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1. Thông tin chung 

Kiên Giang nằm ở phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL và về phía Tây Nam của tổ quốc, 

có tổng diện tích tự nhiên là 634.878,3 ha, bờ biển hơn 200 km với hơn 137 hòn, đảo 

lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là Phú Quốc diện tích 589 km² và cũng là đảo lớn nhất 

Việt Nam. Tỉnh có 15 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó có 01 thành phố thuộc 

tỉnh (Thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (Thị xã Hà Tiên) và 13 huyện (trong có 02 

huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải) với tổng số 118 xã, phường, thị trấn. Tọa độ địa 

lý: từ 103030' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105032' kinh độ Đông và từ 9023' đến 100 32' 

vĩ độ Bắc. Ranh giới hành chính được xác định như sau: 

+ Phía Đông Bắc giáp các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; 

+ Phía Nam giáp các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; 

+ Phía Tây Nam là biển, giáp với vùng biển của các nước Campuchia, Thái Lan 

và Malaysia. 

+ Phía Bắc giáp Campuchia. 

Kiên Giang được coi là vùng đất có “rừng vàng biển bạc” với nhiều danh lam 

thắng cảnh như đảo Phú Quốc, Hà Tiên, quần đảo Nam Du, quần đảo Bà Lụa, rừng U 

Minh Thượng, Hòn Đất…rất thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là đảo Phú Quốc 

Tỉnh có bờ biển dài trên 200 km, có nhiều sông núi và hải đảo rất thuận lợi để 

phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ, hải sản.  

Tỉnh nằm trong vùng vịnh Thái Lan, gần với các nước Đông Nam Á như 

Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Singapo, Kiên Giang có nhiều điều kiện thuận lợi 

trong việc mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực, đồng thời đóng vai 

trò cầu nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với bên ngoài. 



2. Dân số và lao động 

 Dân số năm 2015 có 1.762.281 người, trong đó dân số thành thị là 485.508 

người (27,54 %); dân số nông thôn 1.276.773 người (72,45%). Mật độ dân số 278 

người/ km2, cao nhất là thành phố Rạch Giá 2.307 người/km2, thấp nhất là huyện 

Giang Thành 70 người/km2. 

Tỷ lệ phát triển dân số 1,06% năm 2011 còn 0,99% năm 2015. Duy trì mức sinh 

thay thế 1,8 con/bà mẹ, tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện 

pháp tránh thai đạt 76,3%. Tỷ số giới tính khi sinh: 107 bé trai/100 bé gái năm 2015, 

nếu tính giai đoạn 2011-2015: 108,6 bé trai/100 bé gái. 

Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực, giảm lao 

động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản còn 56,3% (giảm bình quân 1,5%/năm), tăng 

lao động công nghiệp lên 12,8%, lao động dịch vụ lên 30,9%. 

Đến cuối năm 2015 giải quyết việc làm cho 24.000 lao động, đạt chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2015. 

Công tác xuất khẩu lao động, đã xuất cảnh được 120 lao động, đạt 80% kế hoạch 

năm, ước đến cuối năm xuất cảnh được 150 lao động, đạt 100% kê hoạch năm, tương 

đương cùng kỳ 2014. 

Giải quyêt tốt chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay có 8.920 trường hợp đăng 

ký, trong đó có 8.665 trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp với tong số tiền chi trả gần 65 tỷ đông. 

 Một số chỉ tiêu phát triển dân số đến năm 2020: 

Duy trì mức sinh thấp hợp lý (mỗi gia đình nên có 02 con): Giảm tỷ lệ sinh con 

thứ ba trở lên 0,3%/năm, năm 2016 là 7,6% giảm còn 6,1% vào cuối năm 2020; quy 

mô dân số dưới 1.762.000 dân năm 2016 và 1.864.336 dân vào cuối năm 2020. 

Giảm tối đa tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2016 tỷ số giới tính 

khi sinh 109 số trẻ em trai/100 số trẻ em gái, phấn đấu đến năm 2020 tỷ số này đạt 

106 - 107 số trẻ em trai/100 số trẻ em gái. 

