8 trong vùng(sau: L/An, A/Giang, Đ/Tháp,K/Giang, C/Thơ, C/Mau).

Nhóm ngành NLT chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tiếp đến là khối ngành

TM-DV. Ngành CN chỉ chiếm tỷ trọng 14,57%. Điều đó cho thấy, Sóc Trăng còn nhiều dư địa

trong việc phát triển các ngành CN, nhất là các ngành CN mới, như NLTT, gió
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CƠ CẤU KINH TẾ SÓC TRĂNG NĂM 2020
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CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020



 ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU KINH TẾ :

Thời kỳ 2011-2020, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo xu thế tỷ trọng giá trị

DV-CN-XD ngày một tăng, NLN giảm dần (giảm 0,72%/năm), chậm hơn so với trung bình

vùng ĐBSCL (1,2%/năm). Hiện nay, NLN chiếm tỷ trọng lớn (45,42%), chứng tỏ kinh tế

dựa vào NN là chính. Công nghiệp phát triển chậm và tỷ trọng còn nhỏ, chưa có ngành

CN làm mũi nhọn, làm đòn bẩy cho kinh tế tỉnh.



 Năm 2010, GRDP/người đứng thứ 39/63 tỉnh/thành

 Năm 2015, GRDP/người đứng thứ 44/63 tỉnh/thành.
Giảm 5 bậc so với năm 2010.

 Năm 2020, GRDP/người đứng thứ 47/63 tỉnh/thành.
Giảm 3 bậc so với năm 2015.
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 Năm 2010, NSLĐ đứng thứ 40/63 tỉnh/thành

 Năm 2015, GRDP/người đứng thứ 36/63 tỉnh/thành.
Tăng 4 bậc so với năm 2010.

 Năm 2020, GRDP/người đứng thứ 44/63 tỉnh/thành.
Giảm 8 bậc so với năm 2015.
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 Cơ cấu lao động: Năm 2020, lao động có sự chuyển dịch từ ngành NN sang khối
ngành phi NN, cụ thể: Tỷ trọng lao động ngành NLN chiếm 43,2%, giảm 14,1
điểm% so với năm 2015; tỷ trọng lao động ngành CN-XD chiếm 22,4%, tăng
11,4 điểm%; tỷ trọng lao động ngành TM-DV chiếm 34,5%, tăng 2,8 điểm%.

 Năng suất lao động: Thời kỳ 2011-2020, NSLĐ có xu hướng gia tăng. Năm 2020
NSLĐ đạt 54 triệu đồng (bằng 88,5% mức trung bình vùng ĐBSCL và 58,06%
mức b/q cả nước). Năm 2020, NSLĐ khối ngành TM-DV là 118,48 triệu
đồng/lao động, cao hơn ngành CN-XD và gấp 1,49 lần so với ngành NLN.

 Thu chi ngân sách: tăng tương đối nhanh. Năm 2010, đạt 932,3 tỷ, đến 2015, đã 
đạt 1.917 tỷ cao gấp 2,05 lần so với năm 2010. Năm 2020, đạt 2.651,9 tỷ, cao gấp 
28, lần so với năm 2010 và 1,38 lần so với 2015.

 Chi ngân sách: Năm 2010, chi ngân sách là 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi trong
năm 2015 là 10,7 nghìn tỷ và tăng gấp hơn 3 lần trong năm 2020 là 16,6 tỷ. Chi
ngân sách của tỉnh chủ yếu tập trung cho hoạt động đầu tư phát triển, đặc biệt là cơ
sở hạ tầng giao thông kết nối.



GRDP b/q đầu người năm 2020 (giá HH) là 44,4 triệu, tương đương 1.977 USD, tăng
2,4 lần so với 2010, nhưng vẫn thấp hơn trung bình vùng ĐBSCL(54,1 triệu) và cả nước (64 triệu)
xếp thứ 12/13 tỉnh thành vùng ĐBSCL. Như vậy, vấn đề đặt ra là nếu tốc độ tăng GRDP của
Tỉnh không đủ lớn (cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng) thì tỉnh sẽ bị tụt hậu ngày càng xa về
GRDP/người so với trung bình vùng và cả nước.

Năm
GRDP/ng(tr.đ hh)

2010 2015 2020

TB VĐBSCL 19,7 35,7 54,1

Trà Vinh 15,0 29,8 59,1

Cần Thơ 25,8 51,0 74,0

Hậu Giang 16,6 34,0 48,0

Sóc Trăng 18,5 31,2 44,4

Bạc Liêu 19,2 32,6 51,1

Cà Mau 20,9 35,4 51,8
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2. HIỆN TRẠNG CƠ CẤU VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
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 Chỉ số HDI cho biết mức độ phát triển con người, chỉ số này càng gần 1 thì mức độ

phát triển con người càng cao. Năm 2020, chỉ số HDI của Sóc Trăng là 0,82

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH SÓC TRĂNG



 Chỉ số GINI cho biêt mức độ công bằng về phân phối thu nhập, chỉ số này càng gần

(O) thì mức độ công bằng càng cao. GINI dưới 0,5 được coi là mức độ phân phối

công bằng.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH SÓC TRĂNG





SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI QUY HOẠCH 2012 (QĐ 423/QĐ-TTg , 11/4/ 2012)

Chỉ tiêu ĐVT QH TH 2020 KQ

KINH TẾ (9 chỉ tiêu-Đạt 4)

Tốc độ tăng bình quân % 2016 - 2020 2016 - 2020

Tốc độ tăng GRDP (giá 2010) -nt- 11,5 - 12 4,53 KHÔNG ĐẠT

Tăng thu ngân sách -nt- 10 11,6 VƯỢT

Năm 2020 2020

GRDP/người USD 3.300 1.974 KHÔNG ĐẠT

Cơ cấu GRDP (ghh) % 100,0 100,0

Nông - Lâm - Thủy sản -nt- 28,0 45,40 KHÔNG ĐẠT

Công nghiệp, xây dựng -nt- 34,2 14,57 KHÔNG ĐẠT

Dịch vụ -nt- 37,8 40,03 VƯỢT

Cơ cấu lao động %

Nông - Lâm - Thủy sản -nt- 36,0 43,1 KHÔNG ĐẠT

Công nghiệp, xây dựng -nt- 34,4 22,4 KHÔNG ĐẠT

Dịch vụ -nt- 33,6 34,5 VƯỢT

Kim ngạch xuất khẩu triệu USD 900 973 VƯỢT



SO SÁNH THỰC HiỆN VỚI QUY HOẠCH 2012 (QĐ 423/QĐ-TTg , 11/4/ 2012)

Chỉ tiêu ĐVT QH2020 TH 2020 KQ

II. XÃ HỘI (9 chỉ tiêu- vượt 3)

Tỷ lệ sinh % 1,10 1,18 KHÔNG ĐẠT

Dân số Tr/người 1,45-1,46 1,20 KHÔNG ĐẠT

Tỷ lệ hộ nghèo % 5 4,97 VƯỢT

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 75 15,2 KHÔNG ĐẠT

Trong đó: qua đào tạo nghề % 55 56 VƯỢT

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi % 10 11,6 KHÔNG ĐẠT

Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia % 75 50 KHÔNG ĐẠT

Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 97 97,5 VƯỢT

Tỷ lệ huy động TEtrong độ tuổi đến trường THPT % 85 49,2 KHÔNG ĐẠT

III. MÔI TRƯỜNG ( 4 chỉ tiêu- đạt 1)

Tỷ lệ che phủ rừng % 5,5 3,25 KHÔNG ĐẠT

Tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh % 100 98,6 KHÔNG ĐẠT

Tỷ lệ thu gom và xử lý đối với các loại CTR % 80 59,3 KHÔNG ĐẠT



ĐÓNG GÓP CỦA TỈNH SÓC TRĂNG ĐỐI VỚI VÙNG ĐBSCL VÀ CẢ NƯỚC

Chỉ tiêu ĐVT 2010 2015 2020

1. GRDP theo giá so sánh 2010 tỷ đồng 21.224 28.073 34.391

% So với cả nước % 0,98 0,98 0,92

% So với vùng ĐBSCL % 6,25 6,22 5,76

2. GRDP theo giá hiện hành tỷ đồng 21.224 38.606 53.225

% So với cả nước % 0,98 0,92 0,88

% So với vùng ĐBSCL % 6,25 6,29 5,71

4. Dân số trung bình 103 người 1283,5 1236,3 1199,5

% So với cả nước % 1,47 1,34 1,24

% So với vùng ĐBSCL % 7,46 7,18 6,94

+Trong đó: dân số thành thị 1.000 người 288,8 375,8 388,5

% So với cả nước % 1,09 1,22 1,15

% So với vùng ĐBSCL % 7,09 8,74 8,92

5. LĐ làm việc trong các ngành kinh tế 103 người 728,0 640,6 639,9

% So với cả nước % 1,48 1,21 1,17

% So với vùng ĐBSCL % 7,46 6,43 6,50



II. NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN ĐẶT RA VỀ HIỆN TRẠNG  

(1). Kinh tế có tăng trưởng nhưng còn chậm (trên 5,16%/năm), Năm 2020 so với 2010, quy mô GRDP

giảm 5 bậc, GRDP/người giảm 8 bậc, thu nhập b/q đầu người vẫn thấp hơn khá nhiều so với mức bình

quân của Vùng ĐBSCL và cả nước.

Điều này cho thấy trong thời gian tới, Sóc Trăng cần phải tập trung chuyển dịch mô hình tăng

trưởng bao trùm hướng tới, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn từ quá trình phát triển,

trong đó phát triển CN sạch (CN chế biến, chế tạo, NL, các ngành DVDL có tiềm năng lợi thế (du lịch,

logistics và cảng biển vận tải biển, thương mại…) để thu hút lao động từ khu vực NN&NT sang phi NN

với NSLĐ cao hơn, bền vững hơn, lan tỏa bao trùm hơn.

(2). CN-XD có tăng trưởng khá (8,87%), tuy nhiên tỷ trọng vẫn nhỏ trong GRDP (11,3%) và CNCB,

chế tao đóng góp cho tăng trưởng còn thấp, chưa có ngành CN nào đủ lớn dẫn dắt ST thành đàu tàu tăng

trưởng, trung tâm CN của lớn của Vùng, điều này cho thấy thời gian qua CN mới chỉ tập trung vào khai

thác theo chiều rộng, công nghệ chậm đổi mới còn rất thiếu, sản xuất kinh doanh của nhiều ngành, sản phẩm

chưa gắn với chuỗi giá trị.

(3). Chất lượng tăng trưởng của tỉnh vẫn còn thấp, chưa tương xứng với quy mô, thiếu lao động

trình độ cao...Đóng góp của TFP vào tăng trưởng thấp hơn mức b/q của cả nước và đang có sự chênh lệch

khá lớn so với cả nước. Mức độ chênh lệch tăng từ 3,65% năm 2010 lên 11,32% vào năm 2020. Chất

lượng nguồn nhân lực và chất lượng dân số còn thấp, mặc dù Sóc Trăng đang là thời kỳ của dân số vàng,

nhưng là tỉnh có tăng dân số ÂM.



II. NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN ĐẶT RA (tiếp)

(4). Thiếu chiến lược mang tính kết nối giữa phát triển nông nghiệp, nông thôn với công

nghiệp hóa và đô thị hóa.

Động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn 2011 - 2020 chủ yếu tập trung ở ngành NN. Điều

này cho thấy hướng phát triển NN của tỉnh tương đối rõ nét với trọng tâm là lúa gạo, thủy sản, thì

phát triển CN và DV của tỉnh chưa thực sự được định vị, do đó không rút được lao động ra khỏi

khu vực NN. Mặc dù nằm trong vùng sản xuất nông sản trọng điểm của cả nước, nhưng phần lớn

nguyên liệu đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…vẫn phải nhập từ ngoài vào.

CNCB nông lâm hủy sản và các dịch vụ hậu cần NN vẫn chưa cất cánh được như kỳ vọng. Một

vấn đề lớn đặt ra nữa là các mô hình đô thị trong tỉnh đều không kèm theo sức sống kinh tế, chỉ

yếu vẫn là các trung tâm hành chính, chưa thực sự trở thành các trung tâm về KH&CN, kiến thức

và tài chính…sự phát triển không tương xứng của khu vực CN-DV đã không tạo ra được nhiều

sức hút đối với lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nông thôn, Hệ lụy là di cư lên TP Hồ

Chí Minh và các tỉnh có công nghiệp phát triển ở ĐNB diễn ra rất mạnh trong thời gian qua.

(5). Đầu tư công hạn chế, hạ tầng kết nôi còn yếu. Sóc Trăng cũng như các tỉnh ĐBSCL

đang thiếu những hạ tầng hậu cần phục vụ cho phát triển như: cảng biển, kho bãi, giao thông và

các dịch vụ giao nhận. Hậu quả là 70% hang hóa phải vận chuyển lên TP Hồ Chí Minh và Vũng

Tàu để xuất khẩu…Thu hút đầu tư tư nhân còn hạn chế. Vị trí xếp hạng mức độ cạnh tranh cấp



III. XÁC ĐỊNH QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT TRIỂN, TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT 

TRIỂN KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, KCHT, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN 

VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



3.1 QUAN ĐIỂM:

Quy hoạch P/triển tỉnh Sóc Trăng đến 2030 phải phù hợp với Chiến lược phát triển

KT-XH của cả nước, đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia; QH

vùng ĐBSCL, với các quan điểm chủ đạo sau đây:

(1) Về phát triển kinh tế: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó, phát triển

nhanh trên cơ sở tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế;

Phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và xây dựng nông thôn mới, trong đó lấy

con người là trung tâm, khoa học công nghệ là động lực phát triển. Tận dụng tốt nhất cơ

hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

(2) Về tổ chức hoạt động KT-XH: Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế toàn tỉnh

trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ,

nhất là tăng dần kinh tế số-xã hội số. Phát triển mạnh kinh tế biển.

(3) Về sắp xếp không gian các hoạt động KT-XH: Xây dựng hệ thống đô thị thành các

trung tâm kinh tế, đô thị thông minh; các khu CCN và dịch vụ. Trung tâm đầu mối (TTĐM).

Ứng dụng KH&CN và lựa chọn phát triển những điểm đột phá xanh trong các cụm ngành

trọng điểm.



(4) Về phát triển kết cấu hạ tầng: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển

các lĩnh vực xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã

hội để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đẩy mạnh công tác giảm

nghèo và an sinh xã hội bền vững, giảm chênh lệch về phát triển xã hội giữa các khu vực và

giữa các nhóm dân tộc trong tỉnh.

(5) Về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi

trường sinh thái, chủ động thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(6) Quan điểm về QP-ANN: Phát triển kinh tế có gắn với xây dựng hệ thống chính trị

vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc

chủ quyền biên giới trên biển; tăng cường mở rộng hội nhập quốc tế.

3.2. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT. Từng bước thu hẹp và tiến kịp với quá trình phát triển

chung của cả nước, đưa Sóc Trăng trở thành một tỉnh phát triển khá, có mức sống sung túc

(và nơi đáng sống) của vùng ĐBSCL và cả nước. Xây dựng Sóc Trăng thành tỉnh có CN, NN,

DV phát triển hiện đại; có hệ thống KCHT đồng bộ; phát triển bền vững về KT-XH công

bằng, có trách nhiệm với môi trường sinh thái và đảm bảo vững chắc về QP-AN.



 VỀ KINH TẾ:
• Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 8,0%/năm thời kỳ 2021- 2030.
• GRDP/ người đạt 75 triệu (3.300 USD) năm 2025; đạt 130 triệu (5.500 USD ) năm 2030.
• Cơ cấu GRDP CN-XD năm 2025 là 23,6%; năm 2030 là 54,8%.
• GTSP/ ha đất NN đạt trên 250 triệu (2025); đến 2030 đạt 290 – 300 triệu.

 VỀ XÃ HỘI:

• Đến cuối năm 2025 có 72 xã, đến 2030 có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

• Giảm tỷ lệ hộ nghèo b/q 2%-3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3% - 4%/năm.

