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 1 
MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài luận án 
Đề tài được lựa chọn dựa trên các lý do chính bao gồm:  
(1) Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/01/2022 về 

Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm đã chỉ ra những bất cập về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững các đô thị của Việt Nam, đồng thời xác định 
rõ các quan điểm, muc tiêu và nhiệm vụ, nổi bật trong đó là chủ trương về 
quản lý và phát triển các vùng thành phố phù hợp với giai đoạn mới. Những 
quan điểm trên của Đảng đã thể hiện sự quan tâm kịp thời, phù hợp với xu 
hướng phát triển đô thị của thế giới hiện nay, khắc phục những hạn chế trong 
đô thị hóa và phát triển đô thị trước đây, khuyến khích xây dựng những đầu 
tàu tăng trưởng trên cơ sở lấy các thành phố lớn làm hạt nhân, có sức lan toả 
xung quanh để hình thành và phát triển các VTP trên địa bàn toàn quốc. Quy 
hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cụ 
thể hoá chủ trương trên bằng định hướng phát triển mạng lưới các VTP tương 
tác. 

(2) Nghiên cứu về hình thành và phát triển VTP vẫn còn là vấn đề 
tương đối mới ở Việt Nam. Khối lượng các công trình nghiên cứu khoa học 
về VTP còn khiêm tốn. Các kết quả nghiên cứu mới chủ yếu tiếp cận nghiên 
cứu về VTP ở một số góc độ chuyên ngành, đặc biệt là việc đề cập, định 
nghĩa khái niệm VTP. Có thể nói sự vận động của VTP gồm hai quá trình đan 
xen với nhau giữa hình thành và phát triển, trong đó nội dung về hình thành 
VTP gồm việc xác định phạm vi, ranh giới và quá trình thiết lập cơ cấu quy 
hoạch (CCQH); còn một số nội dung chính về phát triển VTP lại bao gồm 
nhiều khía cạnh như phát triển kinh tế; đô thị hoá, phân bố dân cư; tổ chức 
không gian, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và xây 
dựng cơ chế, chính sách quản lý VTP. Cho đến nay, có thể nói chưa có một 
nghiên cứu nào có hệ thống về mặt lý luận và thực tiễn về hình thành và phát 
triển VTP ở Việt Nam theo giác độ của chuyên ngành kinh tế phát triển trong 
mối quan hệ hữu cơ với các chuyên ngành khoa học khác. như một hệ thống 
lãnh thổ tích hợp về điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường. Trong bối cảnh đổi 
mới về công tác quy hoạch ở nước ta hiện nay, những yêu cầu mới về khoa 
học, phát triển vùng lãnh thổ, trong đó với vai trò động lực phát triển kinh tế 
vùng và là các đầu mối phát triển KT-XH và phân bố dân cư trong hệ thống 
đô thị quốc gia và trong nền kinh tế quốc dân, VTP đòi hỏi phải được nghiên 
cứu sâu sắc từ nhiều giác độ khoa học khác nhau, đặc biệt là kinh tế phát 
triển. 
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(3) Hai VTP lớn là vùng Thủ đô Hà Nội (VTĐ Hà Nội) và vùng Thành 

phố Hồ Chí Minh (VTP Hồ Chí Minh) được lập quy hoạch xây dựng 
(QHXD), phê duyệt và công nhận. Tuy vậy, kết quả thực hiện QHXD VTĐ 
Hà Nội và QHXD VTP Hồ Chí Minh mặc dù đã mang lại một số kết quả tích 
cực, song cũng còn nhiều bất cập: (i) Phạm vi, ranh giới VTP được xác định 
còn mang tính chất duy ý chí, chủ quan và bằng quyết định hành chính; (ii) 
nội dung về phát triển còn mang tính tiếp cận kỹ thuật chuyên ngành, chưa 
bắt kịp với tinh thần tích hợp của Luật Quy hoạch 2017 gần đây; (iii) công 
tác đầu tư và phát triển còn mang nặng tính 'vật thể' (đầu tư chủ yếu vào cơ 
sở hạ tầng); (iv) mô hình quản lý VTP được đưa ra còn chưa phát huy được 
hiệu quả và tác dụng như mong đợi. 

(4) Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 
25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, trong đó ở Phần VIII về định hướng phát triển hệ thống đô thị và 
nông thôn quốc gia đã xác định “vùng đô thị Cần Thơ” là một trong bốn vùng 
đô thị lớn được định hướng hình thành và phát triển.  

Quy hoạch vùng (QHV) đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022, trong đó đã xác định VTP 
Cần Thơ với vị trí, vai trò đặc biệt, là khu vực động lực phát triển KT-XH ở 
vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, phương án được đề xuất mới chỉ dừng ở ý tưởng 
còn phạm vi, ranh giới và nội hàm phát triển VTP Cần Thơ tương lai giống 
như VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh, vẫn chưa được nghiên cứu kỹ và 
còn thiếu những chứng cứ khoa học về sự hình thành và phát triển VTP Cần 
Thơ. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 
2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài 
Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình thành và phát triển 

VTP trên cơ sở phân tích tổng quan, đánh giá thực trạng hình thành và phát 
triển, từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hình thành và phát 
triển VTP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu 
LA thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: (1) Làm rõ những 

vấn đề lý luận về hình thành và phát triển vùng thành phố làm cơ sở nghiên 
cứu sự hình thành và phát triển của VTP Cần Thơ; (2) Nghiên cứu thực tiễn 
phát triển hình thành và phát triển VTP của một số quốc gia trên thế giới và 
thực tiễn phát triển VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh; (3) Sử dụng phương 
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pháp nghiên cứu và luận cứ khoa học, đặc biệt là kinh tế phát triển để xác 
định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ; (4) Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
hình thành và phát triển VTP Cần Thơ, những nhân tố ảnh hưởng hình thành 
và phát triển VTP, làm rõ hạn chế chủ yếu và nguyên nhân cản trở hình thành 
và phát triển VTP Cần Thơ; (5) Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện 
quá trình hình thành, phát triển VTP Cần Thơ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là VTP Cần Thơ 

được xác định trong LA gồm bảy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An 
Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  
a) Về nội dung: LA chủ yếu tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết của 

kinh tế phát triển và các bộ môn khoa học khác có liên quan về hình thành 
và phát triển VTP, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: (1) Khái 
niệm, định nghĩa về VTP; (2) Khái niệm, định nghĩa về hình thành và phát 
triển VTP; (3) Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển VTP; 
(4) Đánh giá hình thành và phát triển VTP Cần Thơ; (5) Một số định hướng, 
đề xuất giải pháp chủ yếu hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

b) Về không gian: vùng ĐBSCL, trong đó tập trung vào VTP Cần Thơ 
được xác định trong LA gồm bảy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An 
Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh. 

c) Về thời gian: Phần phân tích và đánh giá thực trạng VTP Cần Thơ, 
LA tập trung vào giai đoạn từ năm 2010 đến nay. Phần phân tích về khung 
pháp lý cho VTP và phát triển đô thị ở Việt Nam, LA tập trung vào giai đoạn 
từ năm 2001 trở lại đây (thời điểm ban hành Nghị định số 72/2001/NĐ-CP 
ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô 
thị). Phần đề xuất giải pháp, LA tập trung vào giai đoạn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và khung nghiên cứu 
4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 
LA sử dụng các cách tiếp cận nghiên cứu sau: (1) Tiếp cận hệ thống; 

(2) Tiếp cận tổng thể, toàn diện; (3) Tiếp cận động, liên ngành, (4) Tiếp cận 
phát triển bền vững. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 
LA sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: (1) Phương pháp luận, 

(2) Phương pháp thu thập số liệu và phân tích số liệu, (3) Phương pháp tổng 
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hợp, phân tích tài liệu thứ cấp, (4) Phương pháp định lượng, trong đó gồm 
mô hình trọng lực và các biến thể của mô hình trọng lực, phương trình hồi 
quy bình phương nhỏ nhất thông thường, (5) Phương pháp dự báo, (6) 
Phương pháp ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). 

4.3. Khung nghiên cứu của luận án 

 
5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài và đóng góp mới của luận 

án 
5.1. Ý nghĩa về lý luận và thực tiễn 
– Ý nghĩa lý luận: góp phần bổ sung làm rõ cơ sở lý luận về khái niệm 

vùng thành phố, hình thành và phát triển vùng thành phố trong điều kiện thực 
tiễn ở Việt Nam. 

– Ý nghĩa thực tiễn: góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc 
bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp luật, chính sách về phát triển VTP ở Việt 
Nam nói chung; về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ nói riêng. 

