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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

1. Thông tin chung 

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ở miền Đông Nam Bộ, toàn tỉnh có 2 thành phố 

trực thuộc tỉnh và 6 huyện. Trong đó được chia nhỏ thành 82 đơn vị hành chính 

cấp xã (gồm 7 thị trấn, 24 phường và 50 xã). Tọa độ địa lý của tỉnh nằm ở  

107000’01 ’’ đến 107034’18’’ kinh độ Đông và 10019’08’’ đến 10048’39’’ Vĩ độ 

Bắc. Vị trí địa lý: 

Phía Bắc tiếp giáp tỉnh Đồng Nai,  

Phía Tây với thành phố Hồ Chí Minh,  

Phía Đôngvới tỉnh Bình Thuận,  

Phía Nam giáp Biển Đông. 

Địa hình đồng bằng có độ cao từ 5 - 10 m so với mặt nước biển. Thuộc 

vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, ít gió bão và không có mùa đông 

lạnh giá. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ hướng ra biển Đông của các tỉnh trong khu 

vực miền Đông Nam Bộ. Vị trí này cho phép hội tụ nhiều tiềm năng để phát 

triển các ngành kinh tế biển như: khai thác dầu khí trên biển, khai thác cảng biển 

và vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và 

tấm biển. Có điều kiện phát triển tất cả các tuyến giao thông đường bộ, đường 

không, đường thủy, đường sắt và là một địa điểm trung chuyển đi các nơi trong 

nước và thế giới. 

Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội như: 

khai thác dầu khí, khai thác và chế biến hải sản, khai thác cảng biển và vận tải 

biển... Ngoài ra, tỉnh còn là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. 

với 156 km bờ biển, những bãi tắm đẹp, cát dài thoai thoải, nước trong và sạch 

quanh năm. Gắn liền với các bãi tắm là các khu rừng nguyên sinh, vườn quốc 

gia Côn Đảo, diện tích là 6.043 ha, với hệ động, thực vật phong phú, và hệ thống 

di tích nhà tù Côn Đảo. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số toàn tỉnh tính đến 31/12/2015 có 1.076 nghìn người. Trong đó, dân 

số thành thị là 543 nghìn người, chiếm 50,47%, dân số nông thôn là 533 nghìn 

người, chiếm 49,53%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 543 người/km2, cao nhất là 

thành phố Vũng Tàu với tỷ lệ 2.142 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của 

tỉnh  hàng năm là 1,15%. 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục tăng dù chậm, từ 1,56% 

năm 2010 lên 1,66% năm 2015. 

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 569,97 nghìn người 

(chiếm 52,97% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣ tăng bình quân 1,42%/năm giai 

đoaṇ 2010 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 552,43 nghìn người, tỷ lệ 

lao động qua đào tạo chiếm 23,3%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 3,25%. 

 Quy hoạch đến năm 2020, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cơ bản, đáp 

ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh, theo đó: 

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 là 1,03%; mức giảm sinh 

0,1%o/năm. 

- Số lao động được tạo việc làm giai đoạn 2016 - 2020 là 160.000 lượt lao 

động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 80%. 

- Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia, khống chế tỷ lệ 

dưới 1%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn từ 2011 - 2015, tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so 

sánh 2010) năm 2011 đạt 252.249 tỷ đồng, năm 2015 đạt 287.051 tỷ đồng (với 

tốc độ tăng trưởng bình quân 3,28%/năm). Sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh thể 

hiện ở cả 3 lĩnh vực trong sản xuất, trong đó khu vực dịch vụ có mức tăng 

trưởng cao nhất (5,87%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng 

trưởng thấp nhất (3,69%/năm). Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đạt mức trung bình trong số các tỉnh vùng kinh tế trọng 

điểm Đông Nam Bộ.  

GRDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng khá nhanh. Năm 2010 đạt 

245.790 nghìn đồng, năm 2015 đạt 262.322 nghìn đồng (tăng 16.532 nghìn 

đồng). 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ công nghiệp - xây dựng 

đồng thời tăng dịch vụ và giảm nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2011: nông lâm 

thủy sản đạt 2,38%, công nghiệp và xây dựng đạt 83,87%, dịch vụ và du lịch đạt 

8,06%, thuế sản phẩm đạt 5,69%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 2,42%; 

82,32%; 8,9%; 6,36%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 84.287,8 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 18.173,1 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách năm 2015 dư 

66.114,7 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh tuy không đạt mức tăng trưởng kinh 

tế cao nhưng luôn là một trong các tỉnh tại vùng kinh tế trọng điểm có nguồn thu 

ngân sách lớn hơn các nguồn chi những năm qua. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7%/năm. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,6%/năm. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10%/năm; Dịch vụ du lịch lữ hành tăng 

12,2%/năm; Dịch vụ lưu trú tăng 6,76%/năm; Dịch vụ vận tải, kho bãi tăng 

9,6%/năm, trong đó dịch vụ cảng tăng 6,65%/năm. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,53%/năm. Giá trị sản xuất lâm nghiệp 

tăng 1,24%/năm. Giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 4,95%/năm. 

- Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 206 

ngàn tỷ đồng, tăng 1,4%/năm. 

- Tổng thu ngân sách nội địa 173,5 ngàn tỷ đồng, tăng 4,19%/năm. Tổng 

chi ngân sách địa phương khoảng 82 ngàn tỷ đồng, tăng 4,68%/năm.  
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015 

chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thủy sản và giảm dần tỷ trọng 

khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp. Cụ thể, năm 2011 cơ cấu khu vực nông 

nghiệp theo ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 44,13% - 

0,53% - 55,34% đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng 

ngành nông nghiệp của tỉnh giảm xuống 41,81%; trong khi đó, tỷ trọng ngành 

thủy sản tăng lên chiếm 57,78% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm 

chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu vực nông nghiệp (chiếm 0,4%). 

- Ngành nông nghiệp tốc độ tăng GTSX 3,03%/năm giai đoạn 2011 - 2015 

trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ (4,6%/năm), chăn nuôi tăng 

4,36%/năm, trồng trọt tăng 2,01%/năm. Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi 

chuyển dịch theo hướng giảm lĩnh vực trồng trọt (từ 57,8% năm 2011 xuống còn 

55,54% năm 2015), tăng lĩnh vực chăn nuôi (từ 39,69% năm 2011 lên 41,79% 

năm 2015). ngành dịch vụ tăng từ 2,51% năm 2011 lên 2,67% năm 2015. 

- Ngành lâm nghiệp có tốc độc giảm bình quân 2,54%/năm, giảm chủ yếu ở 

lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng (5,54%/năm giai đoạn 2011 - 2015), lĩnh vực 

khai thác gỗ và lâm sản khác giảm 2,48%/năm. Các lĩnh vực còn lại có tăng 

nhưng không nhiều là lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp 0,44%/năm, lĩnh vực thu nhặt 

sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác tăng 0,63%/năm.  

Cơ cấu ngành lâm nghiệp giảm trọng trồng, chăm sóc rừng là 1,54% và và 

tăng đều các lĩnh vực còn lại. Cụ thể: Tỷ trọng khai thác gỗ đang có xu tăng 

0,18% (từ 76,46% năm 2011 lên 76,64% năm 2015), tỷ trọng khai thác lâm sản 

ngoài gỗ tăng 0,47% (từ 3,42% năm 2011 lên 3,88% năm 2015), tỷ trọng dịch 

vụ lâm nghiệp tăng 0,9% (từ 7,03% năm 2011 lên 7,93% năm 2015). 

- Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 5,56%/năm. Trong nội bộ ngành 

thủy sản, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có thế mạnh khai thác cá biển. Tỷ trọng khai 

thác thủy sản từ tự nhiên chiếm rất lớn (đạt 91,52% năm 2011 và đạt 91,30% 

năm 2015), tỷ trọng nuôi trồng thủy sản đạt 8,04% năm 2011 và đạt 8,29% năm 

2015, tỷ trọng dịch vụ thủy sản chiếm 0,45% năm 2011 và 0,41% năm 2015). 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: ngành nông, lâm nghiệp đạt một số chỉ 

tiêu kinh tế chủ yếu như: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5,5-

