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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1. Thông tin chung 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong 5 thành phố trực thuộc 

Trung ương của Việt Nam. Về mặt hành chính, thành phố được chia thành 19 

quận và 5 huyện, trong đó có 322 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 259 phường, 

58 xã và 5 thị trấn), có tọa độ địa lý 10º22'13" – 11º22'17" vĩ độ Bắc và 

106º01'25" – 107º01'10" kinh độ Đông.  Vị trí địa lý của thành phố: 

- Phía bắc giáp Tây Ninh, Bình Dương. 

- Phía đông giáp Đồng Nai. 

- Phía nam giáp biển Đông và Tiền Giang.  

- Phía tây giáp Long An. 

Địa hình thành phố Hồ Chí Minh phần lớn bằng phẳng, có ít đồi núi ở phía 

Bắc và Đông Bắc, với độ cao giảm dần theo hướng Đông Nam. Cùng với đó, khí 

hâụ thành phố Hồ Chí Minh mang tính chất câṇ xích đaọ nên nhiêṭ đô ̣cao và khá 

ổn điṇh trong năm. 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất nước, thu hút hàng 

năm 70% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Có cơ sở hạ tầng khá tốt, giao thông 

tương đối thuận tiện, thành phố là một nơi có tài nguyên du lịch phong phú. Điển 

hình như các di tích cách mạng như địa đạo Củ Chi, hệ thống các bảo tàng, nhà 

hát, nhà văn hoá, các công trình kiến trúc thời Pháp là những điểm du lịch hấp 

dẫn. Ngoài ra, với hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh 

có nhiều công trình kiến trúc cổ như Nhà Rồng, đền Quốc Tổ, dinh Xã Tây, Nhà 

hát lớn, Bưu điện, hệ thống các ngôi chùa cổ, hệ thống các nhà thờ cổ. 

Về giao thông, thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông của cả miền 

Nam bao gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường không. Từ thành phố đi 

Hà Nội có quốc lộ 1A, đường sắt Thống nhất và quốc lộ 13 xuyên Đông Dương. 

Thành phố Hồ Chí Minh cách Hà Nội 1.730 km, cách Tây Ninh 99 km, Biên Hòa 

(Đồng Nai) 30 km, Mỹ Tho 70 km, Vũng Tàu 129km, Cần Thơ 168 km, Đà Lạt 

308 km, Buôn Ma Thuột 375 km. Thành phố có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 

cách trung tâm thành phố 7 km, là sân bay lớn nhất nước với hàng chục đường bay 

nội địa và quốc tế.  

Với những lợi thế như trên, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành 

đầu tàu kinh tế đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, cả nước nói 

chung. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số của thành phố tính đến 31/12/2015 có 8.247.829 người. Trong đó, dân 

số thành thị là 6.730.676 người, chiếm 81,61%, dân số nông thôn là 1.517.153 

người, chiếm 18,39%. Mật độ dân số 3.937 người/km2, cao nhất là quận 11 và 

quận 4 với tỷ lệ lần lượt là 44.863 người/km2 và 44.672 người/km2. Tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên của thành phố hàng năm là 0,82%. 

Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế là một trong những 

thành phố mạnh nhất đất nước nên thành phố luôn đi đầu trong việc xây dựng và 

thực hiện các chính sách phát triển dân số. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất 

sinh thô liên tục giảm dù chậm, từ 1,4% năm 2010 xuống 1,2% năm 2015. 

Số người trong đô ̣tuổi lao đôṇg của thành phố năm 2015 là 4.251.535 người 

(chiếm 51,55% dân số toàn thành phố), đaṭ tốc đô ̣tăng bình quân 1,19%/năm giai 

đoaṇ 2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 4.129.542 người, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo chiếm 34,1%. 

 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 thành phố, theo đó: 

- Ổn định quy mô dân số khoảng 9,2 triệu người vào năm 2020. 

- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng lao 

động làm việc. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 

khoảng 40%. 

- Trong 5 năm tạo việc làm mới cho 625.000 người lao động (bình quân có 

125.000/năm); phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%. 

-Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm. 
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3. Cơ cấu kinh tế thành phố 

 Giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được các thành tựu 

quan trọng. Tổng sản phẩm (GRDP) toàn thành phố (theo giá so sánh 2010) năm 

2011 đạt 510.784 tỷ đồng, năm 2015 đạt 733.472 tỷ đồng (với tốc độ tăng trưởng 

bình quân 9,47%/năm giai đoạn 2011 - 2015). Sự tăng trưởng kinh tế của thành 

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

trưởng cao nhất (10,87%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng 

trưởng thấp nhất (5,84%/năm).  

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhẹ dịch vụ, du lịch ,giảm nhẹ 

công nghiệp - xây dựng và nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2011: nông lâm thủy 

sản đạt 1,01%, công nghiệp và xây dựng đạt 41,96%, dịch vụ và du lịch đạt 57,02. 

Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 0,89%; 39,12%; 60%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn thành phố là 284.205 tỷ đồng, chi ngân 

sách năm 2015 toàn thành phố là 61.850 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách: năm 

2015 dư 222.355 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn là thành phố đứng 

đầu trong vùng kinh tế trọng điểm cũng như cả nước có nguồn thu ngân sách lớn 

hơn các nguồn chi, có đóng góp rất nhiều vào ngân sách Nhà nước. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt từ 10% - 

10,5%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm và giai đoạn 2021 - 

2025 đạt từ 8,5% - 9%/năm. 

- GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đến năm 2015 đạt từ 4.856 - 

4.967 USD, đến năm 2020 đạt từ 8.430 - 8.822 USD, đến năm 2025 đạt từ 13.340 

- 14.285 USD. GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng 

trưởng bình quân của cả nước. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông 

nghiệp: Đến năm 2020 khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 58,16% - 60,07%, khu 

vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng từ 39,19 - 41,07% và nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng từ 0,74% - 0,78%. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông, lâm thủy sản của thành phố 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 78,85% - 1,11% - 

20,04%, đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng ngành nông 

nghiệp của thành phố giảm xuống 76,29%; trong khi đó, tỷ trọng ngành thủy sản 

tăng lên chiếm 22,88% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm chiếm tỷ trọng 

nhỏ trong khu vực nông nghiệp (chiếm 0,82%). 

- Ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,22%/năm giai đoạn 

2010 - 2015 trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ (7,67%/năm), chăn nuôi 

tăng 4,48%/năm, trồng trọt tăng 5,71%/năm. Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi 

trong những năm qua không có sự chuyển dịch theo hướng tăng GTSX ngành 

trồng trọt (từ 36,59% năm 2011 lên nhẹ 37,28% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có 

xu hướng giảm dần (từ 54,85% năm 2011 xuống 53,33% năm 2015). Cơ cấu 

ngành dịch vụ tăng từ 8,56% năm 2011 lên 9,39% năm 2015. 

- Ngành lâm nghiệp có xu hướng giảm bình quân 1,43%/năm giai đoạn 2010 

- 2015. Giảm chủ yếu ở lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác với tốc độ giảm 

bình quân 2,73%/năm. Lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm 

sản khác tăng 1,85%/năm, trồng và chăm sóc rừng tăng 23,74%/năm. Cơ cấu 

ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng: tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng có xu 

hướng tăng từ 2,92% năm 2011 lên 7,25% năm 2015, tỷ trọng dịch vụ lâm nghiệp 

tăng từ 3,61% năm 2011 lên 4,11% năm 2015. Tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản 

khác giảm dần (từ 93,47% năm 2011 còn 88,64% năm 2015). 

- Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,66%/năm. Cơ cấu ngành 

nghề hiện nay đang chuyển dịch không theo hướng tăng dần tỷ trọng khai thác 

thủy sản từ tự nhiên (từ 15,97% năm 2011 lên 24,79% năm 2015) và giảm dần tỷ 

trọng nuôi trồng thủy sản (từ 78,36% năm 2011 xuống 69,93% năm 2015), tỷ 

trọng dịch vụ giảm (từ 5,67% năm 2011 xuống 5,28% năm 2015.  