5.1. Đóng góp mới của luận án 
– Đóng góp về lý luận và học thuật: Xây dựng được khung phân tích 

hình thành và phát triển VTP; lý giải rõ nội dung và những đặc trưng cơ bản 
của VTP (có phạm vi, ranh giới được xác định rõ ràng, có CCQH rõ ràng, có 
mối liên hệ chức năng với nhau giữa thành phố trung tâm và khu vực lãnh 

 h  ng  

 h  ng  

 h  ng  

1. T ng  uan các c ng tr nh 
khoa học có liên  uan

 h  ng  

2. Cơ    lý luận và thực tiễn

Lựa chọn phương 
án phạm vi, ranh 
giới VTP Cần Thơ

- Những khái niệm liên quan và đặc trưng cơ bản
- Cơ sở lý thuyết về hình thành và phát triển vùng 
thành phố
- Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển 
vùng thành phố
- Các tiêu chí đánh giá hình thành và phát triển vùng 
thành phố

Cơ    lý luận

Thực tiễn
- Thực tiễn các vùng thành phố trong nước
- Thực tiễn một số vùng thành phố trên thế giới

Đánh giá các nhân tố 
chủ yếu ảnh hưởng 
đến hình thành và 
phát triển VTP Cần 

Thơ

Đánh giá thực 
trạng hình thành và 
phát triển VTP Cần 
Thơ theo các nhóm 

tiêu chí

3. Đánh giá thực trạng

Những kết quả đạt được, hạn 
chế và nguyên nhân

4. Đ nh hướng , gi i phá p

- Phân tích bối cảnh
- Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc

- Đề xuất định hướng phát triển
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quá trình
hình thành VTP Cần Thơ

- Một số bài học kinh nghiệm r t ra
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thổ ngoại vi, trong đó thành phố trung tâm là hạt nhân, giữ vai trò dẫn dắt và 
có ảnh hưởng nổi bật trong toàn VTP); chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng tới hình 
thành và phát triển VTP; xác định được 04 nhóm tiêu chí chính sử dụng để 
đánh giá hình thành và phát triển VTP trong điều kiện của Việt Nam; xác lập 
các định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP 
Cần Thơ. 

– Đóng góp về thực tiễn: Cung cấp thêm một số cơ sở khoa học để 
Chính phủ, UBND TP. Cần Thơ và UBND các tỉnh vùng ĐBSCL thực hiện 
việc hoạch định và hiện thực hoá chủ trương phát triển VTP của Trung Ương, 
định hướng phân bố các vùng đô thị trong tương lai của Chính phủ; định 
hướng hình thành và phát triển VTP Cần Thơ trong Quy hoạch vùng ĐBSCL 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

6. Một  ố thuật ngữ và khái niệm trong luận án 
LA sử dụng và bàn luận các khái niệm, thuật ngữ sau: (1) Vùng thành 

phố, (2) Phát triển vùng thành phố, (3) Hình thành vùng thành phố; (4) Quy 
hoạch vùng thành phố, (5) Cơ cấu quy hoạch vùng thành phố. 

7. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, Tài liệu tham khảo và Phụ 

lục, LA gồm bốn chương như sau:  
Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về hình thành và phát triển vùng thành phố 
Chương 2. Cơ sở lý luận, thực tiễn về hình thành và phát triển vùng thành 
phố 
Chương 3. Thực trạng hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ 
Chương 4. Định hướng và giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát 
triển vùng thành phố Cần Thơ 

* * * * * 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN VÙNG THÀNH PHỐ 
1.1. T ng  uan các c ng tr nh nghiên cứu, luận án tiến  ĩ về h nh 

thành và phát triển vùng thành phố   nước ngoài 
Các công trình nghiên cứu, LATS ở nước ngoài được hệ thống theo 

các nhóm (1) Các công trình nghiên cứu có liên quan về nhận thức và quan  
niệm vùng thành phố; (2) Một số lý thuyết cổ điển về hình thành và phát triển 
vùng thành phố; (3) Các nhân tố ảnh hưởng hình thành và phát triển vùng 
thành phố; (4) Quản trị vùng thành phố. 

1.2. T ng  uan các c ng tr nh nghiên cứu, luận án tiến  ĩ về h nh 
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thành và phát triển vùng thành phố   trong nước 

Các công trình nghiên cứu, LATS ở trong ngoài được hệ thống theo 
các nhóm: (1) các công trình nghiên cứu về phát triển vùng và lãnh thổ; (2) 
Các công trình nghiên cứu về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; (3) Các 
công trình nghiên cứu về vùng thành phố nói chung và vùng thành phố Cần 
Thơ nói riêng 

1.3. Những vấn đề thuộc luận án nhưng chưa được các c ng tr nh, 
luận án tiến  ĩ nghiên cứu 

- Về mặt lý luận: với đặc điểm văn hoá, chính trị, KT-XH khác nhau 
thì các điều kiện để hình thành và nội hàm phát triển VTP cũng khác nhau. 
Đến nay, các nghiên cứu về hình thành và phát triển VTP ở trong nước chưa 
thực sự đầy đủ và sâu sắc. 

- Về mặt thực tiễn: các nghiên cứu thực nghiệm về hình thành và phát 
triển VTP trên thế giới đã tương đối phong ph , song hiện chưa có nghiên 
cứu nào về trường hợp VTP ở Việt Nam nói chung và VTP Cần Thơ nói 
riêng. 

- Những vấn đề luận án sẽ tập trung giải quyết: 
a) Hệ thống lại cơ sở lý luận và làm rõ một số vấn đề về khái niệm, 

định nghĩa VTP, những đặc trưng cơ bản của VTP; khái niệm, định nghĩa 
hình thành và phát triển VTP, các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát 
triển VTP; những nội hàm cơ bản của việc đánh giá hình thành và phát triển 
VTP. 

b) Xây dựng luận cứ khoa học đặc biệt theo giác độ kinh tế phát triển 
để xác định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ; thực hiện xác định phạm vi, 
ranh giới VTP Cần Thơ thông qua kiểm chứng khoa học các phương án về 
VTP Cần Thơ đã được đề xuất; 

c) Đánh giá thực trạng hình thành và phát triển VTP Cần Thơ, làm rõ 
những kết quả đạt được và những hạn chế, thách thức; nguyên nhân của 
những hạn chế, thách thức đó trong hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

d) Xây dựng quan điểm, mục tiêu về hình thành và phát triển VTP Cần 
Thơ; nguyên tắc và quá trình hình thành, phát triển cơ cấu quy hoạch vùng 
thành phố Cần Thơ 

e) Đề xuất một số định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình 
thành, phát triển VTP Cần Thơ. 

* * * * * 
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ HÌNH THÀNH VÀ 
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PHÁT TRIỂN VÙNG THÀNH PHỐ 

2.1. Khái niệm vùng thành phố, h nh thành và phát triển vùng 
thành phố 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 2.1.1. Tổng kết các khái niệm cơ bản 
về vùng thành phố; 2.1.2. Khái niệm và định nghĩa vùng thành phố trong 
điều kiện thực tiễn của Việt Nam; 2.1.3. Phân loại và phân cấp quản lý 
vùng thành phố. 

- 'Vùng thành phố' được hiểu và định nghĩa tương đối đa dạng giữa 
các học giả. Song, điểm chung trong cách nhìn nhận VTP đó là: (i) sự hiện 
diện của hai khu vực gồm một thành phố trung tâm và một vùng lãnh thổ 
ngoại vi quanh thành phố trung tâm đó và (ii) tồn tại những kết nối, tương 
tác với nhau qua các mối quan hệ chức năng về kinh tế, xã hội, văn hóa, con 
người giữa hai khu vực. 

- LA đưa ra khái niệm riêng về “vùng thành phố”, “phát triển vùng 
thành phố”, “hình thành vùng thành phố”, “quy hoạch vùng thành phố”, “cơ 
cấu quy hoạch vùng thành phố”.  

- Một VTP cơ bản có những đặc điểm như sau: (a) Có phạm vi, ranh 
giới được xác định rõ ràng; (b) Có CCQH rõ ràng; (c) Có mối liên hệ chức 
năng với nhau giữa thành phố trung tâm và khu vực lãnh thổ ngoại vi; (d) 
Thành phố trung tâm thể hiện sức ảnh hưởng nổi bật trong toàn VTP. 

- Việc phân loại và phân cấp quản lý VTP cần gắn với các tiêu chí 
phân loại và phân cấp thành phố trung tâm của VTP theo các văn bản pháp 
luật còn hiệu lực hiện nay ở Việt Nam. Về phân loại, các VTP có thể được 
phân thành hai loại là: VTP loại Đặc biệt và VTP loại I. Về phân cấp quản lý 
VTP gồm có VTP cấp quốc gia, trong đó thành phố trung tâm của VTP là 
thành phố trực thuộc trung. 