6%/năm. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định là 3.601 tỷ đồng, trong đó nông 

nghiệp là 3.543 tỷ đồng, lâm nghiệp 57 tỷ đồng. Cơ cấu trồng trọt - chăn nuôi - 

dịch vụ nông nghiệp đến năm 2020 là 42,11% - 51,63% - 6,26%. Các sản phẩm 

nông, lâm, ngư nghiệp gồm: Thịt lợn 62.926 tấn; thịt bò 7.520 tấn; thịt gia cầm 

27.073 tấn; trứng gia cầm 164 triệu quả; mủ cao su 27.117 tấn; hồ tiêu 15.281 

tấn; cà phê 10.785 tấn; rau các loại 240.695 tấn; trái cây các loại 91.267 tấn… 

Đến năm 2020 hình thành 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 7-9 vùng 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
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 5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 146.496 ha chiếm 

53,3% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 105.593 ha chiếm 72,08% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 29.720 ha, chiếm 28,15% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 12.868 ha, chiếm 

43,0033% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 75.873 ha, chiếm 71,85% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 33.810 ha, chiếm 23,08% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 4.460 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 12.586 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 16.750 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 5.174 ha, chiếm 3,53% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất làm muối có 1.150 ha 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 769 ha. 

 Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, đến năm 2020 diện tích đất nông 

nghiệp của tỉnh có 1.438.701 ha, tăng 189.524,9 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ thăng thêm 50 ha lên 12.918 ha. Đất trồng cây lâu 

năm có 56.812 ha, giảm 19.061 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 31.019 ha, giảm 2.791 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 174 ha còn 5.000 ha vào năm 

2020. 

- Đất làm muối chỉ còn 800 ha. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm hầu như không chuyển dịch 

nhiều,  tăng ít giá trị lương thực hàng năm (từ 19,76% năm 2011 lên 20,97% 

năm 2015) và giảm ít giá trị rau đậu (từ 17,3% năm 2011 xuống 16,9% năm 

2015), cuối cùng giá trị cây công nghiệp hàng năm luôn đạt giá trị nhỏ nhất (đạt 

1% năm 2011 và đạt 0,93% năm 2015). Trong đó, giá trị sản xuất về nhóm cây 

lương thực vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm 

chuyển dịch theo hướng giảm ít giá trị cây ăn quả (từ 9,6% năm 2011 xuống còn 

8,67% năm 2015), cây công nghiệp lâu năm tăng (từ 42,45% năm 2011 lên 

44,26% năm 2015). Như vậy sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất các loại cây 

trồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015 là không nhiều. Giá trị sản 

xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 96,24 triệu đồng, tăng 15,57 triệu đồng so 

với năm 2011.  

 Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật 

tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất gắn với đào tạo sử dụng hiệu quả nguồn 

nhân lực, coi trọng việc xây dựng kinh tế trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp 

và kinh tế hợp tác theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời mở rộng 

hợp tác liên kết trong chuỗi giá trị gia tăng sản xuất - thu mua - chế biến - bảo 

quản - tiêu thụ nông lâm thủy sản hàng hóa một cách bền vững. 

Theo quy hoạch phân vùng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh đến năm 

2020, vùng I (phía bắc) là vùng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Diện tích tự 

nhiên khoảng 90.000 ha. Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh hồ tiêu, 

cao su, cây ăn quả đặc sản, rau an toàn, các vùng chăn nuôi tập trung các trang 

trại, các doanh nghiệp với phương thức chăn nuôi công nghiệp. Ngoài ra, vùng I 

sẽ xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng cây lâm 

nghiệp theo quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng mô hình vườn cây ăn quả đặc sản 

kết hợp với du lịch sinh thái, nuôi thủy sản nước ngọt và thủy đặc sản. 

