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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp,
đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và
du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo (Nghị quyết
số 04-NQ/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện
Nghị quyết số 04-NQ/TU cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn
2021 - 2025 và các năm tiếp theo.
2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của
Kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nhằm
nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá
trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
3. Trên cơ sở Kế hoạch, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch,
phương án, biện pháp chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công;
đồng thời là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp.
II. Nội dung
1. Về phát triển công nghiệp
1.1. Mục tiêu
- Phát huy tối đa mọi nguồn lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp.
Ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, dự án công nghiệp có tiềm năng, đóng góp
lớn vào ngân sách, doanh nghiệp sử dụng lao động trong tỉnh.
- Ưu tiên nguồn lực đầu tư, tạo quỹ đất sạch trong khu, cụm công nghiệp
tập trung tại huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và các cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố.
- Phấn đấu ngành công nghiệp tăng trưởng 17% - 18%/năm; tỷ trọng
ngành công nghiệp tăng lên 28% năm 2025 trong cơ cấu kinh tế.
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- Năng suất lao động khu vực công nghiệp tăng từ 130 triệu đồng/lao động
năm 2020 lên 280 triệu đồng/lao động vào năm 2025.
- Đến năm 2025, huyện Châu Thành cơ bản trở thành huyện công nghiệp.
1.2. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Công tác quy hoạch:
- Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn
đến 2050 (Quy hoạch tỉnh); ưu tiên quy hoạch vùng huyện Châu Thành và
huyện Châu Thành A, hoàn thành và phê duyệt trong quý I năm 2022.
- Lập kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 để làm cơ sở triển khai các dự án
phát triển công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đô thị, du lịch,
hạ tầng giao thông phục vụ công nghiệp.
- Lập Đề án Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp tập trung; phương
án phát triển cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021 - 2030, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050.
- Rà soát điều chỉnh mạng lưới giao thông để chuẩn bị kết nối tốt nhất vào
hệ thống đường cao tốc Quốc gia, Quốc lộ và đường tỉnh lộ, cũng như kết nối
vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch.
b) Phát triển khu, cụm công nghiệp:
- Đầu tư hoàn thiện, đồng bộ các khu, cụm công nghiệp hiện hữu. Ưu tiên
bố trí vốn đầu tư hoàn thiện khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, khu công nghiệp
Sông Hậu trong năm 2022.
- Thành lập mới 07 khu công nghiệp với diện tích khoảng 1.884 ha tại huyện
Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp. Đầu tư 02 khu tái định
cư để phục vụ nhu cầu tái định cư trong quá trình thu hồi đất tạo quỹ đất sạch cho
các khu, cụm công nghiệp.
- Thành lập mới 05 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và mở rộng 02
cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố
khoảng 261,5 ha.
c) Thu hút đầu tư:
- Đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh
cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp phù hợp với Quy hoạch tỉnh.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, tránh
chồng chéo; đồng thời, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các cơ chế,
chính sách ưu đãi cho phát triển công nghiệp.
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- Tập trung nguồn lực tạo quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp
để mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào Tỉnh, tạo ưu thế cạnh tranh và đón bắt hướng
dịch chuyển đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long. Quan tâm phát triển hạ tầng
công nghiệp, chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối với khu, cụm công nghiệp và hạ
tầng trong khu, cụm công nghiệp.
- Xây dựng cẩm nang, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội,
chính sách đầu tư của Tỉnh. Lấy năm 2022 là năm doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang,
với quan điểm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Tổ chức “Hội nghị xúc tiến
đầu tư” và “Hội thảo Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào tỉnh Hậu Giang” trong
quý I năm 2022.
d) Phương án huy động vốn đầu tư, tạo quỹ đất sạch:
- Phương án 1: Nhà nước bố trí 100% ngân sách từ nguồn đầu tư công
trung hạn 2021 - 2025 tạo quỹ đất sạch để mời gọi các doanh nghiệp đầu tư dự
án theo lĩnh vực ưu tiên đầu tư.
- Phương án 2: Nhà nước và doanh nghiệp cùng tham gia giải phóng mặt bằng
theo hình thức đối tác công tư (PPP): Ngân sách nhà nước 50%, nhà đầu tư
ứng trước 50% tổng mức đầu tư tạo quỹ đất sạch; nhà đầu tư sẽ được khấu trừ
vào tiền thuê đất toàn bộ số tiền ứng trước.