2.2. Các cơ    lý thuyết về h nh thành và phát triển vùng thành 
phố 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 2.2.1. Cơ sở lý thuyết của kinh tế phát 
triển về hình thành và phát triển vùng thành phố; 2.2.2. Cơ sở lý thuyết về 
phân vùng và tổ chức không gian vùng thành phố, 2.2.3. Cơ sở lý thuyết 
về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng thành phố; 2.2.4. Cơ sở 
lý thuyết về quy hoạch và chính sách phát triển vùng thành phố; 2.2.5. Các 
nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá hình thành và phát triển vùng thành 
phố 

- Nhìn lại tiến trình phát triển, đổi mới về nghiên cứu vùng nói chung 
cho thấy vùng là đơn vị lãnh thổ giao thoa nhiều xu hướng nghiên cứu kinh 
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tế khác nhau, tiêu biểu là về địa kinh tế, kinh tế phát triển. Là một cấp lãnh 
thổ có phạm vi, ranh giới rõ ràng, sự hình thành và phát triển của VTP cũng 
không vượt ra khỏi những định hình nghiên cứu phong ph  giao thoa với 
nhau. LA bàn luận một số cơ sở lý thuyết về hình thành và phát triển vùng 
thành phố gồm: (1) Kinh tế phát triển, (2) Phân vùng và tổ chức không gian 
vùng thành phố, (3) Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, (4) Quy hoạch 
và chính sách phát triển vùng thành phố. 

- Bốn nhân tố chủ yếu được nhận diện là ảnh hưởng đến hình thành và 
phát triển VTP gồm: (1) Chủ trương phát triển và khung pháp lý cho phát 
triển VTP và sự quản lý của Nhà nước, (2) Sự hội tụ phù hợp các nguồn lực 
kinh tế cho hình thành và phát triển VTP, (3) Sự hiện diện của một đô thị 
trung tâm với ảnh hưởng rõ ràng và mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa thành 
phố trung tâm và khu vực lãnh thổ lân cận, (4) Nhu cầu và khả năng liên kết 
phát triển giữa các địa phương cấu thành vùng thành phố. 

2.3. Thực tiễn hình thành và phát triển vùng thành phố và một số 
bài học kinh nghiệm 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 2.3.1. Thực tiễn về hình thành và phát 
triển vùng thành phố trong nước; 2.3.2. Thực tiễn về hình thành và phát 
triển một số vùng thành phố nước ngoài, 2.3.3. Một số nhận xét và bài học 
kinh nghiệm có thể rút ra 

- LA điểm lại bài học kinh nghiệm hình thành và phát triển VTP ở 
trong nước và trên thế giới. Đối với trong nước, hai trường hợp trong nước 
là là Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với nước 
ngoài, bốn trường hợp nghiên cứu trên thế giới gồm: (1) Vùng Đại thành phố 
London; (2) Vùng thủ đô Berlin-Brandenburg; (3) Vùng thành phố Jarkarta 
(Japodetabek); (4) Vùng thành phố Manila (Metro Manila). 

- Một số bài học kinh nghiệm r t ra gồm: (1) Xác định phạm vi, ranh 
giới, cơ cấu quy hoạch VTP dựa trên phương pháp khoa học có giá trị và ảnh 
hưởng dài hạn; (2) Tuy vậy việc xác định phạm vi, ranh giới, cơ cấu quy 
hoạch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, tiêu biểu là tầm nhìn và tham 
vọng chính trị, tính khách quan của lịch sử và tính thực tiễn khi triển khai; 
(3) Thể chế VTP được thiết lập chính thống tạo điều kiện cho quy hoạch tích 
hợp và phát triển VTP về dài hạn. 

2.4. Kiểm chứng và lựa chọn phương án về phạm vi, ranh giới vùng 
thành phố Cần Thơ 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 2.4.1. Một số phương pháp nghiên 
cứu xác định phạm vi, ranh giới vùng thành phố và vùng ảnh hưởng của 
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thành phố trung tâm; 2.4.2. Các tiêu chí lựa chọn phương án vùng thành 
phố Cần Thơ, 2.4.3. Hệ thống các phương án phân vùng theo cơ sở sinh 
thái học vùng đồng bằng sông Cửu Long và phương án phân vùng theo 
các quan điểm khác nhau của các chuyên gia; 2.4.4. Kiểm chứng và lựa 
chọn phương án về phạm vi, ranh giới vùng thành phố Cần Thơ; 2.4.5. So 
sánh, lựa chọn phương án phạm vi, ranh giới vùng thành phố Cần Thơ. 

- Theo khảo cứu của LA, ba nhóm phương pháp tiêu biểu để xác định 
phạm vi, ranh giới VTP là: (1) phương pháp phân tích dòng chảy, (2) phương 
trình mật độ và (3) áp dụng mô hình trọng lực (và các biến thể của mô hình 
trọng lực). Mô hình trọng lực là mô hình được LA lựa chọn để xác định phạm 
vi, ranh giới VTP Cần Thơ trong LA. Để xác định được và minh hoạ hiệu 
quả vùng ảnh hưởng của thành phố trung tâm, LA sử dụng công thức tính 
tiềm năng ảnh hưởng và công cụ nội suy không gian (spatial interpolation) 
của phần mềm ArcGIS.  

- Hiện nay có nhiều phương án đề xuất phân vùng ở vùng ĐBSCL. LA 
hệ thống lại 11 phương án đề xuất theo hai nhóm: (1) Theo quan điểm sinh 
thái học và (2) theo quan điểm chuyên gia. Từ cơ sở phân tích các phương 
án đề xuất theo quan điểm sinh thái học, các khu vực với các mức độ thuận 
lợi khác nhau trong toàn vùng ĐBSCL đã được xác định. 

- Có thể lựa chọn trong số các phương án đó một phương án xác định 
làm phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ, song để có thể phân loại, đánh giá và 
so sánh các phương án phân vùng một cách khoa học, khách quan một bộ 
tiêu chí thống nhất để phân loại, đánh giá và so sánh các phương án phân 
vùng là rất cần thiết. LA xuất năm tiêu chí để sử dụng: (1) Tiêu chí 1: Ranh 
giới của Vùng thành phố trùng khớp với ranh giới các đơn vị hành chính cấp 
cơ sở; (2) Tiêu chí 2: Vùng thành phố là đối tượng cho quy hoạch; (3) Tiêu 
chí 3: Vùng thành phố là đối tượng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và niên 
giám thống kê; (4) Tiêu chí 4: Phạm vi, ranh giới tạo vùng thành phố được 
thiết lập trên cơ sở các mối quan hệ liên vùng, nội vùng giữa các đơn vị cấu 
thành, có thể kiểm chứng thực nghiệm bằng các phương pháp, công cụ khoa 
học; (5) Tiêu chí 5: Phương án phân vùng thành phố Cần Thơ phải phù hợp 
với Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Để tiến hành phân vùng đô thị vùng ĐBSCL theo mô hình trọng lực, 
LA sử dụng quy trình gồm sáu bước: (a) Bước thứ nhất: lập và đưa vào áp 
dụng mô hình trọng lực trong điều kiện thực tế của vùng ĐBSCL; (b) Bước 
thứ hai: xác định cơ sở dữ liệu sử dụng và xác định các biến số; (c) Bước thứ 
ba: tính toán giá trị các tham số; (d) Bước thứ tư: xây dựng ma trận quan hệ 
tương tác giữa các đơn vị hành chính cấp tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
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Long; (e) Bước thứ năm: xây dựng biểu đồ tương tác giữa các đô thị trung 
tâm của vùng ĐBSCL; (f) Bước thứ sáu: xác định phương án phạm vi, ranh 
giới VTP Cần Thơ. 

- Trên cơ sở 05 tiêu chí được nêu, các phương án phân vùng thành phố 
Cần Thơ được phân tích, đánh giá bằng thang điểm từ 0 đến 1, trong đó tương 
ứng với tiêu chí đạt đầy đủ và cao nhất sẽ là 1 điểm; trường hợp không đạt 
sẽ là 0 điểm và trường hợp đạt không đầy đủ thì điểm đánh giá sẽ nằm trong 
khoảng từ 0 đến 1. Phương án đạt số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn. 

- Kết quả phân tích, kiểm chứng bằng mô hình trọng lực và so sánh 
các phương án cho thấy bằng chứng ủng hộ phương án đề xuất theo quan 
điểm chuyên gia thứ 3 (theo đề xuất của Liên danh tư vấn Royal Haskoning 
DHV-GIZ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Như vậy, VTP Cần Thơ thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu 
Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Phía Bắc 
giáp tỉnh Long An, Campuchia; phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, Biển Đông; 
phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang, về phía Đông là Biển Đông. 