Vùng II (phía nam) là vùng phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị và du 

lịch. Diện tích tự nhiên khoảng 108.000 ha. Định hướng phát triển các mô hình 

nông nghiệp đô thị sinh thái, ít sử dụng đất, ứng dụng công nghệ cao, trồng các 

loại rau, hoa, cây cảnh, trái cây đặc sản (mãng cầu ta, nhãn xuồng cơm vàng)… 

Cơ cấu cây trồng cũng được chuyển đổi theo hướng giảm diện tích cây hàng 

năm, tăng diện tích cây lâu năm (trong đó chủ yếu là tăng cây cao su, cây ăn 

quả, hồ tiêu). Trong nội bộ cây hàng năm cũng chuyển đổi nhanh từ đất làm lúa 

và các loại cây khác sang trồng rau, hoa, cây cảnh và cỏ thức ăn gia súc. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) có xu hướng tăng từ 

65,2% năm 2011 lên 67,03% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia 

cầm giảm từ 32,24% năm 2011 xuống 30,52% năm 2015. Tổng giá trị sản xuất 

năm 2015 đạt 3.139,5, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,6%.  

Giai đoạn 2011 - 2015, quy mô đàn trâu bò và gà tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu có xu thế tăng, sản lượng thịt hơi các loại có xu thế tăng bình quân  

5,33%/năm, năm 2015 đạt 82.446,4 tấn. Nhờ việc xây dựng các mô hình trang 

trại, mô hình chăn nuôi tập trung nên chất lượng đàn vật nuôi của Bà Rịa - Vũng 

Tàu ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống và kỹ thuật chăn 

nuôi.  

 Quy hoạch đến năm 2020: phát triển ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất 

chính trong nông nghiệp, chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 

(năm 2015 là 39%). Các vùng chăn nuôi bò, lợn trang trại quy mô vừa và lớn tập 

trung chủ yếu tại các huyện như: Xuyên Mộc, Châu Đức và Đất Đỏ. Vùng chăn 

nuôi gà trang trại quy mô vừa và lớn chủ yếu tại các xã: Long Phước (TP. Bà 

Rịa), Sông Xoài (huyện Tân Thành), Hòa Hiệp, Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc)… 
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8. Ngành thủy sản 

 Năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 6.928 ha, tăng trưởng bình 

quân giá trị sản xuất đạt 0,68%/năm (giai đoạn 2011 - 2015). Dù diện tích không 

tăng nhiều nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng các loại giống 

mới nên sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 44.674 tấn, tốc độ tăng trưởng bình 

quân đạt 7,07%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 319.373 tấn, chiếm tỷ trọng 

95,51% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng đạt 5,10%/năm. Sản lượng 

khai thác thủy sản biển năm 2015 tăng khá là nhờ thời tiết thuận lợi, năng lực 

khai thác tăng, nhất là tàu đánh bắt xa bờ tăng, tàu thuyền làm dịch vụ thủy sản 

đảm bảo khâu cung ứng, tiêu thụ và tăng thời gian bám biển.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 334.394 tấn, tốc độ tăng 

trưởng đạt 5,18%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Giá trị sản lượng nuôi trồng thủy sản (theo giá so sánh 2010) đến năm 

2020 sẽ là 1.834,51 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,65%/năm trong 

giai đoạn 2016-2020 

+ Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh giảm xuống còn 7.000 ha 

vào năm 2020. Trong đó, diện tích đất sử dụng chuyên cho nuôi trồng thủy sản 

đến năm 2020 là 4.070 ha.  

+ Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 sẽ là 27.160 tấn. 

Trong đó: Sản lượng nuôi nước ngọt tăng lên 5.190 tấn năm 202; Sản lượng 

nuôi tôm nước lợ đến năm 2020 đạt 14.060 tấn; Sản lượng nuôi cá mặn lợ và 

nuôi nhuyễn thể (sò Huyết, hàu) đến 2020 lần lượt là 2.420 tấn và 3.370 tấn; Sản 

lượng nuôi cá biển lồng bè đạt khoảng 2.120 tấn vào năm 2020. 

- Đối với khai thác thủy sản: tỉnh có mục tiêu xây dựng và phát triển ngành 

thủy sản bền vững, trong đó tỉnh tiếp tục tập trung sắp xếp lại ngành đánh bắt 

thuỷ sản theo hướng hiện đại hóa, xóa bỏ đánh bắt hủy diệt gây ảnh hưởng tiêu 

cực cho các nguồn lợi thủy sản. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã cố gắng giảm số lượng tàu đánh cá dưới 90 tấn hoạt 

