
CÀ MAU 

 

1. Thông tin chung 

Cà Mau là tỉnh cực nam của Việt Nam, Toàn tỉnh được chia thành 9 đơn vị 

hành chính cấp huyện, trong đó có 1 thành phố và 8 huyện. Dưới đơn vị cấp huyện 

là 101 xã, phường. 

Phần lãnh thổ đất liền của tỉnh Cà Mau có diện tích 5.221,44 km2. Nằm 

trong tọa độ từ 8o30' - 9o10' vĩ Bắc và 104o80' - 105o5' kinh Đông. Điểm cực Đông 

tại 105o24' kinh Đông thuộc xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điểm cực Nam tại 

8o33’ vĩ Bắc thuộc xã Viên An, huyện Ngọc Hiển. Điểm cực Tây tại 104o43' kinh 

Đông thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Điểm cực Bắc tại 9o33' vĩ Bắc thuộc 

xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Cà Mau là mảnh đất tận cùng của tổ quốc với 3 

mặt tiếp giáp với biển,  

- Phía Đông giáp Biển Đông,  

- Phía Tây và phía Nam giáp với vịnh Thái Lan,  

- Phía Bắc giáp với 2 tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. 

Vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam 

do tỉnh Cà Mau quản lý có diện tích 71.000 km2. Trong đó, có đảo Hòn Khoai, 

Hòn Chuối, Hòn Buông và Hòn Đá Bạc. 

Tỉnh Cà Mau có quốc lộ 1A và quốc lộ 63 nằm cách Thành phố Hồ Chí 

Minh 380 km và thành phố Cần Thơ 180 km. Từ Thành phố Cà Mau có thể đi lại 

các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long dễ dàng. Các sông lớn như sông Bảy 

Háp, sông Gành Hào, sông Đốc, sông Trẹm... rất thuận tiện cho giao thông đường 

thủy đi lại khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cà Mau có sân bay Cà Mau, với chuyến bay từ Cà Mau đến Thành phố Hồ 

Chí Minh đã được mở rộng và nâng cấp, rút ngắn thời gian đi lại. Các sân bay cũ ở 

Năm Căn, Hòn Khoai khi có nhu cầu và điều kiện có thể khôi phục và đưa vào sử 

dụng. Cảng Năm Căn là cảng quan trọng trong hệ thống cảng ở đồng bằng sông 

Cửu Long. Cảng được đầu tư xây dựng ở vị trí vòng cung đường biển của vùng 

Đông Nam Á. Cảng Năm Căn có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng 

giao thương với các nước trong vùng như: Singapore, Indonesia, Malaysia... 



2. Dân số và lao động 

 Năm 2015, dân số của tỉnh Cà Mau là 1.218.821 người, trong đó dân số 

thành thị là 275.096 người (chiếm 22,6 %); dân số nông thôn là 943.725 người 

(chiếm77,4%) Mật độ dân số đạt 233 người/ km2, cao nhất là TP. Cà Mau lên đến 

895 người/km2, thấp nhất là huyện Ngọc Hiển với 110 người/km2. 

Tỷ suất sinh thô năm 2015 là 14,78‰ và tỷ lệ tăng tự nhiên là 8,8 ‰. 

Tổng số lao động năm 2015 là 38.520 người; trong đó: lao động trong tỉnh 

là 13.517 người, lao động đi làm việc ngoài tỉnh là 24.975 người, xuất khẩu lao 

động được 28 người. 

Giai đoạn 2011-2015, số lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng 

năm đạt trên 36.000 người. 

Lao động theo lĩnh vực ngư nông lâm nghiệp chiếm đến 60%, so với lao 

động công nghiệp, xây dựng 19% và dịch vụ là 21%. 

 Mục tiêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: 

Quy mô dân số khoảng 1,319 triệu người vào năm 2020. Giảm tỷ lệ sinh 

con thứ 3 trở lên còn khoảng 3% vào năm 2020. Mức giảm sinh trung bình hàng 

năm 0,3‰, tỷ suất sinh thô 13,27‰ vào năm 2020. 

Giai đoạn 2016-2020, giải quyết việc làm cho khoảng 190.000 người. Trong 

đó, năm 2016 là 37.000 người, năm 2017 là 37.500 người, năm 2018 là 38.000 

người, năm 2019 là 38.500 người và năm 2020 là 39.000 người. 

Giải quyết việc làm bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 

45.000 người/năm và giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 50.000 người/năm. 

Tỷ lệ lao động nông nghiệp năm 2020 giảm còn 50%; năm 2025 còn 40 - 

42% và năm 2030 còn khoảng 35 - 38%.  

Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, tự kèm truyền nghề) 

năm 2020 đạt 45%; năm 2025 đạt 60% và năm 2030 đạt khoảng 80%. 

Tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2020, giảm dần số lượng lao động ngoài tỉnh 

xuống còn hơn 17.000 người và tăng lao động trong tỉnh lên 21.000 người, tăng số 

lao động ngoài nước lên 150 người vào năm 2020. 

Cũng theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, tỉnh sẽ giảm dần tỷ lệ lao động lĩnh 

vực nông lâm ngư nghiệp (chiếm khoảng 50%) và tăng dần lao động công nghiệp, 

xây dựng, dịch vụ (chiếm khoảng 50%) đến năm 2020. 

 

 



3. Cơ cấu kinh tế 

 Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tổng sản phẩm 

của tỉnh Cà Mau là 5,02%/năm (theo giá so sánh 2010).  

Theo giá thực tế, giá trị tổng sản phẩm của tỉnh năm 2015 đạt khoảng 

43.097.996 triệu đồng. Trong đó, cơ cấu từng lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 13.388.619 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 

31,07%. 

- Lĩnh vực Công nghiệp và xây dựng đạt 12.550.362 triệu đồng, chiếm 

29.12% tổng giá trị sản phẩm của tỉnh. 

- Lĩnh vực dịch vụ và du lịch đạt 15.524.163 triệu đồng chiếm 36,02%. 

- Còn lại là thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,79%  trong cơ cấu tổng sản 

phẩm của tỉnh. 

 Mục tiêu đến 2020 - 2030: 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 

hàng năm 7 - 7,5%; giai đoạn 2021 - 2025 tăng 7%; giai đoạn 2021 - 2030 tăng 

6,9%. 

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 3.000 USD đến 3.200 USD; 

năm 2025 đạt 4.500 USD và năm 2030 đạt 5.500 USD. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, 

tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Đến năm 2020, cơ cấu  nông nghiệp - công nghiệp - 

dịch vụ  tương ứng là 30% - 38 % - 32%. Đến năm 2025, cơ cấu  nông nghiệp – 

công nghiệp - dịch vụ  tương ứng là 25% - 38 % - 37%. Và định hướng đến năm 

2030, cơ cấu tương ứng là 19% - 38% - 43%. 

 



4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 

 Giai đoạn 2010 - 2015, sản xuất nông nghiệp ở Cà Mau chuyển dịch theo 

hướng vừa khai thác thế mạnh về lúa ở vùng trọng điểm lúa để đảm bảo an ninh 

lương thực vừa chuyển đổi một phần đất lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy 

sản có hiệu quả hơn. Trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất những năm qua, nông 

nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng đủ nhu cầu 

lương thực và một phần nhu cầu thực phẩm cho nhân dân trong tỉnh, góp phần 

tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh lương thực, ổn định 

thị trường. 

Tổng sản phẩm (GRDP) của ngành năm 2015 đaṭ 13.388.619 triệu đồng; cơ 

cấu ngư - nông - lâm nghiêp̣ chiếm 31,07% tổng GRDP của tỉnh. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (trồng trọt - chăn nuôi) là 5.490.105 triệu 

đồng (theo giá hiện hành). Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt - chăn 

nuôi - dịch vụ tương ứng thời điểm 2015 lần lượt là: 62,06% - 19,08% - 18,86% 

- Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 271.262 triệu đồng theo giá so sánh 

2010 và đạt 517.415 triệu đồng theo giá hiện hành. 

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản 27.991.862 triệu đồng (giá so sánh 2010). 

 Mục tiêu đến 2020, định hướng 2030: 

Với định hướng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nâng giá trị sản 

xuất trên 100 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân hộ gia đình nông thôn tăng gấp hai 

lần so với năm 2010. 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016 

- 2020 bình quân hàng năm đạt khoảng 4%, tỷ trọng trong GRDP đến cuối năm 

2020 giảm còn 23%; giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng bình quân khoảng 4,1%, 

tỷ trọng trong GRDP đến cuối năm 2025 giảm còn 16,8% và giai đoạn 2026 - 

2030 tăng trưởng bình quân khoảng 4,2%, tỷ trọng trong GRDP đến cuối năm 

2030 giảm còn 12%. 

