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Phụ lục 02
CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Lĩnh vực

TT
1

Chế biến trái cây (xoài, nhãn, cây có múi,...), nông sản và phụ phẩm nông nghiệp.

2

Chợ đầu mối/trung tâm phân phối nông sản hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; sàn giao dịch thương mại
điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá, mua bán các mặt hàng nông sản.

3

Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện
với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp.

4

Trung tâm cơ khí, chế tạo máy phục vụ nông nghiệp, thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến, bảo quản đối với các ngành
hàng nông sản chủ lực, nâng cao hiệu quả, giảm tổn thất sau thu hoạch và đa dạng hóa sản phẩm nông sản chế biến.

5
6

Lĩnh vực chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin
trong toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị, đặc biệt trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường tiêu thụ nông sản.
Lĩnh vực du lịch gắn với nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với các ngành nghề truyền thống và phát triển đặc sản của các địa
phương; du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái.

7

Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

8

Khu dân cư, đô thị cao cấp, nhà ở xã hội.

9

Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn.
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