động ở các vùng ven biển và tăng số lượng các tàu đánh cá xa bờ có công suất 

trên 90 mã lực. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2020, đội tàu đánh 

cá sẽ có khoảng 5.000 tàu với tổng công suất 1 triệu tấn. Tỉnh cũng thúc đẩy 

việc phát triển các tàu đánh cá xa bờ, nâng cao hiệu quả hoạt động đánh bắt cá 

cùng với bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.  
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác lâm sản và lâm sản khác chiếm tỷ trọng lớn 

nhất chiếm 76,64%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 11,55%, thu nhặt sản phẩm 

từ rừng chiếm 3,88%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 7,38%. Cơ cấu GTSX của 

ngành hầu như không chuyển dịch. Cơ cấu tỷ trọng lĩnh vực trồng và chăm sóc 

rừng giảm 1,54% từ 13,09% năm 2011 xuống 11,55% năm 2015. Các lĩnh vực 

còn lại tăng không đáng kể. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm  2015 đạt 

33.810 ha (rừng sản xuất đạt 4.460 ha, rừng phòng hộ đạt 12.586 ha, rừng đặc 

dụng 16.765 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 25.350 ha (rừng tự nhiên 

đạt 14.161 ha, rừng trồng đạt 11.189 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy 

gỗ là 81,48 nghìn m3 không tăng nhiều so với năm 2010, để lấy củi là 9,5 nghìn 

ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Phấn đấu đến năm 2020, GDP ngành lâm nghiệp đạt khoảng 6 - 7 % GDP 

của ngành nông nghiệp nông thôn;  

- Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 3 loại rừng 

gồm: 4.468,5 ha rừng sản xuất (phấn đấu ít nhất có được 30-40% diện tích có 

chứng chỉ rừng); 8.068,1ha rừng phòng hộ và 16.070,6 ha rừng đặc dụng. 

- Khai thác rừng trồng 3.424,5 ha để cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên liệu 

cho các ngành công nghiệp chế biến lâm sản, bột giấy và xuất khẩu. Hàng năm 

khai thác gỗ khoảng 9.000-11.000 m3, 3.000 tấn củi đảm bảo cung cấp các nhu 

cầu gỗ, củi phục vụ xây dựng cơ bản và dân sinh. 

- Phát triển du lịch dưới tán rừng và phát triển du lịch kết hợp rừng - biển 

tạo các khu/điểm du lịch sinh thái mới tại các khu rừng: Khu bảo tồn thiên nhiên 

Bình Châu - Phước Bửu, rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Vườn Quốc Gia 

Côn Đảo. 

- Nâng cao nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng thông qua chi trả dịch 

vụ môi trường rừng, cho thuê môi trường rừng, cơ chế phát triển sạch (CDM), 

du lịch sinh thái, phòng hộ chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước.... 
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10. Ngành sản xuất muối 

 Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có diêṇ tích, sản lươṇg muối vào loaị lớn của cả 

nước nên những tác đôṇg của ngành muối của cả nước cũng luôn ảnh hưởng 

trưc̣ tiếp tới hàng ngành sản xuất muối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2015, 

diện tích sản xuất muối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 1.150 ha, sản lượng đạt 

33.158 tấn. Tuy nhiên hiện nay tình hình tiêu thụ muối ngày càng khó khăn, 

không đem lại cuộc sống ổn định cho người dân ngành muối. Chính vì vậy quy 

hoạch tới 2020 diện tích sản xuất muối chỉ còn 800 ha. 

 Định hướng đến năm 2020, diện tích sản xuất muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu theo phương pháp Phơi nước đến năm 2015 là 800 ha sản lượng đạt 

60.000 tấn, năm 2020 là 800 ha (với 573 ha muối công nghiệp) sản lượng đạt 

95.000 tấn và đến năm 2030 là 800 ha muối công nghiệp với sản lượng đạt 

150.000 tấn.  
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11. Ngành thủy lợi 

 Đến hết năm 2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 49 công trình thủy lợi, bao 

gồm: 27 hồ chứa lớn, nhỏ; 09 đập dâng; 03 kênh tiêu; 03 đê ngăn mặn; 01 đê 

ngăn lũ; 04 kè biển và 02 trạm bơm; tổng dung tích trữ của các hồ chứa theo 

thiết kế là 316,28 triệu khối; trong đó:  

Hệ thống kênh mương đã được kiên cố 279,623 km/467,124 km, đạt tỷ lệ 

59,86%; trong đó: kiên cố 37,488 km/53,082 km kênh chính, đạt tỷ lệ 70,55%; 

kiên cố 128,466 km/231,465 km kênh nhánh, đạt tỷ lệ 55,50%; kiên cố 113,669 

km/182,577 km kênh nội đồng, đạt tỷ lệ 62,26%. 

 Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020:  

- Quy hoạch tưới: Khai thác và điều hòa nguồn nước hồ chứa sông Ray: 

Hoàn chỉnh hệ thống kênh mương của hồ Sông Ray; bổ sung nguồn nước tò hồ 

Sông Ray cho các hồ: Suối Giàu, Lồ Ồ, Suối Môn, Đá Bàng từ kênh chính Hồ 

Sông Ray - hồ Đá Đen. Sửa chữa, nâng cấp công trinh đầu mối và kiên cố hóa 

hệ thống kênh mương. Mục tiêu đến năm 2020, điện tích được tưới là 18.986 ha, 

trong đó: cây hàng năm là 15.552 ha, cây lâu năm là 3.434 ha, cấp nước thủy sản 

nước ngọt là 537 ha. 

- Quy hoạch cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và du lịch: Nguồn nước thô 

dùng cho cấp nước sinh hoạt của tỉnh được bảo đảm bằng 02 hồ chứa là hồ Đá 

Đen và hồ Sông Ray. Phấn đấu đảm bảo nhu cầu nước cho sinh hoạt, công 

nghiệp và du lịch đến năm 2020 là 656.430 m3/ngày đêm. Tổng công suất các 

nhà máy cấp nước khu vực đô thị đến năm 2020 là 454.000 m3/ngày đêm, công 

suất các nhà máy cấp nước khu vực nông thôn là 200.400 m3/ngày đêm. 

- Quy hoạch tiêu nước: Nâng cấp sửa chữa công trình hiện có. Xây dựng 

các công trình tiêu mới tại các khu vực bị ngập úng do chưa có công trình tiêu.  

- Quy hoạch phòng chống lũ: (1) Đối với lũ quét: Khơi thông các sông suối 

để thoát lũ nhanh. Tăng cường các lớp phủ thực vật trên mặt đất bằng cách trồng 

và bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng cây lâu năm thay thế cho cây hàng năm. Ở 

những khu vực rừng cao su cần củng cố đắp các bờ để hạn chế mức tập trung 

của dòng chảy lũ. (2) Đối với lũ sông: Ở khu vực thượng nguồn, xây dựng 

những hồ chứa lớn để điều tiết lũ. Ở hạ lưu, khi điều tiết hồ cần có dung tích 

phòng lũ cho hạ lưu, khi xã lũ cần chú ý đến chế độ thủy triều ở biển Đông. 

- Quy hoạch bảo vệ bờ sông, bờ biển như sau: (1) Đối với công trình hiện 

hữu: sửa chữa, nâng cấp các công trình đê kè đã có để làm việc đảm bảo theo 

nhiệm vụ thiết kế. (2)  xây dựng công trình mới: các khu vực ven các sông, suối, 

ven biển, hạ du sông Ray, sông Dinh và ven biển có khu dân cư và khu du lịch, 

khu vực nào có ảnh hưởng lũ sông, sóng biển làm ảnh hưởng đến sản xuất và ổn 

định dân cư xây xựng công trình đê hoặc kè để hạn chế tác hại của lũ sông và 

sóng biển. 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn  

 Đến năm 2015, toàn tỉnh có 6.911 cơ sở và 20.650 hộ gia đình tham gia sản 

xuất trong khu vực nông thôn với 23 ngành nghề khác nhau. Trong đó, tập trung 

chủ yếu vào các nghề như: làm bánh tráng, sản xuất bún, rượu, chế biến thủy 

sản, mộc gia dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt lưới, nuôi trồng sinh vật cảnh, 

dịch vụ vận tải, mây tre đan,... Các ngành nghề nông thôn đã giải quyết việc làm 

cho hàng ngàn lao động, góp phần nâng cao giá trị sử dụng nguồn tài nguyên, hỗ 

trợ phát triển dịch vụ du lịch. Thu nhập cho người lao động ở nông thôn với mức 

bình quân 17-18 triệu đồng/người/năm, gấp 2-3 lần so với lao động thuần nông.  