Định hướng tái cơ cấu các ngành nông, lâm ngưnghiệp theo hướng, nâng 

cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng và phát triển các ngành hàng, sản phẩm 

chủ lực sát với lợi thế và nhu cầu thị trường, hình thành các vùng chuyên canh quy 

mô lớn, áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn quốc tế 

để nâng cao tính canh tranh; phát triển mô hình chuỗi giá trị liên kết các sản phẩm 

chủ lực, hình thành mô hình sản xuất xanh, sinh thái và bền vững; phát triển thêm 

các sản phẩm mới ngoài con tôm, gạo, gỗ phù hợp với lợi thế của từng địa bàn, 

phù hợp với nhu càu thị trường trong và ngoài nước. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực 

hiện tái cơ cấu phát triển 6 ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh gồm: tôm sinh 

thái, lúa chất lượng cao, keo lai, cua biển, chuối và cá bổi U Minh. 

 



5. Sử dụng đất nông nghiệp  

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 462.708 ha, chiếm 

88,62% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất nông 

nghiệp là 147.867 ha chiếm 31,96% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 96.962 ha chiếm 65,57% diện tích đất 

nông nghiệp, với 98,4% diện tích là đất trồng lúa ứng với khoảng 95.413 ha. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm của tỉnh là 50.905 ha.  

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 1,6 % chiếm 34,43 % diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 200.599 ha chiếm 43,35% tổng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh. 

Diện tích lâm nghiệp của tỉnh là 114.150 ha chiếm 24,67% tổng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh, trong đó: đất rừng sản xuất (54,49%); đất 

rừng phòng hộ (23,81%) và đất rừng đặc dụng (21,70%). 

Diện tích đất làm muối là 86 ha. 

Diện tích đất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng không đáng kể chỉ. 

 Mục tiêu quy hoạch đất đến 2020: 

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

nghiệp của tỉnh là 458.551 ha giảm 4.157 ha so với hiện trạng, chiếm 87,82% tổng 

diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 

Diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020 đạt 96.000 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm đến năm 2020 giảm còn 48.025 ha. 

Diện tích đất lâm nghiệp đến năm 2020 ổn định khoảng 112.485 ha 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 ổn định khoảng 200.271 ha. 

Diện tích đất làm muối ổn định 86 ha. 

 

  



6. Trồng trọt 

 Giai đoạn 2010 -2015, giá trị sản xuất ngành trồng trọt có xu hướng giảm, 

đến năm 2015 đạt 2.824.865 triệu đồng (giá so sánh 2010). Theo giá hiện hành, 

năm 2015 giá trị sản xuất ngành trồng trọt của tỉnh đạt 3.407.401 triệu đồng, 

chiếm 62,06% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn 

nuôi, dịch vụ). 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 137.065 ha; chủ yếu là giảm 

diện tích gieo trồng lúa vụ mùa, đặc biệt là diện tích gieo trồng lúa tôm. Cụ thể: 

Sản xuất lúa: diện tích gieo trồng lúa cả năm 2015 đạt 125.522 ha; năng suất 

bình quân đạt 42,60 tạ/ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 534.701 tấn. Diện tích sản 

xuất lúa theo mô hình Cánh đồng lớn là 10.767 ha với 9.056 hộ tham gia. 

- Diện tích gieo trồng ngô năm 2015 đạt 486 ha; năng suất đạt 37,94 tạ/ha; 

sản lượng ước đạt 1.844 tấn. 

- Diện tích gieo trồng các loại cây chất bột năm 2015 ước đạt 702 ha. Trong 

đó: diện tích trồng khoai lang giảm 21 ha, diện tích trồng sắn giảm 19 ha, diện tích 

trồng cây chất bột khác tăng 21 ha; sản lượng thu hoạch năm 2015 đạt 3.065 tấn. 

- Diện tích gieo trồng mía năm 2015 đạt 1.216 ha; năng suất đạt 679,08 

tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt 82.576 tấn. 

- Diện tích gieo trồng rau các loại năm 2015 đạt 7.549 ha; năng suất đạt 

61,99 tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt 46.796 tấn. 

- Diện tích đậu các loại năm 2015 đạt 1.452 ha; năng suất đạt 22,00 tạ/ha, 

sản lượng  đạt 3.194 tấn.  

Tổng diện tích cây lâu năm của tỉnh Cà Mau năm 2015 đạt 16.196 ha; 

 Mục tiêu đến 2020, định hướng 2030: 

 Tái cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung 

gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy sản 

phẩm trồng trọt của tỉnh như: lúa, mía, chuối, rau màu.  

Đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng 

cao theo chuỗi giá trị quy mô 90.000 ha, sản lượng đạt 641.000 tấn, gồm: xây 

dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa cao sản khoảng 36.500 ha; vùng sản xuất 

luân canh một vụ lúa trên đất nuôi tôm 46.000 ha; vùng sản xuất lúa mùa đặc sản 

6.500 ha; vùng sản xuất lúa canh tác hữu cơ 1.000 ha; vùng sản xuất lúa theo 

hướng VietGap đến 10.000 ha. 

Mục tiêu của việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành hàng lúa chất lượng 

cao đến năm 2020 của tỉnh Cà Mau nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả trong sản xuất lúa từ 20 – 30 % so với năm 2015; tăng sức cạnh tranh, thu 

nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; từng bước hình thành 

vùng nguyên liệu chuyên canh lúa có sản lượng lớn cung cấp cho nhu cầu thị 

trường nội địa và xuất khẩu. 



7. Chăn nuôi 

 Giai đoạn 2010 -2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của tỉnh có xu 

hướng giảm, đến năm 2015 đạt 777.247 triệu đồng (giá so sánh 2010). Theo giá 

hiện hành, năm 2015 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 1.047.467 triệu đồng, 

chiếm 19,08% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn 

nuôi, dịch vụ). 

Về tổng đàn năm 2015: 

- Đàn trâu: có 250 con; sản lượng xuất chuồng là 16,54 tấn. 

- Đàn bò: có 348 con; sản lượng xuất chuồng là 19,97 tấn.               

- Đàn lợn: có 138.453 con. Đàn lợn nuôi ở khu vực hộ gia đình là chủ yếu 

chiếm 94,01%, khu vực nhà nước chiếm 0,11%, khu vực kinh tế trang trại chiếm 

5,88%. Năm 2015 sản lượng lợn xuất chuồng là 19.280 tấn. Tình hình chăn nuôi ở 

Cà Mau chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán. Mặt khác, do sự chuyển dịch cơ 

cấu sản xuất từ nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản kết hợp nên môi trường 

nước một số huyện không phù hợp cho đàn lợn phát triển. 

- Đàn gia cầm: toàn tỉnh có 1.621,44 ngàn con. Trong đó: đàn gà 772,21 

ngàn con; đàn vịt 548,44 ngàn con; đàn ngan 288,99 ngàn con; đàn ngỗng 11,811 

ngàn con. Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm là 

do đầu năm 2015 đã xảy ra 03 ổ dịch cúm gia cầm.  

 Mục tiêu đến 2020, định hướng 2030: 

Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng gắn sản xuất với thị 

trường. Từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi 

tập trung, trang trại, gia trại; bố trí các trang trại chăn nuôi theo đúng quy hoạch, ở 

khu vực xa khu dân cư. 

Quy hoạch phát triển đàn gia súc, gia cầm giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Cà 

Mau: phấn đấu đến năm 2020 đàn gia súc của địa phương đạt 400.000 con trở lên, 

gia cầm là 1,5 triệu con trở lên. Lượng gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

của 1,3 triệu người dân trong tỉnh, không phải nhập lợn, gà, vịt từ nơi khác về như 

hiện nay.  



8. Thủy sản 

 Cà Mau là tỉnh có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng 

thủy sản. Giá trị sản xuất của ngành thủy sản năm 2015 đạt 27.991.862 triệu đồng 

theo giá so sánh 2010. 

Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước, với khoảng 

300.000 ha, chiếm 28% diện tích nuôi trồng thủy sản cả nước.  

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của tỉnh năm 2015 đạt 

499,88 nghìn tấn. Trong đó: 

- Sản lượng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 306.318 tấn.  

- Sản lượng khai thác thủy sản là 193.563 tấn. 

Diện tích nuôi tôm trên 278.000 ha, sản lượng đạt từ 150.000-170.000 

tấn/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt từ 1-1,3 tỷ USD. 

Khai thác hải sản biển: số lượng tàu thuyền khai thác biển có động cơ là  

5.299 chiếc, tăng 621 chiếc (tăng 13,27%) so cùng kỳ. Chia theo công suất dưới 

20 CV 1.991 chiếc, từ 20 đến dưới 50 CV 1.335 chiếc, từ 50 đến dưới 90 CV 634 

chiếc, từ 90 đến dưới 250 CV 743 chiếc, từ 250 đến dưới 400 CV 483 chiếc, từ 

400 CV trở lên 113 chiếc. Khai thác chủ yếu tập trung các nghề như lưới kéo đôi, 

lưới kéo đơn, lưới rê tầng mặt, vây ánh sáng, câu tay cá, câu mực,…  

Tổng số lượng tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh năm 2015 là 1.973 chiếc. Tổng 

công suất tàu đánh bắt là 387.600CV.  