- Phương án 3: Nhà nước lập và phê duyệt các khu, cụm công nghiệp
tập trung: doanh nghiệp ứng trước 100% vốn đầu tư hoàn chỉnh khu, cụm theo
quy hoạch được duyệt (bao gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng); hoặc
doanh nghiệp ứng 100% vốn để Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng, sau đó
cho doanh nghiệp thuê đất để triển khai dự án đầu tư. Toàn bộ số tiền ứng trước
của doanh nghiệp sẽ được khấu trừ tiền thuê đất trả 01 lần cho thời hạn 50 năm
theo quy định.
Ưu tiên phân bổ ngân sách chi đầu tư phát triển cho mục tiêu tạo quỹ đất
sạch cho các khu, cụm công nghiệp và huy động vốn ứng trước của nhà đầu tư
theo kế hoạch cơ cấu vốn đầu tư:
(1) Đối với khu công nghiệp:
* Huyện Châu Thành (khoảng 950 ha): Phân kỳ vốn đầu tư:
- Giai đoạn 1 (2022 - 2023), diện tích khoảng 166 ha, trong đó: vốn ngân
sách đầu tư Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại
khoảng 46 ha); vốn nhà đầu tư: Khu công nghiệp Đông Phú diện tích khoảng
120 ha.
- Giai đoạn 2 (2023 - 2025) diện tích khoảng 830 ha, trong đó: vốn ngân
sách đầu tư Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2 diện tích khoảng 300 ha.
Kêu gọi đầu tư diện tích khoảng 530 ha (Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2
diện tích khoảng 290 ha; Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 3 diện tích
khoảng 240 ha) và kêu gọi đầu tư khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp
Sông Hậu - giai đoạn 2 diện tích khoảng 24 ha.
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* Huyện Châu Thành A (khoảng 644 ha): Phân kỳ vốn đầu tư:
- Giai đoạn 1 (2022 - 2023), đầu tư hoàn thiện Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh
(giải phóng mặt bằng diện tích còn lại khoảng 25 ha) bằng vốn ngân sách.
- Giai đoạn 2 (2023 - 2025) diện tích khoảng 644 ha (trong đó: vốn ngân sách
đầu tư Khu công nghiệp Tân Hòa, diện tích khoảng 392 ha; kêu gọi nhà đầu tư
252 ha tại Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A); đầu tư khu tái định cư phục vụ
Khu công nghiệp Tân Hòa, diện tích khoảng 40 ha.
* Huyện Phụng Hiệp: Kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp Long Thạnh,
diện tích khoảng 290 ha, giai đoạn 2023 - 2025.
(2) Đối với cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
Giai đoạn 2023 - 2025 phân bổ vốn ngân sách đầu tư mới 05 cụm công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp và mở rộng 02 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
diện tích khoảng 261,5 ha, cụ thể:
- Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Phước Hưng, huyện
Phụng Hiệp, diện tích khoảng 50 ha.
- Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Thành, thành phố Ngã Bảy,
diện tích khoảng 50 ha.
- Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Vị Bình, huyện Vị Thủy, diện tích
khoảng 50 ha.
- Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ,
diện tích khoảng 30 ha.
- Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phú Tân, huyện Châu Thành,
diện tích khoảng 50 ha.
- Mở rộng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh,
diện tích khoảng 74 ha (mở rộng thêm khoảng 11,5 ha).
- Mở rộng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ,
diện tích khoảng 68,2 ha (mở rộng thêm khoảng 20 ha).
2. Về phát triển nông nghiệp
2.1. Mục tiêu
- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Dịch chuyển
từ phát triển chiều rộng, tự phát sang phát triển quy mô sản xuất hàng hóa lớn,
chất lượng cao, thông qua các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, hình thành các
chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, sơ chế và chế biến. Có định hướng, tập trung
gia tăng giá trị sản phẩm gắn với thị trường. Thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng
đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng với biến đổi
khí hậu, ứng phó với thiên tai.
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- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực nông, lâm, thủy sản bình quân đạt
3%/năm giai đoạn 2021 - 2025, tỷ trọng khu vực I giảm còn dưới 20% vào
năm 2025. Cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, nâng thu nhập
bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng tối thiếu 2 lần so với năm 2020.
Nâng năng suất lao động khu vực I bằng mức bình quân của khu vực đồng bằng
sông Cửu Long.
- Xây dựng thành công 5 nông sản chủ lực, có thế mạnh, có giá trị kinh tế cao,
định vị thương hiệu tiêu thụ ở ba thị trường: tại chỗ, vùng miền và xuất khẩu
(lúa, mít, chanh không hạt, cá thát lát, lươn đồng).