• Đến 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo là 25%, đến năm 2030 là 50%.

 VỀ MÔI TRƯỜNG:

• Tỷ lệ thu gom, xử lý CTR, chất thải nguy hại, nước thải theo quy định;
• Đảm bảo sử dụng đất và nước bền vững; giảm thiểu suy thoái tài nguyên đất và nước.
• Bảo vệ tốt các khu bảo tồn; Phát triển rừng ngập mặn ven biển, ven cửa sông;
• Đảm bảo HT đê điều, ứng phó với thiên tai. Giảm nguy cơ xói lở bờ sông, bờ biển.
• Tỷ lệ dân số đô thị ven biển được cung cấp nước sạch tập trung là 93% và 100% dân số ở
các đô thị trong nội địa, trên 80% dân số vùng nông thôn được cấp nước sạch dựa vào
nguồn nước mặt.



Dự báo một số chỉ tiêu xã hội của Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030

SÓC TRĂNG
 GRDP bình quân đầu người Sóc Trăng

 2020: 44 triệu

 Đến 2025: 75 triệu

 Đến 2030: 130 triệu

 Tỷ lệ đô thị hóa của Sóc Trăng

 Năm 2020 32,9%

 Đến năm 2025: 40%

 Đến năm 2030: > 45%

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo của Sóc Trăng

 2025: 25%

 2030: 30%

 Số bác sỹ/1 vạn dân

 2025: 9,0

 2030: 12,0

 Số giường bệnh/1 vạn dân của Sóc Trăng

 2025: 32,0

 2030: 35,0

CẢ NƯỚC
GRDP bình quân đầu người Cả nước

• 2020: 67,3 triệu
• Đến 2025: 129,4 -
• Đến 2030: 201,0 -

Tỷ lệ dân số đô thị /Tỷ lệ đô thị hóa cả nước
• 2020: 36,8%
• Đến 2025: 45% 
• Đến 2030: 50%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo cả nước
• 2025: 28-30%
• 2030: 35-40%

Số bác sỹ/1 vạn dân của cả nước
• 2020: 9,0  bs/1 vạn dân
• 2025: 10,0 –nt-
• 2030: 30,0 –nt-

Số giường bệnh/1 vạn dân của cả nước
• 2020: 28,0
• 2025: 30,0
• 2030: 45-50,0



3.3. LUẬN CHỨNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN

Có 3 PA sử dụng cùng một mô hình cân bằng tổng thể để dự báo đã trình bày. Lựa

chọn PA II vừa đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng nhanh-bền vững, vừa có hiệu quả đầu tư và

tính khả thi cao hơn PAI và PAIII với một số ưu điểm sau đây:

- Đuổi kịp và vượt trung bình vùng ĐBSCL về GRDP/người: Hiện nay, GRDP/người

đứng thứ 12/13 tỉnh trong vùng ĐBSCL. Nếu chọn PAI đến 2030, GRDP/người chỉ bằng 90%,

chọn PA II, thì cao hơn trung bình vùng ĐBSCL 4% -5%.

- Hiệu quả: hệ số co giãn (tốc độ tăng của chỉ tiêu xem xét/tốc độ tăng đầu tư) của

phương án II lớn hơn 1 còn PAI và PAIII hệ số co giãn chủ yếu là nhỏ hơn 1, chứng tỏ hiệu

quả đầu tư của PAII cao hơn PA I và PAIII.

- Khả thi: PAIII có các giả định về TFP, khấu hao, LĐ đều quá cao, nên nếu có được

chọn thì sắc xuất xẩy ra cũng không lớn, tính khả thi thấp hơn.

- Quy hoạch điện tỉnh Sóc Trăng tính toán cho GRDP tăng 9%, PAII tăng GRDP 9,5%,

như vậy có hệ số điện vượt trước 0,11 (9%/8,1%). Vì vậy, chọn PA II tăng GRDP 8,1% là phù

hợp với PA phát triển điện, mà tỉnh đã lựa chọn.



ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NHƯ PA II CẦN THỰC HIỆN

 Bốn (4) nhóm ngành trụ cột quan trọng

 Công nghiệp CBNS &CNNL tái tạo, đặc biệt là năng

lượng gió, NLMT.

 Nông nghiệp công nghệ cao chất lượng cao-phát triển

nuôi trồng thủy hải sản

 Dịch vụ - Du lịch.

 Dịch vụ logistic.

Ba (3) đột phá phát triển

 Phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng
chính quyền điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành
chính, chỉ số CPI cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát
triển doanh nghiệp.

 Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên hạ tầng giao thông, thuỷ
lợi, đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư năng lượng, cảng
biển, khu logistics, khu, cụm CN, các đô thị, hạ tầng du
lịch, hạ tầng CNTT, phát triển kinh tế số.

 Sáu (6) nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà

nước trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nguồn nhân

lực (NNL) chất lượng cao.

2. Phát huy giá trị sức mạnh văn hóa, con

người; phát triển nhân lực

3. Củng cố quốc phòng an ninh; mở rộng đối

ngoại, hội nhập quốc tế

4. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các

nguồn lực cho đầu tư phát triển

5. Phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm

năng, lợi thế so sánh, nhất là khai thác lợi thế

hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu kinh

tế biển Trần Đề.

6. Tăng cường sử dụng hợp lý, hiệu quả tài

nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó

biến đổi khí hậu và nước biển dâng;



3.4. CÁC NGÀNH TRONG TÂM VÀ LÃNH THỔ TRỌNG ĐIỂM

CÁC NGÀNH TRỌNG ĐIỂM:

o Công nghiệp CBNTS & CNNL điện là động lực phát triển kinh tế, Trong đó, CNNL là đầu tàu phát triển

xanh hóa và HĐH, ít phát thải, thân thiện với môi trường; (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối). Phát

triển CNCB & và CN Hỗ trợ để nâng cao GTGT của SPNN.

o Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản: Phát triển theo ba trọng tâm: là thủy sản - cây ăn quả - lúa gắn

với các tiểu vùng sinh thái; ưu tiên phát triển các giống cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, lợi thế của tỉnh,

phù hợp với hạn mặn; khuyến khích SX CMH quy mô hợp lý; phát triển chuỗi GT đồng bộ từ SX – CB –

TT - SP.

o Dịch vụ - du lịch: Phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế về đặc điểm TN, sinh thái, văn hóa, con người với

hiệu quả cao; phát triển các loại hình du lịch miệt vườn, sông nước, sinh thái, các khu bảo tồn thiên nhiên.

o Dịch vụ logistics là lĩnh vực mới có triển vọng lâu dài, cần được đầu tư kịp thời: Xây dựng cảng nước

sâu tổng hợp Trần Đề, khai thông và phát triển luồng vận chuyển hàng hóa theo hành lang Đ-T kết nối với

Campuchia và ĐB Thái Lan theo tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng.

CÁC LÃNH THỔ TRỌNG ĐIỂM:

• Vùng ĐT & ĐTH (TP Sóc trăng và phụ cận).

• Lãnh thổ trọng điểm PTCN: Vùng ven biển (Phía Đông) gồm: Trần Đề, Long Phú và TX. Vĩnh Châu,

• Lãnh thổ trọng điểm PTNN: Vùng phía Tây (TX.Ngã Năm, các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách).



3.5. CÁC HANH LANG KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐÔ THỊ

Hành lang KT-KT – ĐT chủ đạo

 HL dọc theo Nam sông Hậu, gồm: Tuyến 1 dọc s.Hậu dài 60km sẽ Phát triển CN-TM-DV-DL - ĐT

và nông, lâm, ngư nghiệp gắn với lợi thế của s.Hậu; Tuyến 2, dọc theo bờ biển 72km, gồm: Cù Lao

Dung, TT Trần Đề, TX.Vĩnh Châu sẽ phát triển: Khu KTB Trần Đề, chủ yếu là điện gió và điện mặt

trời, du lịch và dich vụ.

 HL Quản Lộ - Phụng Hiệp: Dài 60km đi qua: Kế sách, Mỹ Tú, TX. Ngã Năm. Định hướng phát

triển nông nghiệp, dịch vụ - du lịch, vận tải và đô thị.

 HL dọc theo QL1 qua các huyện: Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, TP Sóc Trăng, Long Phú; Định hướng phát

triển chủ đạo là phát triển CN, NTTS quy mô lớn, DV-vận tải và Đô thị.

Hành lang theo phương ngang Đông - Tây.

 HL dọc tuyến ĐT940 qua các TT Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, TX Vĩnh Châu và các điểm KT dọc bờ biển.

Hướng phát triển chủ đạo là phát triển NN, NTTS, dịch vụ.

 HL dọc theo các tuyến ĐT939B, ĐT940 và QL60 mới qua các TT Kế sách, TX. Châu Thành, TT

Huỳnh Hữu Nghĩa, TX. Ngã Năm. Định hướng PTTH: CN, NN, DV và du lịch

 HL theo các đường tỉnh từ TP Sóc Trăng đi Đại Ngãi, Trần Đề, Vĩnh Châu. Hành lang quan trọng

nối kinh tế biển với kinh tế khu vực trung tâm ĐBSCL. Định hướng phát triển kinh tế chủ đạo là CN-

DV-VT-NTTS - đô thị với quy mô lớn của toàn vùng.
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IV. TẦM NHÌN 2050

4.1. TRIẾT LÝ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Theo mô hình Casco của Hà Lan, để

PTBV, không phải cùng một lúc tiến hành song song 3 trụ cột: Môi trường-Xã hội –Kinh tế; mà trước

hết phải bảo đảm nền tảng ổn định về sinh thái môi trường, trên cơ sở đó phát huy kết nối và văn

hoá, trên cùng mới là các hoạt động kinh tế sao cho phù hợp nhất với hai tầng dưới.



4.2    TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

 Sóc Trăng là tỉnh phát triển của cả nước, cực phát triển trung chuyển lớn

trong hành lang kinh tế Đông – Tây. (tuyến cao tốc Pnompenh - An Giang -

Cần Thơ-Sóc Trăng ra cảng biển quốc tế Trần Đề);

 Là một trung tâm công nghiệp xanh - cơ cấu kinh tế hiện đại - xã hội phát

triển hài hòa. Phát triển bền vững là đích hướng tới trong các hoạt động kinh

tế của tỉnh;

 Người dân Sóc Trăng văn minh, hiếu khách, thân thiện, có cuộc sống tốt.

Môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thân thiện, an ninh, an toàn.

An ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Có

quan hệ quốc tế rộng rãi, đa phương, đa dạng với các tỉnh trong và ngoài

nước, vị thế kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng được nâng cao trong tổng thể

nền kinh tế vùng ĐBSCL và Việt Nam thịnh vượng.



MỤC TIÊU ĐẾN 2050

4.3. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2050.

Sóc Trăng là một trong các tỉnh

phát triển sung túc, xanh sạch đẹp

và bền vững với một số đặc điểm

như:

Nông nghiệp tiên tiến, công

nghiệp năng lượng tái tạo thân

thiện với môi trường, chế biến và

chế tạo, thương mại và dịch vụ

văn minh, kinh tế số có đóng góp

lớn vào GRDP, với các ngành

kinh tế có sức cạnh tranh ở trong

nước, trong vùng và trên thị

trường thế giới.



BA NỀN TẢNG CHÍNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN

1. Phát huy giá trị VH trong phát triển toàn diện con người;

2. Liên kết hệ thống giáo dục với nhu cầu của thị trường LĐ

3. Cung cấp một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn.

1. Phát triển CSHTĐB cho các CTDA trọng điểm,
các KCN, CCN, NN và các đô thị

2. XDHT chống thiên tai, xử lý chất thải và nước thải đáp
ứng nhu cầu phát triển và BVMT, nguồn tài nguyên;

3. Nâng cấp hạ tầng viễn thông, CNTT đáp ứng yêu
cầu phát triển CN4.0, kinh tế số trên địa bàn tỉnh.1. Tăng cường vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý

nhà nước trên địa bàn;

2. Cải thiện chỉ số PCI, đặc biệt cải thiện MTĐT cởi mở
và hoạt động cạnh tranh thị trường minh bạch.



VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH QUAN TRỌNG

Trồng trọt và chăn nuôi:

- Cây lúa: Giảm dần diện tích gieo trồng lúa ở những nơi kém hiệu quả thay thế bằng các cây

trồng khác và nuôi thả thuỷ sản có giá trị kinh tế cao hơn. Phấn đấu đến cuối năm 2030, lúa chất

lượng cao chiểm 95%. Vùng chuyên canh lúa ở các huyện Mỹ Tú, TX Ngã Năm và một phần

diện tích phía tây huyện Thạnh Trị.

- Cây màu lương thực: Tập trung ở huyện Cù Lao Dung, Trần Đề,TX. Vĩnh Châu.

- Rau màu thực phẩm: Vùng chuyên canh tác hành tím và củ cải tập trung ở TX Vĩnh Châu,

Quy mô khoảng 20-50ha.

- Cây công nghiệp hàng năm chủ yếu là cây mía ở huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú.

- Cây ăn trái chịu mặn tập trung đủ lớn ở huyện Kế Sách và một phần H Châu Thành.

- Chăn nuôi: Phân bố phát triển khu vực chăn nuôi tập trung: huyện Châu Thành.

 Lâm nghiệp: Tập trung khoanh vùng bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển, vùng cửa

sông và rừng chắn cát. Phân bố ở huyện Cù Lao Dung, TX. Vĩnh Châu, huyện Trần Đề. Rừng

ngập nước ở huyện Mỹ Tú thuộc khu bảo tồn quốc gia

 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN



Nuôi trồng và khai thác thủy hải sản:

- Nuôi trồng thủy sản ở cả 03 vùng sinh thái: nước mặn, lợ biển và ven biển, nước ngọt

nội địa. Vùng cá nước ngọt ở các huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú, TX. Ngã Năm. Vùng lúa-tôm phân

bố ở huyện Mỹ Xuyên. Vùng nuôi tôm ở TX. Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, Cù Lao Dung. Quy

mô mỗi vùng nuôi thả thủy sản tập trung giao động trong khoảng 20-50ha.

- Khai thác thuỷ sản: Do nguồn lợi hải sản xa bờ cạn dần, nên giữ ổn định đội tàu cá đánh bắt 

xa bờ. Xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá: cảng cá, bến cá, xây dựng các khu tránh trú bão. 

Nâng cấp hệ thống đài trạm thông tin ven biển. Xây dựng phương án phối hợp liên ngành tổ 

chức cứu hộ, cứu nạn, tăng cường bảo vệ, hỗ trợ đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên 

biển, các khu vực xa bờ.

 Đến năm 2050.

Sóc Trăng là một trong những tỉnh sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, qui mô lớn,

công nghệ cao gắn sản xuất với chế biến và thị trường; nâng cao được hiệu quả và giá trị gia

tăng. Nông nghiệp có chất lượng sản phẩm nông sản, tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, nhất

là năng suất lao động nông nghiệp cao, tương đương với khu vực công nghiệp.



 ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỔ CÔNG NGHIỆP THEO 2 TIỂU VÙNG:

- Tiểu vùng 1, công nghiệp mật độ cao, gồm: huyện Châu Thành, Trần Đề và thị

xã Vĩnh Châu và mở rộng lên huyện Long Phú, Kế Sách. Động lực của việc phát triển

tiểu vùng 1 là Khu KTB Trần Đề, cảng biển Trần Đề, hệ thống giao thông bộ mang

tính kết nối liên vùng, gồm QL 60, QL 1A, QL Nam Sông Hậu (Quản lộ-Phụng Hiệp),

tuyến cao tốc TP.HCM–Cà Mau và Châu Đốc- Long Xuyên - Cần Thơ - Sóc Trăng,….

- Tiều vùng 2, mật độ công nghiệp thấp, gồm các huyện: Mỹ Tú, Mỹ Xuyên,

Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, định hướng thành lập một số cụm công nghiệp có quy mô

vừa và nhỏ để phát huy được vùng nguyên liệu, lao động và hệ thống hạ tầng kinh tế -

xã hội được hình thành trong các giai đoạn trước năm 2020. Phát triển công nghiệp-

TTCN gắn với các CCN.