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Mục tiêu của đề án nhằm phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp giai 

đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân trên 4,5%/năm; đến năm 2020, tỷ trọng nông 

nghiệp chiếm khoảng 0,4-0,5% trong cơ cấu GDP của thành phố. Giá trị sản xuất 

nông nghiệp đến năm năm 2020 đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Mức thu nhập bình 

quân ở nông thôn 4.500 USD/người/năm bằng khoảng 75% bình quân toàn thành 

phố. 

- Các loại cây trồng, vật nuôi cung cấp lương thực, thực phẩm đều sản xuất 

theo qui trình GAP, không có hóa chất độc hại tồn dư trong sản phẩm khi cung cấp 

đến người tiêu dùng. Phát triển rừng và các loại cây xanh, đảm bảo độ che phủ 

rừng trên 18,5%; độ che phủ rừng và cây xanh trên 40%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của thành phố là 115.767,7 ha 

chiếm 55,25% tổng diện tích toàn thành phố. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 67.088,2 ha chiếm 58% tổng diện tích đất nông 

nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 35.424,1 ha, chiếm 52,8% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 18.670 ha, chiếm 52,7% diện 

tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 31.664,1 ha, chiếm 47,2% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 34.884,9 ha, chiếm 30,1% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 839 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 34.015,1 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 29,9  ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 11.354,4 ha, chiếm 9,8% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất làm muối có 2.068,6 ha 

- Đất nông nghiệp khác có 371,6 ha. 

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

nghiệp của thành phố có 82.022,0 ha, giảm 33.745,7 ha so với năm 2015. Trong 

đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 15.670 ha còn 3.000 ha. Đất trồng cây lâu năm có 

18.463 ha, giảm 13.201,1 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 37.375,0 ha, tăng 2.490,1 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 652,4 xuống 10.702 ha vào năm 

2020. 

- Đất làm muối chỉ còn 1000 ha. 
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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 cây rau, đậu (từ 37,9% năm 2011 lên 44,5% năm 2015) và giảm giá trị cây 

lương thực có hạt (từ 14,6% năm 2011 xuống 12,1% năm 2015). Cơ cấu giá trị sản 

xuất nhóm cây lâu năm chuyển dịch theo hướng giảm (từ 30,6% năm 2011 xuống 

còn 20,3% năm 2015). Như vậy sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất các loại cây 

trồng thành phố Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015 là tương đối 

nhiều. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt triệu đồng, tăng  triệu đồng 

so với năm 2010.  

Trong nội bộ ngành trồng trọt đã có sự chuyển dịch từ đất trồng lúa một vụ 

năng suất thấp sang các loại cây trồng có giá trị cao và hiệu quả sản xuất cao như 

rau (cải xanh, bí đao), hoa cây kiểng (hoa lan Mokara, Dendrobium), dưa lưới, cỏ 

chăn nuôi,… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. 

- Rau: Năm 2015, diện tích gieo trồng rau đạt 15.800 ha. Bình quân giai 

đoạn 2011-2015, diện tích gieo trồng rau tăng 2,2%/năm, sản lượng tăng 

5,2%/năm. 

- Hoa, cây cảnh: Năm 2015, diện tích hoa, cây cảnh đạt 2.250 ha. Bình quân 

giai đoạn 2011-2015, diện tích hoa, cây kiểng ước tăng 3,3%/năm. 

Trong năm 2015 thành phố đã xuất khẩu được khoảng 11.113 tấn rau, 

quả/năm, giá trị ước đạt 330 tỷ đồng chủ yếu tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản 

và các nước Châu Âu; 3 container bonsai, 20.000 cành lan Mokara giá trị ước đạt 

1,4 tỷ đồng chủ yếu tại Campuchia, Thái Lan, Maylaysia, Hàn Quốc. 

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục tăng vốn đầu tư của ngân sách phục vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt thành phố đẩy mạnh đầu tư xây dựng 

Trung tâm Công nghệ sinh học và mở rộng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. 

 Định hướng đến năm 2020, tỷ trọng nông nghiệp chiếm khoảng 0,4 đến 0,5% 

trong cơ cấu GDP thành phố, trong đó cơ cấu giá trị trồng trọt chiếm 30%. Ðến 

năm 2020, giá trị sản xuất bình quân đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Số lao động làm 

việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khoảng 40.000 đến 50.000 người. Mức 

thu nhập bình quân ở nông thôn đạt khoảng 4.500 USD/người/năm. 