Mức giảm sinh bình quân năm 0,18‰, tỷ suất sinh từ 14,93‰ năm 2016, giảm 

còn 14,03‰ vào cuối năm 2020. 

Phấn đấu giải quyết việc làm từ 35.000 - 40.000 lượt lao động/năm;  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó: lao động qua đào tạo nghề đạt 

50% 

 



3. Cơ cấu kinh tế 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 10% thời kỳ 2011 - 2015. Riêng năm 2015, 

tổng sản phẩm (theo giá so sánh 2010) đạt 48.693,8 tỷ đồng. 

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông 

nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Năm 2015, tỷ trọng khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản còn 38,26%, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng lên 

26,23 % và khu vực dịch vụ tăng lên 35,52%. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 400,81 triệu USD. Kim ngạch nhập 

khẩu 60 triệu USD. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2011 - 2015 đạt 11,4%/năm .trong đó, 

nông lâm thủy sản 6,7%; công nghiệp xây dựng 10,7% và  dịch vụ 14,9%. 

  Một số chỉ tiêu kinh tế phấn đấu đến 2020: 

Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 

8,5%/năm trở lên. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.000 USD; 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công 

nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đến năm 2020, cơ 

cấu GRDP các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ tương ứng là 

36,3% - 23,4% - 40,3%. 

Một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Kiên Giang là phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, là cầu nối 

của ĐBSCL trong hội nhập kinh tế và giao lưu hợp tác quốc tế với các nước trong 

khu vực và thế giới. 

Phấn đấu đến năm 2020 GRDP kinh tế biển, chiếm 74% GRDP toàn tỉnh. Thu 

hút khách du lic̣h, tăng 57,6% so với năm 2015; tập trung đầu tư Khu kinh tế Phú 

Quốc, trong đó: Xây dưṇg đảo Phú Quốc thành khu du lic̣h sinh thái, nghỉ dưỡng biển 

- đảo hiêṇ đaị, cao cấp, tầm cỡ khu vưc̣ và quốc tế… 



 

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

 Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 được duy trì ở 

mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 5,97%, góp phần giữ vai trò quyết định đối với 

tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 

48,09% năm 2010 xuống còn 38,26% năm 2015.  

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản theo giá hiện hành năm 2015 của tỉnh 

Kiên Giang đạt 69.326.024 triệu đồng. Trong đó, cơ cấu ngành chăn nuôi - trồng trọt 

chiếm nhiều nhất 54,43% tương ứng 37.733.043 triệu đồng, ngành thủy sản chiếm 

44.81% tương ứng 31.062.174 triệu đồng, ngành lâm nghiệp chiếm không đáng kể 

chỉ khoảng 0,77% tương đương 530.807 triệu đồng. 

 Mục tiêu  phấn đấu thời kỳ 2016 - 2020: 

Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành 4,57%. Trong đó: Giá trị sản xuất 

nông nghiệp tăng 3,68%/năm, lâm nghiệp tăng 0,48% và thủy sản tăng 7,90%. 

Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp 51,24% (trồng trọt 72,76%, chăn nuôi 

chiếm 13,70% và dịch vụ 13,54%), lâm nghiệp 0,39% và thủy sản là 48,37%. 

- Đến năm 2020, sản lượng lương thực đạt 5,1 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa 

đạt trên 5 triệu tấn. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 755.505 

tấn, trong đó: Nuôi trồng thủy sản đạt 265.505 tấn, riêng nuôi tôm đạt 80.000 tấn. 

- Giá trị sản lượng bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 

122 triệu đồng, trong đó: Giá trị sản lượng bình quân trồng trọt đạt 100 triệu đồng/ha. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 12%. 

 Đến năm 2030: 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: Toàn ngành 4,5 - 5%/năm, nông nghiệp 3%/năm, 

lâm nghiệp 2,5%/năm, thủy sản 6 - 6,5%/năm. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp 41,1%, lâm nghiệp 0,5% và thủy sản 

58,4%; trồng trọt 65,3%, chăn nuôi 15,2% và dịch vụ nông nghiệp 19,5%. 