TẦM NHÌN ĐẾN 2050: Sóc Trăng sẽ là một công xưởng sản xuất hàng hóa công

nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, hiện đại, tạo ra nhiều công

ăn việc làm cho người lao động, tương tự như Đồng Nai/Bình Dương hiện nay.

 NGÀNH CÔNG NGHIỆP
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TIỂU VÙNG 1: 

CÔNG NGHIỆP MẬT 

ĐỘ THÁP

TIỂU VÙNG 2: 

CÔNG NGHIỆP 

MẬT ĐỘ CAO



PHÂN BỐ HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030

STT Tên KCN Vị trí (xã, huyện) Tổng DT (ha)

Đề xuất

(mở rộng/mới/5 Khu CN)

1 An Nghiệp H. Châu Thành 251,13 Mở rộng

2 Đại Ngãi H. Trần Đề 80 200

3 Trần Đề H. Long Phú 120 160

4 Mỹ Thanh H.Mỹ Tú 305 217

5 Sông Hậu H. Kế Sách - 286

Tổng diện tích 1.114,13



PHÂN BỐ HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030

STT Tên CCN Vị trí
Xây dựng sau

năm / Diện
tích (ha)

Cụm ngành  (M: mới)

1 An Lạc Tây H.  Kế Sách 2020 / 25 M: Công nghiệp chế biến nông sản

2 Mỹ Thuận H. Mỹ Tú 2020 / 20
M: Công nghiệp chế biến nông - thủy
sản

3 Phú Lợi H.  Châu Thành 2025/50 M: Đa ngành

4 Hòa Tú 2 H.  Mỹ Xuyên 2020/50 M: Công nghiệp chế biến thủy sản

5 Long Tân TX.  Ngã Năm 2020/30 M: Đa ngành

6 Tân Long TX.  Ngã Năm 2020/30 M: Đa ngành

7 Hưng Lơi H.  Thạnh Trị 2025/50 M: Đa ngành

Tổng diện tích (ha): 255



Khu công nghiệp đến năm

2030 (5 khu)

Tên KCN
Tổng DT 

(ha)

Đề xuất (mở 

rộng/mới/năm 

cumngành)

An Nghiệp 251,13 Mở rộng

Đại Ngãi 80 200

Trần Đề 120 160

Mỹ Thanh 305 217
Sông Hậu 286

Cụm công nghiệp đến

năm 2030 (Bổ sung mới 6 

cụm)

Tên KCN
Tổng DT 

(ha)
Mỹ Thuận 20

Phú Lợi 50
Hòa Tú 50
Long Tân 30
Tân Long 30
Hưng Lợi 50

2

3

1

5

4

3

1
2

5

4

6



 ĐỊNH HƯỚNG LOẠI HÌNH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH

- Ưu tiên phát triển: (i) DL văn hóa, tâm linh (ii) DL STSN miệt vườn (iii) Du lịch biển.
- Phát triển 6 sản phẩm du lịch theo mô hình du lịch cộng đồng, với lộ trình sau đây:

 NGÀNH DU LỊCH

Sản phẩm Giai đoạn 2021-2025 Giai đoạn 2025-2030 Giai đoạn 2030-2050

Số TT Triển khai - hoàn thành Phát triển
Nâng lên tầm KV 

ĐBSCL

SPDL VH-LH- mua sắm tại TP Sóc Trăng Triển khai - hoàn thành Phát triển Nâng lên tầm thế giới

SP du lịch VH Giếng Tiên (Châu Thành)
Triển khai - hoàn thành cơ 

bản - khai thác Hoàn thiện phát triển Nâng tầm khu vực
ĐBSCL

SP du lịch ST biển Mỏ Ó ( Trần Đề)
Triển khai - hoàn thành cơ 

bản - khai thác Hoàn thiện phát triển

SP du lịch ST biển Cù Lao Dung
Triển khai - hoàn thành cơ 

bản - khai thác Hoàn thiện phát triển Nâng lên tầm thế giới

SP DLST sông nước M/V cồn Mỹ Phước
Triển khai - hoàn thành cơ 

bản - khai thác Hoàn thiện phát triển nâng tầm khu vực ĐBSCL

SPDLST biển Hồ Bể (thị xã Vĩnh Châu)
Triển khai thu hút đầu tư-

xây dựng cơ bản Hoàn thiện sản phẩm

SP điểm du lịch Tân Huê Viên
Tiếp tục nâng tầm về chất 

lượng và qui mô
Nâng tầm khu vực

ĐBSCL
Nâng cao hiệu quả và

doanh thu

SP làng VH du lịch Chợ nổi Ngã Năm
Triển khai - hoàn thành cơ 

bản - khai thác
Thu hút đầu tư, tiếp tục 

phát triển
Nâng cao hiệu quả và

doanh thu



 CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN QUAN TRỌNG:

o Công nghiệp: Các dự án công nghiệp đóng vai trò động lực thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh và đóng vai trò

là hạt nhân tạo nên hệ sinh thái các cụm ngành công nghiệp (CN) chế biến chế tạo, CN hỗ trợ, v.v..

o Nông nghiệp: phân bố thành 6 vùng lớn: vùng chuyên canh lúa gồm các H.Mỹ Tú, TX Ngã Năm và

H.Thạnh Trị; Vùng lúa thủy sản gồm các H.Thạnh Trị, Trần Đề, Mỹ Xuyên và TX Vĩnh Châu; Phân bố cây ăn

quả tập trung: Vùng cây ăn trái chịu mặn, gồm H.Kế Sách và một phần H.Châu Thành; Phân bố phát triển

khu vực chăn nuôi tập trung: H.Châu Thành, Vùng chuyên canh cây công nghiệp và nuôi thả thủy sản: H. Cù

Lao Dung, H.Long Phú.

o Dịch vụ logistics: Cảng Đại Ngãi là cảng chuyên dùng và tổng hợp, là đầu mối trung chuyển loại lúa gạo.

Danh mục các Trung tâm logistics trọng điểm trên địa bản cảng Đại Ngải.

o Du lịch: Các dự án khách sạn 4 - 5 sao tại khu du lịch Cù Lao Dung; Các công trình văn hóa, di tích

lịch sử nổi tiếng: các chùa

o Thương mại: Các trung tâm thương mại loại 1 đặt tại TP. Sóc Trăng, là trung tâm thương mại của tỉnh;

trung tâm hội chợ triển lãm đầu tư xây dựng mới tại TP Sóc Trăng; Trung tâm kiểm nghiệm tổng hợp về chất

lượng SP, hàng hóa: có thể xây dựng 01 trung tâm tại TTĐM Trần Đề hoặc xây dựng 02 trung tâm nhỏ hơn tại

thị xã TP Sóc Trăng và TTDM Trần Đề gần các Trung tâm Logistics.

o Thông tin và truyền thông: Trung tâm tích hợp dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây, nền tảng tích

hợp - chia sẻ dữ liệu dùng chung và các hệ thống CSDL quan trọng của tỉnh đặt tại TP. Sóc Trăng (hiện có).

 BỐ TRÍ KHÔNG GIAN CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN QUAN TRỌNG VÀ CÁC VÙNG BẢO TỒN



 CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN QUAN TRỌNG:

o Hành chính: Trung tâm chính trị - hành chính bao gồm : cơ quan Đảng, chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã)
được đặt tại các trung tâm TP, TX, huyện và trung tâm các xã, phường, thị trấn (đối với cấp xã).

o Công nghiệp: Tổng số 05 KCN với DT là 1.042,13ha, gồm: (i). KCN An Nghiệp, H. Châu Thành 251,13ha; (ii).
KCN Đại Ngãi H. Long Phú, 80ha; (iii). KCN Trần Đề H. Trần Đề, 120 ha; (iv). KCN Mỹ Thanh H. Vĩnh Châu,
305ha; và (vi). KCN sông Hậu huyện Kế Sách, 286 ha.

Trong số 39 CCN đề xuất từ năm 2011 đến nay, có 06 CCN sẽ xây dựng trong thời kỳ 2021-2030 vởi DT là 255
ha, gồm: Mỹ Thuận H.Mỹ Tú 2020/20ha; Phú Lợi H.Châu Thành 2025/50ha; Hòa Tú 2 H.Mỹ Xuyên 2020/50ha;
Long Tân TX. Ngã Năm 2020/30ha; Tân Long TX.Ngã Năm 2020/30ha; Hưng Lợi H.Thạnh Trị 2025/50ha.

o Phân bố nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng thành 5 vùng lớn: (i). vùng chuyên canh lúa ở các huyện Mỹ Tú, TX
Ngã Năm và một phần DT phía tây huyện Thạnh Trị; (ii). Vùng lúa + thủy sản gồm các huyện Thạnh Trị, Trần Đề
và TX Vĩnh Châu; (iii) Vùng cây ăn trái chịu mặn, gồm huyện Kế Sách và một phần DT huyện Châu Thành; (iv)
Vung chăn nuôi tập trung ở huyện Châu Thành; (v) Vùng chuyên canh cây CN và nuôi trồng thủy sản ở Huyện
Cù Lao Dung và huyện Long Phú.

o Dịch vụ logistics: các Trung tâm logistics tr/điểm tại KV cảng Đại Ngải và TTĐM tại khu vực cửa Trần Đề,
xây dựng cảng nước sâu quốc tế Trần Đề.

o Du lịch: Các dự án khách sạn 4 - 5 sao tại khu du lịch Cù Lao Dung.

o Các trung tâm thương mại loại 1 đặt tại TP. Sóc Trăng; trung tâm hội chợ triển lãm đầu tư xây dựng mới tại
TP Sóc Trăng; Xây dựng 01 Trung tâm kiểm nghiệm tổng hợp về chất lượng SP , hàng hóa tại TTĐM Trần Đề.

 BỐ TRÍ KHÔNG GIAN CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN QUAN TRỌNG VÀ CÁC VÙNG BẢO TỒN



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 CÁC TUYẾN GIAO THÔNG QUỐC GIA

1. QL.1: Đoạn đi qua tỉnh quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, 4 làn xe. Bỏ quy hoạch tuyến tránh qua TP.Sóc Trăng

(trong QH năm 2012). Bổ sung tuyến tránh TT. Châu Thành (dài 3,0km) và tuyến tránh TT.Phú Lộc (dài 3,8km).

2. QL.60: quy hoạch đoạn hiện hữu đạt tiêu chuẩn cấp III, quy mô 2 làn xe. Kiến nghị nắn tuyến cục bộ đoạn giao với

QL.Nam Sông Hậu kiến để kết nối trực tiếp vào bến phà Đại Ngãi. Tiến hành xây dựng cầu Đại Ngãi 1 và 2.

3. QL.61B: Bổ sung đoạn kéo dài QL.61B, từ giao QL.1 tại TT.Phú Lộc đến giao QL.Nam Sông Hậu tại xã Vĩnh Tân,

TX.Vĩnh Châu. Tuyến dài 56,8km, điểm đầu tại ranh tỉnh Hậu Giang, điểm cuối giao QL.Nam Sông Hậu tại TX.Vĩnh Châu.

Điều chỉnh cấp quy hoạch đạt cấp III, quy mô 2 làn xe.

4. Quốc lộ Nam Sông Hậu: Điều chỉnh cấp quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, quy mô 2 làn xe.

5. Quốc lộ Quản Lộ Phụng Hiệp: Đoạn qua địa bàn tỉnh quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, quy mô 2 làn xe.

6. Đường Hành lang ven biển: Đoạn qua địa bàn tỉnh quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, quy mô 2 làn xe.

7. Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu: Đoạn qua địa bàn tỉnh dài 6,6km, điểm đầu tại ranh tỉnh Bạc Liêu, điểm

cuối tại ranh tỉnh Bạc Liêu. Quy hoạch đến năm 2030 theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 4 làn xe.

8. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: qua địa bàn tỉnh dài 37,2km, điểm đầu tại ranh giới tỉnh Hậu Giang,

điểm cuối cảng Trần Đề, H.Trần Đề. Quy hoạch đến 2050 theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 4 làn xe.

9. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Đoạn qua địa bàn tỉnh dài 35,4km, điểm đầu tại ranh tỉnh Bạc Liêu tại xã Mỹ Quới,

TX.Ngã Năm, điểm cuối tại ranh tỉnh Hậu Giang tại xã Hồ Đắc Kiện, H.Châu Thành. Tuyến đi song song với QL.Quản Lộ

Phụng Hiệp. Quy hoạch đến năm 2030 theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 4 làn xe.

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ



TP. Hồ Chí Minh

Cao Lãnh

Mỹ An

Năm Căn

Cần Thơ

Đất Mũi

Đức Hòa

Cổ Chiên

Cầu Rạch
Miêu 2

Châu Đốc

Sóc

Trăng

Rạch Chanh

Hồng Ngự

Rạch Giá

Hà Tiên

QL1

QL60

N1

QL62

1. Xây dựng Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

2. Hoàn chỉnh Đường N2 đoạn Đức Hòa-Mỹ An và Mỹ An-

Cao Lãnh

3. Hoàn chỉnh Đường N1 (đường tuần tra biên giới

4. Nâng cấp QL60 đoạn cầu Rạch Miễu-Cổ Chiên

5. Xây dựng cầu Đại Ngãi

6. Xây dựng cầu Rạch Miễu 2

1. Xây dựng Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-

Sóc Trăng

3. Nâng cấp QL62 (từ QL1 đến Âu tàu Rạch

Chanh, Long An)

4. Nâng cấp QL30 (Cao Lãnh - Hồng Ngự)

5. Nâng cấp hành lang ven biển giai đoạn 2 (Rạch

Giá-cửa khẩu Hà Tiên)

6. Nâng cấp QL1 đoạn Năm Căn-Đất Mũi

Các trục ngang:

Cầu Đại

Ngại

Các trục dọc:

N2

CT. Mỹ Thuận- Cần Thơ

Mỹ Thuận

- Đầu tư hoàn chỉnh một số tuyến Quốc lộ

huyết mạch theo quy hoạch

- Nâng cấp một số cầu trên quốc lộ, đường

tỉnh đồng cấp với đường

91C

7. Nâng cấp QL91C (nối QL91 với CK Khánh Bình)

2. Nghiên cứu bổ sung 02 tuyến cao tốc:

tuyến Hồng Ngự - Trà Vinh và Trung Lương –

Bến Tre

Rạch Miễu

CK Dinh BàCK Khánh Bình

CT Trung Lương –

Bến Tre

 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI – ĐƯỜNG BỘ VÙNG ĐBSCL



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 ĐƯỜNG TỈNH DỰ KIẾN

1. ĐT.927C: Đoạn qua địa bàn tỉnh dài 3,2 km, điểm đầu giao QL.Nam Sông Hậu tại TT.An Lạc Thôn,

huyện Kế Sách, điểm cuối tại ranh tỉnh Hậu Giang. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m,

nền 9m, lộ giới 30m. Tuyến được mở mới hoàn toàn, dự kiến xây dựng giai đoạn 2021-2030.

2. ĐT.932D: Giữ nguyên quy hoạch. Tuyến dài 34,0km, điểm đầu giao QL.Nam Sông Hậu tại TT.Long

Phú, huyện Long Phú, điểm cuối giao ĐT.932B tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn

cấp III, mặt nhựa rộng 7Được hình thành trên cơ sở đường trục phát triển kinh tế vùng trọng điểm Tôm

Lúa H.Mỹ Xuyên. Điểm đầu từ đường Lê Hồng Phong tại phường 3, TP.Sóc Trăng, điểm cuối giao ĐT.940.

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt nhựa rộng 7m, nền 12m, lộ giới 42m.m, nền 12m, lộ giới 42m. Dự

kiến xây dựng giai đoạn 2021-2030.

3. ĐT.937B: Điều chỉnh hướng tuyến theo Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND

tỉnh Sóc Trăng về việc “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung ĐT.937B trong Quy hoạch phát triển giao thông vận

tải tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng cho thời kỳ 2020 – 2030.

