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DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – SDMD 2022 

Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và phát triển 
(13g30 – 18g00, ngày 30/10/2022, tại Hội trường RÙA) 

Kính thưa: - Chính Phủ/ Bộ Ngành;  

   - Quý vị đại biểu khách quí; 

    - Quý đồng nghiệp 

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 

gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý đại biểu, quý đồng nghiệp và trân 

trọng cảm ơn quý vị quan tâm cùng tham dự Diễn đàn Phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long - SDMD 2022. 

Kính thưa quý vị, Chúng ta đang bước vào thời đại của sự phát triển 

nhanh chóng, sâu rộng và mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

thời đại của toàn cầu hóa, của hội nhập – hợp tác và phát triển, đặc biệt là 

phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, tăng trưởng bao trùm và phát 

triển bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang phải đối phó với những 

thách thức to lớn như an ninh - an toàn lương thực, tác động của biến đổi khí 

hậu, suy thoái tài nguyên và môi trường, dịch bệnh. Vì vậy, đẩy mạnh hợp 

tác là xu hướng quan trọng để giải quyết các vấn đề cấp thiết này.   

Đối với ĐBSCL, đây là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thủy 

sản, cây ăn trái của quốc gia và có vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông, 

thủy sản cho thị trường thế giới. Tuy nhiên ĐBSCL cũng đối mặt với thách 

thức của biến đổi khí hậu, vì vậy, Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát 

triển bền vững ĐBSCL thích ứng với Biến đổi khí hậu được ban hành, 

nhằm định hướng và đưa ra hệ thống giải pháp tổng thể, cùng với những 

nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, nhằm 

đưa ĐBSCL phát triển toàn diện, bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu 

tác động ngày càng rõ nét.  

Thực hiện thành công chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước 

cũng như Nghị quyết 120 của Chính phủ cho sự phát triển của ĐBSCL đòi 

hỏi sự tham gia của nhiều bên có liên quan. Trong đó có vai trò rất quan trọng 

của các cơ quan, ban ngành các cấp, từ Trung ương đến địa phương, Viện 

nghiên cứu và Trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội, các Tổ chức quốc 
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tế, và cộng đồng, thông qua tăng cường các hoạt động hợp tác.  

Tại Hội nghị Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu lần 

thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2021 tại Thành Phố Cần Thơ sơ kết Nghị quyết 

120, Nguyên Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu đề 

nghị “Giao cho Trường ĐHCT tổ chức Diễn đàn đối thoại khoa học phát 

triển bền vững ĐBSCL, tầm nhìn 2045”. Trên cơ sở đó, Trường ĐHCT đề 

xuất và chủ trì “Diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - 

Tầm nhìn 2045” (gọi tắt là SDMD 2045). Đồng thời định kỳ 2 năm một lần 

Trường sẽ tổ chức Diễn đàn quốc tế SDMD và Diễn đàn đầu tiên hôm nay có 

Chủ đề: “Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - SDMD 2022: 

Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và phát triển bền vững”. 

Kính thưa quý vị! 

Ở vị trí trung tâm ĐBSCL, qua trên 56 năm hình thành và phát triển 

không ngừng, Trường ĐHCT với chức năng, nhiệm vụ “là trung tâm đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả phục vụ 

cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của quốc gia” đã và đang 

đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của vùng.  

Với nguồn lực gần 2.000 giảng viên, viên chức – người lao động và 

45.000 sinh viên, học viên, tiếp cận nền khoa học - công nghệ tiên tiến, liên 

ngành, chuyên sâu; cơ sở vật chất được nâng cấp hiện đại thông qua Dự án 

ODA của Chính phủ Nhật Bản; mạng lưới các đối tác trong nước và quốc tế 

phong phú. Trường ĐHCT luôn cam kết đồng hành cùng các cơ quan, đơn 

vị, đặc biệt kết nối các tổ chức quốc tế, để thực hiện tốt nhất sứ mệnh và trách 

nhiệm xã hội, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL.     

Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt Trường ĐHCT xin chân thành cảm 

ơn các diễn giả và quí đại biểu tham gia Diễn đàn SDMD 2022. Rất mong 

quí vị tích cực trao đổi, thảo luận và kết nối các bên, xúc tiến hợp tác xây 

dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 

cũng như đề xuất chiến lược cho các cấp, các ngành trong quản lý, phát triển 

nhanh, bền vững vùng ĐBSCL. 

Kính thưa quý vị! 

Trong sự kiện đặc biệt quan trọng hôm nay, Tôi xin trân trọng giới thiệu 

Diễn đàn “Phát triển bền vững ĐBSCL – tầm nhìn 2045, gọi tắt là SDMD 

2045” do Trường ĐHCT khởi xướng và chủ trì qua đoạn Video sau đây: 

(Trình chiếu Clip). 


