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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của
Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 78/TTr-SKHĐT
ngày 21/4/2017 về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với những nội
dung chủ yếu sau:
1. Quan điểm phát triển:
Tiếp tục khơi dậy và huy động tối đa các nguồn nội lực, tranh thủ mọi
nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển các tiềm năng, thế mạnh của huyện;
phát triển Châu Thành theo hướng vừa là “vệ tinh” cho đô thị Long Xuyên, vừa
sẳn sàng kết nối với xu hướng lan tỏa từ quá trình đô thị hóa. Đảm bảo sử dụng
hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, tập trung đúng mức vốn ngân sách cho
xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, nền tảng.
Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng
theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh ở các sản phẩm,
lĩnh vực thế mạnh của huyện. Phát huy hiệu quả sử dụng các chương trình, dự án
đầu tư của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp công
nghiệp đầu tư cải tiến, đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất; khuyến khích nông
dân, doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng công nghệ sinh học, các loại giống mới,

quy trình sản xuất GAP để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng khả
năng cạnh tranh trên thị trường hàng hoá.
Phát triển bền vững với 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường. Phát triển
kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi
trường. Đồng thời, phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo giữ vững ổn định
chính trị và an toàn xã hội, gắn kết chặt chẽ với quốc phòng an ninh trong các giai
đoạn phát triển.
2. Mục tiêu phát triển:
2.1. Mục tiêu:
Chuyển đổi cơ bản, toàn diện các hoạt động quản lý kinh tế - xã hội, sản
xuất kinh doanh và dịch vụ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phần lớn lao
động của huyện được đào tạo, tạo năng suất lao động xã hội cao. Cơ cấu kinh tế
được chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ
trọng khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp, phát triển mạnh ngành công
nghiệp chế biến các sản phẩm nông - thủy sản. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ
tầng tiến tới đồng bộ và hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho phát triển kinh tế, đời sống
xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân; đảm bảo
trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
Trong giai đoạn 2026-2030 xây dựng huyện trở thành một trong những
trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng hoá (lúa, rau màu), nuôi trồng thủy sản, trung
tâm sản xuất công nghiệp lớn của tỉnh An Giang; làm vệ tinh cho đô thị Long
Xuyên trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch
(du lịch sông nước, tham quan trang trại nông nghiệp xanh trên các cồn, cù lao).
2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Giá trị sản xuất (GO) của ngành Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:
+ Theo giá hiện hành: năm 2020 đạt 29,5%; năm 2025 đạt 20,5% và năm
2030 đạt 15%.
+ Theo giá so sánh 2010: năm 2020 đạt 4.635 tỷ đồng; năm 2025 đạt 5.500
tỷ đồng và năm 2030 đạt 6.340 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất (GO) của ngành Công nghiệp - Xây dựng:
+ Theo giá hiện hành: năm 2020 đạt 37%; năm 2025 đạt 40,5% và năm
2030 đạt 42%.
+ Theo giá so sánh 2010: năm 2020 đạt 6.240 tỷ đồng; năm 2025 đạt
11.250 tỷ đồng và năm 2030 đạt 19.825 tỷ đồng.
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 6.600
tỷ đồng, năm 2025 đạt 10.000 -13.000 tỷ đồng và tăng bình quân trên 15%/năm
đến năm 2030.
- Đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 01 ha đất canh tác đạt
khoảng 120 triệu đồng, đến năm 2025 là 175 triệu đồng và đến năm 2030 trên
220 triệu đồng.
- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn năm 2020 đạt 570 tỷ đồng, năm
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2025 đạt 850-900 tỷ đồng và năm 2030 đạt bình quân trên 10%/năm.
- Dân số đến năm 2020 ước đạt khoảng 174.200 người, năm 2025 đạt
khoảng 178.800 người và đạt khoảng 187.600 người vào năm 2030.
- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong
nền kinh tế quốc dân đạt 50% vào năm 2020, 65% năm 2025 và trên 80% vào
năm 2030.
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016-2020) bình quân 1%/năm. Tỷ
lệ hộ nghèo đến năm 2020 là dưới 3%; năm 2025 là dưới 2,5%; năm 2030 là dưới
2%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 86,65%, năm 2025
đạt 96% và năm 2030 đạt trên 98%.
- Số giường bệnh trên 10.000 dân đến năm 2020 đạt 8,4 giường; đến năm
2025 đạt 9 giường và 9,6 giường vào năm 2030.
- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 10,1% vào năm
2020, 7% vào năm 2025 và 6% vào năm 2030.
- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt trên 95% vào năm
2020, 100% vào năm 2025, 100% vào năm 2030.
- Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi bậc trung học cơ sở đạt 75% vào năm
2020, 90% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.
- Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi bậc THPT và tương đương năm 2020
đạt 45%, năm 2025 đạt 60% và năm 2030 đạt 80%.
- Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt
98,5% vào năm 2020, đạt 99,5% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030.
- Phấn đấu đến năm 2020 có 05 xã đạt nông thôn mới, đến năm 2025 có 10
xã đạt nông thôn mới.
3. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực:
3.1. Ngành Nông - Lâm - Thủy sản:
Đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn theo chiều sâu, hình thành các
vùng sản xuất tập trung thâm canh cao gắn với công nghiệp chế biến, tạo bước
chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh tái cơ
cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều
kiện sinh thái, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, đặc biệt là thích ứng với
tình trạng hạn hán, khan hiếm nguồn nước đổ về từ thượng nguồn sông Mê Kông.
Sản xuất nông nghiệp gắn kết với công nghiệp chế biến, có hệ thống phân
phối và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung xây dựng và phát triển thương
hiệu cho một số nông sản hàng hóa chủ lực. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển các
mô hình liên kết trong chuỗi giá trị nông sản, mô hình sản xuất ứng dụng công
nghệ cao, mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất nông nghiệp xuất khẩu; đồng
thời, thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới.
Phát huy hiệu quả Trung tâm công nghệ sinh học trên địa bàn để phục vụ
các chương trình mục tiêu, các nghiên cứu ứng dụng về công nghệ sinh học trong
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lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển công nghệ chế biến nông
sản với vai trò đầu mối trong vùng tứ giác Long Xuyên.
3.2. Ngành Công nghiệp - Xây dựng:
a) Công nghiệp:
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đến xây
dựng nhà xưởng, nhà máy sản xuất tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
Chú trọng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu các mặt
hàng nông, thuỷ sản, lương thực thực phẩm, đồ uống; công nghiệp sử dụng nhiều
lao động như: gia công, lắp ráp điện tử, hàng may mặc, giày dép. Nghiên cứu thu
hút đầu tư các dự án như: nhà máy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lúa gạo theo
mô hình cánh đồng lớn; nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi - thủy sản.
Tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
thủ công mỹ nghệ sử dụng nguồn nguyên liệu, lao động tại chỗ, lao động nông
thôn như: chế biến nông sản, rau quả thực phẩm, cơ khí sửa chữa... Bên cạnh
những sản phẩm truyền thống như xay xát gạo, bánh kẹo, nước đá. Khuyến khích
phát triển các làng nghề, khôi phục các làng nghề truyền thống.
b) Xây dựng:
Huy động mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành xây dựng phù
hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn 2050,
với các quy hoạch chung xây dựng tại các thị trấn và trung tâm xã trên địa bàn
huyện nhằm triển khai tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các
công trình dự án được xác định trong các quy hoạch gắn liền với địa bàn. Phấn đấu
giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng bình quân 17%/năm giai đoạn 2016-2020;
tăng bình quân 12,5% giai đoạn 2021-2025 và tăng bình quân 12% giai đoạn 20262030. Ngành xây dựng chiếm 8-9% trong cơ cấu giá trị sản xuất của huyện.
3.3. Ngành thương mại - dịch vụ:
a) Thương mại:
Chú trọng đầu tư mạng lưới thương mại truyền thống, nâng cấp, xây mới
các chợ xã, thị trấn trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, mua
sắm tiêu dùng của người dân; đồng thời, quan tâm đến loại hình thương mại hiện
đại (trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại, siêu thị) ở khu vực đô thị, khu
dân cư tập trung đông, khu công nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, xây dựng mới siêu
thị An Châu, chợ hạng III (thị trấn An Châu). Giai đoạn 2021-2025, xây mới
trung tâm thương mại (ngã ba lộ tẻ) tại xã Bình Hòa, hạng III.
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hợp tác giao thương để hỗ trợ doanh
nghiệp mở rộng và khai thác thị trường nội tỉnh, trong vùng Đồng bằng sông Cửu
Long; gia tăng lưu lượng hàng hóa xuất khẩu qua thị trường Campuchia và các
thị trường xuất khẩu truyền thống khác.
b) Phát triển các ngành dịch vụ:
* Phát triển dịch vụ vận tải:
Phát triển dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa và vận
chuyển hành khách với chất lượng và an toàn ngày càng cao. Đồng thời, phát triển
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dịch vụ vận tải, kho bãi song song với với việc đầu tư nâng cấp và mở rộng hạ tầng
giao thông vận tải đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn huyện. Bên cạnh