- Xây dựng 15 mô hình hợp tác xã (HTX) và 03 liên hiệp HTX được đầu tư
đồng bộ về kết cấu hạ tầng, máy móc, thiết bị và phát triển toàn diện, hoạt động
hiệu quả. Xây dựng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong sản xuất
nông nghiệp, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, tối đa hóa việc tái tạo
và tận dụng phế phẩm trong nông nghiệp để tạo thêm sản phẩm mới.
2.2. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Cơ cấu lại ngành nông nghiệp:
- Thực hiện quy hoạch chung của tỉnh, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng trên
cơ sở đó tập trung quy hoạch tổng thể các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và
các nông sản đặc trưng của tỉnh phù hợp với yếu tố thổ nhưỡng của từng vùng,
từng địa phương và nhu cầu của thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
- Nghiên cứu phát triển các giống lúa, giống cây, con có năng suất,
chất lượng cao, có khả năng chống chịu với sâu bệnh và thích ứng với biến đổi
khí hậu, có giá trị kinh tế cao, phù hợp nhu cầu thị trường trong nước và
xuất khẩu. Kêu gọi các doanh nghiệp triển khai thực hiện đầu tư một số mô hình
kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Phát triển lĩnh vực công nghiệp chế biến
nông, lâm, thủy sản góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản.
- Tăng cường vai trò của nhà nước trong chuyển đổi, cơ cấu lại ngành
nông nghiệp của tỉnh. Nhà nước tham gia, hỗ trợ, dẫn dắt quá trình nghiên cứu,
triển khai chương trình, dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phát triển giống
cây, con... Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển chuỗi giá trị trên cây, con chủ lực
và các nông sản đặc trưng của tỉnh.
- Chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa sang cây trồng khác có
hiệu quả cao hơn hoặc làm đất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp,
đô thị và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.
b) Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản, xúc
tiến thương mại và phát triển thị trường gắn với chuyển đổi số:
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- Phát triển nông nghiệp toàn diện trên quan điểm tập trung đất đai nhưng
nông dân vẫn là chủ thể nhằm mục đích xây dựng các khu nông nghiệp tập trung,
đa giá trị, tạo điều kiện đầu tư mở rộng quy mô; xây dựng vùng sản xuất tập trung
gắn sản xuất với chế biến và thị trường, hình thành các mô hình sản xuất theo
chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tăng khả
năng cạnh tranh và nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, tăng thu nhập cho
nông dân.
- Hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, cử cán bộ, đảng viên
tham gia thành viên của hợp tác xã. Thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư
nhà máy, thu hoạch, thu mua, chế biến nông sản, đưa sản phẩm vào chuỗi
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp,
người dân xây dựng quy trình chất lượng sản phẩm, chỉ dẫn địa lý sản phẩm và
quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản vươn ra ngoài tỉnh (lựa chọn một số
sản phẩm nông sản ưu việt, sản lượng và giá trị cao: lúa gạo, mít, chanh không hạt,
khóm Cầu Đúc, cá thát lát, lươn đồng và các sản phẩm nông sản đặc trưng
của tỉnh).
- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, xây dựng
mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của tỉnh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản,
giảm thất thoát sau thu hoạch, tránh việc bị động dẫn đến phải giải cứu nông sản.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp như: cơ sở dữ liệu về
thổ nhưỡng, vùng trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, phòng, chống thiên tai; cơ cở
dữ liệu phục vụ đăng ký, khai báo, theo dõi, cập nhật các dữ liệu của ngành.
Ứng dụng công nghệ thông minh trong lắp đặt các thiết bị dự báo sâu bệnh,
dự báo mặn tự động, lắp đặt các trạm giám sát nông nghiệp thông minh.
c) Nâng cao năng suất lao động và thu nhập:
- Hỗ trợ đầu tư các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, nghề thủ công để giải quyết
việc làm cho lao động nông nhàn khu vực nông thôn góp phần tăng thu nhập và
thực hiện xu thế “ly nông bất ly hương”.
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất;
thúc đẩy cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, tiến tới mở rộng áp dụng
tự động hóa trong nông nghiệp.
- Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp để chủ động trong
kỹ thuật canh tác, trong ứng dụng khoa học công nghệ và trong quảng bá tiếp thị
tiêu thụ sản phẩm để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.
d) Vốn đầu tư và cơ chế chính sách:
- Thực hiện rà soát cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp theo mục tiêu phát triển nông nghiệp của Tỉnh.