 

Vị trí, phạm vi và 
ranh giới vùng 

thành phố Cần Thơ 
trong vùng ĐBSCL 

* * * * * 
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

VÙNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
3.1. Khái  uát  uá tr nh h nh thành vùng thành phố Cần Thơ 
- LA khái quát về quá trình hình thành và hoàn thiện của khái niệm 

‘vùng thành phố Cần Thơ’ từ những định hướng chính ban đầu cho TP. Cần 
Thơ (trở thành trung tâm vùng ĐBSCL), đến việc bàn luận và hình thành các 
ý tưởng khoa học về VTP Cần Thơ, đến khi được chính thức đề xuất, công 
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nhận trong Thuyết minh QHV ĐBSCL. 

3.2. V  trí đ a lý, điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội vùng thành 
phố Cần Thơ 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 3.2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự 
nhiên; 3.2.2. Đặc điểm văn hóa - xã hội 

VTP Cần Thơ trải dài từ phía Tây Bắc xuống phía Đông Nam, từ biên 
giới Campuchia đến Biển Đông, trải dài theo hai sông Tiền và sông Hậu. Một 
số đặc điểm về địa hình, địa mạo được phân tích. Vùng ĐBSCL nói chung 
và VTP Cần Thơ nói riêng có đặc điểm văn hóa - xã hội là sự giao thoa giữa 
tập quán sống sông nước với văn hóa đa sắc tộc, đa tín ngưỡng từ lịch sử 
những ngày đầu khai phá.  

3.3. Đánh giá các nhân tố  nh hư ng đến h nh thành và phát triển 
vùng thành phố Cần Thơ 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 3.3.1. Đánh giá chung về các những 
thuận lợi, thách thức cho hình thành và phát triển vùng thành phố Cần 
Thơ; 3.3.2. Đánh giá theo các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hình thành 
và phát triển vùng thành phố Cần Thơ 

LA phân tích, đánh giá một số thuận lợi, khó khăn chung về hình thành 
và phát triển VTP Cần Thơ cũng như đánh giá theo các nhân tố chủ yếu ảnh 
hưởng đến hình thành và phát triển VTP Cần Thơ (đã xác định ở Chương 2). 

3.4. Thực trạng hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ 
Nội dung nghiên cứu bao gồm: 3.4.1. Thực trạng phát triển kinh tế; 

3.4.2. Thực trạng dân số, đô thị hóa và hệ thống đô thị - nông thôn; 3.4.3. 
Thực trạng sử dụng đất và vùng ảnh hưởng của các đô thị trung tâm; 
3.4.4. Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; 3.4.5. Thực 
trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; 3.4.6. Thực 
trạng tổ chức quản lý vùng thành phố Cần Thơ 

- Về quy mô kinh tế, tính đến năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn 
VTP Cần Thơ đạt 450.017 tỉ đồng, trong đó Khu vực I (Nông, lâm, thuỷ sản) 
đạt 147.850 tỉ đồng, Khu vực II (Công nghiệp và xây dựng) đạt 106.176 tỉ 
đồng, trong đó riêng Công nghiệp đạt 86.040 tỉ đồng, Khu vực III (Dịch vụ) 
đạt 195.990 tỉ đồng).  So với vùng ĐBSCL, năm 2020 tổng sản phẩm GRDP 
của VTP Cần Thơ đóng góp khoảng 49,2% tổng sản phẩm GRDP toàn vùng. 
Các khu vực I, II, III đóng góp 47,8%, 41,6% và 56% so với toàn vùng và 
nhìn chung tỉ trọng đóng góp này hầu như không đổi so với năm 2010. 

- Về c  cấu kinh tế, năm 2020, tỉ trọng các Khu vực I, II, III so với 
tổng sản phẩm trên địa bàn VTP lần lượt là 32,9%, 23,6% (Công nghiệp 
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19,1%) và 43,6%.  

- Về tốc độ tăng tr ởng kinh tế, trong giai đoạn 2010-2020, tổng sản 
phẩm trên địa bàn VTP Cần Thơ có mức tăng trưởng dương ở 5,6%. Tốc độ 
tăng trưởng Khu vực I, II, III lần lượt là 3%, 9% (Công nghiệp 10%) và 6,4%. 
Công nghiệp và Dịch vụ của VTP Cần Thơ đều cao hơn so với tốc độ tăng 
trưởng tương ứng của vùng ĐBSCL. 

- Về quy mô dân số, dân số trung bình của VTP đạt khoảng 10.529 
nghìn người (năm 2020), chiếm khoảng 60% dân số trung bình của vùng 
ĐBSCL. Về mật độ dân số, trong giai đoạn 2010-2020, so với vùng ĐBSCL, 
mật độ dân số trung bình ở VTP Cần Thơ (trên ~600 người/km2) cao hơn so 
với vùng ĐBSCL. 

- Về lực l ợng lao động, trong giai đoạn 2010-2020, nhìn chung quy 
mô lực lượng lao động VTP Cần Thơ có xu hướng giảm (trung bình giảm 
7,8%/năm). Lực lượng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm nhanh nhất 
ở mức 33,3%/năm, trong khi lực lượng lao động khu vực phi nông nghiệp 
tăng trung bình 19,1%/năm. 

- Tỉ lệ đô thị hóa ở VTP Cần Thơ trong giai đoạn 2011-2020 luôn cao 
hơn so với vùng ĐBSCL. Tính đến năm 2020, tỉ lệ đô thị hóa ở VTP Cần 
Thơ là 31%, cao hơn so với ở vùng ĐBSCL là 25,2%, song thấp hơn so với 
trung bình của cả nước (~36,8%). Hệ thống đô thị VTP Cần Thơ có đặc điểm 
là tập hợp của những điểm đô thị phân tán, gắn với những vùng sản xuất nông 
nghiệp. Hệ thống đô thị VTP Cần Thơ chủ yếu là các thị tứ, thị trấn phân loại 
nhỏ. Các đô thị cấp tỉnh cách nhau trung bình khoảng 60-70km. Hiện trên 
địa bàn VTP Cần Thơ có 62 đô thị. 

- Tính đến năm 2018, VTP Cần Thơ có tổng diện tích là 1.717.706 ha, 
chiếm 42,1% so với tổng diện tích đất toàn vùng ĐBSCL. Diện tích đất nông 
nghiệp và phi nông nghiệp lần lượt là 1.418.975 ha và 295.994 ha, tương ứng 
với 41,7% diện tích đất nông nghiệp và 46,3% diện tích đất phi nông nghiệp 
trên toàn vùng ĐBSCL. Riêng trong VTP Cần Thơ thì diện tích đất nông 
nghiệp chiếm 82%. 

- Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và môi trường 
được phân tích dựa theo các góc độ: (a) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông 
đường bộ; (b) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đường thủy nội địa; (c) 
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đường hàng không và đường sắt; (d) 
Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Hiện trên địa bàn VTP Cần Thơ chưa có một bộ máy quản lý, quản 
trị toàn VTP. Tuy vậy, hiện nay ở vùng ĐBSCL nói chung đã có một số chính 
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sách cụ thể nhằm tăng tính kết nối giữa các địa phương như: (a) Quyết định 
số 2059/QĐ-TTg ngày 24/11/2015 về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng 
vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020; (b) Quyết định số 593/QĐ-
TTg ngày 06/04/2016 về ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh 
tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020; (c) Quyết định số 825/QĐ-
TTg ngày 12/06/2020 về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của 
Hội đồng điều phối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025. 
Nhìn chung nếu được luật hóa, cơ sở pháp luật cho quản lý VTP Cần Thơ là 
rất thuận lợi. 

- Kết quả xác định các vùng ảnh hưởng trong VTP Cần Thơ cho thấy 
trong VTP Cần Thơ, qua các biến số về GRDP, thị trường và thu nhập, TP. 
Cần Thơ là trung tâm ảnh hưởng của toàn VTP Cần Thơ - thể hiện qua màu 
sắc tập trung và đậm nhất ở TP. Cần Thơ và nhạt dần ở các tỉnh lân cận. Khi 
có sự kết hợp với biến số về dân số, khu vực ảnh hưởng từ TP. Cần Thơ có 
sự đậm hơn vè màu sắc và có xu hướng dịch chuyển về phía An Giang, Đồng 
Tháp. Khu vực hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh có màu sắc tương đối nhạt so 
với các tỉnh còn lại về phía Tây Bắc của VTP. Trong giới hạn các biến số lựa 
chọn để xây dựng công thức và kiểm nghiệm, điều này phần nào phản ánh 
thực trạng phát triển KT-XH thấp hơn so các địa phương khác trong VTP của 
hai tỉnh nảy.  