đó, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các loại hình vận tải
hàng hóa và hành khách, dịch vụ vận tải hiện có mở rộng qui mô kinh doanh đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế của huyện.
* Phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng:
Huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính,
đảm bảo an toàn tài chính địa phương, góp phần tích cực cho kinh tế phát triển
bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quốc
phòng an ninh tại địa phương. Quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí,
tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; giám sát và công khai minh bạch việc sử
dụng ngân sách Nhà nước.
Phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng, tập trung nâng cao chất lượng và
hiệu quả của các dịch vụ ngân hàng truyền thống và đồng thời phát triển nhanh
các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đa dạng hóa dịch vụ thanh toán thông qua ngân
hàng nhằm khuyến khích các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các cá nhân sử dụng
dịch vụ thanh toán thông qua ngân hàng, giảm sử dụng tiền mặt để thanh toán.
* Phát triển dịch vụ thông tin truyền thông: Xây dựng, phát triển cơ sở hạ
tầng với công nghệ hiện đại, cung cấp các dịch vụ viễn thông và internet tiên tiến,
chất lượng cao, giá cả hợp lý, đa dạng và phong phú. Phát triển nhanh, đa dạng
hóa và khai thác hiệu quả các dịch vụ viễn thông, internet với chất lượng cao, an
toàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị.
3.4. Phát triển du lịch:
Chú trọng liên doanh, liên kết, hợp tác với các đơn vị làm du lịch của tỉnh
để gắn với tuyến du lịch của tỉnh. Tập trung vào những phân khúc dịch vụ lợi thế
của huyện, chú trọng khai thác thị trường khách nội địa, khách vãng lai trên tuyến
du lịch đến Núi Xam, Núi Cấm. Trên cơ sở quan điểm khai thác tối đa vị trí địa lý
của huyện trong phát triển du lịch như đã nêu, xây dựng các trạm dừng chân, kết
hợp khu ẩm thực, khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương cho du khách
thập phương tham quan các danh thắng trên địa bàn tỉnh dừng chân tại Châu
Thành.
Phát triển kết cấu hạ tầng du lịch: đầu tư, nâng cấp các tuyến quốc lộ,
đường tỉnh; đường huyện dẫn đến các khu, điểm du lịch của huyện đặc biệt là hạ
tầng phục vụ du lịch ở cồn Bình Thạnh. Đa dạng hóa các loại hình du lịch trên địa
bàn huyện như: du lịch vườn, du lịch sinh thái, du lịch tham quan,...Kêu gọi đầu
tư khu ẩm thực tập trung tại An Châu, Bình Hòa (cầu Nhà Lầu), Cần Đăng, ngã
ba Lộ Tẻ.
3.5. Phát triển giáo dục đào tạo
Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục - đào tạo, hướng đến phát triển toàn
diện con người, nâng cao dân trí, tạo lập đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp
học. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường xây dựng
đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị
quyết số 29-NQ/TW. Thực hiện giáo dục toàn diện học sinh với phương châm
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“Dạy chữ, dạy người, dạy nghề”, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội và nhu cầu
học tập đa dạng của nhân dân, chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục.
Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 08/7/2015 của
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh nhằm
nâng cao hơn nữa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các trường học công lập.
3.5. Phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân:
Từng bước hiện đại hệ thống y tế, lấy mục tiêu phục vụ, chăm sóc sức khỏe
nhân dân làm trọng tâm. Huy động tiềm năng và nguồn lực của toàn xã hội đầu tư
phát triển hệ thống y tế, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức
khỏe nhân dân, góp phần tăng chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Củng cố
và hoàn thiện mạng lưới y tế dự phòng, làm tốt công tác dự báo và phát hiện sớm,
chủ động khống chế kịp thời dịch bệnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ ảnh
hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của
mạng lưới y tế cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất để người dân được phục vụ chăm sóc
y tế với chất lượng ngày càng tốt hơn.
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa y tế, huy động sự tham gia tích cực của cộng
đồng, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế vào trong công tác chăm sóc sức
khỏe. Khuyến khích và tạo điều kiện ưu đãi về cơ chế, chính sách, đất đai phát
triển các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tư nhân, phù hợp với nhu cầu
phát triển của quy hoạch ngành.
3.6. Phát triển văn hóa - thể dục thể thao:
Gắn kết chặt chẽ những hoạt động xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm
vụ phát triển kinh tế xã hội; tiến tới mục tiêu nâng chất toàn diện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ cơ sở đến huyện, làm cho