- Năm 2030, sản lượng lương thực đạt 5,5 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa đạt 

trên 4,96 triệu tấn. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 800.000 - 

840.000 tấn, trong đó: Nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 320.000 - 340.000 tấn, riêng 

nuôi tôm đạt 90.000 - 100.000 tấn. 

- Giá trị sản lượng bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 

170 - 200 triệu đồng, trong đó: Giá trị sản lượng bình quân trồng trọt đạt 140-150 

triệu đồng/ha. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 12%. 

 



 

5. Sử dụng đất nông nghiệp 

 Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 570.946  ha, 

chiếm 89,93% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất nông 

nghiệp là 462.967 ha chiếm 81,09% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 400.790 ha, với 98,67% diện tích là đất 

trồng lúa hay tương ứng là 395.460  ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 13,43% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp tương ứng 62.177 ha. 

Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh Đồng Tháp năm 2015 là 

71.350 ha chiếm 11% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh và bằng 12,5% tổng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó nhiều nhất là đất rừng đặc dụng với 38.386 ha, 

đất rừng phòng hộ là 26.653 ha và đất rừng sản xuất 6.311 ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 36.470 ha ứng với 6,39% tổng diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh. 

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

0,03%. 

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

của tỉnh là 559.603 ha giảm 11.343 ha so với hiện trạng, chiếm hơn 88,14% tổng diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh. 

Diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020 giảm xuống còn 365.000 ha 

Đất lâm nghiệp có rừng quy hoạch đến năm 2020 tăng lên thành 85.725 ha với 

đất rừng từng loại như sau: rừng sản xuất khoảng 13.427 ha, đất rừng phòng hộ là 

33.700 ha và đất rừng đặc dụng là 38.598 ha. 

Đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 giảm còn 43.378 ha. 

 Định hướng đến năm 2030: Diện tích đất nông nghiệp sẽ tiếp tục giảm và cơ cấu 

sử dụng đất nông nghiệp sẽ được điều chỉnh phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát 

triển của ngành nông nghiệp. 

 



6. Trồng trọt 

 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh năm 2010 tăng lên tục trong 

giai đoạn 2011 - 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,6%/năm. Tổng giá trị sản 

xuất lĩnh vực trồng trọt theo giá hiện hành năm 2015 đạt 29.404.389 triệu đồng chiếm 

77% trong cơ cấu ngành nông nghiệp (trồng trọt - chăn nuôi). 

Sản xuất nông nghiệp từng bước đi vào chất lượng và chiều sâu. Sản lượng lúa 

đạt 4,64 triệu tấn, vượt kế hoạch 1,08 triệu tấn. Tỷ trọng lúa chất lượng cao chiếm 

70%. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền 

vững; nhất là chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả và đất hoang hóa sang nuôi 

tôm, chuyển một số diện tích từ độc canh cây lúa sang kết hợp trồng lúa - màu, lúa - 

cá, lúa - tôm...ở vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng U Minh Thượng. 

Thực Đề án quy hoạch vùng lúa chuyên canh chất lượng cao xuất khẩu 120.000 

ha giai đoạn 2011- 2015. Xây dựng được 90 cánh đồng lớn theo tiêu chuẩn VietGAP 

với tổng diện tích 10.790 ha, năng suất bình quân 6,61 tấn/ha, liên kết với doanh 

nghiệp hợp đồng tiêu thụ khoảng 20% sản lượng lúa. Hàng năm, cung cấp trên 3.000 

tấn giống lúa nguyên chủng cho mạng lưới nhân giống và nông dân sản xuất đại trà. 

Tổ chức sản xuất nhân giống trong dân với sản lượng lúa giống sản xuất hàng năm 

khoảng 25.000 tấn/2 vụ, đáp ứng khoảng 40 - 45% diện tích sản xuất lúa đại trà. 