3.5. Đánh giá chung thực trạng h nh thành và phát triển vùng 
thành phố Cần Thơ 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 3.5.1. Kết quả và hạn chế chủ yếu; 
3.5.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

LA r t ra một số đánh giá chung gồm: (1) VTP Cần Thơ đã cơ bản dáp 
ứng được những đặc điểm của một VTP; (2) VTP Cần Thơ đang có xu hướng 
phát triển trở thành vùng động lực tăng trưởng rõ nét của vùng ĐBSCL với 
đóng góp khoảng một nửa vào GRDP toàn vùng, so với cả nước, nhìn chung 
những đóng góp của VTP Cần Thơ còn tương đối khiêm tốn, song hai quan 
sát đáng ch  ý có thể r t ra là và tỉ trọng đóng góp vào của VTP vào Nông 
nghiệp cả nước là khá đáng kể; (3) VTP Cần Thơ cơ bản có cơ cấu kinh tế 
cơ bản hiện đại và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời gian qua cũng theo 
hướng hiện đại; (4) VTP Cần Thơ có tỉ lệ đô thị hóa cao, mật độ dân số cao 
hơn so với trung bình của vùng ĐBSCL. Sự tập trung dân số cao là một trong 
những điều kiện thuận lợi để tận dụng và phát triển những lợi ích kinh tế từ 
quần tụ ở đô thị; (5) Diện tích đất nông nghiệp của VTP Cần Thơ hiện nay 
chiếm 82% tổng diện tích, còn rất nhiều dư địa cho phát triển. Định hướng 
sử dụng đất cho VTP Cần Thơ là tăng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 



 14 
diện tích đất nông nghiệp, Định hướng sử dụng đất đặt ra phù hợp với thực 
trạng phát triển và hướng phát triển chung về KT-XH cũng như xu hướng 
dân số ở trên; (6) Hệ thống kết cấu hạ tầng bước đầu đảm bảo tính kết nối 
liên vùng trong VTP. Vị trí trung tâm của VTP Cần Thơ trong vùng ĐBSCL 
là hội tụ của những đầu mối, n t giao cắt giao thông quan trọng. Tuy vậy, 
chất lượng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cần phải được cải thiện. 
Cần có sự liên kết tốt hơn giữa các loại hình giao thông vận tải; (7) Hiện chưa 
có cơ chế quản trị, điều phối VTP Cần Thơ. 

Về nguyên nhân của những hạn chế, LA hệ thống lại những nguyên 
nhân chủ quan và khách quan. Những nguyên nhân chủ quan chủ yếu gồm: 
(1) Vùng ĐBSCL nói chung chưa phát huy được sức h t với người dân vùng; 
(2) Kết cấu hạ tầng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển; (3) Khung khổ 
pháp luật, chính sách cho VTP còn rời rạc, cát cứ; (4) Số liệu và dữ liệu 
nghiên cứu hạn chế việc quan sát, nghiên cứu nhiều hiện tượng, mối liên hệ 
chức năng giữa các địa phương. 

* * * * * 
CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG THÀNH PHỐ 
CẦN THƠ 

4.1. Bối c nh tác động đến h nh thành và phát triển vùng thành 
phố Cần Thơ 

Nội dung nghiên cứu bao gồm: 4.1.1. Bối cảnh quốc tế; 4.1.2. Bối 
cảnh trong nước; 4.1.3. Bối cảnh vùng đồng bằng sông Cửu Long 

- LA Nhận định về bối cảnh thế giới và khu vực. Về bối cảnh quốc tế: 
(a) Từ nay cho tới 2030, xu hướng chủ đạo trên thế giới vẫn là xu hướng toàn 
cầu hóa, khu vực hóa thông qua các hiệp định thương mại, đầu tư có tính khu 
vực; (b) Môi trường toàn cầu đang xấu đi, biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
tiếp tục là thách thức lớn đối với thế giới, khu vực và Việt Nam; (c) Trong 
khu vực, Việt Nam hiện đang tham gia các sáng kiến hợp tác khu vực song, 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Biển Đông nói riêng là khu 
vực cạnh trạnh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, nên nguy cơ xung đột, 
bất ổn còn tiềm ẩn; (d) Vùng ĐBSCL là một phần địa lý của GMS, có một 
số thành phố lớn, năng động, phát triển nhanh ở Đông Nam Á; (c) Bối cảnh 
cụ thể về đề chia sẻ tài nguyên sông Mekong. thượng nguồn sông Mekong 
không được các quốc gia chia sẻ một cách bình đẳng.  

- Nhận định về bối cảnh trong nước: Đảng và Nhà nước đã có nhiều 
chủ trương phát triển trong giai đoạn mới 2021-2030: (a) Chủ trương cơ cấu 
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lại nền kinh tế; (b) Chủ trương về phát triển đô thị; (c) Chủ trưởng về tham 
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (d) Chủ trương, chính sách phát 
triển công nghiệp quốc gia; (e) Chủ trương, chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia; (f) Chiến lược phát triển kinh tế biển. Ngoài ra là một số chủ trưởng, 
chính sách khác như phát triển kinh tế tuần hàon, kinh tế tư nhân, hợp tác 
đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số quốc gia, v.v. sẽ tác động mạnh đến định 
hướng phát triển và tổ chức lãnh thổ quốc gia thời kỳ tới. 

4.2. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc về h nh thành và phát 
triển vùng thành phố Cần Thơ 

Nội dung nghiên cứu chính gồm: 4.2.1. Quan điểm về hình thành và 
phát triển VTP Cần Thơ; 4.2.2. Mục tiêu; 4.2.3. Một số chỉ tiêu phát triển 
cụ thể 

LA xây dựng sáu quan điểm hình thành và phát triển VTP Cần Thơ, 
được trình bày như sau. 

1. Việc hình thành và phát triển VTP Cần Thơ phù hợp với các chủ 
trương, đường lối, định hướng, chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước 
về phát triển TP. Cần Thơ và vùng ĐBSCL, cụ thể hoá cac quy hoạch cấp 
quốc gia đặc biệt là QHV ĐBSCL thời 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

2. VTP Cần Thơ được hình thành trên cơ sở TP. Cần Thơ, là thành phố 
trực thuộc Trung ương, đô thị loại I, cấp quốc gia; trung tâm về dịch vụ, 
thương mại, du lịch - logistics; công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; văn hoá và thể 
thao và là trung tâm đầu mối có chức năng tổng hợp của vùng ĐBSCL. Quá 
trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ phải gắn với quá trình phát triển 
các mối quan hệ giữa TP. Cần Thơ với các đô thị xung quanh, từng bước trở 
thành trung tâm, đầu mối giao thông, giao lưu, cửa ngõ của vùng hạ lưu sông 
Mekong; kết nối với VTP Hồ Chí Minh và VTĐ Phnom Penh  tạo nên một 
tam giác tăng trưởng của tiểu vùng Mekong mở rộng. 

3. VTP Cần Thơ là một vùng động lực, th c đẩy tăng trưởng của vùng 
ĐBSCL phải được phát triển toàn diện và bền vững dựa trên 05 trụ cột kinh 
tế, văn hóa - xã hội, môi trường sinh thái, an ninh - quốc phòng và thể chế, 
từng bước hình thành và phát triển VTP Cần Thơ trở thành VTP sinh thái, 
văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá sông nước của vùng ĐBSCL. 

4. VTP Cần Thơ là một khu vực lãnh thổ tích hợp, cân bằng sinh thái 
được quy hoạch, xây dựng và phát triển theo nguyên tắc tôn trọng quy luật 
tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới tương lai hiện đại, thịnh 
vượng và bền vững dựa trên mô hình thích ứng, thân thiện với môi trường 
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thiên nhiên; có khả năng chống chịu cao trước các tác động của lũ, nước lợ, 
nước mặn, thiên tai, xâm nhập mặn, xạt lở, các tình huống bất lợi của BĐKH 
và thượng nguồn sông Mekong. 

5. CCQH VTP Cần Thơ được thiết lập dựa trên TP. Cần Thơ - là thành 
phố trung tâm, đô thị hạt nhân, giữ vai trò là thành phố trung tâm của hệ 
thống các đô thị, khu dân cư trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của Thành phố 
và các hành lang dọc sông Hậu, sông Tiền là nhân tố chính đảm bảo các mối 
quan hệ kết nối hàng ngày ổn định, bền vững giữa các bộ phận cấu thành. 
VTP Cần Thơ hoạt động trong các mối quan hệ tương tác với các vùng và 
VTP lân cận của vùng ĐBSCL đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ, VTP Hồ Chí 
Minh và VTĐ Phnom Penh. 

6. VTP Cần Thơ là một vùng liên tỉnh hợp nhất các đơn vị hành chính 
cấp tỉnh phải được quản trị thống nhất bởi một Ban chỉ đạo Nhà nước có hiệu 
lực, với một Cơ quan Điều phối hiệu quả có sự tham gia của cả hệ thống 
chính trị, các cộng đồng dân cư và người dân, đảm bảo cho VTP phát triển 
theo đ ng quy hoạch, pháp luật và quy chế quản lý vùng. 

