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TỈNH HÀ TĨNH 

1. Thông tin chung 

Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, trải dài từ 17°54’ đến 18°37’ vĩ Bắc 

và từ 106°30’ đến 105°07’ kinh Đông. Cách thủ đô Hà Nội 350 km theo quốc lộ 

1A về phía Nam. Toàn tỉnh có 12 huyện, thị, thành phố trong đó: có 10 huyện, 1 

Thị xã; 1 Thành phố với 262 xã, phường. Dân số sống ở nông  thôn là 1.123.824 

người, chiếm 87,76%. Vị trí của tỉnh: 

- Phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An,  

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình,  

- Phía Tây giáp hai tỉnh Borikhamxay và Khammuane của Lào,  

- Phía Đông giáp Biển Đông. 

Tỉnh Hà Tĩnh được chia làm bốn loại địa hình cơ bản gồm: 

- Vùng núi cao nằm ở phía Đông của dãy Trường Sơn, địa hình dốc bị 

chia cắt mạnh, tạo nên thành những thung lũng nhỏ hẹp chạy dọc theo các triền 

sông lớn của hệ thống sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu và Rào Trổ. 

- Vùng trung du và bán sơn địa là vùng chuyển từ vùng núi cao xuống 

vùng đồng bằng, chạy dọc phía tây nam đường Hồ Chí Minh, địa hình có dạng 

xen lẫn giữa các đồi trung bình và thấp với đất ruộng. 

- Vùng đồng bằng chạy dọc hai bên Quốc lộ 1A theo chân núi Trà Sơn và 

dải ven biển với địa hình tương đối bằng phẳng do quá trình bồi tụ phù sa của 

các sông, phù sa biển trên các vỏ phong hoá Feralit hay trầm tích biển. 

- Vùng ven biển nằm ở phía Đông đường Quốc lộ 1A, địa hình vùng này 

được tạo bởi những đụn cát, ở những vùng trũng được lấp đầy bởi những trầm 

tích, đầm phá hay phù sa. Ngoài ra, vùng này còn xuất hiện các dãy đồi núi sót 

chạy dọc ven biển và nhiều bãi ngập mặn được tạo ra từ nhiều cửa sông. 

Hà Tĩnh là một trong những điểm nút quan trọng trong hành lang Đông 

Tây nối các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam với nước bạn Lào, Thái Lan và các 

nước ASEAN qua quốc lộ 8A với khẩu quốc tế Cầu Treo. Ngoài ra có các 

đường quốc lộ 1A, 12, 15, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Bắc Nam đi 

qua. Hà Tĩnh có bờ biển dài 137 km, thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản, có 

cảng biển nước sâu Vũng áng thuận lợi cho giao thông hàng hải trong nước và 

quốc tế.  

Hà Tĩnh có nguồn nước mặt phong phú nhờ hệ thống sông suối hồ đập 

khá dày, như sông Ngàn Sâu, Ngàn phố, sông La, sông Trà, sông Rác, sông 

Tiêm, hồ Kẻ Gỗ, hồ Linh Cảm…đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 

nước cho sản xuất, sinh hoạt, giao thông đường thuỷ. 
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2. Dân số và lao động 

 Hà Tĩnh là một tỉnh có kinh tế phát triển thuộc vùng núi phía Bắc Việt 

nam. Dân số tính đến 31/12/2015 có 1.261,29 nghìn người. Trong đó, dân số 

thành thị là 228,017 nghìn người, chiếm 18,07%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 211 

người/km2, cao nhất là thành phố Hà Tĩnh với tỷ lệ 1.719người/km2. Tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 9,75‰. 

Trong những năm qua, Hà Tĩnh là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao trên toàn 

quốc chính vì vậy tình hình phát triển dân số và lao động cũng gặp nhiều khó 

khăn và thách thức. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô luôn giao động 

khoảng 16‰, năm 2015 là 16,2‰.  

Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2015 là 745,270 nghìn 

người (chiếm 59,08% dân số toàn tỉnh), đạt tốc độ tăng bình quân 1,39%/năm 

giai đoạn 2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 728,1 nghìn người, tỷ lệ 

lao động qua đào tạo chiếm 18,4%, tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 2,3%. 

 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: Ước tính trong giai đoạn 2012 - 2020, dân số Hà 

Tĩnh tăng dân số tự nhiên 0,77%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%. 

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm ở mức dưới 4,3%. 

Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản khoảng 33%, trong đó: 

Nông nghiệp chiếm 69%, lâm nghiệp 19%, thủy sản 12%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn từ 2010 - 2015, Hà Tĩnh đã đạt được các thành tựu quan trọng 

làm tiền đề cho phát triển giai đoạn sau. Tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo 

giá so sánh 2010) năm 2011 đạt 19.297,31 tỷ đồng, năm 2015 đạt 38.781,53 tỷ 

đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 19,06%/năm (giai đoạn 2011 - 2015). 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 (37,51%/năm), khu vực nông lâm 

nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (6,67%/năm). Nhìn chung, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh luôn đạt mức cao trong số các tỉnh vùng 

Bắc Trung Bộ.  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh những năm qua tăng khá nhanh. 

Năm 2011 đạt 18.537,95 triệu đồng, năm 2015 đạt 42.535,57 triệu đồng (tăng 

2,3 lần so với năm 2011). 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch hợp lý theo hướng tích cực, phù 

hợp với xu thế chung của cả nước và phát huy được lợi thế so sánh về vị trí địa 

lý và tiềm năng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công 

nghiệp - xây dựng và thuế, giảm nông lâm nghiệp thủy sản và dịch vụ. Năm 

2011, nông lâm thủy sản đạt 26,05%, công nghiệp và xây dựng đạt 21,86 %, 

dịch vụ và du lịch đạt 46,01%, thuế sản phẩm đạt 6,08%. Năm 2015 tỷ trọng 

tương ứng là: 16,79%; 38,89%; 30,44%; 13,88%. 

Thu ngân sách năm 2015 toàn tỉnh là 15.926,127 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 25.239,274 tỷ đồng. Như vậy về cân đối thu chi ngân 

sách: năm 2015 âm 9.313,147 tỷ đồng. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 

22%/năm. 

- GDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2020 đạt trên 120 triệu, 

thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng (khu vực nông thôn đạt 65 triệu 

đồng). 

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 46.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 

24.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD; giá trị sản xuất đạt 140 

triệu đồng/ha/năm. 



 

 

4 

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

 Giai đoạn 2011 - 2015, cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản tỉnh Hà Tĩnh 

chuyển dịch không nhiều, tỷ trọng ngành thủy sản và lâm nghiệp tăng đôi chút 

và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Cụ thể, năm 2011 cơ cấu khu vực 

nông nghiệp theo ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 83,08% 

- 5,72% - 11,19% thì đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ 

trọng ngành nông nghiệp của tỉnh giảm xuống còn 81,12%; trong khi đó, tỷ 

trọng ngành thủy sản vẫn giữ tỷ trọng nhỏ trong khu vực chỉ chiếm 11,65% tổng 

GRDP toàn ngành; ngành lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu vực 

nông nghiệp dù được tăng lên (chiếm 7,23% tổng GRDP khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) có tốc độ tăng trưởng bình quân 

6,05%/năm giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi 

(12,58%/năm), dịch vụ tăng 7,76%/năm, trồng trọt tăng 1,7%/năm. Ngành lâm 

nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 7,77%/năm, tăng chủ yếu ở lĩnh vực khai thác gỗ 

lâm sản (14,43%/năm giai đoạn 2011 - 2015), lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ 

rừng không phải gỗ và lâm sản khác là 3,02%/năm, lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp 

tăng 22,45%/năm, trồng và chăm sóc rừng tăng 7,29%/năm. Ngành thủy sản đạt 

tốc độ tăng trưởng 6,69%/năm 

Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi trong những năm qua đã có sự chuyển 

dịch theo hướng tích cực, trồng trọt có xu hướng ngày càng giảm (từ 61,81% 

năm 2011 xuống còn 52,24% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng 

dần (từ 34,60% năm 2011 lên 43,94% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ giữ 

trong khoảng 3 đến 4% giai đoạn 2011 - 2015. 