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, từ nông nghiệp truyền thống 

với cây lúa làm chủ đạo đã chuyển sang nông nghiệp đô thị công nghệ cao, phát 

triển những cây trồng có giá trị như hoa, cây cảnh, rau an toàn… Dự kiến đến năm 

2020, diện tích đất sản xuất các loại giống cây 2.880 ha, diện tích trồng hoa, cây 

cảnh đạt khoảng 2.250 ha, rau an toàn 6.900 ha.  
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7. Ngành chăn nuôi 

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

trong giai đoạn qua (đạt 97,98% năm 2011 và đạt 97,77% năm 2015). Cơ cấu giá 

trị sản xuất của nhóm gia cầm đạt 1,14% năm 2011 và tăng nhẹ đạt 1,29% năm 

2015.  

Giai đoạn 2011 - 2015, sản lượng thịt hơi các loại có xu thế tăng (đạt 

3,59%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 93.003 tấn. Chất lượng đàn vật nuôi 

của Thành phố Hồ Chí Minh 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 ngành chăn nuôi đạt tỷ trọng 

44,34% trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020. trên 

60% sản lượng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn trên địa bàn 

TP được sản xuất theo các quy trình GAP hoặc an toàn dịch bệnh; 

Giai đoạn 2016 - 2020, ngành chăn nuôi của thành phố sẽ phát triển theo 

hướng áp dụng công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể: 

+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ gen, chỉ thị phân tử trong việc xác định 

tính trạng ưu thế phục vụ cho công tác chọn tạo và nhân giống vật nuôi, 

+ Nghiên cứu công nghệ phôi, công nghệ tinh giới tính, phương pháp BLUP 

phục vụ công tác chọn giống chất lượng cao. 

+ Nghiên cứu các bộ kít để chẩn đoán, ứng dụng trong phòng trừ bệnh hại 

trên vật nuôi cũng như phát hiện các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. 

+ Nghiên cứu chế tạo các chế phẩm sinh học, phytogenic, probiotic phục vụ 

chăn nuôi.  
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8. Ngành thủy sản 

 Thành phố Hồ Chí Minh cũng là thành phố có điều kiện tự nhiên thuận lợi để 

nuôi trồng và khai thác thủy sản, với hệ thống sông tiêu biểu như sông Soài Rạp, 

Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ cũng như bờ biển kéo dài 20 km. Trong giai đoạn 

2011 - 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 6.901 ha, giảm 2.003 ha 

so với năm 2011, tốc độ giảm là 6,17%/năm. Tuy nhiên nhờ áp dụng công nghệ 

khoa học tiên tiến, chuyển đổi các mô hình chăn nuôi như nuôi lồng, bè cùng các 

loại giống nuôi mới cho năng suất cao, sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 

33.908,2 tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 8,83%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 55.597,7 tấn, chiếm tỷ trọng 

88,96% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng đạt 4,89%/năm. Sản lượng 

khai thác thủy sản biển năm 2015 tăng khá là nhờ áp dụng công nghệ khoa học 

tiên tiến khiến 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 62.498,7 tấn, tốc độ tăng 

trưởng đạt 3,32%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020: thành phố tiếp tục chuyển đổi cơ cấu khai thác hải 

sản, tập trung khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế, có khả năng xuất khẩu như 

tôm, mực, bạch tuộc và thủy sản khác. Áp dụng khoa học công nghệ trong bảo 

quản sản phẩm để giảm tổn thất sau thu hoạch trong khai thác thủy sản. 

Về nuôi trồng thủy sản: định hướng đến năm 2020, diện tích nuôi thủy sản 

7.800 ha (không kể 1.200 ha nuôi nhuyễn thể vùng bãi bồi ven sông, ven biển), 

sản lượng cá cảnh trên 200 triệu con. Hướng phát triển trong thời gian tới là tập 

trung ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao vào sản xuất, cụ thể: 

- Về giống thủy sản: Sản xuất giống thủy sản đơn tính (tôm càng xanh toàn 

đực); Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn lọc đàn cá cảnh bố mẹ; Hoàn thiện 

quy trình sinh sản một số giống cá cảnh nhập nội. 