Từ các quan điểm và nguyên tắc trên, LA đề xuất mục tiêu phát triển 
chung như sau: Xây dựng VTP Cần Thơ trở thành VTP cấp quốc gia, khu 
vực động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL; gắn kết chặt chẽ với các vùng 
và VTP lân cận; có CCQH bền vững, linh hoạt dựa trên định hướng tổ chức 
không gian thống nhất tạo điều kiện th c đẩy các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, làm việc, định cư, đi lại, ph c lợi, giao tiếp và sinh hoạt của người 
dân diễn ra hàng ngày trong vùng. VTP Cần Thơ là vùng thu h t đầu tư, được 
trang bị hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; có khả năng chống 
chịu cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và được quản lý thống nhất dựa trên 
một bộ máy hiệu quả, chính sách cơ chế phát triển năng động và hệ thống 
các quy hoạch đồng bộ theo quy định. 

Mục tiêu về kinh tế: VTP Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế đô thị 
hiện đại cấp quốc gia và là khu vực đô thị hóa tập trung cao giữ vai trò là 
động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển nhanh, bền vững của vùng ĐBSCL 

Mục tiêu về văn hoá - xã hội: Phát triển VTP Cần Thơ trở thành đô thị 
sinh thái, văn minh, hiện đại, đáng sống, mang bản sắc văn hóa sông nước 
của vùng ĐBSCL; nơi tập trung và thu h t dân cư của vùng ĐBSCL, có mức 
độ đô thị hóa cao; đời sống vật chất, tinh thần của người dân đạt mức cao, 
các di sản lịch sử - văn hóa và thiên nhiên được bảo vệ và phát huy hiệu quả.  

Mục tiêu về môi trường: Phát triển VTP Cần Thơ đạt tiêu chí của vùng 
đô thị sinh thái, phát triển thân thiện với môi trường và thích ứng với thiên 
tai, BĐKH; có khả năng chống chịu cao trước các tình huống bất lợi nhất do 
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BĐKH và phát triển thượng nguồn sông Mekong, kiểm soát tốt vùng nước 
ngọt, lũ, nước lợ và hạn hán; lấy mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần 
hòa làm biện pháp bảo vệ môi trường. 

Và một số chỉ tiêu phát triển cụ thể  được tổng hợp trong Bảng 4.2 của 
LA. 

4.3. Đ nh hướng phát triển cơ cấu  uy hoạch vùng thành phố Cần 
Thơ 

Từ các quan điểm trên, một số nguyên tắc hình thành và phát triển 
VTP Cần Thơ được LA xây dựng như sau: (a) Nguyên tắc thứ nhất về kế 
thừa lịch sử; (b) Nguyên tắc thứ hai về tổ chức lãnh thổ tích hợp, thống nhất; 
(c) Nguyên tắc thứ ba về phát triển các quan hệ bền vững, thường xuyên, 
hàng ngày; (d) Nguyên tắc thứ tư về lập quy hoạch và quản trị vùng; (e) 
Nguyên tắc thứ năm về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

LA xây dựng các luận cứ thiết lập mô hình CCQH VTP Cần Thơ gồm: 
 (a) Điều kiện tự nhiên, ở đó quỹ đất thuận lợi để xây dựng đô thị, công 

nghiệp chủ yếu phân bổ dọc sông Tiền và sông Hậu;  
(b) Hình thái phân bố dân cư bị tác động bởi điều kiện sông, nước, 

theo đó các đô thị, khu công nghiệp và các khu dân cư thường được bố trí 
ven sông, nơi có quỹ đất cao ráo, rất thuận tiện cho việc tiếp x c giao thông 
đường thủy;  

(c) Các tuyến giao thông, theo trục Đông - Tây thường được bố trí 
song song với các tuyến sông, còn các tuyến giao thông theo trục Bắc - Nam 
chủ yếu kết nối các trung tâm đô thị, hướng tới vùng Đông Nam Bộ và thành 
phố Hồ Chí Minh. Tại các điểm giao cắt các tuyến giao thông trên, hội tụ các 
điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị;  

(d) Toàn vùng ĐBSCL có chiều dài bờ biển gần 1000km, lối thông ra 
biển thuận lợi nhất trong tương lai đã được Quy hoạch vùng ĐBSCL xác định 
là cảng nước sâu tại Trần Đề (Sóc Trăng) sau khi so sánh với các cảng Hòn 
Khoai (Bạc Liêu), Định An (Sóc Trăng, Trà Vinh); theo đó cảng nước sâu 
Trần Đề được định hướng quy hoạch trở thành cảng biển đặc biệt, đảm nhiệm 
vai trò của ngõ vùng ĐBSCL.  

Và đề xuất mô hình CCQH VTP Cần Thơ (nội dung được trình bày bổ 
sung thêm ở Phụ lục H.  
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Định hướng 
phát triển 
cơ cấu quy 
hoạch VTP 

Cần Thơ 
4.4. Các đ nh hướng và gi i pháp hoàn thiện  uá tr nh h nh thành 

và phát triển vùng thành phố Cần Thơ 
Nội dung nghiên cứu chính gồm: 4.4.1. Định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội; 4.4.2. Định hướng phân bố dân cư, quy hoạch hệ thống đô thị, 
nông thôn và phát triển các vùng chức năng; 4.4.3. Định hướng phát triển 
mạng lưới giao thông vùng thành phố Cần Thơ; 4.4.4. Định hướng bảo vệ 
môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; 4.4.5. 
Giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển vùng thành phố 
Cần Thơ 

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội: định hướng chung về nông 
nghiệp là không phát triển nông nghiệp ngoại thành; chuyển đổi cơ cấu ngành 
nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tổ chức phân 
bố không gian hợp lý cho các cụm ngành nông nghiệp. Công nghiệp hóa 
cũng là xu hướng chung, cần thiết để VTP bứt tốc, tăng trưởng kinh tế song 
phát triển công nghiệp phải gắn với việc bảo vệ môi trường và đảm bảo tính 
bền vững. Định hướng chung đề xuất cho phát triển nhóm ngành du lịch là: 
(i) phát triển các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ trở thành những ngành 
kinh tế mũi nhọn, có tính liên ngành, liên vùng; (ii) phát triển các loại hình 
dịch vụ phục vụ sản xuất và cho các khu, cụm công nghiệp; (iii) nâng cao 
chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm, 
văn hóa, thể thao, dịch vụ công nghệ thông tin tại các khu vực đô thị và điểm 
dân cư nông thôn. Ngoài ra, một số định hướng về phát triền kinh tế số, kinh 
tế đô thị và kinh tế phi chính thức cũng được đề xuất. 

- Định hướng phân bố dân cư, quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn 
và phát triển các vùng chức năng: cần đảm bảo phù hợp với các nội dung tại 
Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 và 241/QĐ-TTg ngày 
24/02/2021 về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-
2030. 

- Sử dụng đất ở VTP Cần Thơ và vùng ĐSBCL có điểm chung trong 
định hướng là giảm dần diện tích đất nông nghiệp và tăng dần diện tích đất 
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phi nông nghiệp. Đến năm 2025, diện tích đất nông nghiệp ở VTP Cần Thơ 
giảm 2,6% và đến năm 2030 giảm 4,6%, trong khi diện tích đất phi nông 
nghiệp tăng lên tương ứng 12,8% và 22,9%. 

Về phương hướng phát triển và phân bổ các khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: 

+ Hành lang đô thị - công nghiệp động lực kết nối với TP. Hồ Chí 
Minh gồm các khu công nghiệp đan ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến 
và công nghiệp nhẹ tập trung tại TP. Cần Thơ 

+ Khu vực ven biển bao gôm các trung tâm năng lượng, công nghiệp 
chế biến thủy hải sản phân bố chủ yếu tại Trà Vinh, Sóc Trăng được gắn phát 
triển với các trung tâm điện lực; Định An (Trà Vinh) trở thành một khu kinh 
tế biển 

+ Khu vực biên giới giáp Campuchia gồm 02 khu kinh tế của khẩu 
phân bố tại An Giang và Đồng Tháp phục vụ xuất khẩu nông sản, chủ yếu là 
l a gạo và phát triển du lịch. 