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khai 

thác và giảm dần tỷ trọng trồng rừng. Tỷ trọng khai thác gỗ có xu hướng tăng 

nhanh (từ 77,02% năm 2011 lên 80,72% năm 2015) trong khi đó tỷ trọng khai 

thác lâm sản ngoài gỗ có xu hướng giảm dần (từ 6,63% năm 2010 xuống 4,56% 

năm 2015). 

Trong nội bộ ngành thủy sản, cơ cấu ngành nghề cũng chuyển dịch theo 

hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng nuôi trồng thủy sản (từ 40,35% năm 2010 lên 

43,75% năm 2015), giảm dần tỷ trọng khai thác thủy sản tự nhiên(từ 57,12% 

năm 2010 xuống 54,76% năm 2015) và dịch vụ (từ 2,53% năm 2010 xuống 

1,49% năm 2015).  

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân đạt trên 5%/năm, đến năm 

2020 giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 40.150 tỷ đồng , giá trị sản 

xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên 135 triệu đồng/ha. Cơ cấu giá trị sản 

xuất các lĩnh vực trong ngành: Nông nghiệp 71% (trong đó: Trồng trọt 37%, 

chăn nuôi 60%, dịch vụ 3%), thủy sản 19% và lâm nghiệp 10%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 481.504 ha chiếm 

80,38% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 152.563 ha chiếm 31,68% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 95.760 ha, chiếm 62,77% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 70.179 ha, chiếm 73,29% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 56.803 ha, chiếm 37,23% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 322.107 ha, chiếm 66,9% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 141.803 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 105.835 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 74.469 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 5.376 ha, chiếm 1,12% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất làm muối có 399 ha 

- Đất nông nghiệp khác có 1.059 ha. 

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

nghiệp của tỉnh còn 481.156 ha, giảm 348 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 13.679 ha còn 56.500 ha. Đất trồng cây lâu 

năm còn 33.885 ha, giảm 22.918 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 362.743 ha, tăng 40.636 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 110 ha lên 5.486 ha. 

- Đất làm muối còn 380 ha. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác không còn. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển dịch theo hướng tăng 

giá trị lương thực có hạt (từ 53,69% năm 2010 lên 57,79% năm 2015) và cây rau 

đậu (từ 8,48% năm 2005 lên 9,02% năm 2015) và giảm dần giá trị sản xuất cây 

công nghiệp hàng năm (từ 12,67% năm 2011 xuống còn 11,30% năm 2015). 

Như vậy, 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 tăng giá trị cây 

công nghiệp lâu năm (từ 2,44% năm 2011 lên 3,92% năm 2015), cây ăn quả 

giảm (từ 12,16% năm 2005 xuống 11,88% năm 2015). Giá trị sản xuất/ha đất 

trồng trọt năm 2015 đạt 60,61 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2011.  

 Tới năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt 

đạt 10.470 tỷ đồng. Trong đó, các sản phẩm chủ lực chiếm 78%, gồm: Lúa hàng 

hóa 19%, rau củ quả 42% (rau củ quả thực phẩm 16%, cam 16%, bưởi 6%, nấm 

4%), lạc 15%, chè 2%. Giá trị gia tăng bình quân tăng 3%/năm. 

- Diện tích gieo trồng lúa hàng năm đạt 86.160 ha (diện tích lúa hàng hóa, 

chất lượng 51.000 ha), năng suất bình quân 54,6 tạ/ha, sản lượng đạt trên 46 vạn 

tấn (trong đó lúa hàng hóa, chất lượng trên 28 vạn tấn); diện tích ngô đạt 12.500 

ha, năng suất bình quân 40 tạ/ha, sản lượng đạt 5 vạn tấn. Tổng sản lượng lương 

thực ổn định trên 51 vạn tấn. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quy 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, theo đó phát triển các loại rau, 

củ, quả, cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có giá trị kinh tế cao trên diện tích 

10.450 ha đất trồng lúa tại các vùng cao cưỡng, điều kiện sản xuất khó khăn, 

hiệu quả thấp. 