Đối với việc chế biến thủy sản, toàn tỉnh có 175 doanh nghiệp sản xuất và 

kinh doanh chế biến thủy sản, trong đó có 42 nhà máy chế biến xuất khẩu đạt 

tiêu chuẩn HACCP. Trong số này, 28 cơ sở được cấp giấy chứng nhận CODE-

EU (đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường châu Âu), hầu hết các cơ sở còn lại 

đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Brazil, Nga… Nhiều sản phẩm thủy sản của Bà Rịa Vũng Tàu từng bước chiếm 

lĩnh thị trường trong và ngoài nước, với các mặt hàng chủ yếu như: surimi, cá, 

mực, bạch tuộc, ghẹ, cua… Những năm qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 

BR-VT không ngừng tăng lên, từ 264 triệu USD (năm 2010) tăng lên 317,36 

triệu USD (năm 2014), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 5,80%. 

 Định hướng đến năm 2020: 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu thời 

kỳ 2016 - 2020 tăng bình quân tăng bình quân 8,5 - 9,5%/năm. 

- Giá trị sản xuất ngành - nghề nông thôn đến năm 2020 đạt 942 tỷ đồng 

(tăng gấp 1,47 lần so với năm 2015). 

- Nâng tỷ trọng lao động ngành nghề nông thôn lên từ 2 - 4% trong tổng lao 

động xã hội;  

- Bảo tồn và phát triển những nghề truyền thống; xây dựng các làng nghề, 

làm hạt nhân cho phát triển ngành nghề; mở thêm các nghề mới: Sơ chế bảo 

quản rau, củ, quả, nấm, gây trồng kinh doanh sinh vật cảnh. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM, bộ mặt nông thôn tỉnh đã có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội 

nông thôn từng bước được cải thiện, tỷ lệ các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn 

được đầu tư đạt chuẩn ngày càng tăng. Đến năm 2015, toàn tỉnh đã có 514,46 

km đường giao thông nông thôn; 77,65 km kênh mương thủy lợi; 97,59 km điện 

trung, hạ thế và hệ thống đèn chiếu sáng; 15 chợ nông thôn xã và nhiều công 

trình cơ sở hạ tầng khác được đầu tư đạt chuẩn. 
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 Định hướng đến năm 2020:  

- Phát triển hệ thống cảng theo quy hoạch cụm cảng thuộc nhóm cảng biển 

số 5, nhóm cảng biển số 8. Tiến hành nạo vét luồng lạch, cải tạo luồng và xây 

dựng hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa để phát triển vận tải đường biển, 

đường sông; 

- Đầu tư các tuyến trục giao thông đường bộ quan trọng; xây dựng tuyến 

đường bộ cao tốc Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh; nâng cấp mở rộng Quốc 

lộ 51. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông Tỉnh lộ. Tiếp tục đầu tư mới, 

nâng cấp và nhựa hóa các đường giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp và đầu 

tư xây dựng mới hệ thống giao thông trong các đô thị, đặc biệt ưu tiên đầu tư hệ 

thống giao thông đô thị mới Phú Mỹ; 

- Giai đoạn 2011 - 2020 xây dựng sân bay Vũng Tàu, trung tâm dịch vụ 

hàng không tại Gò Găng; 

- Triển khai nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu 

gắn liền với các khu công nghiệp, bến cảng để có thể khởi công trong giai đoạn 

2011 - 2020; 

- Nâng cao năng lực và hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc; 

- Tiếp tục mở rộng các nhà máy cấp nước hiện có, đồng thời xây dựng mới 

một số hệ thống cấp nước. Mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị. Xây dựng mới 

hệ thống cấp nước tại các xã chưa có, nâng cấp các hệ thống cấp nước đã được 

xây dựng; 