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- Lập và thông qua kế hoạch ưu tiên ngân sách cho lĩnh vực tái cơ cấu ngành
nông nghiệp với quan điểm vốn nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển
nông nghiệp là vốn mồi, dẫn dắt, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia.
Hỗ trợ trang bị máy móc, thiết bị nhằm nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp.
- Bố trí kinh phí lập bản đổ thổ nhưỡng, lập quy hoạch, định hướng phát triển
vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi; kinh phí thực hiện các chương trình quảng bá,
xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nông sản; phát triển thương hiệu các
sản phẩm nông sản chủ lực của Tỉnh và sản phẩm định vị thị trường.
- Hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo
quy hoạch được phê duyệt; hỗ trợ một phần vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng cho
phát triển vùng sản xuất tập trung, phát triển các giống cây, con chất lượng cao,
hệ thống quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học, công nghệ
vào sản xuất.
- Hỗ trợ vốn để khuyến khích thành lập hợp tác xã sản xuất, thu hoạch,
tạm trữ, thu mua, sơ chế nông sản, khắc phục tình trạng “cò” ép giá và giảm
thiểu tình trạng được mùa mất giá.
3. Về phát triển đô thị
3.1. Mục tiêu
- Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa của Tỉnh đến năm 2025 đạt trên 32%.
- Xây dựng huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A theo hướng phát triển
thành đô thị - công nghiệp. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối
với thành phố Cần Thơ để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh;
Quan tâm đầu tư phát triển thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã
Long Mỹ với vai trò hạt nhân tăng trưởng của Tỉnh. Phát triển các dự án
chiến lược, trọng điểm có sức lan tỏa và hỗ trợ các đô thị khác phát triển.
- Xây dựng kết cấu hạ tầng các đô thị đồng bộ, theo hướng hiện đại, tiếp cận
các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm.
Đồng thời, tập trung nguồn lực để đầu tư các tuyến đường giao thông trọng yếu
tại các đô thị, khu vực có lợi thế về thu hút đầu tư để khai thác quỹ đất (hai bên đường)
có hiệu quả, nhằm gia tăng các nguồn lực tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng các
đô thị, khu, cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, con người và
thiên nhiên, bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng phó với
biến đổi khí hậu.
- Phát triển các cơ sở hạ tầng xã hội và các dịch vụ cần thiết, trung tâm
thương mại, dịch vụ. Cải thiện hạ tầng cơ sở công cộng, các khu văn hóa,
giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế và giải trí cấp tỉnh.
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3.2. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Nâng loại đô thị và phát triển đô thị:
- Triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình phát triển đô thị tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, năm 2023
công nhận xã Đông Phú, huyện Châu Thành đạt tiêu chí đô thị loại V; tiếp tục
rà soát, đầu tư bổ sung để nâng loại các đô thị loại V lên loại IV phù hợp với
Chương trình phát triển đô thị tỉnh và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc
giai đoạn 2021 - 2030; năm 2024 đề nghị công nhận 03 thị trấn đối với các đô thị
loại V gồm: đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp; đô thị Xà Phiên, huyện
Long Mỹ và đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành.
- Rà soát, điều chỉnh và lập mới các đồ án Quy hoạch xây dựng (Quy hoạch
xây dựng vùng huyện, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch xây dựng khu chức năng)
để đảm bảo phục vụ cho quá trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển
không gian đô thị, định hướng phát triển các khu chức năng, để làm cơ sở kêu gọi,
thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ - du lịch. Đến năm 2025,
đảm bảo hoàn thành điều chỉnh và lập mới 12 đồ án Quy hoạch xây dựng, cụ thể
như sau:
+ Hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành
và huyện Châu Thành A trong quý I năm 2022.
+ Hoàn thành phê duyệt 08 đồ án Quy hoạch chung đô thị đến năm 2040:
Đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành; đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành;
đô thị Một Ngàn, huyện Châu Thành A; đô thị Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A;
đô thị Cái Tắc, huyện Châu Thành A; đô thị Cây Dương, huyện Phụng Hiệp;
đô thị Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp; đô thị Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.
Hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Đông Bắc đô thị Vị Thanh và
vùng phụ cận tỉnh Hậu Giang và đồ án Quy hoạch xây dựng hai bên đường
Quốc lộ 61C.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 11 tháng 6
năm 2021 của UBND tỉnh xây dựng đô thị Cái Tắc đến năm 2025 đạt tiêu chí
đô thị loại IV.