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 ĐƯỜNG HUYỆN VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

STT
Đơn vị 

hành chính

1 Huyện Kế Sách

2 Huyện Cù Lao Dung

3 Huyện Long Phú

4 Huyện Trần Đề

5 TX.Vĩnh Châu

6 Huyện Mỹ Xuyên

7 Huyện Thạnh Trị

8 TX.Ngã Năm

9 Huyện Mỹ Tú

10 Huyện Châu Thành

Toàn tỉnh

Trước 2030

Nâng cấp Làm mới

18,9

2,6

16,2

32,3 4,0

83,1

10,7 8,0

15,7

31,0 4,0

22,5 5,7

58,5

291,5 21,7

2031-2050

Nâng cấp Làm mới

65,1

69,1 10,5

56,9 4,6

50,9

112,2 1,2

73,8 30,6

123,1

110,2 6,0

23,4 24,0

49,8

734,5 76,9

Tổng

cộng

79,2

82,2

77,7

93,7

221,5

123,1

138,8

151,2

173,8

108,3

1.249,5



5.2. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 MỞ MỚI CÁC TUYẾN HÀNH KHÁCH ĐỐI NỘI

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

STT Tên tuyến
Cự ly

(km)
Lộ trình

1 TP.Sóc Trăng - Cù Lao Dung 25,9
B/xe Trà Men - Hùng Vương - Tôn Đức Thắng - Phạm Hùng - Đường 

dẫn vào cầu Đại Ngãi - ĐT.933B - Bến xe Cù Lao Dung

2 TP.Sóc Trăng - Long Phú 21,6
B/xe Trà Men - Hùng Vương - Tôn Đức Thắng - Phạm Hùng - ĐT.933 -

bến phà Đại Ân 1

3 Trần Đề - Đại Ngãi 28,4 B/xe Trần Đề - QL.Nam Sông Hậu - Bến xe Đại Ngãi

4
TP.Sóc Trăng - Mạc Đình Chi 

- Trần Đề
28,0 B/xe Trà Men - Hùng Vương - Mạc Đĩnh Chi - ĐT.934B - Bến xe Trần Đề

5 Vĩnh Châu - Ngã Năm 53,7 B/xe Vĩnh Chậu - QL.Nam Sông Hậu - QL.61B - Bến xe Ngã Năm

6 Thạnh Trị - Ngã Năm 38,0 B/xe Thạnh Trị - ĐT.937B - QL.Quản Lộ Phụng Hiệp - BX Ngã Năm

7
Ngã Năm - TT.Huỳnh Hữu 

Nghĩa
33,4 B/xe Ngã Năm - QL.Quản Lộ Phụng Hiệp - ĐT.940 - Bến xe Mỹ Tú

8 TP.Sóc Trăng - QL.1 - Mỹ Tú 45,7
B/ xe Trà Men - tuyến tránh QL.1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - QL.1 - ĐT.939 

- Bến xe Mỹ Tú

9 TT.Đại Ngãi - TT.Long Phú 18,0 B/ xe Đại Ngãi - QL.Nam Sông Hậu - ĐT.933 - Bến xe Long Phú



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 ĐIỀU CHỈNH PHÁT TRIỂN BẾN XE KHÁCH

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tên bến Theo Quyết định 1409/QĐ-UBND Nội dung điều chỉnh

TP.Sóc

Trăng

- Bến xe Sóc Trăng dạng bến xe liên tỉnh, liên huyện.

QH đến 2020 nâng cấp đạt tiêu chuẩn bến xe loại II

- Bến xe khách Trà Men dạng Bến xe liên huyện. QH

đến năm 2020 nâng cấp đúng tiêu chuẩn loại II

- Bến xe Trà Men: giữ nguyên quy mô bến loại 4, DT 3.473m2.

- Di chuyển bến xe Sóc Trăng cũ lên Phường 2 tại Vị trí tại ngã 4

tuyến tránh QL.1 với đường Trần Quang Khải, thuộc phường 2.

Quy hoạch là bến xe trung tâm của tỉnh, với quy mô 15.000m2, đạt

tiêu chuẩn bến loại 1.

Huyện

Long Phú

- Bến xe khách thị trấn Long Phú dạng liên tỉnh, liên

huyện. QH đến 2020 nâng cấp đạt loại III;

- Bến xe khách Đại Ngãi dạng liên tỉnh, liên huyện.

QH đến năm 2020 nâng cấp đạt chuẩn bến xe loại III.

Điều chỉnh quy mô 2 bến xe đạt tiêu chuẩn loại 4

Huyện Kế

Sách

- Bến xe khách TT. Kế Sách dạng liên tỉnh, liên huyện.

QH đến năm 2020 nâng cấp đạt chuẩn bến xe loại III;

- Bến xe khách TT. An Lạc Thôn dạng liên tỉnh, liên

huyện. QH năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại III;

- Các bến xe xã Thới An Hội, xã Đại Hải. QH làm bến

xe liên huyện, đến năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bến xe Kế Sách: Di chuyển bến xe ra vị trí mới tại ấp An Ninh 2,

TT.Kế Sách. Quy hoạch mở mới đạt tiêu chuẩn bến loại 4, diện tích

2.500m2. Dự kiến xây dựng giai đoạn 2022-2030.

- Giữ nguyên quy hoạch bến xe An Lạc Thôn, điều chỉnh đạt bến xe

loại 4

- Bỏ quy hoạch bến xe xã Thới An Hội, xã Đại Hải

Huyện

Châu

Thành

- Bến xe khách Thuận Hòa dạng liên tỉnh, liên huyện.

QH đến năm 2020 nâng cấp đạt chuẩn bến xe loại III;

- Bến xe tại xã Phú Tâm. QH làm bến xe liên huyện,

đến năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bổ sung Bến xe Châu Thành: Vị trí nằm trên ĐH.94 tại TT.Châu

Thành. Quy hoạch mở mới đạt tiêu chuẩn bến loại 4, diện tích

5.400m2. Dự kiến xây dựng giai đoạn 2022-2030.

- Bỏ quy hoạch bến xe Thuận Hòa, bến xe Phú Tâm



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 ĐIỀU CHỈNH PHÁT TRIỂN BẾN BÃI XE KHÁCH

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Huyện

Trần Đề

- Bến xe khách Trần Đề dạng liên tỉnh, liên huyện.

Quy hoạch đến năm 2020 nâng cấp đạt chuẩn bến

xe loại III;

- Bến xe khách Lịch Hội Thượng dạng liên huyện.

Quy hoạch đến năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bến xe Trần Đề: Di chuyển bến về tuyến N1 (đường vào khu thương mại, kinh

tế biển huyện Trần Đề- giáp ranh bến tàu cao tốc). Quy hoạch mở mới đạt tiêu

chuẩn bến loại 4, diện tích 3,49ha. Dự kiến xây dựng 2022– 2025.

- Bến xe số 1: Mở mới bến xe trên đường ĐT.934B (cặp kênh Bồn Bồn). Quy

hoạch đạt tiêu chuẩn bến loại 4, diện tích 3,09ha. Dự kiến xây dựng giai đoạn

2022-2030.

- Bỏ quy hoạch bến xe khách Lịch Hội Thượng

TX.Vĩnh

Châu

- Bến xe khách TX. Vĩnh Châu dạng liên tỉnh, liên

huyện. Hiện trạng bến xe loại V, diện tích tổng thể

2.380 m2. Quy hoạch đến năm 2020 nâng cấp đạt

chuẩn bến xe loại III;

- Bến xe khách Mỹ Thanh dạng liên tỉnh, liên

huyện. Quy hoạch làm bến xe liên huyện, đến năm

2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Giữ nguyên quy hoạch bến xe Vĩnh Châu, giai đoạn đầu tư chuyển ra sau năm

2020.

- Bỏ quy hoạch bến xe khách Mỹ Thanh

Huyện Mỹ

Xuyên

- Bến xe khách Mỹ Xuyên dạng liên tỉnh, liên

huyện. Quy hoạch đến năm 2020 nâng cấp đạt

chuẩn bến xe loại III;

- Bến xe tại xã Thạnh Phú, Hoà Tú II, Ngọc Tố.

Quy hoạch làm bến xe liên tỉnh, liên huyện đến

năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bến xe Mỹ Xuyên: Vị trí nằm trên ĐT.937B tại xã Hòa Tú 1. Quy hoạch mở

mới đạt tiêu chuẩn bến loại 4, diện tích 2.500m2. Dự kiến xây dựng giai đoạn

2022-2030.

- Bỏ quy hoạch bến xe tại xã Thạnh Phú, Hoà Tú II, Ngọc Tố



 ĐIỀU CHỈNH PHÁT TRIỂN BẾN BÃI XE KHÁCH

Huyện

Thạnh Trị

- Bến xe khách huyện Thạnh Trị dạng liên tỉnh, liên huyện. QH đến năm

2020 nâng cấp đạt chuẩn bến xe loại III;

- Bến xe khách Thạnh Tân dạng liên huyện. Quy hoạch làm bến xe liên

tỉnh, liên huyện; đến năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bến xe Thạnh Trị: giữ nguyên quy hoạch, điều chỉnh

giai đoạn đầu tư sau năm 2020.

- Bỏ quy hoạch bến xe Thạnh Tân

TX.Ngã

Năm

- Bến xe khách huyện Ngã Năm dạng liên tỉnh, liên huyện. QH năm 2020

nâng cấp đạt chuẩn bến xe loại III;

- Bến xe khách Mỹ Quới dạng liên tỉnh, liên huyện. Quy hoạch đến năm

2020 đạt chuẩn bến xe loại IV;

- Bến xe khách Long Tân dạng liên huyện. Quy hoạch làm bến xe liên tỉnh,

liên huyện; đến năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bến xe khách Ngã Năm: giữ nguyên quy hoạch, điều

chỉnh giai đoạn đầu tư sau năm 2020.

- Bỏ quy hoạch bến xe Mỹ Quới, Long Tân

Huyện

Mỹ Tú

- Bến xe khách TT. Huỳnh Hữu Nghĩa dạng liên tỉnh, liên huyện. QH năm

2020 nâng cấp đạt chuẩn bến xe loại III;

- Bến xe khách Mỹ Phước dạng liên huyện. Quy hoạch đến năm 2020 nâng

cấp đạt đúng chuẩn bến xe loại IV;

- Bến xe khách Mỹ Thuận dạng liên huyện. Quy hoạch đến năm 2020 nâng

cấp đạt chuẩn bến xe loại IV;

- Bến xe khách Long Hưng dạng liên huyện. Quy hoạch làm bến xe liên

tỉnh, liên huyện đến năm 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bến xe Mỹ Tú: Giữ nguyên bến xe nằm trên

ĐT.940, ấp Mỹ Tân, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa. Quy

hoạch mới đạt tiêu chuẩn bến loại 4. Dự kiến xây

dựng trước 2030.

- Bỏ quy hoạch bến xe Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Long

Hưng

Huyện

Cù Lao 

Dung

- Bến xe khách An Thạnh I dạng liên tỉnh, liên huyện. Quy hoạch đến năm

2020 nâng cấp đạt chuẩn loại III;

- Bến xe khách thị trấn Cù Lao Dung dạng liên tỉnh, liên huyện. QH đến

năm 2020 nâng cấp đạt chuẩn loại III;

- Bến xe tại xã An Thạnh Nam. QH đến 2020 đạt chuẩn bến xe loại IV.

- Bến xe Cù Lao Dung: Vị trí nằm trên ĐT.933B,

TT.Cù Lao Dung. QH mở mới đạt tiêu chuẩn bến loại

4, DT 5.000m2. Dự kiến XD giai đoạn 2022-2030.

- Bỏ QH bến xe An Thạnh 1, bến xe An Thạnh Nam



ĐIỀU CHỈNH PHÁT TRIỂN BẾN BÃI XE TẢI VÀ TRẠM DỪNG

b) Bến xe tải

Mỗi huyện có ít nhất một bãi đậu xe tải: Huyện Kế

Sách: 5 bãi với tổng diện tích 1,9ha; Huyện Cù Lao

Dung: 3 bãi với tổng diện tích 1,1ha; Huyện Long

Phú: 2 bãi với tổng diện tích 1,0ha; Huyện Trần

Đề: 2 bãi với tổng diện tích 1,0ha; Thị Xã Vĩnh

Châu: 3 bãi với tổng diện tích 1,1ha; Huyện Mỹ

Xuyên : 3 bãi với tổng diện tích 1,1ha; Huyện

Thạnh Trị : 2 bãi với tổng diện tích 0,8ha; Huyện

Ngã Năm: 2 bãi với tổng diện tích 1,0ha; Huyện

Mỹ Tú: 3 bãi với tổng diện tích 1,1ha; Huyện Châu

Thành: 2 bãi với tổng diện tích 0,8ha; TP.Sóc

Trăng: 2 bãi với tổng diện tích 1,0ha;

Quy hoạch đề xuất kết hợp bến xe khách với bến xe tải tại các

bến: Bến xe phường 2 (TP.Sóc Trăng); Bến xe Ngã Năm

(TX.Ngã Năm); Bến xe Vĩnh Châu (TX.Vĩnh Châu); Bến xe Đại

Ngãi (huyện Long Phú); Bến xe Trần Đề (huyện Trần Đề); Bến

xe số 1 (huyện Trần Đề); Bến xe Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú)

c) Trạm

dừng nghỉ

- Trạm dừng nghỉ Mỹ Xuyên: Nằm trên QL.1, lý trình từ

Km2135÷Km2140. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn trạm dừng nghỉ loại

2, diện tích 5.000m2, dự kiến xây dựng trước 2020.

- Trạm dừng nghỉ Long Phú: Nằm trên QL.Nam Sông Hậu, lý

trình từ Km45÷Km49. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn trạm dừng nghỉ

loại 3, diện tích 3.000m2, dự kiến xây dựng trước 2020.

- Trạm dừng nghỉ Ngã Năm: Nằm trên QL.Quản Lộ Phụng Hiệp,

lý trình từ Km41÷Km49. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn trạm dừng

nghỉ loại 2, diện tích 5.000m2, dự kiến xây dựng trước 2020.



SƠ ĐỒ HÓA CÁC TUYẾN XE BUS DỰ KIẾN MỞ MỚI ĐẾN NĂM 2030



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 PHÁT TRIỂN LUỒNG TUYẾN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY

1. Tuyến chính cho tàu biển ra vào ĐBSCL. Phạm vi hấp dẫn trực tiếp là các tỉnh thuộc tiểu vùng Tây sông

Hậu và giữa sông Tiền với sông Hậu; là một trong hai tuyến chính cho tàu biển quá cảnh đi đến cảng PnôngPênh

của Campuchia.

2. Tuyến duyên hải Sài Gòn - Cà Mau: Từ Tp.Hồ Chí Minh, qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre,

Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau với tổng chiều dài toàn tuyến là 341,6 km. Quy hoạch toàn tuyến đạt cấp

III-ĐTNĐ, đảm bảo cho tàu tự hành 500T, đoàn sà lan 250CV (3x300T) đi lại thường xuyên.

3. Tuyến Cần Thơ - Cà Mau: tuyến dài 102 km, từ cảng Cần Thơ theo sông Hậu, rạch Cái Côn đến Ngã Bảy

Phụng Hiệp, theo kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp đến cảng Cà Mau. Đây là tuyến vận tải quan trọng của vùng

ĐBSCL kết nối trung tâm kinh tế của vùng với nhiều tỉnh trong khu vực. Quy hoạch đạt cấp III-ĐTNĐ đảm bảo

cho tàu tự hành 500T, đoàn sà lan 250CV (3x300T) đi lại thường xuyên. Đoạn qua địa bàn tỉnh dài 36km theo

hướng rạch Cái Côn, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp.