phong trào phát triển sâu, rộng toàn xã hội. Gắn Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân; từng bước hình thành các trung
tâm văn hóa ở nông thôn. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng
tốt đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa, văn nghệ.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quy mô và chất lượng hoạt động thể dục
thể thao cho mọi người trong các đối tượng, địa bàn, ngành nghề, góp phần nâng
cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và mức hưởng thụ về đời sống văn hóa của người
dân, thu ngắn sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị. Đẩy mạnh xã hội hóa các
hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp, các tổ
chức, đoàn thể nhân dân tham gia các hoạt động.
3.7. An sinh xã hội, công tác giảm nghèo:
Đảm bảo các chính sách, chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời đến với
người thụ hưởng và công bằng, đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng lao động để
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao chất lượng đào
tạo nghề và tác phong công nghiệp trong đào tạo nghề để phục vụ cho nhu cầu
xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là phòng
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chống xâm hại tình dục, tai nạn thương tích cho trẻ em.
Tiếp tục rà soát, tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ người có công. Đẩy
mạnh thực hiện các phong trào chăm sóc người có công, vận động các ngành, các
cấp, các đoàn thể quan tâm, giúp đỡ bằng nhiều nguồn lực nhằm nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho người có công. Thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà
nước cho người có công được kịp thời và đầy đủ.
3.8. Khoa học - công nghệ:
Tăng cường công tác đào tạo và có chính sách cụ thể để thu hút lực lượng
lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Việc đầu tư đổi mới trang thiết bị,
công nghệ phải đi đôi với việc đào tạo và đào tạo lại lao động để có năng lực tiếp
thu trình độ khoa học công nghệ, từ đó cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao
năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.
Chú trọng chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ chế biến, sản xuất sạch, công
nghệ sinh học và công nghệ thông tin. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn vốn đầu
tư cho khoa học công nghệ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ
sở nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản
xuất và đời sống. Tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, cơ sở tiếp
cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những mô hình sản xuất.
3.9. Bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu:
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai
đoạn lập dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo vệ môi trường trong
khu đô thị, khu dân cư và nơi công cộng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức,
hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Các dự án sản
xuất khi đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc: Phù hợp các quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch xây dựng. Đáp ứng được yêu cầu về
bảo vệ môi trường và sức chịu tải của môi trường. Đảm bảo khoảng cách ly an
toàn về vệ sinh môi trường đối với khu dân cư và công trình khác theo quy định
hiện hành.
Ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, tập trung vào một số vấn đề sau:
tập trung các dự án thích ứng biến đổi khí hậu và phục vụ tái cơ cấu ngành nông
nghiệp; bảo vệ tài nguyên nước; Sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí
hậu; sạt lở đất bờ sông; đổi mới công tác quy hoạch sử dụng đất.
3.10. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng:
Phát triển hệ thống giao thông trên cơ sở tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của
trung ương và của tỉnh; tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng giao thông hiện có, kết hợp
xây dựng mới trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng an ninh. Phát triển hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện trên
cơ sở gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước đồng bộ hóa giữa
hệ thống cầu và đường nhằm tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối các
trung tâm xã và thị trấn với trung tâm huyện, kết nối huyện với các đô thị lớn của
tỉnh như TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc. Phát triển giao thông thủy gắn kết với
các mạng lưới giao thông bộ, đường không tạo thành hệ thống liên hoàn, đảm bảo
sự phối hợp và hài hoà với các giải pháp thuỷ lợi, nông nghiệp trong huyện, đảm
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bảo lợi ích liên ngành cùng phát triển.
4. Một số giải pháp chủ yếu:
4.1. Nhóm giải pháp về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn
đầu tư:
Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, đảm bảo huy động đúng mức các
nguồn thu từ các thành phần kinh tế theo chính sách thuế hiện hành, tăng cường
nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng tạo nguồn thu cho ngân
sách nhà nước. Thực hành triệt để tiết kiệm để sử dụng có hiệu quả và tăng tỷ lệ
tích lũy đầu tư từ ngân sách. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút các dự án đầu tư theo
hình thức BOT, BTO, PPP và BT; thu hút FDI... để có đủ nguồn lực xây dựng
đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện.
Tạo nguồn vốn từ khai thác quỹ đất, đồng thời tăng cường huy động “sức
dân” cho đầu tư phát triển: tạo nguồn vốn từ khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng trên địa bàn; tạo quỹ đất tại các xã, thị trấn có điều kiện để thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Cung cấp thông tin theo yêu cầu
của nhà đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, quy định pháp
luật và cơ chế chính sách của tỉnh/huyện. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư,
thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực.
4.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan
Nhà nước, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức, nhân viên làm công tác quản lý Nhà nước, công tác tham mưu, đề xuất
chính sách. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính chuyên nghiệp,
tính liên tục của nền hành chính.
Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề cho lực lượng lao
động. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động đào tạo nghề, đào tạo nghề
cho người lao động. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, đào tạo nghề
và dịch vụ giới thiệu việc làm. Tổ chức tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm
sau khi đào tạo, nhất là ở lao động khu vực nông thôn.
4.3. Nhóm giải pháp về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trên
địa bàn:
Tiếp tục thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc
xây dựng và kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi và các hạ tầng
kinh tế - xã hội đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xã hội hóa
đầu tư kết cấu hạ tầng các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao, môi trường.
Kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào các khu, cụm công
nghiệp nhằm phục vụ đời sống xã hội cho công nhân.
Mở rộng các kênh đầu tư mới trong xã hội, kiến nghị tỉnh có các cơ chế
chính sách “đột phá” nhằm huy động được khối tư nhân tham gia tích cực hơn
trong phát triển kết cấu hạ tầng. Chính quyền địa phương chỉ tập trung giải phóng
mặt bằng và đầu tư vào các công trình khó huy động các nguồn lực xã hội. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục
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hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp.
4.4. Nhóm giải pháp về nâng cao trình độ áp dụng khoa học công nghệ,
bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý:
Nâng cao trình độ áp dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường cho
nông dân để vừa tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp và đảm bảo phát triển bền
vững. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất nông nghiệp. Hỗ trợ và hướng dẫn nông dân thực hiện cơ giới hóa các khâu
trong sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, đạt quy mô hàng hoá, giảm thiểu
hao phí lao động, giảm tổn thất ở công đoạn thu hoạch, bảo quản nông sản.
Khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân đưa tiến bộ kỹ thuật vào canh
tác, công nghệ vào sản xuất.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về bảo vệ môi trường sản xuất
nông nghiệp đến nông dân. Khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên quan
trọng như tài nguyên đất và nguồn nước. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra,
xử lý nghiêm các vụ việc về môi trường, các vi phạm pháp luật bảo vệ môi
trường. Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư quy mô
lớn, làm căn cứ cho việc thực hiện nghiêm túc các mục tiêu quy hoạch về bảo vệ
môi trường trong phát triển kinh tế.
4.5. Nhóm giải pháp về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất,
kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại dịch vụ:
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 377/CTrUBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm
2020. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc thường
xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư để tháo gỡ kịp thời những khó khăn,
vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đã được chấp thuận đầu tư hoạt động có
hiệu quả.
Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tạo cơ hội cho doanh
nghiệp tiếp cận với các nguồn lực, trong đó nguồn lực về vốn là hết sức quan
trọng. Khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tạo ra môi trường đầu
tư thuận lợi (giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, hợp lý giá thuê đất, đáp ứng
các điều kiện về cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông, dịch vụ, bệnh
