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DIỄN ĐÀN  
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – TẦM NHÌN 2045 

(Cần Thơ, ngày 30/10/2022) 
 

Kính thưa: 
- Các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; 

- Các vị khách quý quốc tế; các nhà khoa học; 
 - Thưa quý vị đại biểu 

Tháng 9/2015, Liên Hợp quốc đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững, trong đó, xác định rõ vai trò của KHCN&ĐMST trong việc thực 
hiện 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể. Thực hiện cam kết quốc tế, ngày 
10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg 
về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững, với 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam. Đồng thời, 
Thủ tướng Chính phủ đã kiện toàn Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng 
cao năng lực cạnh tranh, với 6 Ủy ban chuyên môn trực thuộc1. Ủy ban KH&CN do 
Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ tịch được thành lập từ tháng 11/2018 với nhiệm vụ 
xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và giải pháp 
về KHCN&ĐMST để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

Thưa quý vị đại biểu, 
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban KH&CN của Hội đồng Quốc gia về Phát triển 

bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Bộ KH&CN đánh giá cao sáng kiến thành 
lập Diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – tầm nhìn 2045 do 
Trường Đại học Cần Thơ khởi xướng. Tin tưởng rằng, đây sẽ là diễn đàn kết nối các 
nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các tổ chức trong nước và quốc tế 
để thảo luận, kiến nghị các giải pháp nhằm đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát 
triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó KHCN&ĐMST là một 
trong các giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá. 

Thưa quý vị đại biểu, 
Tham dự Diễn đàn hôm nay, Bộ KH&CN mong muốn được lắng nghe ý kiến 

của các chuyên gia trong nước và quốc tế về những vấn đề cấp thiết đối với vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (i) Nguồn nhân lực KH&CN, (ii) Nông nghiệp – thủy sản 
công nghệ cao, (iii) Kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn, (iv) Biến đổi khí hậu; (v) 
Chuyển đổi số trong phát triển bền vững. Đồng thời, Bộ KH&CN cũng mong muốn 
xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa giữa Diễn đàn với Ủy ban KH&CN phục vụ phát 
triển bền vững nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 
1 Uỷ ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh, Uỷ ban về xã hội, Uỷ ban về môi trường, 
Uỷ ban về giáo dục và phát triển nhân lực, Ủy ban về quan hệ đối tác công tư và Ủy ban về KH&CN 
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Một là, phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về KHCN&ĐMST đã được 
Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công, trọng tâm là Nghị quyết 
13/NQ-TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Nghị quyết 
120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(Nghị quyết thuận thiên). Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 
10/CT-TTg ngày 18/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ 
động thích ứng biến đổi khí hậu. Có thể nói, lần đầu tiên các chủ trương, chính sách 
về vùng Đồng bằng sông Cửu Long được ban hành và đưa vào triển khai một cách 
rất đồng bộ. 

Hai là, phối hợp xây dựng và triển khai chính sách về tạo lập môi trường khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành và phát triển các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp; 
chính sách liên kết giữa các tổ chức KH&CN với doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân 
lực khoa học công nghệ.  

Ba là, phát triển thị trường KH&CN của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi đưa nhanh các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào cuộc sống. 
Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ 
KH&CN tập trung thực hiện, nhằm đồng bộ thị trường KH&CN với thị trường lao 
động, thị trường tài chính, thị trường hàng hóa, tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp 
với quy luật thị trường để KH&CN phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất 
nước2.    

Bốn là, tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các Dự án, chương 
trình KH&CN quy mô lớn, trọng điểm, tích hợp liên ngành, liên vùng, có sự tham gia 
nhiều bên, đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực ưu tiên trong bối cảnh mới. Hiện 
nay, Bộ KH&CN đang cơ cấu lại các chương trình KH&CN cấp quốc gia, trong đó, 
sẽ tiếp tục triển khai Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long đến năm 2030 với mục tiêu cung cấp luận cứ khoa học cho việc 
hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững Đồng bằng sông 
Cửu Long và đề xuất giải pháp KH&CN liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và 
liên kết vùng trong phát triển bền vững.  

Bộ KH&CN mong muốn và tin tưởng rằng, Diễn đàn này sẽ là nơi tập hợp 
được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng thảo luận và đề xuất các nhiệm 
vụ KH&CN cụ thể, giải quyết các vấn đề cấp thiết và lâu dài của vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long.  

Thưa quý vị đại biểu, 
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng giàu có về tài nguyên nông nghiệp và đã 

 
2 Hiện nay, Bộ KH&CN đang xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường KH&CN. 
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chứng minh sự đóng góp quan trọng của Vùng vào quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội của Quốc gia trong nhiều thập kỷ qua. Phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long là nhiệm vụ chung, cần sự chung tay của nhiều bộ, ngành, địa phương. 

Một lần nữa, Bộ KH&CN bày tỏ sự tán đồng với sáng kiến thành lập Diễn đàn 
Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – tầm nhìn 2045 và cam kết cùng 
đồng hành, triển khai các nhiệm vụ KHCN&ĐMST phục vụ phát triển bền vững vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long.  

Xin chúc toàn thể quí vị dồi dào sức khỏe, chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cám ơn. 