 Các tuyến vận tải thuỷ nội tỉnh như tuyến Sông Hậu (nhánh Trần Đề), Kế Sách - Châu Thành - Mỹ Tú, Kế

Sách - Châu Thành - Mỹ Tú; Kế Sách - Châu Thành - Mỹ Tú: Đây Là các luồng tuyến có vai trò quan trọng về

phát triển kinh tế xã hội, thủy lợi, an ninh quốc phòng đối với toàn tỉnh hoặc nhiều tiểu vùng trong tỉnh, hoặc

có tiềm năng giao lưu liên tỉnh. Các tuyến này đi qua nhiều trung tâm thu hút trong tỉnh

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 ĐƯỜNG TỈNH DỰ KIẾN

1. ĐT.927C: Đoạn qua địa bàn tỉnh dài 3,2 km, điểm đầu giao QL.Nam Sông Hậu tại TT.An Lạc Thôn,

huyện Kế Sách, điểm cuối tại ranh tỉnh Hậu Giang. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m,

nền 9m, lộ giới 30m. Tuyến được mở mới hoàn toàn, dự kiến xây dựng giai đoạn 2021-2030.

2. ĐT.932D: Giữ nguyên quy hoạch. Tuyến dài 34,0km, điểm đầu giao QL.Nam Sông Hậu tại TT.Long

Phú, huyện Long Phú, điểm cuối giao ĐT.932B tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn

cấp III, mặt nhựa rộng 7Được hình thành trên cơ sở đường trục phát triển kinh tế vùng trọng điểm Tôm

Lúa H.Mỹ Xuyên. Điểm đầu từ đường Lê Hồng Phong tại phường 3, TP.Sóc Trăng, điểm cuối giao ĐT.940.

Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt nhựa rộng 7m, nền 12m, lộ giới 42m.m, nền 12m, lộ giới 42m. Dự

kiến xây dựng giai đoạn 2021-2030.

3. ĐT.937B: Điều chỉnh hướng tuyến theo Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND

tỉnh Sóc Trăng về việc “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung ĐT.937B trong Quy hoạch phát triển giao thông vận

tải tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng cho thời kỳ 2020 – 2030.

 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY



 CÁC KHU BẢO TỒN:

 Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia ở huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành, huyện Trần Đề, huyện Cù Lao

Dung, một số xã thuộc TX. Ngã Năm (đã được xác định trong quy hoạch vùng ĐBSCL);

 Khu bảo tồn cấp tỉnh: khu bảo tồn loài - sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, 387,27 ha thuộc huyện Mỹ Tú;

 Khu bảo tồn di tich văn hóa: Khu bảo tồn di tich văn hóa: Bảo tàng Khmer, chùa Sà Lôn (chùa Chén Kiểu),

chùa Bửu Sơn (chùa Đất Sét), Chùa Mahatup (chùa Dơi), chùa KhLéang, chùa Bốn Mổt, chùa Trà Tim...vv;

 Hành lang xanh: Các xã ven sông Hậu, huyện Kế Sách, Long Phú, Trần Đề, Cù Lao Dung (đã được xác định

trong quy hoạch vùng ĐBSCL.

 Vành đai sinh thái: Ven biển huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và TX Vĩnh Châu (đã được xác định trong

quy hoạch vùng ĐBSCL)…

 CÁC KHU BẢO TỒN VÀ PHÂN BỐ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ CHỐT

 PHÂN BỐ CÁC HOẠT ĐỒNG KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ CHỐT:

o Xây dựng phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh với hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia và vùng;

o Xây dựng phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định khu vực khuyến

khích phát triển và khu vực hạn chế phát triển;

o Đề xuất phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ chế phối hợp tổ chức

phát triển không gian liên huyện;

o Lựa chọn phương án sắp xếp không gian phát triển và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội,

quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG

 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ

STT Tên đô thị

I Thành phố và thị xã

1 Tp. Sóc Trăng

2 TX. Vĩnh Châu

3 TX. Ngã Năm

II Thị trấn:

4 Trần Đề

5 Kế Sách

6 Phú Lộc

7 Long Phú

8 Đại Ngãi

9 Châu Thành

10 An Lạc Thôn (huyện Kế Sách)

11 Hưng Lợi (huyện Thạnh Trị)

12 Lịch Hội Thượng (huyện Tran Đề)

13 Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú)

14 Long Hưng (huyện Mỹ Tú)

2020 2021-2025 2026-2030

III II II

IV IV III

IV IV IV

IV IV III

V V IV

V V IV

IV IV IV

V V IV

V V IV

V V IV

V V V

V V V

V V V

V V V



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG

 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ

STT Tên đô thị

15 Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung)

16 Phú Tâm (huyện Châu Thành)

17 TT huyện Mỹ Xuyên (tại xã Hoa Tu 1)

III Đô thị loại V 

18 Trường Khánh (huyện Long Phú)

19 Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên)

20 Thạnh Quới, (huyện Mỹ Xuyên)

21 Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên)

22 Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên)

23 An Hiệp (huyện Châu Thành)

24 An Ninh (huyện Châu Thành)

25 Đại Ân 2 (huyện Trần Đề);

26 An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung)

27 Thớỉ An Hội (huyện Kế Sách

28 Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách).

29 Đại Hải (huyện Kế Sách)

30 An Lạc Tây (huyện Kế Sách).

2020 2025 2030

V V IV

V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN

 PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG CỦA TỈNH VỚI HỆ

THỐNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG VÙNG VÀ VỚI CÁC TỈNH LÂN CẬN

a. Liên kết lưới điện 220kV . Tỉnh Sóc Trăng nhận điện trên lưới 220kV qua các đường dây từ

nhà máy điện Cà Mau và Ô Môn, gồm 3 tuyến.

- Đường dây 220kV Sóc Trăng 2 - Ô Môn.

- Đường dây 220kV từ Nhà máy điện Cà Mau - Sóc Trăng 2

- Đường dây 220kV từ Bạc Liêu 2 - Sóc Trăng 2.

b. Liên kết lưới điện 110kV

- Lưới 110kV của tỉnh liên kết với các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu qua đường dây 110kV sau:

- Đường dây Sóc Trăng 2 - Thạnh Trị - Vĩnh Trạch Đông - Bạc Liêu 2 nhận điện từ Bạc Liêu.

- Đường dây Sóc Trăng - Phụng Hiệp (Hậu Giang) nhận điện từ Hậu Giang.



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN

 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH

a. Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện 500kV . Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII đang trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt,

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, các công trình 500 kV đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới trạm biến áp 500kV Long Phú - 1500MVA.

- Giai đoạn 2026-2030: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Long Phú từ 1500MVA lên 1800MVA; Xây dựng mới trạm biến

áp 500kV Sóc Trăng - 1800MVA.

- Giai đoạn 2031-2035: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Long Phú từ 1800MVA lên 2700MVA; Nâng công suất trạm

biến áp 500kV Sóc Trăng từ 1800MVA lên 2700MVA.

b. Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện 220kV

- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới TBA 220kV Vĩnh Châu quy mô 2x250 MVA, dự kiến đưa vào vận hành năm 2022;

Cải tạo nâng công suất TBA 220kV Sóc Trăng từ (125+250)MVA lên 2x250MVA, công trình chuyển tiếp từ QH giai đoạn trước.

Dự kiến vận hành 2022; Xây dựng mới đường dây 220kV Vĩnh Châu - Rẽ Long Phú - Sóc Trăng 2 mạch tiết diện

3ACSR400/20km. Tiến độ đồng bộ với trạm 220kV Vĩnh Châu; Xây dựng mới đường dây 220kV Sóc Trăng (Vĩnh Châu) – 500kV

Long Phú, 2 mạch tiết diện 3ACSR400/35km, dự kiến vận hành 2022; Xây dựng mới đường dây 220kV Trạm 220kV ĐG Sóc

Trăng 4- Vĩnh Châu, 2 mạch chiều dài 5km; Đường dây Trạm 220kV ĐG Phú Cường 1A, 1B - Vĩnh Châu, 2 mạch, chiều dài

22km; Đường dây Trạm 220kV ĐG Hòa Đông 2 - rẽ Vĩnh Châu - Long Phú,, 2 mạch chiều dài 1km; Đường dây Trạm 220kV ĐG

Hòa Lạc 2 - trạm 220kV ĐG Hòa Đông 2, 2 mạch, chiều dài 6km. Tất cả các công trình này thuộc công trình đấu nối các nhà máy

điện gió. Tiến độ thực hiện phụ thuộc vào tiến độ của các nhà máy điện gió; Bổ sung đường dây 220kV đấu nối nhà máy điện gió

số 10 (không có trong QH điện VIII, 2 mạch (tiến độ phụ thuộc vào tiến độ nhà máy điện gió số 10).



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN

c. Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện 110kV (Danh mục tổng thể có trong báo cáo tổng hợp)

Hạng mục Đơn vị

Khối lượng

Ghi chú
2021-2025

2026-

2030

2031-

2035

2036-

2040

2041-

2045

2046-

2050

Lưới điện 110kV

Đường dây 110kV (a1+a3) 190,9 137,4 175 1 18

Xây dựng mới 125,6 48 147,5 1 18

Đấu nối KCN An Nghiệp km 2x0,5 Chuyển tiếp

Bạc Liêu 2 – Vĩnh Châu km 2x33 Chuyển tiếp

Trạm 110kV Trần Đề-trạm 220kV Sóc

Trăng 2
km 2x32 Chuyển tiếp

Phụng Hiệp – Kế Sách (đấu nối trạm

Kế Sách)
km 2x18,1 Chuyển tiếp

Đấu nối trạm Ngã Năm km 2x14 Chuyển tiếp

Đấu nối trạm Hòa Tú I km 2x9
Đồng bộ với trạm

Hòa TúI

Đấu nối trạm Mỹ Phước km 2x5
Đồng bộ với trạm

Mỹ Phước

Đấu nối trạm Thạnh Phú km 2x1
Đồng bộ với trạm

Thạnh Phú



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN

c. Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện 110kV (Danh mục tổng thể có trong báo cáo tổng hợp)

Hạng mục Đơn vị

Khối lượng

2021-

2025

2026-

2030

2031-

2035

2036-

2040

2041-

2045

2046-

2050

Lưới điện 110kV

+ Đường dây 110kV (a1+a3) km 190,9 137,4 175 1 18

Xây dựng mới km 125,6 48 147,5 1 18

+ Xây mới các C/Trình điện gió km 78,5

- Cải tạo, nâng TD đường dây

chuyển tiếp từ GĐ 16-20 sang
km 65,3 89,4 27,5

+ Trạm 110kV (b1+b3)

- Xây dựng mới 13 trạm biến áp MVA 1134 189 189

- Cải tạo 17 trạm biến áp điện gió MVA 183 183 504 670 378



BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ LƯỚI ĐIỆN 500KV-220KV-110KV TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020



5.4. PHƯƠNG ÁN PHÁT MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang

dịch vụ bưu chính số.

- Xây dựng hệ thống phát thanh, truyền hình theo hướng hiện đại, trang TBKT công nghệ đồng bộ và ứng

dụng công nghệ thông tin; từng bước số hóa truyền hình trên toàn tỉnh theo QH về số hóa truyền hình toàn quốc.

- Bổ sung các dịch vụ liên thông tích hợp dùng chung trong tỉnh và kết nối với các dịch vụ quốc gia; Nâng

cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối CSDL dùng chung phục vụ C/quyền điện tử và Đô thị thông minh.

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp

xã. Mở rộng, nâng cấp mạng Truyền số liệu chuyên dùng trên nền tảng số, phục vụ hoạt động của Chính quyền

điện tử, Chính quyền số và Đô thị thông minh.

 HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

- Đầu tư phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông có công nghệ hiện đại, dung lượng lớn, chất lượng cao, làm

nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng mọi nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát

triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông gắn với quan điểm, mục tiêu phát triển KT-XH

- Hạ tầng công nghệ thông tin, Internet băng thông rộng (ADSL) tới 100% hộ tiêu dùng; 100% các cơ quan

trong hệ thống chính trị có mạng LAN, kết nối mạng WAN và mạng Internet tốc độ cao; 100% các cơ quan có hệ

thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành 100% các trường từ THCS trở lên, các cơ sở y tế đều có mạng LAN và

kết nối Internet.

- Đất công trình bưu chính, viễn thông: đến năm 2030 có 5 ha, ổn định so với năm 2020.



PHƯƠNG ÁN PHÁT MẠNG LƯỚI THỦY LỢI VÀ CẤP NƯỚC

 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN THỦY LỢI LIÊN HUYỆN

STT Hạng mục
Diện tích (ha), năm:

Địa điểm
2020 2030 

1 MH 39,48 39,48 Mỹ Tú

2 Cống Kênh Chủ Hổ (Chống ngập khu vực trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên 0,62 Mỹ Xuyên

3 Cống Rạch Bà Thủy (Chống ngập khu vực trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên, 0,19 Mỹ Xuyên

4 Cống Rạch Chà Và (Chống ngập khu vực trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên, 0,03 Mỹ Xuyên

5 Cải tạo nâng cấp kênh Hitech 2,76 Mỹ Xuyên

6 Đê bao sông Cồn Tròn 3,75 Cù Lao Dung

7 Đê bao sông Cồn Tròn 6,00 Cù Lao Dung

8 Đê bao sông Cồn Tròn 46,70 Cù Lao Dung

9 Đê bao sông Cồn Tròn 3,40 Cù Lao Dung

10
Nạo vét các tuyến kênh thủy lợi

- Kênh Cặp lộ Nam Sông Hậu; Kênh 700
DTL Vĩnh Châu

11 Nạo vét các tuyến kênh thủy lợi cũ trên địa bàn xã DTL Vĩnh Châu

12
Nạo vét các tuyến kênh thủy lợi: Kênh Tà Ẻm; Kênh Tà Ốt; Kênh Cấp 1;  

Kênh Đai Sợn; KN4;  Tà Vong.
DTL Vĩnh Châu

13

Nạo vét các tuyến kênh thủy lợi

- Kênh Thạch Sao- Năm Chích- Giầy Lăng; Kênh Năm Phát (Nguyễn Út)

- Kênh Từ nhà Út Me đến Cống số 2 (Cảng Buôi)

DTL Vĩnh Châu

14
Nạo vét các tuyến kênh thủy lợi

- Kênh 700; Kênh Pem Pẹm; Kênh Tà Coi; Kênh Ong Trầm; Kênh Bệt Sã
DTL Vĩnh Châu

15 XD MH  thí điểm thủy lợi vùng c/canh tôm CN cao KV huyện Trần Đề Giai đoạn 2021-2025 Sở NN &PTNT

16 Danh mục đầy đủ trình bày trong Phụ lục



PHƯƠNG ÁN PHÁT MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC LIÊN HUYỆN

 NGUỒN NƯỚC

- Nước mặt: khai thác nước ngọt từ hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp đang được xây dựng

với mục đích tiếp nước ngọt, tiêu phèn, tiêu úng và ngăn mặn tưới tiêu quanh năm. Hệ thống này quan

hệ mật thiết với sông Hậu. Các vùng phía Bắc Tỉnh sẽ thuận lợi cho việc sử dụng nguồn nước này.

- Nước ngầm: được khai thác trên địa bàn toàn Tỉnh ở độ sâu từ 100 - 250m, lưu lượng có thể khai

thác 40 đến 70m3/h.giếng, đây là tầng khai thác có chất lượng tốt nhất cho sinh hoạt (theo đánh giá của

các chương trình dự án về nước sạch của tỉnh đã được nghiên cứu cụ thể trong thời gian qua).

- Tiểu vùng 1: Vùng phía tây tỉnh có nguồn nước ngầm và nước mặt ngọt dồi dào, gồm các huyện:

Kế Sách, Châu Thành, Mỹ Tú, và TX. Ngã Năm. Đây là tiểu vùng có điều kiện thuận lợi về nguồn

nước cấp cho đô thị cũng như nông thôn.

- Tiểu vùng 2: Vùng giữa tỉnh, gồm TP. Sóc Trang và các huyện: Long Phú, Mỹ Xuyên và Thạnh

trị. Đây là vùng có nước ngầm và chất lượng tốt. Nguồn nước không ổn định trong năm, dồi dào về

mừa mưa, song về mùa khô nguồn nước bị nhiễm mặn (nước lợ) và một số năm còn bị hạn.