- Tập trung đầu tư cho hệ thống thoát nước tại các đô thị, xây dựng hệ 

thống cống thu gom nước mưa và nước thải riêng và xây dựng các trạm xử lý 

nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Các khu công nghiệp tập trung cần xây dựng 

các trạm xử lý riêng theo đặc thù của từng khu. Nước thải công nghiệp, nước 

thải bệnh viện phải xử lý đạt tiêu chuẩn B trước khi thải vào hệ thống thoát nước 

chung (cống ngầm, kênh, mương, sông,...); 

- Xây dựng thêm các lưới truyền tải điện 110 KV, 35 KV; lưới phân phối 

điện 15 KV và xây dựng các trạm nguồn bảo đảm đáp ứng nhu cầu cung cấp 

điện. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động gần 7.100 tỷ đồng để xây dựng 

NTM. Trong đó, vốn ngân sách, vốn lồng ghép, vốn tín dụng hơn 4.813 tỷ đồng, 

chiếm gần 68%. Vốn huy động đóng góp của người dân hơn 1.125 tỷ đồng, chỉ 

chiếm 15,87%, thông qua các hình thức đóng góp tiền mặt, công lao động, đất 

đai, hoa màu, tự đầu tư nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, 

sinh hoạt… Vốn huy động từ các doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn 

mới cũng chỉ hơn 1.113 tỷ đồng, chiếm 15,7%. Tuy nhiên, hiện nay đối với tỉnh 

BR-VT các địa phương mới đang tổ chức lập cho 21/43 xã được chọn (trong đó 

có 06 xã điểm) trong giai đoạn 2010-2015, trong đó  huyện Đất Đỏ có 4 xã; 

Huyện Long Điền có 3 xã; Huyện Xuyên Mộc có 05 xã; Huyện Châu Đức có 03 

xã; Huyện Tân Thành có 03 xã; Thị xã Bà Rịa có 03 xã. Từ thực trạng nêu trên 

có thể nhận thấy rằng: tiến độ triển khai lập quy hoạch nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh BR-VT được tổ chức thực hiện chậm so với yêu cầu đặt ra. 

 Để đạt mục tiêu xây dựng các vùng nông thôn phát triển theo hướng tiên 

tiến, hiện đại, tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2016-2020 như sau: 

Đến năm 2020 có 32/43 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ 74% và 02 huyện 

nông thôn mới (Đất Đỏ, Long Điền). Cùng với đó là nhà văn hoá thôn đảm bảo 

đủ điều kiện hoạt động; xây dựng trung tâm văn hoá - thể thao đủ điều kiện hoạt 

động; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia khống chế dưới 1%; xây dựng 

nghĩa trang tại 100% xã; xây dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và 

cụm dân cư với 100% số hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 

100% dân số đô thị được dùng nước sạch; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu 

gom và xử lý; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% 

khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, tỉnh đảm bảo tỷ lệ rác thải được thu gom, 

xử lý đạt 95%. 

Trong thời gian tới nhiều chương trình sẽ được tỉnh triển khai nhằm hướng 

đến mục tiêu xây dựng NTM Bà Rịa - Vũng Tàu tiên tiến, hiện đại. Tỉnh sẽ đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí đồng bộ, hiện 

đại và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công 

nghiệp chế biến, dịch vụ. Môi trường sống tại khu vực nông thôn được bảo vệ, 

an ninh trật tự được giữ vững và đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

ngày càng được nâng cao. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá so sánh thực hiện cho các ngành kinh 

tế là 32.758 tỷ đồng, giảm 5.030 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó đầu tư cho 

ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 400 tỷ đồng (chiếm 1,22% tổng vốn đầu 

tư toàn tỉnh). 

 Giai đoạn 2015 - 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 

vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: đầu tiên chính là thủy sản rồi về 

công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch; cải thiện chất lượng cuộc 

sống nhân dân; bảo đảm ổn định xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 6.838 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 271 triệu USD, hàng thủy sản 

đạt 375 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: hàng thủy sản 

(375,7 triệu USD), hạt điều nhân (95,8 triệu USD), Cao su (4,7 triệu USD), dầu 

thực vật (124,5 triệu USD), hàng nông sản khác (45,9 triệu USD), hàng thủ công 

mỹ nghệ (51,1 triệu USD), sản phẩm bằng gỗ (4,8 triệu USD). 

 

 

 