- Rau, củ, quả thực phẩm: Tăng diện tích lên 20.000 ha, trong đó diện tích 

rau củ quả công nghệ cao trên vùng đất cát hoang hóa ven biển 650 ha; năng 

suất 120 tạ/ha, sản lượng 240.000 tấn; 

- Các cây công nghiệp: Cây Lạc: Diện tích 20.500 ha, năng suất 28,8 

tạ/ha, sản lượng 5,9 vạn tấn; Chè công nghiệp: Tổng diện tích 3.600 ha, năng 

suất 83 tạ/ha, sản lượng 25.700 tấn chè búp tươi;  

- Cây ăn quả: Tập trung mở rộng diện tích trồng bưởi Phúc Trạch, các 

giống cam chất lượng cao theo hướng phát triển liên kết giữa các vùng có điều 

kiện tương đồng, vùng chỉ dẫn địa lý. Cây ăn quả có múi 6.250 ha, trong đó bưởi 

Phúc Trạch 2.200 ha, năng suất 120 tạ/ha, sản lượng 25.200 tấn; cam chất lượng 

cao 4.050 ha,năng suất 154 tạ/ha, sản lượng 54.000 tấn.  
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc có xu hướng tăng từ 65,57% 

năm 2011 lên 68,59% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm giảm 

từ 27,42% năm 2010 xuống còn 25,94% năm 2015. 

Giai đoạn 2010 - 2015, sản lượng thịt hơi các loại của ngành chăn nuôi có 

xu thế tăng, với tốc độ tăng bình quân 13,3%/năm), trong đó tăng nhanh nhất là 

gia cầm (10,3%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 104.206  tấn. Chất lượng 

đàn vật nuôi của Hà Tĩnh ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống 

và kỹ thuật chăn nuôi.  

 Quy hoạch đến năm 2020: Giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi đạt 17.079 

tỷ đồng; trong đó, các sản phẩm chủ lực chiếm 94%, gồm: Lợn: 60%; bò: 15%; 

hươu: 5%; gia cầm: 14%. Gía trị gia tăng bình quân tăng 15,9%/năm;  

- Tổng sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng đạt trên 209.400 

tấn. Tăng tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 50%;  

- Đàn lợn: Tổng đàn 765.000 con, trong đó: chăn nuôi liên kết quy mô 

vừa và nhỏ đạt 100-110 ngàn con/năm; đàn nái 122.400 con, tỷ lệ nái ngoại 

chiếm 30% tổng đàn lợn nái; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 171.393 tấn; 

- Đàn bò: Tổng đàn thịt đạt 290.000 con, bò lai Zêbu và bò thịt chất lượng 

cao 145.000 con, chiếm 50% tổng đàn, trong đó bò thịt chất lượng cao 30.000 

con; sản lượng thịt xuất hơi xuất chồng đạt 17.400 tấn; đàn bò sữa đạt 5.000 con, 

sản lượng sữa đạt 25.000 tấn; 

- Đàn hươu: Tổng đàn 102.000 con; sản lượng nhung hươu đạt 38,25 tấn; 

- Đàn gia cầm: Tổng đàn 7,9 triệu con, trong đó đàn gà 6,2 triệu con; sản 

lượng trứng đạt 287 triệu quả, sản lượng thịt xuất chồng đạt 12.137 tấn. 
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8. Ngành thủy sản 

 Hà Tĩnh là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nuôi trồng và 

khai thác thủy sản.  