- Tiểu vùng 3: Vùng ven biển, gồm các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và TX. Vình Châu. Đây là

vùng có nước ngầm với chất lượng tốt. Về mùa mưa có nước ngọt dồi dào, song về mùa khô nước

nhiễm mặn nặng (3-4%0) và một số năm bị hạn, thiếu nguồn nước.



PHƯƠNG ÁN PHÁT MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC LIÊN HUYỆN

 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH

Phương án cấp nước là đưa nguồn nước thô từ thượng nguồn sông Hậu về (dự án nằm trong QH vùng

ĐBSCL). Đồng thời xây dựng nhà máy xử lọc nước mặn phụ vụ cho sản xuất nông nghiệp.

- Đến năm 2030 xây dựng mạng lưới liên vùng và mạng cục bộ, trong đó mạng liên vùng được xây dựng cho

vùng đô thị hóa (TP Sóc Trăng, Kế Sách, Trần Đề, Đại Ngãi) nhằm đảm bảo an ninh nước sạch cho vùng này.

Mạng cục bộ được xây dựng tại các đô thị trung tâm vùng, các thị trấn huyện lỵ và các khu vực nông thôn theo hệ

thống khác nhau với hình thức cải tạo hoặc xây dựng mới. Đến năm 2050 sẽ xây dựng mạng cấp nước liên vùng

kết nối hệ thống cấp nước trên toàn Tỉnh.

 PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG CỦA NGUỒN NƯỚC

- Nước ngầm: Trước mắt cần hạn chế, sau đó không sử dụng khai thác nước ngầm cho sản xuất nông, lâm,

thủy sản;

- Vùng nước ngọt cung cấp cho trồng trọt và nuôi thả thủy sản nước ngọt: Các huyện Mỹ Tú, Thạnh Trị sử

dụng đê bao nội đồng khép kín để trữ được nước ngọt, đáp ứng nhu cầu của nhân dân cho sinh hoạt và sản xuất.

- Vùng ven biển, mặn, lợ quanh năm: Khai thác nước mặn lợ cho nuôi thả thủy sản. Trữ nước mưa đảm bảo

cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

- Trong trường hợp hạn hán thiếu nước: Phương án chỉ gieo trồng lúa 2 vụ trong năm, không gieo trồng lúa

vụ 3 (vụ gặp hạn). Mở rộng diện tích sử dụng vùng đất trũng ngập nước làm hồ chứa nước ngọt và nước chứa

trong các ao hồ cung cấp cho sản xuất nông lâm nghiệp.



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC LIÊN HUYỆN

 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC CẤP I

- Mạng liên vùng huyện đến năm 2030: xây dựng tuyến ống kết nối với mạng cấp nước vận chuyển trong

thành phố và các nhà máy cấp nước số 9, 10 (đô thị Trần Đề), số 16, 17 (đô thị Kế Sách), số 21 (đô thị Đại Ngãi)

và số 23,24 (thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa), chạy dọc theo các tỉnh lộ, có đường kính D600.

- Mạng liên vùng huyện đến năm 2050: xây dựng tuyến ống kết nối các nhà máy cấp nước trong toàn Tỉnh,

chạy dọc theo quốc lộ Nam sông Hậu đoạn thuộc huyện Long Phú, Trần Đề, tỉnh lộ thuộc huyện Mỹ Xuyên,

Thạnh Trị và tỉnh lộ 938, 939B, 940 thuộc huyện Ngã Năm, Mỹ Tú, Châu Thành, có đường kính D300 đến D500.

 GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC, PHỤC HỒI NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

- Lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Danh mục các hành lang cần được bảo vệ ban hành theo

Quyết định số 2031/QĐ-UBND, ngày 28/07/2020 về việc phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang

bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Tăng cường hệ thống giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước: Nước thải sau khi

xử lý xả ra nguồn đạt TCVN 7222 - 2002. Khu công nghiệp tập trung, xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Nước

thải của khu dân cư, các công trình công cộng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của từng công trình sẽ được thoát

ra các hồ sinh học trước khi xả ra sông, kênh mương trong khu vực.



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI

 CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

STT Trạm xử lý nước thải Địa điểm

1 Trạm số 1 (đã có ) Đường Lý Thường Kiệt - TP. Sóc Trăng

2 Trạm số 2 Khu công nghiệp An Nghiệp -TP Sóc Trăng

3 Trạm số 3 Xã Đại Tâm - TP Sóc Trăng

4 Trạm số 4 Xã Tài Văn - tp. Sóc trăng

5 Trạm số 5 Xã Châu Khánh - TP Sóc Trăng

6 Trạm số 6 Đô thị Trần Đề

7 Trạm số 7 Đô thị Vĩnh Châu

8 Trạm số 8 Đô thị Ngã Năm

9 Trạm số 9 Đô thị Phú Lộc-H.Thạch Trị

10 Trạm số 10 Đô thị Kế Sách-H.Kế Sách

11 Trạm số 11 TT Cù Lao Dung-H. Cù Lao Dung

12 Trạm số 12 TT Châu Thành-H.Châu Thành 

13 Trạm số 13 Đô thị Long Phú-H.Long Phú

14 Trạm số 14 TT Lịch Hội Thượng-H.Trần Đề

15 Trạm số 15 TT Huỳnh Hữu Nghĩa- H.Mỹ Tú

16 Trạm số 16 TT Hưng Lợi - H.Thạch Trị 

17 Trạm số 17 TT Mỹ Xuyên-H.Mỹ Xuyên

18 Trạm số 18 Đô thị Đại Ngãi

19 Trạm số 19 Đô thị An Lạc Thôn

20 Trạm số 20 Khu công nghiệp Mỹ Thanh

21 Trạm số 21 Khu công nghiệp Vĩnh Châu

22 Trạm số 22 Khu công nghiệp Long Hưng

23 Trạm số 23 Khu công nghiệp Trần Đê

Tổng cộng

NĂM 2020

13.180,0

10.000,0

8.000,0

7.000,0

4.000,0

3.500,0

3.500,0

2.500,0

3.000,0

500,0

800,0

2.500,0

1.500,0

1.000,0

1.200,0

1.500,0

5.000,0

4.500,0

3.000,0

2.500,0

2.500,0

2.000,0

83.180,0

NĂM 2030

19.930,0

12.000,0

10.000,0

10.000,0

8.500,0

10.000,0

7.500,0

7.500,0

5.000,0

6.000,0

1.000,0

1.500,0

5.000,0

2.000,0

1.500,0

2.000,0

2.100,0

14.000,0

8.000,0

5.000,0

11,200.0

10,800.0

15,840.0

150,770.0

NĂM 2050

36,400.0

17,000.0

15,000.0

15,000.0

12,000.0

18.000,0

16.000,0

16.000,0

9.500,0

10.000,0

2.000,0

3.500,0

7.000,0

3.500,0

3.500,0

3.500,0

3.500,0

23.000,0

13.000,0

7.000,0

15,000.0

18,000.0

26,400.0

279,660.0



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI

 XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

- Đến năm 2030, xây dựng 2 khu xử lý rác tập trung. Khu thứ nhất: tiếp tục triển khai khu xử lý CTR tại điểm giáp ranh

giữa các xã Đại Tâm, Thạch Phú, Phú Mỹ của huyện Mỹ Tú (trên tuyến QL1A hướng về Thạch Trị cách TP Sóc Trăng khoảng

7km) có DT khoảng 40ha. Khu thứ hai: tại xã Gia Hòa 2 - huyện Mỹ Xuyên, DT khoảng 50ha.

- Đồng thời nâng cao công suất nhà máy xử lý CTR tại địa bàn giáp ranh hai xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) và xã Đại Tâm

(huyện Mỹ Xuyên), công suất 160 tấn/ngày.

- CTR công nghiệp và y tế: lượng chất thải phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động của các khu này. Vì vậy định hướng

sẽ phải bố trí trạm xử lý riêng theo quy hoạch, xây dựng bước sau quy hoạch xây dựng vùng.

 XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI

- Về chất thải công nghiệp và làng nghề: Các doanh nghiệp trong từng KCN, từng CCN và từng làng nghề phải

ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý hoặc chuyển giao cho các Nhà

máy xử lý CTR.

- Về chất thải y tế: Thu gom, xử lý tại 03 cụm xử lý chất thải y tế (Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi; Trung

tâm Y tế TX. Vĩnh Châu và Trung tâm Y tế TX. Ngã Năm) và tại các nhà máy xử lý chất thải CN

- Về chất thải xây dựng: bố trí bãi chôn lấp rác thải XD; bố trí bổ sung một số KV lưu chứa và chôn lấp.

- Về bùn thải từ hệ thống thoát nước: Đưa về xử lý tại các khu xử lý CTR tập trung của tỉnh.

- Về CTR nông nghiệp: Công tác thu gom, phân loại, dán nhãn và lưu giữ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau

sử dụng cần được người dân thực hiện đúng quy định. CTR (thức ăn dư thừa) từ nuôi tôm chiếm 70% thức ăn cần

được xử lý bằng các giải pháp xử lý nước thải.



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI

 HẠ TẦNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO:

 Cơ sở giáo dục mầm non: Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 cơ sở giáo dục mầm non.

 Cơ sở giáo dục tiểu học: Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí một cơ sở tiểu học, bảo đảm điều kiện thuận lợi

cho học sinh tiểu học. Bán kính từ nhà đến trường trong khoảng 2km.

 Cơ sở giáo dục trung học: Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trung học theo hướng liên cấp, liên xã bảo

đảm quy định và có quy mô phù hợp. Đến 2025, không mở thêm cơ sở giáo dục THPT công lập.

 Cơ sở giáo dục chuyên biệt: Phát triển trường THPT chuyên Sóc Trăng đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng phát

triển nhân tài. Tiếp tục củng cố trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Sóc Trăng.

 Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Nâng cấp các cơ sở hiện có trên cơ sở tăng cường trang thiết bị dạy.

Giai đoạn 2021-2030: Thực hiện theo “Kế hoạch sắp xếp mạng lưới các trường lớp mầm non, phổ thông

công lập trên địa bàn, năm học 2020-2021 và định hướng đến năm 2030”.

 HẠ TẦNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE:

- Các đề án (04 đề án): Đề án xây dựng hệ thống giám sát dịch tễ phòng chống dịch (quản lý sức khỏe hộ

gia đình); Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành y tế; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin

trong quản lý bệnh viện; Đề án cung cấp bổ sung các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao cho các bệnh viện đa khoa

và bệnh viện chuyên khoa.

- Dự án đầu tư xây dựng: 13 dự án



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI

 HẠ TẦNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 Xây dựng, vận hành đồng bộ và hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho KH&CN đáp ứng yêu cầu của một

Tỉnh công nghiệp hóa và phát triển bền vững như: Khu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; Trường đại học

vừa giảng dạy vừa nghiên cứu. Trung tâm Kiểm định - Thử nghiệm chất lượng hàng hóa; nhân lực KH&CN và

các tổ chức KH&CN trong các doanh nghiệp phát triển mạnh và đủ năng lực thực hiện được các nhiệm vụ

NC&PT, sáng tạo công nghệ, sáng chế.

 Tập trung nâng cấp Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, các tổ chức KH&CN hiện có trên địa bàn; hình

thành các bộ phận NC&PT tiến hành các hoạt động KH&CN trong các doanh nghiệp, hợp tác với các tổ chức

KH&CN bên ngoài để làm chủ, thích nghi , tiến tới tự chủ nghiên cứu, thiết kế công nghệ, sản phẩm mới.

 Xây dựng cụm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

 Xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thu hút được các đầu tư của doanh nghiệp vào

hoạt động đổi mới công nghệ (các chế độ ưu đãi, tài trợ không hoàn lại, cho vay lãi suất thấp hoặc không lấy

lãi; bảo lãnh vốn vay).

 Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, phát triển và duy trì sức hấp dẫn của các hoạt đông KH&CN trong tỉnh.

 HẠ TẦNG VĂN HÓA THỂ THAO
Dự án chuyển tiếp: Trung tâm văn hóa - Thể thao tỉnh (Nhà thi đấu tổng hợp và một số hạng mục

khác)
Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025:



DANH MỤC ĐẦU TƯ THIẾT CHẾ VĂN HOÁ, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Số lượng Nhu cầu vốn

1 Trung tâm VH-TT huyện

Các huyện: Châu Thành, Kế 

Sách, Trần Đề, Cù Lao Dung, 

Long Phú và thị xã Ngã Năm

Xây mới 06 80 tỷ đồng/ huyện

2 Trung tâm VH-TT xã Tại 32 xã Xây mới 32 6 tỷ đồng/ xã

3 Nhà VH-TT Ấp Tại 269 ấp thuộc 32 xã trên Xây mới 269 1,5 tỷ đồng/ ấp

GIAI ĐOẠN 2021-2025

GIAI ĐOẠN 2026-2030

TT Tên dự án Địa điểm Quy mô Số lượng Nhu cầu vốn

1 Nhà hát và Rạp chiếu phim Thành phố Sóc Trăng Xây mới 01 100 tỷ đồng

2 Sân vận động tỉnh Thành phố Sóc Trăng Xây mới 01 300 tỷ đồng

3 Hồ bơi tập luyện và thi đấu Thành phố Sóc Trăng Xây mới 01 50 tỷ đồng

4 Trung tâm VH-TT huyện

Các huyện: Mỹ Tú, Thạnh Trị, 

Mỹ Xuyên, TXã Vĩnh Châu và 

TP Sóc Trăng

Xây dựng hoàn 

chỉnh
05 40 tỷ đồng/ huyện

5 Trung tâm VH-TT Xã Tại 48 xã còn lại Xây mới 48 6 tỷ đồng/ xã

6 Nhà VH-TT Ấp Tại 380 ấp thuộc 48 xã trên Xây mới 380 1,5 tỷ đồng/ ấp



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ

 Đến năm 2025:

- Xây dựng 5 trung tâm thương mại, trong đó trên địa bàn TP Sóc Trăng 02 trung tâm, mỗi

thị xã 01 trung tâm và thị trấn Trần Đề 01 trung tâm.

- Phát triển 03 chợ đầu mối nông sản, trái cây, thủy sản tại các huyện Kế Sách, Trần Đề và

thị xã Ngã Năm;

- Xây mới 30 chợ, nâng cấp 34 chợ theo quy hoạch, đặc biệt là Chợ đầu mối, Phường 8,

TP Sóc Trăng.

- Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc

biệt là tham gia các Website sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

- Các dự án đầu tư xây dựng thúc đẩy phát triển thương mại – dịch vụ: (1).Xây dựng Khu

đô thị mới (Khóm 1, Phường 1, thị xã Ngã Năm): quy mô 6,78 ha; (2). Dự án Khu lâm viên,

vui chơi giải trí, tham quan du lịch (Khóm 6, phường 9, TP Sóc Trăng).

 Giai đoạn 2026-2030:

- Xây dựng cảng Trần Đề và cảng Đại Ngãi thành Trung tâm dịch vụ logistic của tỉnh.



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH

 Cụm du lịch 1 (Gồm TP Sóc Trăng và huyện Châu Thành): Phát triển dịch vụ văn hóa nghệ

thuật ca múa nhạc truyền thống của các cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn

TP. Sóc Trăng; Phát triển hoạt động Lễ hội trên địa bàn TP Sóc Trăng theo mô hình dịch vụ

du lịch; Phát triển nghệ thuật văn hóa truyền thống 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa theo mô

hình dịch vụ.

 Cụm du lịch 2 (Gồm Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Kế Sách, Long Phú): Phát triển

sản phẩm Du lịch sinh thái sông nước miệt vườn Cồn Mỹ Phước (được định hướng sản

phẩm chủ lực của Tỉnh); Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái biển Cù Lao Dung trên địa

bàn xã An Thạnh Nam (được định hướng sản phẩm chủ lực của Tỉnh); Phát triển sản phẩm

du lịch sinh thái biển Mỏ Ó, huyện Trần Đề; Triển khai xây dựng “Điểm Dừng chân Kế

Sách”; Triển khai xây dựng “Điểm Dừng chân Trần Đề; Triển khai dự án Khu du lịch Mỏ

Ó, huyện Trần Đề; Triển khai dự án Du lịch Hồ Bể, Thị xã Vĩnh Châu.