- Rà soát và xây dựng kế hoạch nâng chất các tiêu chí đô thị loại II đối với
thành phố Vị Thanh, đô thị loại III đối với thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ
để đảm bảo xứng tầm phát triển là các đô thị hạt nhân của tỉnh.
b) Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị:
- Tăng cường kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn Nhà đầu tư thực
hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phát triển nhà ở
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước từ
nguồn mở rộng, phát triển các dự án đô thị; thu hút vốn đầu tư phát triển nhà ở
xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh khoảng 12.195 tỷ đồng trong giai đoạn
2021 - 2025.
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- Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện dự thảo Đề xuất
dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang vốn vay AFD.
- UBND cấp huyện thực hiện xây dựng Kế hoạch chỉnh trang đô thị hàng năm
để xây dựng các đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
4. Về phát triển du lịch
4.1. Mục tiêu
- Khơi dậy hiện thực hóa tiềm năng du lịch của tỉnh; nâng cao chất lượng
các hoạt động và xây dựng sản phẩm trong lĩnh vực du lịch, quảng bá hình ảnh
Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước.
- Tập trung xây dựng thành công 2 điểm nhấn du lịch của tỉnh trong giai đoạn
2021 - 2025 vươn tầm khu vực và cả nước: Du lịch trên Tàu tuyến Kênh Xà No đi
làng khóm Cầu Đúc và Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng,
huyện Phụng Hiệp.
- Phấn đấu tổng số lượt khách tham quan du lịch đến tỉnh vào năm 2025:
700.000 lượt, trong đó: 28.000 lượt khách quốc tế và 672.000 lượt khách nội địa;
tổng thu từ du lịch năm 2025 đạt trên 300 tỷ đồng và gia tăng bền vững các
năm sau.
- Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 06 điểm du lịch: Thành phố Vị Thanh
(01), thành phố Ngã Bảy (01), huyện Vị Thủy (01), huyện Châu Thành A (01),
huyện Châu Thành (01), huyện Phụng Hiệp (01); đến năm 2030 đưa Khu Bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển
Khu du lịch Quốc gia.
4.2. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Xây dựng điểm nhấn và sản phẩm du lịch:
Xây dựng 02 sản phẩm du lịch gồm: Khai thác tàu du lịch trên kênh xáng
Xà No đi làng khóm Cầu Đúc - Khu căn cứ Tỉnh ủy tại thành phố Vị Thanh, khu
nghỉ chân, ẩm thực, mua quà lưu niệm và đầu tư khu Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng - Kết nối với các khu di tích lịch sử, điểm tham
quan du lịch khác trong tỉnh.
Xây dựng một số sản phẩm đặc trưng để làm quà lưu niệm cho du khách,
qua đó gia tăng hấp dẫn khách du lịch và góp phần tăng thu nhập cho người dân
trong tỉnh.
b) Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật:
- Tạo cảnh quan kênh xáng Nà No; đầu tư 1 - 2 tàu du lịch trên kênh
xáng Xà No, 01 xe ô tô du lịch tuyến Phụng Hiệp - Ngã Bảy. Thực hiện trong
năm 2022.
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- Bố trí vốn nguồn ngân sách ưu tiên cho phát triển du lịch Chợ nổi Ngã Bảy
và các điểm du lịch tại huyện Châu Thành A; lập quy hoạch kêu gọi đầu tư
Hồ Tam Giác, Hồ Đại Hàn, Hồ Sen, hình thành chuỗi du lịch nghỉ dưỡng mới.
- Đầu tư xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh Hậu Giang
vào năm 2023; Xây dựng Video Clip quảng bá du lịch đất và con người Hậu Giang
“nghĩa tình, thủy chung”.
- Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông gắn kết với phát triển du lịch, nhất là
kết nối với dự án đường tỉnh 926B - tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ
Phụng Hiệp - tỉnh Sóc Trăng và các dự án lồng ghép phục vụ du lịch. Sửa chữa
và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa và phát triển du lịch tại các khu di tích đã
được công nhận.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc bảo tồn và phát huy có hiệu quả các
giá trị văn hóa truyền thống và những di sản văn hóa, di sản phi vật thể, phối hợp
thực hiện xếp hạng các di tích các công trình văn hóa, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.