- Nuôi trồng thủy sản: cơ cấu lại các đối tượng nuôi: giảm diện tích nuôi 

tôm sú từ 1.138 ha năm 2010 xuống 500 ha vào năm 2015, tăng nhanh diện tích 

nuôi tôm thẻ chân trắng, dự kiến năm 2015 đạt 1.660 ha, tăng 53% so với năm 

2010; chuyển đổi các đối tượng nuôi truyền thống (cá mè, trắm, chép,...) sang 

nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao hơn, như: cá hồng mỹ, cá chẽm, ba ba, 

cá quả, cá leo, cá điêu hồng,... Phát triển nhanh diện tích nuôi tôm thâm canh, 

công nghiệp, an toàn sinh học, giảm dần nuôi quảng canh, bán thâm canh: Diện 

tích nuôi quảng canh, bán thâm canh giảm từ 2.150 ha năm 2011 xuống còn 

1.323 ha vào năm 2014, năm 2015 còn 1.210 ha; nuôi thâm canh, áp dụng khoa 

học, công nghệ tiên tiến đạt 431 ha năm 2014, dự kiến năm 2015 đạt 600 ha, 

tăng gấp 4 lần năm 2010; phát triển được 316 mô hình nuôi cá lồng bè trên sông. 

- Khai thác thủy sản: Giảm dần khai thác vùng ven bờ, tăng vùng lộng và 

vùng khơi, với các nghề mới: rê khơi, câu khơi, bóng ghẹ, bóng mực, chụp mực, 

chụp cá… Năm 2015, tỷ trọng khai thác ven bờ đạt 32,6%, vùng lộng 40,8%, 

vùng khơi 26,6% (năm 2010 khai thác ven bờ 43,7%, vùng lộng 41,8%, và vùng 

khơi 14,8%). 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản đạt 7.655 tỷ đồng, trong đó: nuôi trồng 

77%, khai thác 21%, dịch vụ 2%; các sản phẩm chủ lực: tôm nuôi 69%, hải sản 

đánh bắt có giá trị kinh tế cao 13%. Giá trị gia tăng bình quân tăng 17,9%/năm. 

- Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 79.800 tấn; trong đó: sản lượng nuôi trồng 

đạt 44.800 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi 30.000 tấn; sản lượng khai thác 

thủy sản đạt 35.000 tấn. 

- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 9.050 ha, trong đó: Nuôi nước mặn, lợ 

đạt 3.750 ha (diện tích nuôi tôm 3.050 ha, trong đó nuôi thâm canh, công nghệ 

cao 1.600 ha); nuôi nước ngọt đạt 5.300 ha; thể tích nuôi lồng bè 136.800 m3. 

- Tàu thuyền khai thác thuỷ sản đạt 3.424 chiếc (trong đó tàu đánh bắt xa 

bờ công suất trên 90CV đạt trên 300 chiếc), tổng công suất 123.150CV, công 

suất bình quân 36 CV/tàu; tỷ trọng sản phẩm khai thác vùng khơi trên 35%, 

vùng lộng 40%, ven bờ dưới 25%.  



 

 

9 

9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác lâm sản và thu nhặt sản phẩm từ rừng 

chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 80,82%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 11,12%, 

thu nhặt sản phẩm từ rừng chiếm 4,56%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 3,6%. Cơ 

cấu GTSX chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khai thác và thu nhặt sản phẩm 

từ rừng, giảm tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Hà Tĩnh năm  2015 đạt 322.107 ha 

(rừng sản xuất đạt 141.803 ha, rừng phòng hộ đạt 105.835 ha, rừng đặc dụng 

74.469 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 360.949 ha (rừng tự nhiên đạt 

252.511 ha, rừng trồng đạt 108.438 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ 

là 269,7 nghìn m3 tăng gấp 2,48 lần so với năm 2011, để lấy củi là 912,07 ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì và ổn định ở tỷ lệ 55%; 

Giá trị sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp đạt 4.041 tỷ đồng, trong đó các sản 

phẩm chủ lực chiếm 80%, gồm: Gỗ nguyên liệu rừng trồng 57%, cao su 23%. 

Giá trị gia tăng bình quân tăng 15%/năm. 