 Định hướng đến 2020: Hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung có hệ thống 

cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm tạo thuận lợi để đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi 

cơ cấu giống và cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng, từng 

bước luân canh các cây trồng cạn như bắp, đậu nành, rau đậu hoặc thủy sản trên đất 

lúa, 02 lúa + 01 màu theo nhu cầu của thị trường. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật 

về giống, công nghệ cao tiêu chuẩn VietGAP nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm 

giá thành, tăng lợi nhuận và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Phấn đấu đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 800 ngàn ha, 

năng suất lúa bình quân đạt 6,35 tấn/ha và tổng sản lượng lúa đạt 5.069 ngàn tấn. Đến 

năm 2030, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 783 ngàn ha, năng suất lúa bình 

quân đạt 6,34 tấn/ha và tổng sản lượng đạt 4.962 ngàn tấn. 

Xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, hình thành các vùng nguyên 

liệu lúa chất lượng cao, lúa thơm đặc sản theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng 

thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 120.000 ha. 

Diện tích rau tăng từ 7.865 ha năm 2015 lên 18.142 ha năm 2020, đến năm 2030 

có thể phát triển lên 25.000 ha. 

Diện tích mía có 5.816 ha năm 2015 và ổn định khoảng 5.500 ha đến năm 2020. 

Sản lượng mía tăng tương ứng từ 402.870 tấn năm 2015 lên 440.000 tấn vào năm 

2020. 

Tăng diện tích cây ăn quả lâu năm từ 18.376 ha năm 2015 lên khoảng 24.755 ha 

năm 2020. Riêng cây xoài năm 2020 khoảng 4.500 ha. 

 



7. Chăn nuôi 

 Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2011 -

2015 đạt 8,9%/năm. Tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá hiện hành là 

3.964.003 triệu đồng. Trong đó: giá trị sản xuất từ chăn nuôi trâu, bò, lợn đạt 

2.489.242 triệu đồng chiếm 62,8%; giá trị sản xuất từ chăn nuôi gia cầm là 1.470.205 

triệu đồng; 0,11% là từ vật nuôi và sản phẩm, dịch vụ chăn nuôi khác. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh năm 2015: Đàn trâu được 5.955 con; Đàn 

bò:11.455 con; Đàn lợn: 339.744 con; Đàn gia cầm 5.483 ngàn con, trong đó: đàn gà 

2.125 ngàn con; đàn vịt 3.163 ngàn con.  

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

Phát triển chăn nuôi lợn: Đưa quy mô đàn 340 ngàn con năm 2015 lên 540 ngàn 

con năm 2020 và đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 750 - 800 ngàn con. 

Phát triển chăn nuôi gia cầm: Đưa quy mô đàn gia cầm từ 5,5 triệu con năm 

2015 lên 8,5 triệu con năm 2020. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 12 triệu con. Đưa tỷ 

trọng đàn gà trong tổng đàn gia cầm đạt 50% vào năm 2020, khoảng 67% vào năm 

2030. 

Phát triển chăn nuôi trâu, bò: Dự kiến quy mô đàn trâu đạt 8 ngàn con vào năm 

2020. Đàn bò đạt 15 ngàn con vào năm 2020. 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính có tỷ 

trọng đáng kể trong ngành nông nghiệp, có quy mô sản xuất theo hướng tập trung, 

với trình độ chăn nuôi từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu thịt trứng cho 

nhu cầu nội tỉnh và các đô thị lớn ở khu vực phía Nam, nâng cao thu nhập ổn định 

cho người chăn nuôi, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. 

Đa dạng hóa các loại vật nuôi để phát huy lợi thế của từng tiểu vùng và nhu cầu 

đa dạng của từng thị trường, chú trọng phát triển các loại vật nuôi chính là heo, gia 

cầm, bò thịt. Chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi gia trại, trang trại; 

từng bước hỗ trợ các hộ chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi công nghiệp, có 

kiểm soát, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Hình thành một số khu vực phát triển chăn nuôi tập trung làm tiền đề cho hiện đại 

hóa mạnh mẽ ngành chăn nuôi trong giai đoạn sau năm 2020. Kết hợp giữa xây dựng 

các khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung với xây dựng chăn nuôi an 

toàn dịch bệnh. 