- Củng cố, nâng chất các câu lạc bộ đàn ca tài tử phục vụ các nhà hàng,
câu lạc bộ nghệ thuật Khmer, dân tộc Hoa,... đưa vào các tour du lịch để phục vụ
du khách.
c) Thu hút đầu tư và liên kết, hợp tác phát triển du lịch:
- Rà soát, điều chỉnh và ban hành cơ chế, chính sách phát triển du lịch,
thực hiện mục tiêu phát triển du lịch phù hợp với điều kiện của tỉnh, khuyến khích
xã hội hoá đầu tư khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi, giải trí,… Từng bước
nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, nhất là khách sạn, nhà hàng, ăn uống,
vận tải, viễn thông.
- Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ du lịch
chất lượng cao, các khu du lịch sinh thái quy mô lớn phức hợp nhiều dịch vụ
(khu Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Khu du lịch
sinh thái Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, khu dự án phục hồi Chợ nổi
Ngã Bảy) và các dự án du lịch trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
- Làm việc và kịp thời tháo gỡ khó khăn hoàn thành 03 dự án đưa vào
khai thác (Khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang, dự án Chợ Du lịch Xà No,
Dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao); tập trung đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn
các dự án khu dân cư thương mại dịch vụ, nhà hàng, khách sạn,... sớm đưa vào
khai thác sử dụng.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác liên kết với thành phố
Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường liên kết
với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để khai thác thị trường khách du lịch
quốc tế; đồng thời, liên kết các tỉnh, thành khác để khai thác thị trường du lịch
nội địa. Hợp tác các tỉnh xây dựng tour, tuyến du lịch liên kết, phát triển sản
phẩm quà lưu niệm du lịch đặc trưng, mang đậm nét văn hóa truyền thống của
các địa phương, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch gồm: du lịch
cộng đồng, trải nghiệm và các sản phẩm OCOP nâng cấp thành quà du lịch.
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- Tạo điều kiện, cơ chế giao nhiệm vụ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
Hậu Giang chức năng kinh doanh du lịch, Tàu nhà hàng, khách sạn,... phục vụ
kích cầu du lịch của tỉnh.
III. Kinh phí thực hiện
Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 35.556 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn ngân sách: 16.516 tỷ đồng.
- Vốn sự nghiệp: 1.528 tỷ đồng.
- Vốn nhà đầu tư: 17.512 tỷ đồng.
(Đính kèm Phụ lục 1,2,3,4,5,6)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng,
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng
kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch này.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND
huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Công tác xúc tiến
đầu tư của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch
tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư” và “Hội thảo Tiềm năng và cơ hội đầu tư
vào tỉnh Hậu Giang” (bao gồm các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch
và thương mại); đảm bảo cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo để thực hiện các mục tiêu theo
Kế hoạch.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện,
thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các công việc được
giao theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, tổng hợp tình hình thực hiện,
báo cáo UBND tỉnh, định kỳ hàng năm sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch.
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3. Sở Tài chính ưu tiên cân đối bố trí nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp
cho các hoạt động hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch
theo Kế hoạch đã đề ra.
4. Sở Giao thông vận tải:
- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông trên địa bàn tỉnh (trọng tâm là các dự án liên kết trong khu vực; các
dự án kết nối hệ thống đường địa phương với hệ thống đường cao tốc, đường
quốc lộ; các dự án có tính đột phá cao để tạo điều kiện hỗ trợ phát triển công nghiệp,
nông nghiệp, đô thị và du lịch,...).
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất quy hoạch phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo hướng phù hợp
với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng.
5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh
trình cấp có thẩm quyền thành lập 03 thị trấn (thị trấn Tân Long, huyện
Phụng Hiệp; thị trấn Xà Phiên, huyện Long Mỹ và thị trấn Đông Phú, huyện
Châu Thành).
6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch này.
Hỗ trợ các sở, ngành và các địa phương thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo
Kế hoạch của UBND tỉnh.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền nội dung Kế hoạch này đến đoàn viên, hội viên để tạo sự
đồng thuận; đồng thời, tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này.
8. UBND huyện, thị xã, thành phố
- Chủ động đề xuất các tuyến đường cần được đầu tư và khai thác quỹ đất
hai bên đường đảm bảo hiệu quả về nguồn vốn đầu tư phục vụ cho phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các định hướng phát triển đô thị,
nâng loại đô thị của từng địa phướng theo Kế hoạch.
- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
trên địa bàn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xây
dựng bản đồ thổ nhưỡng, định hướng phát triển vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi.
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Trên cơ sở Kế hoạch này, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban,
ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể của
ngành, địa phương, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi,
kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Chậm nhất ngày 30/11 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện
Kế hoạch này về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP.HCM);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCTH.
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