- Diện tích trồng rừng tập trung giai đoạn 2016 - 2020 đạt 31.760 ha, 

trong đó trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng: 1.155 ha, trồng rừng sản xuất: 

30.605 ha (trồng mới: 3.605 ha, trồng lại: 27.000 ha), bình quân mỗi năm trồng 

6.352 ha. Trồng cây phân tán: 20 triệu cây, bình quân mỗi năm trồng 4 triệu cây. 

Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 7.706 lượt ha, bình quân mỗi năm 1.540 ha; 

Chăm sóc rừng: 61.547 ha, trong đó: rừng phòng hộ: 7.547 lượt ha, rừng sản 

xuất: 54.000 lượt ha, bình quân mỗi năm 12.309 ha; Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc 

dụng và rừng sản xuất: 951.745 lượt ha, bình quân mỗi năm bảo vệ 190.349 ha; 

Chuyển hóa rừng giống: 100 ha; Diện tích rừng chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang gỗ 

lớn: 8.166 ha, bình quân mỗi năm 1.633 ha. 

- Cao su: Tổng diện tích cao su đến năm 2020 đạt 15.400 ha, diện tích đưa 

vào khai thác mủ: 5.750 ha, năng suất mủ 1,2 tấn/ha, sản lượng 6.900 tấn. 

- Tổng sản lượng gỗ nguyên liệu rừng trồng giai đoạn 2016 - 2020: 

2.277.000 m3; sản lượng nhựa thông khai thác giai đoạn 2016 - 2020: 7.500 tấn. 
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10. Ngành sản xuất muối 

 Giai đoạn 2010 - 2015, ngành sản xuất muối của tỉnh Hà Tĩnh luôn gặp 

nhiều khó khăn và thách thức. Diện tích sản xuất liên tục giảm từ 241 ha năm 

2010 xuống còn 140 ha năm 2015; sản lượng muối bình quân đạt 16.780 

tấn/năm, giảm 40% so với giai đoạn 2006-2010. 

 Định hướng đến năm 2020, diện tích sản xuất muối ổn định 140 ha, sản 

lượng 20.000 tấn, trong đó: sản lượng đưa vào chế biến 11.000 tấn. 
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11. Ngành thủy lợi 

 Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh nâng cấp, xây dựng và đưa vào khai 

thác 59 hồ, đập thủy lợi; tổng dung tích các hồ chứa tăng từ 785,6 triệu m3 lên 

824,13 triệu m3; kiên cố hóa 946,4 km kênh mương thủy lợi nội đồng, nâng tỷ lệ 

kênh mương được kiên cố hóa toàn tỉnh lên 50,4%, tăng 15,3% so với năm 

2010. Năng lực công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi được nâng 

lên, tổng diện tích tưới hàng năm tăng từ 104.700 ha (năm 2011) lên 108.000 

(năm 2014) và dự kiến đạt 112.400 ha (năm 2015), trong đó: diện tích sản xuất 

nước được đảm bảo tưới ổn định đạt 95.450 ha (tăng 2,592 ha), diện tích trồng 

các cây màu, cây rau 14.210 ha (tăng 5.210 ha), diện tích nuôi trồng thủy sản 

2.750 ha.  

 Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

Tập trung đầu tư hoàn thành Hệ thống thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - 

Cẩm Trang, nâng cấp đê La Giang, cống Đò Điệm và hệ thống kênh trục Sông 

Nghèn; xây dựng, củng cố hệ thống đê sông, đê biển vững chắc để chống sạt lở 

ven sông, ven biển.  

Tỷ lệ kênh mương thủy lợi nội đồng được kiên cố hóa đạt trên 85,3%; 

hoàn thành đầu tư, nâng cấp đưa vào khai thác thêm 91 hồ, đập, nâng tổng dung 

tích hồ chứa nước đạt 1.766 triệu m3. Diện tích tưới hàng năm 101.300 ha, trong 

đó: Diện tích sản xuất lúa được đảm bảo tưới ổn định 88.200 ha, diện tích cây 

màu 20.000 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 8.800 ha.  