- Về biện pháp nuôi trồng: Ứng dụng, phát triển các công nghệ tiên tiến vào 

nuôi thủy sản thương phẩm trên địa bàn thành phố như: Công nghệ nuôi trồng 

thủy sản tuần hoàn (Recirculation Aquaculture System); Công nghệ Biofloc; Công 

nghệ Aquaponics... Ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý môi trường bằng các 

chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản; Chuyển giao công nghệ sinh sản nhân 

tạo giống thủy sản (đặc hữu địa phương) đã được các Viện, trường Đại học trong 

và ngoài nước nghiên cứu thành công; Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm 

soát môi trường nuôi và quản lý dinh dưỡng trong nuôi trồng. 

- Về phòng trừ bệnh hại: Ứng dụng các bộ kit phát hiện nhanh bệnh trên 

thủy sản cũng như các chế phẩm sinh học phòng trừ dịch bệnh. 

- Về công nghệ sau thu hoạch: Áp dụng rộng rãi phương pháp bảo quản 

lạnh và lạnh đông trong bảo quản các loài tôm, nghêu. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

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

chiếm 88,64%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 7,25%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 

4,11%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng trồng và chăm sóc 

ừng cùng dịch vụ lâm nghiệp đồng thời giảm tỷ lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản 

khác. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng thành phố Thành phố Hồ Chí Minh năm  

2014 đạt 34.885,9 ha (rừng sản xuất đạt 839,9 ha, rừng phòng hộ đạt 34.015,1 ha, 

rừng đặc dụng 29,9 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 34.412 ha (rừng tự 

nhiên đạt 13.382 ha, rừng trồng đạt 21.030 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để 

lấy gỗ là 13.797 m3 giảm 1.753,6 m3 so với năm 2010, để lấy củi là 2.809 ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

Trên cơ sở khai thác diện tích rừng hiện có (chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng và rừng sản xuất trên địa bàn huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ), 

công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên rừng tiếp tục được 

tăng cường. Việc giao khoán cho các hộ dân giữ rừng với mức thu nhập 1.156.000 

đồng/ha năm, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống người giữ rừng. 
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10. Ngành sản xuất muối 

 Ngành sản xuất muối ở Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù chỉ sản xuất muối 

tập trung ở khu vực huyện Cần Giờ nhưng sản lượng hàng năm chiếm trên 10% 

tổng sản lượng muối của cả nước. Diện tích làm muối năm 2015 tại Thành phố đạt 

2.068,6 ha; trong đó, diện tích sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền 

ruộng trải bạt 1.082 ha. Tổng số hộ sản xuất muối toàn Thành phố khoảng 720 hộ. 

Sản lượng muối năm 2015 đạt 133.843 tấn, trong đó, muối trải bạt 89.014 tấn. 

Sản lượng muối tiêu thụ 30.050 tấn; trong đó, muối trải bạt 19.050 tấn. 

 Quy hoạch tới năm 2020, diện tích sản xuất muối thành phố Hồ Chính Minh 

còn 1.000 ha. Trong đó 100% diện tích muối sản xuất theo phương pháp kết tinh 

trên ruộng trải bạt, sản lượng 70.000 tấn - 75.000 tấn và sản phẩm sau muối. 
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11. Ngành thủy lợi 

 Giai đoạn 2010 - 2015, cơ sở hạ tầng ngành thủy lợi Thành phố đã và đang 

xây dựng được khoảng 45 hệ thống công trình thủy lợi (chưa kể có khoảng 600 

hạng mục công trình bờ bao phòng chống triều cường kết hợp giao thông nông 

thôn đã được thành phố đầu tư các năm qua) với khoảng 2.000 km đê bao, bờ bao 

lớn nhỏ ven các sông kênh rạch, kèm theo trên 900 các loại công trình phụ trợ 

như: cống, đập, trạm bơm…; trong đó, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 

được 14 hệ thống công trình, đang triển khai thi công 11 công trình, đang chuẩn 

bị, thực hiện đầu tư khoảng 20 hệ thống công trình. Các công trình, hệ thống công 

trình thủy lợi đã và đang xây dựng đáp ứng nhu cầu phục vụ tưới tiêu, xổ phèn, 

ngăn mặn cho khoảng 55.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, ngăn lũ, ngăn triều, 

chống ngập úng cho khoảng 70.000 ha; đầu tư tập trung chủ yếu tại các huyện 

ngoại thành và quận ven. 