 Mục tiêu đến 2020, định hướng 2030: 

Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 khoảng 300.000 ha. 

Sản lượng sản lượng nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 370.000 tấn.  

Phát triển Thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả 

năng cạnh tranh cao trên thị trường, hình thành cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị 

trường; tập trung sản xuất theo quy mô lớn, luân canh, đúng quy hoạch vùng nuôi; 

áp dụng công nghệ nuôi sinh thái cho năng suất cao; phát triển các đối tượng nuôi 

khác có giá trị cao ngoài con tôm.  

Cơ cấu lại tàu thuyền khai thác thủy sản theo hướng giảm mạnh khai thác ở 

vùng biển ven bờ; đẩy mạnh khai thác xa bờ, tăng dần loại tàu có công suất trên 

400CV, tăng tỷ trọng khai thác xa bờ lên trên 80% nhằm nâng cao hiệu quả khai 

thác và giảm tổn thất sau thu hoạch. 

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững, ngành hàng chủ lực của tỉnh là nuôi tôm. Cà Mau 

tập trung xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, đầu tư phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, bảo 

quản để tạo các sản phẩm chất lượng cao cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

  



9. Lâm nghiệp 

 Năm 2015, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 271.262 triệu đồng theo 

giá so sánh 2010 và đạt 517.415 triệu đồng theo giá hiện hành. 

Công tác trồng rừng và chăm sóc rừng: tổng diện tích rừng trồng mới tập 

trung năm 2015 là 5.158 ha, trong đó: trồng mới là 404 ha, trồng thay thế là 112 

ha, trồng sau khai thác là 4.642 ha. 

Cây trồng phân tán: tổng số cây trồng phân tán năm 2015 là 7.500 ngàn cây. 

Cây trồng phân tán chủ yếu trồng dọc theo các tuyến đê bao, bờ sông, các tuyến 

đường giao thông nông thôn và dọc theo các công viên, trường học, vỉa hè cũng 

như các tuyến thuộc khu vực thành thị với mục đích chắn sóng, chắn gió, chống 

xoáy mòn, bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan và chỉnh trang đô thị. Ngoài ra, còn 

cung cấp cây gỗ giúp bà con cải thiện một phần thu nhập cho gia đình. 

Khai thác gỗ và lâm sản: tổng số gỗ khai thác năm 2015 là 139.000 m3; tổng 

số củi khai thác là 270.000 ste. Tổng số tre khai thác là 980 ngàn cây; trúc khai 

thác 870 ngàn cây; lá dừa nước khai thác 51.000 ngàn lá. 

Tổng diện tích đất rừng toàn tỉnh Cà Mau hiện có là 114.150  ha chiếm 

24,67% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó: 

- Diện tích rừng sản xuất là 62.201 ha chiếm 54,49%. 

- Diện tích rừng phòng hộ là 27.174 ha tương ứng 23,81%. 

- Diện tích rừng đặc dụng là 24.775 ha tương ứng 21,7%. 

 Quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020: 

 Phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; nâng 

cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng. Triển khai đầy đủ các 

hoạt động dịch vụ môi trường rừng; nghiên cứu xây dựng giải pháp công nghệ 

phục vụ theo dõi, giám sát tài nguyên và môi trường rừng, tiềm năng dịch vụ môi 

trường rừng. 

Tổng diện tích rừng đến năm 2020 là 112.485 ha với đất rừng từng loại như 

sau: rừng sản xuất tăng giảm còn 60.766 ha, đất rừng phòng hộ giảm nhẹ còn 

26.944 ha ha và đất rừng đặc dụng không đổi là 24.775. 

 



10. Sản xuất muối 

 Năm 2015, diện tích sản xuất muối của tỉnh là 86 ha, chủ yếu tại xã Tân 

Thuận, huyện Đầm Dơi. Tổng sản lượng thu hoạch là 5.000 tấn. Năng suất bình 

quân 58,13 tấn/ha. Nghề làm muối phụ thuộc vào thời tiết, trong thời gian gần đây sự 

thay đổi thời tiết thất thường khiến cho nghề sản cuất muối cuuar tỉnh đang gặp nhiều 

khó khăn. 

 Mục tiêu đến năm 2020: 

Chuyển đổi nhanh từ phương thức sản xuất muối đen sang phương thức sản 

xuất muối trắng, ổn định địa bàn và diện tích sản xuất muối tập trung; xúc tiến 

thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm; 

Tập trung đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng vùng muối, ưu tiên đầu tư xây 

dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng mô hình sản xuất 

kết hợp muối - nuôi trồng thủy sản để tăng thu nhập trên đơn vị sản xuất và cải 

thiện đời sống diêm dân. 



