
 
 

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA CHỦ TỊCH VÕ THÀNH THỐNG 

Tại Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với 

biến đổi khí hậu tại TP. Cần Thơ 

lúc 8h, ngày 26/9/2017 

------------------------------ 

Kính thưa:  

- Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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- Thưa toàn thể quý vị đại biểu và các vị khách quý. 

 

Thay mặt chính quyền thành phố Cần Thơ, tôi xin hân hoan chào 

mừng quý đại biểu đến tham dự Hội nghị chuyển đổi mô hình phát 

triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Tôi cho rằng, đây là sự kiện hết sức quan trọng, là “Hội nghị Diên 

Hồng” cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là dịp để các đối 

tác có liên quan cùng nhau thảo luận nhằm đưa ra mô hình chuyển đổi 

phù hợp cho đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần 

Thơ nói riêng để phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thưa quý đại biểu, 

Như chúng ta biết, Đồng bằng sông Cửu Long được Chính phủ 

xác định là vùng kinh tế trọng điểm, vùng sản xuất nông sản hàng hóa; 

là vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế với diện tích tự nhiên trên 

39.734 km², tổng dân số trên 18 triệu người. Vùng đóng góp khoảng 

18% GDP cho cả nước, với 90% tổng lượng gạo xuất khẩu, gần 60% 

kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và 70% sản lượng trái 

cây. Khu vực này hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm 

trọng của biến đổi khí hậu như: thiên tai, ngập mặn và sạt lở bờ sông, 

bờ biển đang ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông, lâm, 

thủy sản cũng như ảnh hưởng đến phát triển ổn định, bền vững về kinh 

tế xã hội và môi trường, đe dọa trực tiếp đến sinh kế, sản xuất, đời 

sống của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.  



 
 

Thời gian qua đã có nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước 

có nghiên cứu, đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, việc triển khai công tác 

thích ứng với biến đổi khí hậu nhìn chung còn bị động, rời rạc, mang 

tính đơn lẻ và ngắn hạn; việc lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong 

kế hoạc phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch còn lúng túng, chưa 

đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong 

công tác ứng phó biến đối khí hậu đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa phát 

huy được sức mạnh tổng hợp, làm giảm hiệu quả đầu tư; nguồn lực 

dành cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế. Vì vậy, 

tại Hội nghị lần này tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng thảo luận, xem 

xét một cách thấu đáo, toàn diện, có hệ thống việc chuyển đổi mô hình 

phát triển, để có các cơ chế, chính sách và giải pháp mang tính đột 

phá, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia 

phát huy các tiềm năng, lợi thế, biến thách thức thành cơ hội, phát 

triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi 

khí hậu. Bên cạnh mục tiêu chung, tôi cho rằng đây cũng là dịp để các 

Bộ, ngành, địa phương có thể giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm với nhau.  

Xin kính chúc quý đại biểu tham dự Hội nghị thật nhiều sức 

khỏe, hạnh phúc và có nhiều sáng kiến đóng góp tại Hội nghị. Chúc 

toàn thể quý đại biểu có những ngày lưu lại tại thành phố Cần Thơ thật 

ý nghĩa, trải nghiệm thú vị về vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao la, 

hiền hòa nhưng trù phú về nông nghiệp. 

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, tôi xin 

gửi tới toàn thể quý đại biểu lời chào trân trọng. Chúc Hội nghị thành 

công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./. 