viện, đào tạo lao động lành nghề... và chuẩn bị sẵn sàng các dự án đầu tư).
4.6. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực quản lý hành chính và nâng
cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy quản lý Nhà
nước:
Nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức về yêu cầu
nâng cao năng lực quản lý hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ
đạo, điều hành của bộ máy quản lý Nhà nước. Các phòng ban, xã cần chủ động
trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng hoàn thiện về quy trình
nghiệp vụ, góp phần tích cực vào việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa liên thông, tiến tới một cửa hiện đại và tăng hiệu quả
công việc. Hàng năm có tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm kịp thời, phát
hiện những gương điển hình để nhân rộng và tìm ra những nguyên nhân hạn chế
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để có hướng khắc phục.
4.7. Nhóm giải pháp về tăng cường hợp tác liên kết với các địa phương:
Tăng cường hợp tác, liên kết với các địa phương trong tỉnh, trong vùng,
trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của nhau để cùng phát triển, cùng có lợi.
Trước hết là hợp tác, liên kết với các địa phương tiếp giáp trong việc cung ứng,
thu - mua nguyên liệu, vật tư sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá. Liên
kết với TP.Long Xuyên để cùng phát triển các ngành dịch vụ du lịch; kết nối
mạng lưới thương nghiệp tế nhằm đảm bảo cung ứng hàng hoá và dịch vụ kịp
thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, nhất là tiêu thụ nông sản cho nông dân.
Củng cố và phát triển các mối quan hệ hợp tác, liên kết với các địa phương
khác trong và ngoài tỉnh, kể các hợp tác nước ngoài trên mọi lĩnh vực để phát huy
thế mạnh địa phương. Tăng cường phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ
chức hội chợ, triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, du lịch; xúc tiến thương
mại, đầu tư.
4.8. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện
Sau khi được phê duyệt UBND huyện trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực
hiện quy hoạch, như: Tổ chức công bố quy hoạch để phổ biến rộng rãi trong toàn
dân, các cấp, các ngành, các nhà đầu tư tham gia thực hiện quy hoạch có hiệu
quả; thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của quy hoạch vào kế hoạch 5
năm và kế hoạch hàng năm, các chương trình, các dự án phát triển trên địa bàn
trong từng thời kỳ; các ngành liên quan xây dựng các kế hoạch thực hiện, trong
đó thể hiện cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp lớn để thực hiện trong từng giai
đoạn. Đồng thời, huyện sẽ rà soát những nhiệm vụ trong quy hoạch ngoài thẩm
quyền của mình, để tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan
của tỉnh thực hiện hoặc hỗ trợ huyện.
5. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư: (Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quy hoạch này là định hướng, cơ sở cho việc lập, trình duyệt và
triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Châu Thành theo quy định.
Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và
phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong Quyết định này, chủ trì,
phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập
và trình duyệt các chương trình, dự án và triển khai thực hiện theo quy định:
- Nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền ban hành một số chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển
của huyện và pháp luật của nhà nước trong từng giai đoạn nhằm thu hút, huy
động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch.
- Lập các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn; các chương trình phát
triển trọng điểm, các dự án cụ thể để đầu tư tập trung hoặc từng bước đầu tư theo
hướng ưu tiên hợp lý.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung
quy hoạch kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và
của tỉnh trong từng giai đoạn Quy hoạch.
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Điều 4. Các Sở, Ban ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của mình có trách nhiệm hỗ trợ huyện Châu Thành nghiên cứu lập các
kế hoạch, chương trình, dự án nói trên và hỗ trợ huyện tìm và bố trí các nguồn
vốn đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện quy hoạch; huyện Châu Thành phối
hợp các Sở, ban ngành nghiên cứu xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban
hành một số chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện
trong từng giai đoạn nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Đẩy
nhanh việc đầu tư, thực hiện các công trình, dự án có quy mô, tính chất vùng và
quan trọng đối với sự phát triển của huyện đã được quyết định đầu tư.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân
tỉnh
Email:
ubnd@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Thời gian ký: 26.04.2017
16:48:37 +07:00