11. Thủy lợi 

  Giai đoạn 2010 - 2015, các công trình thủy lợi của tỉnh kết hợp với lộ giao 

thông được ngành nông nghiệp phối hợp với ngành giao thông thực hiện khá tốt, 

phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân góp phần ngăn mặn, 

giữ ngọt. Ngoài ra, hệ thống các công trình thủy lợi còn phục vụ cho công tác 

phòng chống cháy rừng, hạn chế thiên tai, bảo vệ sản xuất. Qua 5 năm, đã hoàn 

thiện 1.070 công trình với chiều dài trên 3.168.770 m, khối lượng 40.300.753m3. 

Một số công trình cụ thể như: 

- Đầu tư 8 công trình thủy lợi chống hạn cho các xã vùng ngọt hóa huyện U 

Minh với tổng chiều dài gần 40 km. 

- Thực hiện 11 công trình nạo vét, đào mới kênh mương, với tổng kinh phí 

thực hiện gần 12 tỷ đồng. Trong đó, huyện Trần Văn Thời có 2 công trình; huyện 

Thới Bình 4 công trình; huyện U Minh 1 công trình và thành phố Cà Mau 4 công 

trình. Bên cạnh đó tỉnh cũng dành 5 tỷ đồng để sửa chữa 3 cống trên địa bàn 3 xã: 

Khánh Bình Tây, Khánh Hưng và Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Hơn 1 tỷ 

đồng còn lại sẽ đầu tư xây dựng Trạm bơm tại Trại giống nông nghiệp Khánh Lâm 

2, trên địa bàn xã Khánh Lâm, huyện U Minh. 

  Mục tiêu đến 2020, định hướng 2030: 

Mục tiêu thủy lợi ở vùng tỉnh Cà Mau là cải tạo môi trường nước để phát 

triển các ngành kinh tế nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và các ngành kinh tế 

khác. Đồng thời, giải quyết nguồn nước ngọt để phục vụ dân sinh, góp phần cải 

tạo hạ tầng cơ sở và cải thiện đời sống người dân. Hệ thống công trình đề xuất 

phải đảm bảo tính tổng hợp cao, không gây hậu quả xấu về môi trường, duy trì hệ 

sinh thái bền vững và có lợi trong quá trình phát triển. 

Cà Mau đang hoàn thiện quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ 

thống công trình thủy lợi vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp phù hợp tình hình sản xuất 

hiện nay và định hướng về lâu dài của các quy hoạch hệ thống thủy lợi của vùng 

Bán đảo Cà Mau và vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp; đầu tư công trình tích trữ nước 

ngọt, hệ thống dẫn nước ngọt từ hệ thống sông Hậu Giang về tỉnh… Quản lý, vận 

hành hợp lý các công trình thủy lợi bảo đảm tiêu thoát úng, ngăn mặn, cung cấp 

nước trong điều kiện cho phép phục vụ sản xuất, sinh hoạt. 

Nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước cho thành phố Cà Mau, đảm bảo 

đáp ứng được các yêu cầu tiêu thoát cho thành phố có xem xét biến đổi khí hậu - 

nước biển dâng. Nâng cấp và xây dựng hệ thống đê bao, bờ bao chống tràn. Lắp 

đặt các cửa van clape tự động tại các cửa xả để ngăn cản triều cường. Nạo vét, 

nâng cấp mở rộng các kênh trục, cấp I, cấp II. Xây dựng các trạm bơm tiêu hỗ trợ 

khi xảy ra mưa lớn trùng với thời gian triều cường. Xây dựng hệ thống cống tại 

các cửa sông để ngăn triều cường từ xa truyền vào cho thành phố Cà Mau. 



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

 Ngành nghề nông thôn  

 Năm 2005, tỉnh Cà Mau có 37 làng nghề nông thôn đang hoạt động, với 5 

nghề truyền thống là dệt chiếu cói, chế biến tôm khô, hầm than đước, vót đũa 

đước và chế biến mắm đồng thuộc 18 làng nghề truyền thống. Các sản phẩm của 

làng nghề ở Cà Mau từ lâu đã được khá nhiều người biết đến và rất được ưa 

chuộng. Những làng nghề ở Cà Mau đã và đang được đầu tư và từng bước thích 

ứng với nhu cầu của thị trường. 

 Giai đoạn 2016 - 2020, bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống 

gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; khuyến khích phát triển 

mỗi địa phương, cơ sở một nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải 

tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho các sản phẩm làng nghề. 