- Định hướng phát triển mạng lưới giao thông VTP Cần Thơ: cần bám 
sát các quy hoạch đã được phê duyệt, đang được triển khai, đồng thời cần 
tăng khả năng tích hợp đa phương thức, phối hợp giữa các loại hình vận tải 
nhằm tăng cườn hiệu quả của hệ thống giao thông. Một số định hướng cụ thể 
được xác định như sau: 

+ Giao thông đối ngoại: (a) Về hệ thống đường bộ cao tốc, giữa VTP 
Cần Thơ với các khu vực lân cận được định hướng theo hướng hình thành 
các trục dọc kết nối với các tỉnh phía Bắc và Nam của vùng ĐBSCL và vùng 
Đông Nam ; (b) Về hệ thống đường thủy nội địa, đây là trọng tâm của hệ 
thống hạ tầng VTP Cần Thơ, đặc biệt gắn với hai dòng sông chính là sông 
Hậu và sông Tiền. Bổ sung tuyến đường thủy nội địa cho tàu lớn (loại II) kết 
nối phía Đông (Cần Thơ/Hậu Giang/Sóc Trăng) qua sông Hậu với TP. Hồ 
Chí Minh/CM-TV bên cạnh tuyến hiện hữu ở phía Tây (An Giang) từ sông 
Hậu – sông Vàm Nao – sông Tiền – kênh Chợ Gạo – TP. Hồ Chí Minh; (c) 
Về hệ thống đường sắt, hiện dự án đường sắt kết nối Cần Thơ – TP. Hồ Chí 
Minh – Bình Dương là dự án đường sắt đầu tiên ở vùng ĐBSCL, hiện đang 
được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong dự án kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2021-2025. 

+ Giao thông đối nội vùng thành phố Cần Thơ: Giao thông đối nội 
trong VTP Cần Thơ các trục ngang nhằm tăng cường kết nối với hệ thống 
cảng biển trong vùng và với các cửa khẩu quốc tế. Các trục kết nối bao gồm: 
(a) Trục ngang 1: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng dài 191km, gồm 
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các đoạn tuyến Châu Đốc - Cần Thơ dài 116km, Cần Thơ – Sóc Trăng dài 
75km; (b) Cao tốc Hồng Ngự (Đồng Tháp) – Trà Vinh dài 188km, gồm các 
đoạn tuyến Cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) – Cao Lãnh (Đồng Tháp) dài 
68km, Cao Lãnh (Đồng Tháp) – An Hữu (Tiền Giang) dài 30km, An Hữu 
(Tiền Giang) – Trà Vinh dài 90km; (c)Các tuyến giao thông nội vùng, và giao 
thông công cộng liên đô thị, trong VTP Cần Thơ được đưa vào quy hoạch để 
giảm tải cho các trục chính, tăng cường kết nối giữa các địa phương trong 
VTP Cần Thơ. 

- Định hướng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó 
với biến đổi khí hậu: theo hướng tích hợp các hành động gồm quản lý, kiểm 
soát ô nhiễm môi trường (nước, đất và không khí), thiết lập hệ thống giám 
sát chất lượng môi trường theo thời gian thực, chuyển đổi sản xuất năng 
lượng theo hướng thân thiện với môi trường và liên kết trong quản lý rác thải 
nhựa đại dương và sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. 

- Đối với trường hợp của vùng ĐBSCL và VTP Cần Thơ, trong bối 
cảnh thể chế VTP chưa được luật hóa ở Việt Nam (không phải một đơn vị 
hành chính theo quy định của Hiến pháp (2013), LA đề xuất mô hình tích 
hợp quản lý vùng đô thị trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện có. 

- Các giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển vùng 
thành phố Cần Thư được đề xuất theo sáu nhóm chính: (i) Giải pháp về quy 
hoạch, kế hoạch và xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; (ii) Giải pháp 
tổ chức bộ máy quản trị vùng thành phố Cần Thơ; (iii) Các chính sách và cơ 
chế chuyển dịch cơ cấu kinh tế và th c đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn, kinh tế đô thị, kinh tế số và kinh tế phi chính thức gắn với các 
ngành, lĩnh vực quan trọng; (iv) Giải pháp huy động và sử dụng các nguồn 
vốn phát triển vùng thành phố Cần Thơ; (v) Giải pháp ứng dụng các tiến bộ 
khoa học và công nghệ; (vi) Giải pháp theo dõi, giám sát thực hiện quy hoạch. 

4.5. Các kết  u  nghiên cứu và bàn luận 
Nội dung nghiên cứu chính gồm: 4.5.1. Các kết quả nghiên cứu của 

luận án; 4.5.2. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 
LA đã đ a ra đ ợc các kết quả nghiên cứu và đóng góp mới sau: (1) 

Xây dựng cơ sở khoa học và phương pháp luận về hình thành và phát triển 
VTP Cần Thơ; (2) Kiểm chứng, so sánh các phương án đề xuất về phạm vi, 
ranh giới VTP Cần Thơ bằng phương pháp khoa học lựa chọn là mô hình 
trọng lực cùng các luận giải về các bước tiến hành, lựa chọn biến số, giả thiết 
đặt ra; LA đã lựa chọn một phương án về phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ; 
(3) Tiến hành phân tích thực trạng phát triển VTP Cần Thơ, trên cơ sở các 
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nội dung về đặc điểm VTP, các nhân tố ảnh hưởng hình thành và phát triển 
VTP và các nội dung chính về phát triển VTP; (4) Kiến nghị quan điểm, mục 
tiêu về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ; nguyên tắc và quá trình hình 
thành, phát triển CCQH; (5) Đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện quá 
trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

1. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ nhất: Cơ sở khoa học cho hình 
thành và phát triển VTP được xây dựng từ 03 trụ cột: (i) Khái niệm và định 
nghĩa về VTP, hình thành và phát triển VTP; (ii) Cơ sở lý thuyết về hình 
thành và phát triển VTP; (iii) Thực tiễn về hình thành và phát triển VTP ở 
trong và ngoài nước và những bài học kinh nghiệm. Ba bài học kinh nghiệm 
tđược r t ra, bốn nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hình thành và phát triển VTP 
cũng được xác định. 

2. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ hai: LA đã thành công trong 
việc kiểm nghiệm phương pháp thực nghiệm để xác định phạm vi, ranh giới 
VTP Cần Thơ phục vụ nghiên cứu, khắc phục được các tồn tại về điều kiện 
số liệu, phương pháp hiện nay và là cơ sở phân tích thực trạng ở Chương 3. 

- Phương pháp mô hình trọng lực áp dụng trong nghiên cứu tương tác 
giữa các chủ thể là các đơn vị lãnh thổ được triển khai nghiên cứu trong điều 
kiện số liệu ở Việt Nam còn hạn chế, song LA đã khắc phục bằng cách tự thu 
thập dữ liệu cần thiết, ước lượng và tính toán những dữ liệu chưa có để mô 
hình có thể hiện thực hóa và cho ra những kết quả thực nghiệm phục vụ 
nghiên cứu. 

- Ma trận khoảng cách (Phụ lục C) và cách thức thu thập dữ liệu 
khoảng cách giữa thực địa giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL từ giao 
diện API của Microsoft Bing Maps. Đây là điểm mới của LA trong tương 
quan với một số ấn phẩm hiện nay như Atlas Địa lí Việt Nam với số liệu 
khoảng cách giữa các địa phương trên cả nước còn mang tính ước lệ, chưa 
phản ánh đ ng khoảng cách thực tế thực tế. 

- Các tham số của mô hình trọng lực 𝒌 và 𝜶 được ước lượng, tính toán 
và bàn luận là điểm mới của LA. Ở nhiều nghiên cứu trên thế giới, các giá trị 
𝒌 và 𝜶 thường được mặc định các giá trị cơ bản để tiện nghiên cứu. Tuy 
nhiên, cách làm của LA (Phụ lục E) khẳng định được việc tính toán các tham 
số của mô hình trong điều kiện số liệu của Việt Nam là khả thi. Các tham số 
được tính toán từ số liệu ở vùng ĐBSCL, tăng tính chặt chẽ và thực tiễn của 
mô hình. 

- Việc kiểm nghiệm bằng phương pháp thực nghiệm và so sánh các 
phương án phân vùng ĐBSCL hiện nay, tính điểm và lựa chọn phương án 
VTP Cần Thơ đã bổ sung thêm một bộ công cụ cho các nghiên cứu trong 
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tương lai tái kiểm chứng khi điều kiện số liệu được cải thiện hơn. 

3. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ ba: Kết quả nghiên cứu thực 
trạng cho phép r t ra 07 nhận định gồm: (i) VTP Cần Thơ đã cơ bản đáp ứng 
được những đặc điểm/điều kiện của một VTP; (ii) VTP Cần Thơ đang có xu 
hướng phát triển trở thành vùng động lực tăng trưởng rõ nét của vùng 
ĐBSCL, so với cả nước VTP Cần Thơ có tỉ trọng đóng góp vào Nông nghiệp 
đáng kể; (iii) VTP Cần Thơ cơ bản có cơ cấu kinh tế cơ bản hiện đại và sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời gian qua cũng theo hướng hiện đại; (iv) VTP 
Cần Thơ có tỉ lệ đô thị hóa cao, mật độ dân số cao hơn so với trung bình của 
vùng ĐBSCL - là một trong những điều kiện thuận lợi để tận dụng và phát 
triển những lợi ích kinh tế từ quần tụ ở đô thị; (v) VTP Cần Thơ còn rất nhiều 
dư địa cho phát triển. Định hướng sử dụng đất cho VTP Cần Thơ phù hợp 
với thực trạng phát triển và hướng phát triển chung về KT-XH cũng như xu 
hướng dân số; (vi) Hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối ở VTP Cần Thơ có nhiều 
tiềm năng, song chất lượng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển; (vii) 
Còn thiếu cơ chế quản trị, điều phối VTP Cần Thơ. 

4. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ tư: Các quan điểm, mục tiêu và 
nguyên tắc được đề xuất góp phần giải quyết sâu sắc hơn hiểu biết toàn diện 
về VTP nói chung, VTP Cần Thơ nói riêng và làm cơ sở đề xuất các giải 
pháp định hướng ở Chương 4. 

- Bộ chỉ tiêu gồm 19 chỉ tiêu ở ba nhóm Kinh tế, Văn hóa - Xã hội và 
Môi trường được xây dựng, đề xuất cùng các biện luận có cơ sở khoa học là 
công cụ rất hữu ích gi p cho các cơ quan QLNN, các địa phương trong VTP 
Cần Thơ tham khảo và xây dựng mục tiêu phát triển phù hợp đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

- Những luận cứ hình thành CCQH VTP Cần Thơ và định hướng 
CCQH VTP Cần Thơ được đề xuất trên cơ sở kết hợp nội dung khu vực phát 
triển động lực vùng ĐBSCL được xác định trong QHV ĐBSCL được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt và các kết quả nghiên cứu mới của LA.  

- CCQH VTP Cần Thơ được nhìn nhận mang tính động theo thời gian. 
Cùng với sự phát triển và thay đổi của VTP Cần Thơ, CCQH VTP Cần Thơ 
sẽ thay đổi để phản ánh đ ng thực tế phát triển ở từng giai đoạn, do vậy yêu 
cầu phải có sự xem xét điều chỉnh mô hình CCQH VTP Cần Thơ hiện nay. 
Mô hình CCQH VTP Cần Thơ được đề xuất có giá trị tham khảo cho các nhà 
hoạch định chính sách, quản trị VTP hiện nay. 

5. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ năm: Các định hướng và giải 
pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ được đề 
xuất trên cơ sở các phân tích ở Chương 2 và Chương 3 của LA. 
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* * * * * 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
a) Qua hơn ba thập kỷ liên tục vận động và đổi mới, khu vực đô thị 

của Việt Nam đã thể hiện vị trí đầu tàu của nền kinh tế, với những VTP đã 
và đang nổi lên như những cực tăng trưởng động lực, quan trọng trong hệ 
thống đô thị Việt Nam. Tuy vậy, nghiên cứu về VTP vẫn còn là lĩnh vực 
tương đối mới ở Việt Nam. Những nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm 
về VTP ở Việt Nam còn rất khiêm tốn và mới tiếp cận từ một số góc độ nhỏ, 
trong khi sự vận động của VTP với hai quá trình hình thành và phát triển lại 
có nội hàm rộng với nhiều nội dung. Những yêu cầu mới cả về khoa học lẫn 
thực tiễn trong bối cảnh phát triển mới đòi hỏi cấp độ lãnh thổ VTP được tái 
định vị tương xứng với vị thế tầm quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia. 
Việc làm rõ về bản chất, chức năng, các đặc điểm và điều kiện hình thành và 
phát triển VTP gắn với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam vì vậy có ý nghĩa quan 
trọng để từ đó xây dựng những chính sách phát triển VTP gắn với kiểm chứng 
khoa học, đảm bảo tính hiệu quả và có giá trị thực tiễn của chính sách được 
ban hành. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài LATS là rất cần thiết. 

b) “Vùng thành phố Cần Thơ” là khái niệm đã trải qua một quá trình 
hoàn thiện từ ý tưởng khoa học đến đề xuất chính thức (theo Thuyết minh 
QHV ĐBSCL công bố năm 2022 và Nghị quyết số 138/NQ-CP năm 2022 về 
QHTTQG). Với những luận giải khoa học, số liệu trích dẫn rõ ràng và ứng 
dụng phương pháp kiểm chứng khách quan, thực nhiệm, LA tìm thấy bằng 
chứng thực nghiệm vững chắc để xác định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ 
và từ đó là bàn luận về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

c) VTP Cần Thơ đã và đang có xu hướng phát triển trở thành vùng 
động lực tăng trưởng rõ nét của vùng ĐBSCL với sự hội tụ nhiều điểm mạnh 
và cơ hội phát triển: đóng góp một nửa vào GRDP toàn vùng, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; chủ trương, định hướng từ Trung ương; 
vị trí trung tâm vùng và là nơi giao cắt của nhiều tuyến giao thông vận tải 
quan trọng; còn nhiều dư địa phát triển; phần lớn lãnh thổ nằm trong khu vực 
thuận lợi để phát triển. Song cũng còn nhiều hạn chế và thách thức như hệ 
thống đô thị còn chưa xứng tầm dẫn dắt phát triển KT-XH chung cho toàn 
VTP; phát triển hạ tầng còn nhiều điểm nghẽn, nhiều khu vực còn nhạy cảm 
với các tác động từ BĐKH, nước biển dâng và xâm ngập mặn, nguồn tài 
nguyên sông nước đứng trước những thách thức quốc tế; còn thiếu cơ chế 
quản trị, điều phối VTP. 

d) LA đã nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học hình thành và phát triển 
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VTP dựa trên hai trụ cột. Trụ cột (1) cơ sở lý thuyết, trong đó lý luận về định 
nghĩa, phân loại và phân cấp VTP, các xu hướng nghiên cứu hình thành và 
phát triển VTP, cơ sở lý luận bốn đặc điểm cơ bản VTP và sáu điều kiện hình 
thành VTP trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam (một điều kiện cần và năm 
điều kiện đủ); Trụ cột (2) về cơ sở thực tiễn trong nước và trên thế giới cùng 
ba bài học kinh nghiệm r t ra. LA đã lựa chọn một phương án phạm vi, ranh 
giới VTP được đề xuất hiện nay một cách thực nghiệm, sử dụng mô hình 
trọng lực trên cơ sở kiểm chứng các phương án phân vùng ĐBSCL hiện nay. 

e) LA đã đề xuất sáu nhóm giải pháp định hướng phát triển VTP Cần 
Thơ: (i) Định hướng phát triển KT-XH; (ii) định hướng phân bố dân cư, quy 
hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; (iii) định hướng phát triển mạng lưới giao 
thông; (iv) định hướng bảo vệ môi trường và thích ứng với BĐKH.  

Từ đó, sáu nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình hình thành và 
phát triển VTP Cần Thơ được đề xuất gồm: (i) Giải pháp về quy hoạch, kế 
hoạch và xây dựng hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu; (ii) giải pháp tở chức 
bộ máy quản trị VTP Cần Thơ; (iii) Các chính sách và cơ chế chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và th c đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
đô thị, kinh tế số và kinh tế phi chính thức gắn với các ngành, lĩnh vực quan 
trọng; (iv) giải pháp huy động và sử dụng các nguồn vốn phát triển VTP Cần 
Thơ; (v) giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ; (vi) giải 
pháp theo dõi, giám sát thực hiện quy hoạch.  

Nếu thực hiện có hiệu quả các định hướng chủ yếu được đề xuất bởi 
LA và với quyết tâm đạt mục tiêu về thu nhập bình quân đầu người mà Nghị 
quyết Đại hội XIII đặt ra thì trong giai đoạn 2020-2030, VTP Cần Thơ đạt 
tốc độ tăng trưởng trung bình 11,6%/năm, tỉ trọng các ngành phi nông nghiệp 
chiếm từ 90% trở lên, các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường của VTP 
Cần Thơ có sự thay đổi đáng ch  ý.  

2. Kiến ngh  hướng nghiên cứu trong tương lai 
LA xin gợi mở hai hướng nghiên cứu trong tương lai như sau: 
- Hướng nghiên cứu thứ nhất là: nghiên cứu để hoàn thiện khung khổ 

và chính sách pháp luật về VTP hiện nay. Những nghiên cứu mang tính tổng 
hợp, hệ thống lại khung khổ pháp luật liên quan, tham khảo kinh nghiệm 
pháp luật ở nước ngoài rất có giá trị tham khảo ở đây. 

- Hướng nghiên cứu thứ hai: nghiên cứu thực nghiệm trong điều kiện 
số liệu hiện có và nghiên cứu lý thuyết về phương pháp nghiên cứu có thể áp 
dụng khi điều kiện số liệu được cải thiện. Các nghiên cứu thực nghiệm cũng 
góp tiếng nói khoa học th c đẩy đổi mới công tác thống kê ở Việt Nam.
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