Đê điều: Xây dựng, nâng cấp 101 km bê tông đê sông, đê biển; nâng tỷ lệ 

các tuyến đê toàn tỉnh được kiên cố hóa lên 80,26%. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề chế biến: 

 Giai đoạn 2011 - 2015, các làng nghề, cơ sở bảo quản, chế biến nông, 

lâm, thủy sản phát triển tích cực; nâng cấp công nghệ, thiết bị, máy móc nhà 

máy chế biến chè, cao su, gỗ rừng trồng; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến súc 

sản theo công nghệ hiện đại của Châu Âu; hình thành các cơ sở mới chế biến bột 

cá, nhung hươu, rượu, hệ thống kho lạnh tại các cảng cá, cải tiến hầm bảo quản 

trên các tàu cá...; đến nay, toàn tỉnh có 13 làng nghề truyền thống được cấp giấy 

chứng nhận và 2.558 cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, trong đó 

nông sản 1414 cơ sở, chăn nuôi 275 cơ sở, lâm sản 579 cơ sở, thuỷ sản 290 cơ 

sở; giá trị sản xuất đạt hơn 5.000 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 200.000 lao 

động nông thôn, thu nhập bình quân hơn 25 triệu đồng/lao động, tăng 113% so 

với năm 2010. 

 Nhằm xây dựng nền nông, lâm nghiệp công nghệ cao của tỉnh, đồng thời 

từng bước giúp người dân tiếp cận kỹ thuật sản xuất theo hướng hiện đại, nâng 

cao thu nhập tỉnh thực hiện quy hoạch giai đoạn 2016 – 2020 như sau: 

- Đối với Sản phẩm trồng trọt: Phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn 

với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.  

- Đối với Sản phẩm chăn nuôi: Tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng 

bền vững; tập trung cao, chỉ đạo phát triển mạnh liên kết sản xuất giữa doanh 

nghiệp với hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, 

theo chuỗi giá trị khép kín hoặc một số khâu nhằm bảo đảm nguyên liệu cho 

Nhà máy chế biến súc sản, từng bước tham gia vào chuỗi xuất khẩu. 

- Đối với Sản phẩm thủy sản: Nâng cấp, xây dựng các cơ sở sản xuất 

giống theo hướng tiên tiến, hiện đại, thu hút các Công ty Thông Thuận, 

Fineton,.. đầu tư sản xuất giống, chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản; 

phát triển nhanh các cơ sở sản xuất ương nuôi giống nhân dân, bảo đảm chủ 

động về nguồn giống chất lượng cao trên địa bàn. Chú trọng đầu tư phát triển 

các cơ sở chế biến với công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 

khẩu. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp:  

 Giai đoạn 2010 - 2015, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhựa 

hóa và bê tông hóa hơn 3.300 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đạt 

chuẩn lên 47%; kiên cố hóa 719 km kênh mương thủy lợi nội đồng, nâng tỷ lệ 

đạt chuẩn lên 47,7%; xây dựng 610 km đường điện; đầu tư, nâng cấp 330 trường 

học, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 73,25%, 91 trạm y tế, nâng tỷ lệ số 

xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia lên 64,7%; xây dựng 101 nhà văn hóa xã, 72 

khu thể thao xã, 968 nhà văn hóa thôn, 880 khu thể thao thôn; xóa bỏ 13.260 nhà 

tạm; xây dựng, nâng cấp 56 khu nghĩa trang và 61 khu xử lý rác thải...  
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 Định hướng cơ sở hạ tầng đến năm 2020: 

- Giao thông: Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông, bảo đảm tính liên tục, tạo liên kết giữa các địa phương trong Tỉnh 

với cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 

2020, nâng cấp các tuyến đường huyện đạt chuẩn cấp V; đường liên thôn, liên 

xóm đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, tối thiểu 80% mặt 

đường được rải nhựa hoặc bê tông.  

- Thủy lợi: Tập trung đầu tư hoàn thành Hệ thống thủy lợi đa mục tiêu 

Ngàn Trươi - Cẩm Trang, nâng cấp đê La Giang, cống Đò Điệm và hệ thống 

kênh trục Sông Nghèn; xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ, kiên 

cố hóa kênh mương nội đồng nhằm bảo đảm tưới chủ động cho trên 85% diện 

tích đất nông nghiệp vào năm 2020; củng cố hệ thống đê sông, đê biển vững 

chắc để chống sạt lở ven sông, ven biển.  