 Cụm du lịch 3 (Gồm Thị xã Ngã Năm, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị): Tạo cảnh quan môi

trường Chợ Nổi Ngã Năm; Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa về nguồn tại Khu di tích

căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (huyện Mỹ Tú); Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái rừng tràm

tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (huyện Mỹ Tú).



PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QP-AN

 Các khu vực quốc phòng do Bộ Quốc phòng, Quân khu IX quản lý:

- Quy hoạch giữ nguyên vị trí, diện tích các khu vực quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý;

- Quy hoạch giữ nguyên vị trí, diện tích đất các khu vực quốc phòng do Quân khu IX quản lý

trên địa bàn.

 Các khu vực quốc phòng do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý:

Quy hoạch sư dụng đất, được trình bày trong Bảng 94 “Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030

tỉnh Sóc Trăng” tại mục 2.1 “Đất quốc phòng”. Các nội dung chi tiết, như: Danh mục các khu

vực mở rộng, quy hoạch mới bố trí cho công tác quốc phòng, do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bố trí,

không nằm trong QHT này.

 An ninh: Trong thời kỳ 2021-2030, thực hiện quy hoạch đất và đầu tư xây dựng trụ sở công

an thành phố Sóc Trăng, trụ sở công an các huyện. Đồng thời, quy hoạch để cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất đối với các vị trí hiện nay ngành công an đang quản lý. Tổng diện tích

đất bổ sung thời kỳ 2021-2030 là 197ha, trong đó: Đất ngành đang quản lý là 188ha; đất quy

hoạch bổ sung là 9ha.



PHÂN BỐ VÀ KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI THEO KHU VỰC CHỨC NĂNG

 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH

STT Mã

I DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

1 Đất nông nghiệp NNP

2 Đất phi nông nghiệp PNN

3 Đất chưa sử dụng CSD

 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH SÓC TRĂNG

Năm 2020

329.820

279.254

49.904

663

Năm 2030

329.820

251.173

77.984

663

Tăng (+); Giảm (-)

0,00

-28.081

28.081



ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH SÓC TRĂNG



PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN

TT
Vùng liên 

huyện Định hướng phát triển đến năm 2030

1

Vùng KT biển, 

gồm: H Cù Lao 

Dung, Long 

Phú, Trần Đề

TX Vĩnh Châu

Vùng kinh tế biển đóng vai trò là vùng kinh tế động lực của tỉnh, đóng góp vào GRDP

tăng dần, dự kiến năm 2030, chiếm 60-65% GRDP cả tỉnh. Là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành

đa lĩnh vực gồm: công nghiệp - thương mại dịch vụ hậu cần logistic - du lịch - nông nghiệp

gắn với kinh tế biển

 Công nghiệp và xây dựng: Phát triển nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời . Xây dựng KKT,

KCN (Khu kinh tế- cảng biển Trần Đề, KCN- cảng biển Đại Ngãi, KCN- cảng biển Mỹ Thanh),

cấp vùng (KCN Vĩnh Châu). Cụm CN đóng và sửa chữa tàu biển, các CCN chế biến thủy sản. Về

xây dựng: Đầu tư xây dựng cảng Đại Ngãi, cảng Trần Đề và cảng Mỹ Thanh, xây dựng KCHT

các KCN và các CCN.

 Dịch vụ-du lịch: phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển tại An Thạnh - Cù Lao Dung,

xây dựng Khu du lịch Cồn Nổi -Long Phú, Khu du lịch Hồ Bể TX Vĩnh Châu. Phát huy Tour du

lịch Sóc Trăng- Côn Đảo, hình thành các tour du lịch biển và ven biển mới: tour Vĩnh Châu- Long

Phú- Côn Đảo- Phú Quốc, tour Sóc Trăng- Rạch Giá - Hà Tiên,….

 Nông lâm thủy sản: phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi thả thủy sản, nhân rộng các

mô hình lúa tôm, lúa cá. Ổn định diện tích nuôi thuỷ sản, thâm canh tăng năng suất, mở rộng nuôi

công nghiệp và bán công nghiệp, qui hoạch sử dụng đất bãi bồi cho nuôi trồng và gây giống thuỷ

sản kết hợp trồng rừng ngập mặn.

 Phát triển cảng biển nước sâu Trần Đề



PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN

ST

T

Vùng 

liên huyện
Định hướng phát triển đến năm 2030

1

Vùng  nội 

địa, gồm: TP

Sóc Trăng, 

Kế Sách,  Mỹ 

Tú, Mỹ 

Xuyên, Châu 

Thành, 

Thạnh Trị, 

TX Ngã Năm

 Đây là vùng là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản ngọt, lợ.Vùng có sức giao thương
rất lớn nhờ sức mạnh nội sinh và những yếu tố ngoại ứng do giáp ranh với các tỉnh bạn, cụ thể
như : Khu vực Ngã Năm, Thạnh Trị, trong đó khu vực Ngã Năm giáp với Hậu Giang và liên hệ
thuận tiện với Cần Thơ và khu vực Thạnh Trị giáp với Bạc Liêu qua QL Phụng Hiệp

 Công nghiệp: Phát triển các KCN, CCN, các nhà máy chế biến rau, hoa quả, thịt, thực phẩm,

công nghiệp nhẹ (dệt, may mặc, giày dép, bao bì,…), cơ khí sản xuất thiết bị phụ tùng, lắp ráp máy

nông nghiệp, phương tiện vận tải. Phát triển các cụm TTCN ở các trung tâm xã, cụm xã, phát triển

làng nghề, các nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, đồ gỗ, cơ khí nhỏ sản

xuất vệ tinh cho các nhà máy lớn.

 Dịch vụ: phát triển dịch vụ tài chính- ngân hàng, viễn thông, vận chuyển đường bộ, thương mại,

các dịch vụ đào tạo, khoa học- công nghệ, y tế với TP Sóc Trăng là trung tâm DV-TM của tỉnh. Phát

triển các loại hình du lịch thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật truyền

thống, du lịch làng nghề, du lịch sông nước, nhà vườn, đưa du lịch trở thành ngành đóng góp quan

trọng vào phát triển kinh tế của Vùng.

 Nông thủy sản: huy động đầu tư hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới, tiêu chủ động cho diện tích đất

canh tác, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển mạnh các cây rau, củ, quả có giá

trị hàng hóa cao, các mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao. Phát triển các vùng chuyên canh

lúa chất lượng cao, vùng rau thực phẩm an toàn, vùng cây ăn quả đặc sản, vùng nuôi thả thủy sản tập

trung có hạ tầng cấp thoát nước kiên cố, vùng chăn nuôi tập trung gắn với chế biến.
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 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

o Vùng đô thị trung tâm: Là khu vực đô thị cũ. Định hướng xây dựng, cải tạo khu vực này theo hướng

phát huy vai trò, vị trí, chức năng là trung tâm giao 1ưu của tỉnh về thương mại dịch vụ, văn hóa du

lịch, khoa học – công nghệ, giáo dục và đào tạo; Bảo tồn các khu phố cũ, xây dựng trục cảnh quan –

văn hóa ven sông tạo dấu ấn riêng cho đô thị. Là đô thị trung tâm, cửa ngõ và là một cực phát triển của

vùng ĐBSCL

o Vùng đô thị phía Bắc: Định hướng phát triển theo hướng huyện Châu Thành và Long Phú gồm phường

5. Phát triển công nghiệp, đô thị thông qua các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 60.

o Vùng đô thị phía Đông: Hình thành các Trung tâm hành chính, trung tâm thể dục thể thao, quảng trường

trung tâm thành phố, các trung tâm dịch vụ thương mại mới, khu Lâm Viên, thông qua các tuyến đường

tỉnh 933 và 934.

o Vùng đô thị phía Tây: Định hướng phát triển khu vực phía Tây theo hướng huyện Mỹ Tú và Châu Thành,

gồm phường 7 và một phần phường 10 về phía Tây. Phát triển nông nghiệp và vùng lúa cao sản của tỉnh,

thông qua các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường tỉnh 939, 938.

o Vùng đô thị phía Nam: Định hướng phát triển khu vực phía Nam theo hướng huyện Mỹ Xuyên, gồm các

phường: 3,9 và một phần phường10 về phía Nam. Phát triển nông nghiệp, thủy sản thông qua các tuyến

đường tỉnh 933,934 và 935; phát triển các điêm dân cư, trung tâm giáo dục đào tạo kết hợp trung tâm

thương mại, khu bảo tôn Chùa Mahatup và công viên cây xanh của thành phố.



THỊ XÃ NGÃ NĂM

 Là đô thị trung tâm, cửa ngõ của tính và là một cực phát triển của vùng ĐBSCL. là thị xã phát triển toàn diện

nông nghiệp, công nghiêp và dịch vụ theo hướng tái cơ cấu, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn; kết

hợp xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa nông thôn, với các định hướng sau:

 Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản: Trong thời kỳ 2021-2030, Phát triển nông nghiệp toàn diện theo

hướng hình thành vùng sản xuất quy mô lớn: (1).Phát triển nông nghiệp theo hướng thị trường; (2).

Phân bố nông nghiệp phù hợp với môi trường sinh thái đảm bảo “thuận thiên” theo mô hình chuyên canh

và tổ chức sản xuất hiện đại; (3). Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

phù hợp với xu thế phát triển chung của cả tỉnh. Khuyến phát triển công nghiệp với nhiều loại hình, quy

mô và thành phần kinh tế; phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nông thôn, nghề thủ công truyền

thống, công nghiệp chế biến. Xây dựng KCHT CCN Ngã Năm, quy mô 44,88ha tại ngoại ô thị xã.

Phát triển dịch vụ - du lịch:

 Phát triển du lịch văn hóa Chợ Nổi Ngã Năm: Nâng cấp CSHT giao thông kết nối Chợ Nổi với

Quốc lộ 1A. Khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển hệ thống lưu trú cao cấp, tổ chức các lễ

hội và các sự kiện văn hóa; phát triển các khu mua sắm quanh Chợ Nổi.

 Phát triển các ngành dịch vụ-thương mại có lợi thế: Phát triển Trung tâm thương mại Phường 1 giai

đoạn 2, chợ và nhà ở dân cư thương mại Phường 2, xã Tân Long, chợ Nổi Ngã Năm; Phát triển dịch

vụ ngân hàng, thương mại, KH-CN, vận tải; Phát triển chợ đầu mối, chợ tổng hợp, siêu thị.



THỊ XÃ VĨNH CHÂU

Lợi thế của TX. Vĩnh Châu là giáp biển giàu tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời, thuộc vùng

nước mặn, lợ quanh năm có tiềm năng nuôi thả thủy sản mặn, lợ. Địa hình đất đai cao so với mặt

nước biển, được chọn là vùng ưu tiên phát triển công nghiệp, xây dựng KCN, CCN. Phát triển TTCN

 Nông nghiệp và nuôi thả thủy sản: Trong thời kỳ 2021-2030, TX. Ngã Năm phát triển nông nghiệp

toàn diện theo hướng tái cơ cấu, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn; kết hợp xây dựng nông thôn

mới theo hướng đô thị hóa nông thôn: (1). Phát triển nông nghiệp theo hướng thị trường; (2). Phân bố

nông nghiệp phù hợp với môi trường sinh thái; (3). Phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp điện gió, tiểu thủ công

nghiệp và xây dựng. Phát triển điện gió trên đất nuôi thả thủy sản với tổng công suất 95 MW ở xã

Vĩnh Hiệp (40 MW, 1040 ha, 25 vị trí), và ở xã Khánh Hòa (55M, 1400ha, 45 vị trí).

o Giai đoạn 2021-2025: Phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Vĩnh Châu quy mô 50 ha và

CCN Xây Đá B.

o Giai đoạn 2026-2030: Lập các phương án chi tiết xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cụm công

nghiệp Vĩnh Phước 50 ha. Sau 2030, dự kiến xây dựng CCN Khánh Hòa 50ha tại TX. Vĩnh Châu

 Phát triển dịch vụ - du lịch: Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái biển Hồ Bể. Phát triển các ngành

dịch vụ-thương mại có lợi thế. Đầu tư giai đoạn 2 xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ - tài

chính thị xã Vĩnh Châu; Chuyển khu vực Huyện ủy, các ban ngành, UBND phường 1,... thành khu

phố chợ đêm; Đầu tư một số trung tâm thương mại mới tại các khu đô thị mới.



HUYỆN THẠNH TRỊ

 Nông nghiệp và nuôi thả thủy sản: Trong giai đoạn 2021-2030, hình thành cụm NNCN cao, chuyên

về giống cây trồng, vật nuôi (lươn giống ), quy mô 20 ha. Đến năm 2024, huyện Thạnh Trị hoàn thành

xây dựng nông thôn mới.

o Vùng gò cao: quy mô DT: 5.297,9 ha, tập trung sản xuất lúa đặc sản, lúa cao sản, phát triển lúa –

màu, chuyên màu và chăn nuôi, bao gồm các xã Lâm Kiết, phía Nam các xã Tuân Tức, Lâm Tân.

o Vùng cao trung bình: quy mô DT: 8.030,6 ha, sản xuất lúa đặc sản, cơ cấu lúa tài nguyên mùa là

chủ lực, thực hiện mô hình lúa - màu, chuyên màu, phát triển chăn nuôi trang trại, bao gồm thị trấn

Phú Lộc, Hưng Lợi, xã Châu Hưng, phía nam xã Thạnh Trị.

o Vùng trũng thấp: quy mô DT:8550 ha, tập trung sản xuất lúa cao sản là chính gắn với lúa đặc sản,

lúa – thủy sản kết hợp, màu dưới chân ruộng và chăn nuôi; bao gồm các xã Thạnh Tân, phần lớn xã

Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, phía Bắc các xã Thạnh Trị, Tuân Tức, Lâm Tân.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Giai đoạn 2021-2026, xây dựng CCN Thị trấn Phú Lộc 75ha,

ven QL1A, đảm bảo giao thương thuận lợi. Ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm: các ngành nghề phụ

trợ cho sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề thâm dụng lao động như dệt may, da giày nhằm thu hút

lao động. Khu cụm nông nghiệp công nghệ cao: dự kiến mở rộng cơ sở giống quy mô 20 ha.

Phát triển dịch vụ - du lịch: Xây dựng điểm dừng Chân Thạnh Trị.



HUYỆN CHÂU THÀNH

 Nông nghiệp, nuôi thả thủy sản: Tập trung phát triển lúa đặc sản chất lượng cao và ứng dụng công

nghệ vào sản xuất, trong đó ưu tiên triển khai dự án xây dựng cánh đồng sản xuất thông minh (xã Phú

Tân với quy mô 60ha.; Phát triển vùng nguyên liệu cây đậu xanh với diện tích lớn hơn 1.000ha, gắn

với phát triển công nghiệp chế biến và vùng màu chuyên canh, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực

phẩm ở khu vực An Ninh, An Hiệp, Phú Tân, Phú Tâm. Xây dựng Nông thôn mới: huyện đạt chuẩn

Huyện nông thôn mới và 02 xã An Hiệp, Hồ Đắc Kiện đạt nông thôn mới nâng cao.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Tập trung đầu tư tuyến kinh tế: Phú Tân – An Hiệp - Thuận

Hòa – thị trấn Châu Thành với tổng diện tích khoảng 435 ha.

o Trong giai đoạn 2021-2025: Đầu tư và kêu gọi đầu tư lấp đầy cơ sở sản xuất, kinh doanh trong

CCN Xây Đá B mới (50 ha. ở xã Hồ Đắc Kiện).

o Trong giai đoạn 2026-2030: Xây dựng CCN Ấp Phụng Hiệp (70ha..)