 Quy hoạch tới năm 2020: 

- Cấp nước tưới cho 15.580 ha cây hàng năm, 8.650 ha cây lâu năm, 1.000 ha 

sản xuất muối và 7.773 ha nuôi thủy sản; 

- Tiêu nước cho 63.623 ha; 

- Cấp nước trực tiếp từ kênh Đông là 450.000 m3/ngày đêm. 

Để đạt được các mục tiêu trên, giai đoạn 2016 - 2020 thành phố sẽ thực hiện 

các nội dung sau: 

- Đánh giá hiện trạng đầu tư, khai thác, quản lý hệ thống công trình thủy lợi 

Thành phố. 

- Khai thác tổng hợp nguồn nước, rà soát đề xuất giải pháp cấp nước để phục 

vụ cho phát triển sản xuất bao gồm các ngành: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản, diêm nghiệp, cấp nước phục vụ dân sinh; rà soát đề xuất các giải pháp 

chống hạn, tiêu úng kết hợp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng. Đề xuất 

các giải pháp công trình tưới tiêu trọng lực, kiên cố hóa kênh mương v.v... đảm 

bảo tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

- Trên nền tảng mục tiêu chung, xây dựng bước đi hợp lý trong quy hoạch, 

khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

cấp nước dân sinh, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư phát triển ngành trong 

giai đoạn trước mắt (2015-2020) và lâu dài (tầm nhìn đến 2025). 

- Thực hiện đề án quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp không 

làm ảnh hưởng nhiều đến Quy hoạch thế trận quốc phòng, an ninh, khu vực phòng 

thủ của Thành phố. 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn:  

 Đến năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh có 65 ngành nghề tiểu thủ công 

nghiệp, trong đó khu vực ngoại thành có 24 ngành nghề, vùng đô thị hoá có 10 

ngành nghề và vùng nội thành có 31 ngành nghề. Các ngành nghề rất đa dạng về 

qui mô và lĩnh vực, như: liên quan đến chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản 

(bánh tráng, bún tươi, giò chả, nem…); sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây 

đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; hoa, cây kiểng 

đồng thời các hoạt động tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, tư vấn sản xuất. 

Lao động các ngành nghề tiếp tục giảm do phát triển cơ giới hóa; thu nhập 

từ các cơ sở sản xuất không cao so với các doanh nghiệp và các nghề phi nông 

nghiệp khác. 

Làng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành và phát triển trong 

thời gian khá dài. Có những làng nghề phát triển hơn trăm năm nay như: các làng 

Đan đát ở Củ Chi, hay chỉ mới vài ba thế hệ thợ như làng chạm khắc gỗ Trung Mỹ 

Tây, hoặc 10 năm gần đây như Nuôi và Chế biến da cá sấu xuất khẩu phường 

Thạnh Xuân, quận 12. 

Có những làng nghề đã mai một như làng nghề nem ở phường Linh Đông 

quận Thủ Đức, đồng thời có những làng nghề mới xuất hiện; có những làng nghề 

đang ổn định phát triển như làm bánh tráng tại xã Phú Hòa Đông Củ Chi, nhưng 

cũng có những làng nghề hoạt động cầm chừng như làng nghề Sơn mài Bình Mỹ. 

Nền kinh tế thị trường đã tiến hành sàng lọc các sản phẩm làng nghề một cách tự 

nhiên. Những sản phẩm làng nghề nào phù hợp với nhu cầu thị trường thì tồn tại 

phát triển. Ngược lại thì tàn lụi, thu hẹp dần. 