- Nguồn và mạng lưới cấp điện: Cải tạo và phát triển mạng lưới điện 

nhằm tận dụng năng lực hiện có; xây dựng theo quy hoạch các trạm và đường 

dây 220kV, 110kV, đường dây trung thế, hạ thế kết nối với các nguồn điện mới 

đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng. 

- Thông tin và truyền thông: Nâng cấp và mở rộng mạng cáp quang, phát 

triển mạng lưới hạ tầng viễn thông chất lượng cao và mang tính phổ thông để 

đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc.  
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Trong giai đoạn 2010-2015, tổng huy động nguồn lực xã hội cho xây 

dựng nông thôn mới đạt khoảng 21.055 tỷ đồng; đời sống người dân được nâng 

lên rõ rệt. Tổ chức, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới có sự chuyển biến tích 

cực, đến nay tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn tăng lên 1.095 tiêu chí, 

toàn tỉnh có khoảng 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 5 tiêu 

chí. 

 Mục tiêu giai đoạn 2016-2020 như sau: Phấn đấu đến năm 2020 có 3 - 4 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có xã nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 10% số 

xã theo mục tiêu của Chính phủ. 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 với tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 85%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa trên 

65%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa trên 90%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 

Mầm non trên 85%, tiểu học 100%, trung học cơ sở trên 90%, trung học phổ 

thông 100%; 90% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xây dựng hệ thống thoát 

nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư; tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu 

chuẩn môi trường trên 75%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom trên 96%; 

tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn trên 85%; 100% dân số thành thị 

được sử dụng nước sạch, dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

Cùng với đó là 100% cơ sở công cộng có công trình cấp nước và vệ sinh đạt 

chuẩn; 100% cơ sở, chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình có hệ thống xử lý chất 

thải. Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 

65 triệu đồng/người/năm.  
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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 66.624.677 triệu đồng, tăng 51.659.990 triệu đồng so với năm 2011, trong 

đó đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 1.409.022 triệu đồng, 

chiếm 2,11% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. 

Giai đoạn 2015 - 2020, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu 

tư cho phát triển nông, lâm, thủy sản gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

mới, theo hướng “Doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội 

hóa đầu tư”, theo chuỗi liên kết “vừa tập trung, vừa phân tán”, ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất thông qua doanh nghiệp...  

Thu hút đầu tư phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung quy mô lớn, công nghệ cao vùng ven biển và vùng đồi, rừng, trong đó: 

Vùng ven biển: Tập trung cho phát triển nuôi tôm, cá bơn, cá mú, sản xuất rau, 

củ, quả công nghệ cao... Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên 

vùng đất cát hoang hóa ven biển và kêu gọi doanh nghiệp mạnh vào đầu tư. 

Vùng đồi, rừng: Phát triển mạnh chăn nuôi lợn, bò thịt chất lượng cao, bò sữa, 

hươu, cam, bưởi Phúc Trạch… Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao trên vùng đồi, núi (do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư). 

Phát triển các chuỗi liên kết sản xuất đã và đang hình thành, đi vào chiều 

sâu, phát triển bền vững, như: Chuỗi sản phẩm lợn, bò thịt chất lượng cao, 

nhung hươu, rau củ quả trên cát, cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (ngô, cỏ)... 

Đồng thời, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất tập 

trung, tạo quỹ đất, ưu tiên cho các dự án, doanh nghiệp đầu tư phát triển nông 

nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, công nghệ cao.  

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 124.130 

nghìn USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 22.477 nghìn USD, 

hàng lâm sản đạt 57.478 nghìn USD, hàng thủy sản đạt 4.033 nghìn USD. Các 

mặt hàng xuất khẩu là: gỗ các loại, dăm gỗ, tôm đông lạnh, mực đông lạnh. 