Tỉnh có chủ trương rà soát lại quy hoạch ngành nghề nông thôn và định 

hướng phát triển làng nghề trong tương lai. Bảo tồn, củng cố, phát huy các giá trị 

làng nghề gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đến nội dung truyền nghề, 

dạy nghề đối với các ngành nghề truyền thống. Nâng cao hiệu quả, chất lượng sản 

phẩm hàng hoá, mở rộng sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm 

hàng hoá của các làng nghề. 

Đẩy mạnh và phát triển một số ngành nghề mới trên lĩnh vực ngư - nông - 

lâm nghiệp sản xuất hàng hoá đặc trưng ở địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường 

trong nước và xuất khẩu. Nghiên cứu, tăng cường sản xuất sản phẩm hàng hoá thủ 

công mỹ nghệ đa dạng, phong phú phục vụ phát triển du lịch. 

Xử lý các vấn đề gây ô nhiễm môi trường của các làng nghề. Rà soát, quy 

hoạch vùng nguyên liệu ổn định bảo đảm cho các làng nghề phát triển bền vững. 

Khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp, các viện, trường, các nhà 

khoa học, các thành phần kinh tế… nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, tạo cơ hội cho người dân ứng 

dụng công nghệ mới trong phát triển làng nghề. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015: 

- Về giao thông: thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh 

đã làm được 2.213,12km lộ giao thông nông thôn các loại (gồm 1.128,511011 

đường trục ấp, liên ấp; 1.084,61km đường xóm, nhánh); sửa chữa, xây mới được 

hơn 1.825 cây cầu với tổng kinh phí trên 2.700 tỷ đồng. 

- Các công trình thủy lợi đã hoàn thiện 1.070 công trình với chiều dài trên 

3.168.770 m, khối lượng 40.300.753 m3. 

- Điện: tỉnh đã đầu tư phát triển lưới điện nông thôn được hơn 4 triệu km 

đường dây và 1.785 trạm biến áp với tổng kinh phí trên 484 tỷ đồng. 

- Bưu điện đã phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa, internet tốc độ cao có 

ở hầu hết các điểm bưu điện, trung tâm văn hóa - thể thao xã và các ấp, 100% số 



ấp có phủ sóng 3G, người dân ở địa bàn nông thôn đều được sử dụng các dịch vụ bưu 

chính, viễn thông, có 82/82 xã đạt tiêu chí về bưu điện, chiếm tỷ lệ 100%. 

 Định hướng đến năm 2020: 

- Giao thông: theo kế hoạch 5 năm tới (giai đoạn 2016 - 2020) tỉnh Cà Mau 

dự kiến xây dựng thêm khoảng 2.533,29 km đường trục xã, liên xã và 2.238,37 km 

đường xóm, nhánh với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4.628,7 tỷ đồng, nâng tổng số 

6.984,78 km lộ giao thông nông thôn các loại được xây dựng. Đến nay, 76/82 xã 

có đường ô tô đến trung tâm; có 19/82 xã đạt tiêu chí về giao thông, chiếm tỷ lệ 

23,2%. 

- Tập trung các nguồn lực xây dựng hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản 

xuất và dân sinh. Đến năm 2020, có từ 59% trở lên số xã đạt chuẩn tiêu chí số 03 

về thủy lợi. 

- Điện: cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn. Đến năm 

2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 04 về điện. 

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phù hợp với nhu cầu mua bán, trao đổi 

hàng hóa của người dân. Xây dựng hướng dẫn tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn. 

- Hoàn chỉnh các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các 

cụm, tuyến dân cư tập trung. Phấn đấu đến năm 2020, tất cả các xã đều có hệ 

thống cấp nước sinh hoạt cho các cụm, tuyến dân cư tập trung. 



13. Phát triển nông thôn 

 Đến cuối năm 2015 tỉnh Cà Mau có 22 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, 

trong đó có 4 xã điểm chỉ đạo của tỉnh gồm: xã Trí Lực (huyện Thới Bình), xã 

Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời), xã Tân Dân (huyện Đầm Dơi), xã Tân Hải 

(huyện Phú Tân); và 40 xã đạt từ 12/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên. 

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Cà Mau tăng lên gần 30.000 hộ, chiếm tỷ lệ 

9,94%, hộ cận nghèo gần 11.000 hộ chiếm tỷ lệ 3,7%. 