 Định hướng đến năm 2020, chủ yếu tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề cho 

các lao động nông nghiệp đã được đào tạo bằng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (từ 7 

ngày trở lên đến tối đa 15 ngày) và bồi dưỡng sơ cấp nghề. Ước đào tạo cả giai 

đoạn khoảng 6.000 lao động. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn 

này tối thiểu đạt 80%. Phạm vi đào tạo: Lĩnh vực các nghề cho lao động trực tiếp 

sản xuất: số lượng đào tạo 5.400 lao động; Lĩnh vực các nghề dịch vụ cho sản xuất 

nông nghiệp 600 lao động. 

Ưu tiên tập trung phát triển một số ngành nghề, trên cơ sở lợi thế về vùng 

nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, lao động, công nghệ sản xuất; quy hoạch bảo tồn 

và phát triển làng nghề, trong đó chú trọng các làng nghề đan đát, bánh tráng, sản 

xuất và chế biến da cá sấu, sản xuất và chế biến muối, đan giỏ trạc, hoa kiểng; tiếp 

tục xây dựng và thực hiện chương trình “mỗi làng một sản phẩm”; tập trung xây 

dựng và phát triển ngành nghề nông thôn theo các nhóm ngành nghề chế biến bảo 

quản nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp và thủ công mỹ nghệ, 

gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh; nâng giá trị sản xuất và thu nhập lao động 

ngành nghề nông thôn tăng trưởng bình quân 15%/năm; giải quyết việc làm cho 

40.000 – 45.000 lao động nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo. Song song với 
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các mục tiêu trên, Ngành cũng đưa ra một số giải pháp trọng tâm: xây dựng 

chương trình, dự án, đề án đầu tư; xây dựng quy hoạch bảo tồn, phát triển ngành 

nghề nông thôn; đẩy mạnh công tác về đầu tư, tín dụng; phát triển kinh tế hộ, tổ 

hợp tác và hợp tác xã; tổ chức, hỗ trợ về xúc tiến thương mại; hỗ trợ đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo nghề nông nghiệp và ngành 

nghề nông thôn cho 40% lao động là nữ. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn của Thành phố 

được chú trọng tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng, đưa vào sử dụng, đã đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu sản xuất và dân sinh. Tính đến hết năm 2014, trên địa bàn Thành 

phố đã có 1.107 công trình giao thông nông thôn được nâng cấp và xây mới; 321 

công trình thủy lợi được xây, nạo vét và gia cố; 42 chợ, 24 trạm y tế và 133 trường 

học được xây mới đạt chuẩn; xóa trên 2.797 căn nhà tạm, nhà dột nát… Nhu cầu 

sử dụng điện và nước sạch của người dân các xã nông thôn mới nói riêng và vùng 

ven đô nói chung cơ bản đã được đáp ứng. Hệ thống phân phối nước hợp vệ sinh 

đã phủ kín 100% khu dân cư trên địa bàn, nước sạch hiện đến được các xã xa nhất 

của Thành phố. Toàn bộ 56/56 xã nông thôn mới đều được đáp ứng nhu cầu điện 

sinh hoạt. Tổng Công ty Điện lực Thành phố cũng đã đầu tư hệ thống điện năng 

lượng mặt trời cho ấp đảo xa nhất là ấp Thiềng Liềng và đang đẩy nhanh tiến độ 

công trình xây dựng tuyến cáp ngầm 22KV vượt biển, bảo đảm nguồn điện ổn 

định, liên tục cho các hộ dân trên xã đảo Thạnh An cũng thuộc huyện Cần Giờ. 

 Định hướng đến năm 2020: 

- Giao thông: Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh, hiện đại hóa mạng lưới 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Mật độ đường 

bình quân trên diện tích tự nhiên năm 2020 đạt 2,2 km/km2 và năm 2025 đạt 

khoảng 4,5 - 5 km/km2. Đến năm 2020, khối lượng vận tải hành khách công cộng 

đáp ứng 20 - 25% nhu cầu đi lại. 

- Cấp điện: Đảm bảo phát triển cân đối, đồng bộ giữa nguồn, lưới điện và 

nhu cầu phụ tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Điện 

thương phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 3.600-3.850 kwh/người/năm vào 

năm 2020 và 4.800 - 5000 kwh/người/năm vào năm 2025. 

