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11. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng bộ, ñạt tiêu chuẩn của ñơn vị
ven ñô của thành phố Cần Thơ vào năm 2015.
IV. Phát triển các ngành kinh tế
1. Phát triển nông, lâm, thủy sản:
Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền
vững, sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, các sản phẩm ñặc sản với các
ngành nông nghiệp có thế mạnh như cây ăn quả, cây thực phẩm, sinh vật cảnh.
Phát triển cân ñối giữa chăn nuôi với trồng trọt, giữa nông nghiệp với thủy sản, kết
hợp chặt chẽ với phát triển dịch vụ tạo sức hấp dẫn cho dịch vụ du lịch sinh thái,
tạo thị trường tiêu thụ nông sản tại chỗ với giá trị kinh tế cao. Làm tốt chức năng
tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và vùng chuyên canh thực phẩm cho thành phố
Cần Thơ. Chuyển nhanh nông, lâm nghiệp, thủy sản sang sản xuất hàng hóa theo
hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn liền
với việc hình thành các tiểu vùng chuyên canh những sản phẩm mũi nhọn, có lợi
thế so sánh cao của huyện.
2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:
Khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công mới như mây, tre ñan, thêu
ren…; tập trung mọi nguồn lực phát triển các ngành ñáp ứng yêu cầu sản xuất và
ñời sống như chế biến nông, lâm thủy sản, cơ khí chế biến và sửa chữa nông, ngư
cơ, chế biến thức ăn gia súc, chế biến thực phẩm.
Xây dựng cơ chế hợp lý khai thác các nguồn lực bên ngoài, phát huy sức
mạnh của các thành phần kinh tế; hình thành các cụm công nghiệp tập trung quy
mô nhỏ, chú ý tới công nghiệp thu hút nhiều lao ñộng và lao ñộng có chất lượng
cao, không ô nhiễm môi trường như: may mặc, ñiện tử…
3. Phát triển các ngành dịch vụ:
Chuyển mạnh các ngành dịch vụ sang kinh tế thị trường theo hướng ña dạng
hóa các loại hình dịch vụ. Khai thác tối ña các tiềm năng về vị trí ñịa lý, về giao
thông, về sự phát triển nông nghiệp sinh thái ñể ñẩy mạnh phát triển dịch vụ du
lịch. Mở rộng các ngành dịch vụ thương mại, nhất là vị thế của chợ nổi ñầu mối
Phong ðiền, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ñào tạo…