Lê Văn Nưng
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
THỜI KỲ 2016 - 2030 CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của
UBND tỉnh)
TT

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ

I

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

1

Mở rộng khu công nghiệp Bình Hòa

2

Hạ tầng cụm công nghiệp Hòa Bình Thạnh

3

Hạ tầng cụm công nghiệp Vĩnh Bình

4

Dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp An Giang - Nhật Bản

5

Nhà máy chế biến lúa gạo An Hòa

6

Nhà máy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lúa gạo theo mô hình cánh đồng lớn

7

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi - thủy sản (Nhà máy: 02 ha; Công suất: 100.000
tấn/năm)

II

LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ

1

Thị trấn An Châu lên đô thị loại IV

2

Vĩnh Bình đô thị loại V

3

Cần Đăng đô thị loại V

4

Bình Hòa đô thị loại V

5

Nâng cấp hệ thống cấp nước huyện lên 10.000m3/ngày

6

Nhà máy nước mặt sông Hậu

7

Hệ thống xử lý nước thải huyện Châu Thành

8

Khu dân cư - chợ Xép Bà Lý (Hòa Phú 1)

9

Chợ cụm dân cư số 10 (Cải tạo + mở rộng ra phía sông)

10 Mở rộng cụm dân cư Cầu Sắt (tuyến Nam kênh Làng)
11 Nhà ở xã hội địa bàn thị trấn An Châu 1
12 Cụm dân cư + chợ Bửu Liêm
13 Tuyến dân cư + chợ Mương Miễu
14 Cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 (bổ sung)
III LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH
1

Nâng cấp cải tạo các chợ trên địa bàn

2

Chợ chuyên doanh lúa gạo

3

Xây mới các chợ cụm dân cư: An Châu, Cần Đăng (GĐ 2), Hòa Bình Thạnh (GĐ2)

4

Siêu thị An Châu

5

Khu ẩm thực tập trung phục vụ du lịch

6

Hạ tầng ở Cồn Bình Thạnh phục vụ du lịch, Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh

IV LĨNH VỰC GIAO THÔNG
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ

1

Nghiên cứu xây dựng sân bay An Giang

2

Quốc lộ 91

3

Cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc

4

Tuyến đường tránh TT.An Châu

5

ĐT 941

6

Các tuyến đường huyện

7

Xây mới phà Mương Ranh

8

Nâng cấp cảng Bình Hòa

9

Xây dựng cầu Bình Hòa - Bình Thạnh

10 Bến xe khách xã Vĩnh Bình
11

Hệ thống giao thông nội đồng theo dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng
lớn tỉnh An Giang

V

NÔNG NGHIỆP, THUỶ LỢI, HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
- NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1

Trung tâm công nghệ sinh học (37 ha)

2

Trại thực nghiệm khoa học và công nghệ

3

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (200 ha)

4

Hạ tầng vùng chuyên canh lúa, rau màu, nuôi trồng thủy sản

5

Trung tâm đầu mối nông sản - vật tư nông nghiệp

6

Hạ tầng các khu trọng điểm về chăn nuôi

7

Nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Hậu

8

Các trạm cấp nước thủy lợi: Cần Thới, Vĩnh Thọ, Phú Hòa 2

9

Duy tu, nạo vét các kênh cấp I, II, III

10 Bố trí công trình cống, trạm bơm điện
11

Hệ thống đê bao kiểm soát lũ, kênh mương thủy lợi, cầu cống hở theo dự án Xây dựng
và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn tỉnh An Giang

VI HẠ TẦNG XÃ HỘI, DỰ ÁN KHÁC
1 Trường đại học Tôn Đức Thắng (Phân hiệu An Giang)
2 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện
3 Khu văn hóa thể dục thể thao và dân cư đô thị
4 Nhà tang lễ Vĩnh Bình
5 Nhà tang lễ An Châu
6 Sân vận động Châu Thành
7 Xây dựng khu xủe lý chất thải rắn Bình Hòa
* Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các công trình, dự
án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự
án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư cho từng thời kỳ./.
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