- Công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông: Đến năm 2020, phát triển 

công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh thành một ngành kinh tế 

chủ lực, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm. 

- Cấp nước: Đến năm 2015, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 100% đối 

với khu vực nội thành cũ và 98% đối với khu vực nội thành mới, khu vực ngoại 

thành và đến năm 2025 đạt 100%. 

- Thoát nước: Hệ thống thoát nước đảm bảo tiêu thoát tốt. Từng bước giảm 

tình trạng ngập nước. Xây dựng bổ sung 1.900 km đường cống thoát nước. Tổng 

chiều dài cống và mương thoát nước mưa đến năm 2020 là 6.000 km. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2011 - 2015, để xây dựng nông thôn mới thành phố đã huy động 

mọi nguồn lực với tổng kinh phí hơn 18.198 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ 

cộng đồng trên 12.000 tỷ đồng, chiếm trên 66%. Có 9.887 hộ dân hiến đất, với 

trên 1.024.520 m2 để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư hơn 6.211 

công trình, trong đó giao thông 1.836 công trình, thủy lợi 367 công trình, điện 483 

công trình, trường học 161 công trình, cơ sở vật chất văn hóa 451 công trình, chợ  

47 công trình, bưu điện 26 công trình, y tế 25 công trình. Cho tới thời điểm hiện 

tại, thành phố đã có 54/56 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 

mới; 50/56 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn 

TPHCM; 3 huyện Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn đã được Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quyết định công nhận huyện nông thôn mới.. 

 Mục tiêu giai đoạn 2016-2020 như sau: Thành phố sẽ huy động nguồn vốn 

trong xã hội đạt 40,6 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động từ người dân và cộng 

đồng, doanh nghiệp, tín dụng đạt hơn 24 nghìn tỷ đồng; phấn đấu trong giai đoạn 

này, 56/56 xã trên địa bàn vùng nông thôn sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí NTM cao hơn, bền vững hơn. Đến năm 2020, hai huyện còn lại 

(Cần Giờ, Bình Chánh) được trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn NTM 

Phấn đấu tới năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 

thấp nhất là 63 triệu đồng/người. 100% số hộ dân khu vực nông thôn được dùng 

nước sạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 

y tế đạt hơn 95%. Thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 3,5 lần so năm 2011. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 1%.  

Ngoài ra, phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm văn hóa, giáo 

dục - đào tạo và y tế chất lượng cao, ngang tầm với các nước phát triển khu vực 

Đông Nam Á. Đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục - đào 

tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao để có khả năng đáp ứng nhu cầu chuyên môn 

cao cho cả khu vực phía Nam. Nâng cao mặt bằng học vấn đến năm 2020 bình 

quân đạt lớp 11 và năm 2025 bình quân đạt lớp 11-12. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

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

tế là 285.160,4 tỷ đồng, tăng 82.223 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó đầu tư cho 

ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 920,5 tỷ đồng (chiếm 0,3% tổng vốn đầu tư 

toàn thành phố). 

 Giai đoạn 2015 - 2020, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh thu hút 

đầu tư vào các lĩnh vực thành phố có tiềm năng, thế mạnh. Đầu tiên tập trung xây 

dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Phát triển đồng bộ các 

loại hình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng của đô 

thị đặc biệt; phát triển đồng bộ giữa xây dựng mới với cải tạo và chỉnh trang đô 

thị; xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; 

phát huy tối đa thế mạnh đặc thù sông nước của thành phố. Sau đó Tập trung phát 

triển các ngành, lĩnh vực thành phố có lợi thế, hướng đến nâng cao chất lượng tăng 

trưởng và kinh tế tri thức, trong đó phát triển công nghệ thông tin là ưu tiên hàng 

đầu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang khu vực dịch vụ; tiếp tục đầu tư phát 

triển khu đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ 

phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. 

 Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 27.171,9 

triệu USD. Trong đó: các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: gạo (1.320 nghìn 

tấn), hạt tiêu (57.606 tấn), cà phê (293.385 tấn), cao su (402.882 tấn), hàng thủy 

sản 675.954 nghìn USD). 