Phát triển dịch vụ - du lịch: Phát triển nhanh mạng lưới thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện theo

hướng sản xuất kinh doanh trên tuyến Phú Tân, An Hiệp, Thuận Hòa, thị trấn Châu Thành; và trên

tuyến Quốc lộ 1A từ An Hiệp đến thành phố SócTrăng, dưới hình thức điểm dừng chân cho khách du

lịch, khách sạn, khu vui chơi, giải trí. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và khai thác hệ thống chợ hiện có

và có giải pháp đưa chợ Hồ Đắc Kiện, chợ Bưng Tróp vào hoạt động. Xây dựng xã Phú Tâm trở

thành trung tâm dịch vụ thương mại mới của vùng Đông quốc lộ 1A; khu vực xã An Ninh trở thành

trung tâm dịch vụ thương mại vùng phía Tây Quốc lộ 1A của huyện.



HUYỆN KẾ SÁCH

 Nông nghiệp, nuôi thả thủy sản: Chuyển đổi nông nghiệp hiệu quả, bền vững và xây dựng nông

thôn mới, trên cơ sở phát triển thủy lợi.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Thu hút sản xuất CN vào các CCN đã xây dựng trên địa bàn

o Trong giai đoạn 2021-2025: Xây dựng CCN An Lạc Thôn 1 quy mô 32,1ha, thành lập CCN Làng

nghề Xuân Hòa 50 ha

o Trong giai đoạn 2026-2030: Xây dựng CCN An Lạc Thôn 2 quy mô 42,6ha.

o Sau năm 2030:Xây dựng CCN An Mỹ (40ha), Cái Côn 3(40ha), An Lạc Tây (50ha), Nhơn Mỹ

(50ha)

 Phát triển dịch vụ - du lịch: Xây dựng khu du lịch sinh thái sông nước miệt vườn Cồn Mỹ Phước

và các điểm du lịch trên tuyến QL Nam sông Hậu. Đầu tư thâm canh các vùng trồng cây ăn trái kết hợp

với phát triển du lịch sinh thái miệt vườn. Hình thành các tuyến du lịch từ huyện Kế Sách đến các khu

du lịch trong tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, tuyến Kế Sách-Vĩnh Châu-Bạc Liêu và đi đến nhiều

tỉnh khác.

 Phát triển hệ thống đô thị - nông thôn: Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện; thực hiện

tốt chủ trương tạo vốn từ quỹ đất để xây dựng các khu dân cư đô thị mới, phấn đấu đưa trung tâm các xã

Thới An Hội, An Lạc Tây, Nhơn Mỹ, Đại Hải đạt tiêu chí độ thị loại V; đầu tư, xây dựng thị trấn Kế

Sách và thị trấn An Lạc Thôn hướng tới mục tiêu đô thị loại IV. Xây dựng nông thôn mới.



HUYỆN MỸ TÚ
 Nông nghiệp, nuôi thả thủy sản:

o Phát triển các loại cây trồng có lượi thế: lúa, màu, chăn nuôi, thủy sản, cây ăn trái. Phát triển KCHT

đề án nuôi cá đồng tự nhiên.

o Tiếp tục thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới theo hướng mỗi xã đều có 01 mô hình liên kết

chuỗi giá trị, 1 của hàng OCOP trên địa bàn,

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:

o Trong giai đoạn 2021-2025: Khẩn trương xây dựng CCN tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, với quy

mô 20 ha, đáp ứng yêu cầu sắp xếp các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gây ô

nhiễm môi trường đưa vào CCN. Bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Long Hưng để tạo điều kiện

phát triển tiểu thủ công nghiệp cho các nhiệm kỳ tiếp theo

o Trong giai đoạn 2026-2030: xây dựng CCN Long Hưng 52,26ha.

 Phát triển dịch vụ - du lịch:

o Thương mại: Nâng cao thương hiệu sản phẩm trong vùng huyện, mở rộng thị trường và đẩy mạnh

xuất khẩu. Tập trung phát triển trung tâm thương mại Long Hưng, chợ Phước Bình, Mỹ Tú. Đa dạng

các hoạt động dịch vụ như dịch vụ cung ứng, tiêu dùng, xây dựng, vận tải, du lịch, bưu chính viễn

thông.

o Du lịch: Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng; Phát triển giao

thông nội bộ trong rừng tràm để du khách tham quan; xây dựng các cơ sở lưu trú – nghỉ dưỡng



HUYỆN CÙ LAO DUNG
 Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phát huy giá trị văn hóa lịch

sử gắn với phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực quan trọng cho phát triển

kinh tế - xã hội. Phát triển nông nghiệp của huyện theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:

o Trong giai đoạn 2021-2025: Ưu tiên phát triển du lịch sinh thái nên hạn chế phát triển công nghiệp.

o Trong giai đoạn 2026-2030: Xây dựng CCN An Thạnh 3 quy mô 50ha. Sau năm 2030, xây dựng

CCN An Thạnh (40ha). Thu hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn và dọc các tuyến giao thông quan

trọng (với điều kiện thẩm định kỹ về các điều kiện phát thải ra môi trường được hạn chế ở mức tối thiểu

và không ảnh hưởng đến môi trường…

 Phát triển dịch vụ - du lịch: Phát huy lợi thế các các tuyến giao thông Quản Lộ Phụng Hiệp, đường

tỉnh 940,... huyện Mỹ Tú phát triển dịch vụ, thương mại theo các hướng sau đây:

o Thương mại: Xây dựng trung tâm thương mại tại các đô thị An Thạnh 3 (giai đoạn 2021-2025) và tại

đô thị Cù Lao Dung (giai đoạn 2026-2030) đáp ứng yêu cầu nâng cấp, nâng loại của 2 đô thị này.

o Du lịch: Phát triển kinh tế du lịch Cù Lao Dung thời kỳ 2021-2030 trên cở gắn kết phát triển với các

tour tuyến du lịch khác trong vùng ĐBSCL, các tuyến du lịch liên tỉnh như tuyến An Giang – Cần Thơ –

Sóc Trăng – Côn Đảo, tuyến du lịch trên sông Hậu (Cần Thơ – Sóc Trăng., tuyến du lịch ven biển Cà

Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng, tuyến Bến Tre- Trà Vinh- Sóc Trăng- Côn Đảo, tuyến Trần Đề - Côn Đảo.



HUYỆN LONG PHÚ

 Nông nghiệp, nuôi thả thủy sản: Phát triển vùng trồng nhãn ở Song Phụng, Đại Ngãi, Long Đức, thị

trấn Long Phú; vùng trồng bưởi da xanh ở Phú Hữu, thị trấn Long Phú, Trường Khánh,… Phát triển

nuôi thả thủy sản ven sông Hậu và thuỷ sản nước ngọt theo hướng hiệu quả và bền vững. Tổ chức lại sản

xuất vùng nuôi thuỷ sản, nhất là khu vực nuôi tôm nước lợ,...

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản

và, dịch vụ nghề cá (công nghiệp cơ khí đóng mới và sửa chữa tàu). Trong giai đoạn 2026-2030, xây

dựng CCN Long Đức 1 (75 ha) và Long Đức 2 (75 ha) ở xã Long Đức và Trung tâm nhiệt điện Long

Phú (410 ha)..

Phát triển dịch vụ - du lịch: Hoạt động du lịch tập trung vào công tác bảo tồn các di tích lịch sử (khu

di tích Lương Định Của, Chùa Quan Âm thị trấn Đại Ngãi, …). Bảo tồn hệ thống chùa chiền và định

hướng phát triển dịch vụ cho du khách. Ngoài ra, có thể phát triển mô hình du lịch sinh thái sông nước

miệt vườn ở một số địa bàn có nhiều vườn trái. Trên cơ sở phát triển mô hình du lịch và điểm đến, phối

hợp với các huyện thị để kết nối tour tuyến.

Riêng dự án đầu tư Khu sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp sân golf (khoảng 170 ha) tại Khu Cồn Lý Quyên

thuộc xã Song Phụng (đã khảo sát, lập quy hoạch., cần đánh giá lại về tiềm năng thu hút du khách, nếu

không khả thi thì có thể loại bỏ dự án.



HUYỆN MỸ XUYÊN

 Nông nghiệp, nuôi thả thủy sản: Đẩy mạnh phát triển lúa đặc sản, lúa chất lượng cao các loại.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái, thích ứng trong điều kiện
biến đổi khí hậu, hạn, xâm nhập mặn.

 Tiểu vùng trồng lúa: Nằm ở khu vực phía Bắc huyện giáp với trục QL1A, gồm toàn bộ ranh
giới thị trấn Mỹ Xuyên, xã Đại Tâm và một phần các xã Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Quới.

 Tiểu vùng Tôm - Lúa: Nằm ở khu vực phía Nam của huyện. Phạm vi bao gồm một phần xã
Thạnh Phú, Thạnh Quới và các xã phía Nam như Ngọc Đông, Ngọc Tố, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2,
Gia Hòa 1, Gia Hòa 2.

 Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Lấy ĐT 940 là trục phát triển Đô thị - dịch vụ - CN kết
nối không gian theo hướng Bắc – Nam, phía Bắc kết nối với QL1A và huyện Mỹ Tú, phía Nam
kết nối với ĐT937B, ĐT936B, QL Nam sông Hậu và TX Vĩnh Châu. Ưu tiên phát triển các ngành
CNCB sử dụng sản phẩm NN và thủy sản nhằm phát huy lợi thế của Huyện

Thời kỳ 2021-2030: Thu hút đầu tư xây dựng, phát triển 2 cụm công nghiệp: CNN Thạnh Phú
và CCN Đại Tâm.

Sau năm 2030: Xây dựng CCN Thạnh Phú 4 và Cụm công nghiệp Dương Kiển (Hòa Tú)

 Phát triển dịch vụ - du lịch: Xây chợ mới tại thị trấn huyện li mới, xây dựng siêu thị tổng hợp
tại các khu vực tập trung dân cư như thị trấn Mỹ Xuyên. Chỉnh trang nâng cấp các chợ Dương
Kiển, Nhu Gia, Hoài Qưới. Xây mới các chợ Tham Đôn, Đào Viên, Đại Tâm, Vĩnh B, Hòa Tú
1. Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái - tâm linh Vườn Cò Sáu Xom.



HUYỆN TRẦN ĐỀ

 Nông nghiệp, nuôi thả thủy sản: Tiểu vùng I: Vùng nuôi thả thủy sản chuyên canh, tập trung chủ

yếu ở các xã tiếp giáp biển Đông: xã Liêu Tú, Trung Bình, Lịch Hội Thượng và thị trấn Trần Đề.

Tiểu vùng II: Vùng chuyên canh lúa lúa đặc sản công nghệ cao: chủ yếu tập trung ở xã: Viên Bình,

Viên An, Tài Văn, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Liêu Tú, Đại Ân 2,T/Trấn Lịch Hội Thượng.

 Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:. Phối hợp các ngành chức năng của tỉnh triển khai hạ tầng

KCN Trần Đề và các CCN đã được phê duyệt. Trong thời kỳ 2021-2030, phát triển công nghiệp theo

định hướng sau đây:

 Phát triển KCHT CCN Tài Văn và CCN Lịch Hội Thượng, KCHT Trung tâm đầu mối (TTĐM)

nông nghiệp Trần Đề, xây dựng cảng Trần Đề, xây dựng KCHT khu kinh tế biển;

 Xây dựng các nhà máy điện gió, điện mặt trời;

 Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến có lợi thế cạnh tranh, cụ thể như công nghiệp

chế biến hàng nông, thủy sản phục vụ xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ…

 Phát triển dịch vụ - du lịch: Thời kỳ 2021-2030, huyện tạo dựng sự khác biệt của du lịch với các

định hướng chính sau đây: Triển khai dự án Khu du lịch Mỏ Ó (là 01 trong 6 sản phẩm du lịch của

tỉnh); Triển khai dự án Phố Biển Trần Đề (điểm dịch vụ du lịch); Phát triển mô hình du lịch cộng đồng

theo thiết kế của Đề án du lịch cộng đồng đã được thông qua; Xây dựng hệ thống FarmStay trong rừng

bần; Xây dựng điểm dừng chân trên địa bàn:



VI. XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHAI THÁC, BẢO 

VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ 

ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TRÊN LÃNH THỔ TỈNH SÓC TRĂNG



VI. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, ĐA DẠNG SINH 

HỌC, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khu vực nghiên cứu phân vùng nguồn nước: Khu vực nghiên cứu khoáng vật xây dựng:



VI. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, ĐA DẠNG SINH 

HỌC, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Phân vùng rủi  ro sạt lở bờ sông, bờ biển tỉnh Sóc Trăng:



VI. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, ĐA DẠNG SINH 

HỌC, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Phân vùng rủi ro hạn hán tỉnh Sóc Trăng: Phân vùng rủi ro ngập mặn tỉnh Sóc Trăng:



VI. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, ĐA DẠNG SINH 

HỌC, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



VII. XÂY DỰNG DANH MỤC DỰ ÁN VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN

 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ: 9 TIÊU CHÍ

Ưu tiên về quy mô dự án: Các dự án có quy mô lớn, là trụ cột, đột phá cho phát triển. SP của dự án là sản xuất

SPQG, SP chủ lực, SP trọng điểm thuộc Danh mục SPQG được Thủ tướng CP phê duyệt theo từng thời kỳ.

Ưu tiên theo cấp quy hoạch: dự án đầu tư được đề xuất tại quy hoạch cấp cao hơn được ưu tiên so với dự án

tại quy hoạch cấp thấp hơn.

Ưu tiên theo Vùng quy hoạch: được quy hoạch là vùng kinh tế động lực của quốc gia (khu KT, vùng KTTĐ)

hoặc vùng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư (địa bàn KT-XH khó khăn, vùng biên giới, hải đảo…).

 Là vấn đề cấp bách hoặc bức xúc của nhân dân cần phải giải quyết ngay: như đảm bảo an AN-QP, an toàn xã

hội, phòng chống thiên tai…).

Mang lại lợi ích cho số đông: Là dự án mà đông đảo xã hội, nhân dân và chính quyền địa phương đồng thuận,

có nhu cầu và mong đợi.

 Là dự án có tính kết nối tăng khả năng liên kết vùng, liên kết ngành, liên kết doanh nghiệp…)

Áp dụng Khoa học, kỹ thuật và công nghệ cao của thế giới. Nếu là dự án của nhà đầu tư nước ngoài, ưu tiên

dự án có chuyển giao công nghệ, hạn chế tối đa việc biến đổi, phá vỡ cấu trúc sinh thái môi trường hiện có.

Đảm bảo lợi ích kinh tế của nhà nước và các phúc lợi xã hội khác. Góp phần nâng cao danh dự, uy tín, vị thế

của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ưu tiên dự án dự báo sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân, giảm

gánh nặng tối đa cho ngân sách nhà nước.



VII. DANH MỤC DỰ ÁN VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN

 DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

 ĐÂY LÀ NỘI DUNG QUAN TRỌNG, CẦN CÓ SỰ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

TRONG TỈNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG.

 ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ KIẾN XEM TRONG BÁO CÁO QUY HOẠCH.



VIII:  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

 NHU CẦU VÀ CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ THEO NGUỒN VỐN

STT Chỉ tiêu
Giai đoạn

Cơ cấu 

(%)

Tốc độ 

tăng 

BQ 

(%)
2021-2025 2026-2030 2021-2030

Tổng số 279143 1020643 1299786 100 13,7

1 Vốn Ngân sách nhà nước 47678 86200 133878 10,3 11,7

2 Vốn ODA 4128 6271 10398 0,8 9,2

3 Vốn Trái phiếu Chính phủ 4490 5908 10398 0,8 9,2

4 Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 46634 114540 161173 12,4 21,9

5 Vốn đầu tư của các doanh nghiệp 130315 387000 517315 39,8 13,3

6 Vốn đầu tư khu vực dân cư 151213 315412 466624 35,9 13,1



GIẢI PHÁP VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

 NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH: 8 NHÓM

Nhóm giải pháp, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư

Nhóm giải pháp về phát triển và cung ứng nguồn nhân lực

Nhóm giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ

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

Nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển các khu vực chức năng, phát triển đô

thị, nông thôn

Thực hiện tốt công tác đảm bảo QP; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch
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