- Chất lượng giáo dục và đào tạo: Trên địa bàn 82 xã hiện có 160/414 

trường học các cấp được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 38,65%. Trong đó, 

trường mầm non đạt chuẩn là 32/91 trường, chiếm tỷ lệ 35,16%; tiểu học đạt 

chuẩn là 87/222 trường, chiếm tỷ lệ 39,19% và trung học cơ sở đạt chuẩn là 

41/101 trường, chiếm tỷ lệ 40,59%, có 21/82 xã đạt tiêu chí về trường học, chiếm 

25,6%. 

- Đến năm 2015, có 39/82 xã đã xây dựng trung tâm văn hoá - thể thao phù 

hợp nhu cầu sinh hoạt của người dân, hướng theo chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, chiếm tỷ lệ 47,56%; 752/887 ấp có trụ sở sinh hoạt văn hóa, 

trong đó có 292 trụ sở cơ bản đạt chuẩn theo quy định, chiếm tỷ lệ 38,82%; có 

29/82 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, chiếm tỷ lệ 35,4%. 

 Mục tiêu đến 2020: 

Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 37%; năm 2025 đạt 42% và năm 2030 đạt 

50%. 

Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 đạt 50% tổng số xã, các 

xã còn lại đều đạt trên 13 tiêu chí; năm 2025 đạt 80% và năm 2030 cơ bản hoàn 

thành chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5% (theo chuẩn nghèo). 

Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2020 

đạt 100%, trong đó tỷ lệ được sử dụng nước sạch năm 2020 đạt 45%; năm 2025 

đạt 65% và năm 2030 đạt khoảng 80%. 

+ Tỷ lệ rác thải đô thị và các khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý 

năm 2020 đạt 85%; năm 2025 đạt 90% và năm 2030 đạt trên 95%. 

- Xây dựng, nâng cấp trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, 

trung học cơ sở đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Phấn đấu 

đến năm 2020, có từ 70% trở lên số xã đạt chuẩn tiêu chí số 05 về trường học. 

- Tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa cho các 

xã, ấp. Đến năm 2020, có từ 60% số xã trở lên đạt chuẩn tiêu chí số 06 về cơ sở 

vật chất văn hóa. 

- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y 

tế xã, trong đó ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang, ven biển. Phấn 

đấu đến năm 2020, có 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế. 



14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Đầu tư nông nghiệp  

- Tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến nay là 24.374,543 tỷ đồng. Trong đó, vốn 

ngân sách các cấp 5.690,509 tỷ đồng, chiếm 23,35%, bao gồm ngân sách Trung 

ương là 152,137 tỷ đồng, chiếm 2,67% tổng vốn ngân sách (gồm vốn đầu tư phát 

triển 18,420 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 31,717 tỷ đồng, vốn TPCP 102 tỷ đồng); ngân 

sách địa phương 671,870 tỷ đồng, chiếm 11,81% tổng vốn ngân sách (gồm ngân 

sách tỉnh 237,740 tỷ đồng, ngân sách huyện 423,030 tỷ đồng, ngân sách xã 11,1 tỷ 

đồng); ngân sách lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 4.866,502 tỷ đồng, 

chiếm 85,52% so tổng vốn ngân sách; vốn doanh nghiệp 587,532 tỷ đồng, chiếm 

2,41%; vốn tín dụng 3.098,382 tỷ đồng, chiếm 12,71%; vốn dân góp 13.892,008 

tỷ đồng, chiếm 56,99%; vốn khác là 1.106,112 tỷ đồng, chiếm 4,54%. 

- Định hướng 2020, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Cà Mau đã xác 

định 6 ngành hàng ưu tiên đầu tư trọng điểm: lúa chất lượng cao, keo lai, cá bổi, 

tôm sinh thái, cua biển và chuối. Trong giai đoạn 2017-2018, tỉnh sẽ tập trung vào 

3 ngành hàng ưu tiên đầu tư, trong đó trọng điểm nhất vẫn là phát triển con tôm 

Cà Mau 

 Xuất khẩu nông sản: 

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 975,859 

triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 0,840 triệu USD, hàng 

thủy sản đạt 961,319 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: tôm 

đông lạnh (910.394 tấn), cá đông lạnh (104 tấn), chả cá (42.852 tấn), thủy sản 

khác (7.969 tấn). 

- Đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tỉnh đạt 2 tỷ USD, tăng gấp 

đôi so với thời điểm hiện tại. Tỉnh phải sản xuất ra 280.000 tấn tôm, sản lượng 

tôm tăng trung bình tới 17,85%/năm, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước đây. 

- Đến năm 2030, đạt sản lượng tôm nuôi phải đạt trên 412.000 tấn, giá trị 

kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD. 