 

 



8. Thủy sản 

 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 đạt gần 

8,8%/năm. Trong đó cao nhất là năm 2014 vói tốc độ tăng trưởng đạt 13,3%. 

Tổng giá trị sản xuất thủy sản năm năm 2015 theo giá hiện hành là 31.062.174. 

Cơ cấu giá trị nuôi trồng và khai thác thủy sản lần lượt là 41,53% và 57,76%. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tăng liên tuc từ 114.77 hà vào năm 2011 lên 

136.230 ha năm 2015. Tổng sản lượng nuôi trồng năm 2015 là 183.480 tấn tăng 

44,4% so với năm 2011. 

Tổ chức lại khai thác hải sản theo hướng giảm dần tàu thuyền có công suất nhỏ 

khai thác ven bờ, phát triển tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ an 

ninh chủ quyền vùng biển quốc gia. Năm 2015, có 10.300 chiếc tàu (trong đó đánh 

bắt xa bờ là 3.980 chiếc), bình quân 198,5 CV/chiếc, sản lượng khai thác 493.820 tấn. 

Phát triển nhanh hình thức nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh, công nghiệp, 

nuôi cá lồng bè. Tăng diện tích nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp vùng Tứ giác 

Long Xuyên và tăng năng suất tôm - lúa vùng U Minh Thượng. Đẩy mạnh đầu tư 

phát triển cơ sở sản xuất tôm giống phục vụ sản xuất, đến năm 2015 sản lượng tôm 

giống đáp ứng khoảng 22% nhu cầu con giống nuôi. Từng bước áp dụng công nghệ 

trong nuôi tôm để chuyển nuôi tôm từ phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến 

sang nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp ở những nơi có điều kiện; ứng dụng các 

quy trình thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia trong nuôi tôm 

như GAP, GlobalGAP, ASC, MSC... 

 Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: 

- Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Quy hoạch phát triển ổn định khai thác 

thủy sản khoảng 500 ngàn tấn/năm gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Giảm dần số 

lượng tàu thuyền đánh bắt còn khoảng 10.000 chiếc; tập trung đầu tư nâng công suất 

để phục vụ chuyển đổi cơ cấu nghề theo hướng đẩy mạnh khai thác xa bờ, hạn chế 

khai thác ven bờ; đến năm 2020 sản lượng khai thác xa bờ chiếm khoảng 65% và gần 

bờ còn khoảng 35%. 

Quy hoạch khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản: Tăng cường năng lực quản lý khu 

bảo tồn biển Phú Quốc (tổng diện tích 33.657 ha, diện tích biển 18.700 ha). 

- Nuôi trồng thủy sản: Nuôi tôm nước lợ: Hình thành vùng chuyên nuôi tôm 

nước lợ ở vùng TGLX, thuộc địa bàn các huyện Giang Thành, Kiên Lương, thị xã Hà 

Tiên, một ít ở Hòn Đất và vùng UMT thuộc địa bàn huyện An Biên, An Minh và ở 

Vĩnh Thuận. Phát triển mạnh mô hình tôm - lúa ở vùng UMT và sau năm 2020 đẩy 

mạnh phát triển ở khu vực phía Nam QL80 từ Rạch Giá đến Ba Hòn - Kiên Lương. 

Quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ đến năm 2020 khoảng 104.325 ha, trong đó: Nuôi 

thâm canh - bán thâm canh (TC-BTC) 5.000 ha, nuôi quảng canh cải tiến (QCCT) 

19.325 ha và tôm - lúa 80.000 ha; đến năm 2030 khoảng 132.300 ha, trong đó: Nuôi 

TC-BTC 15.380 ha, nuôi QCCT 16.550 ha và tôm - lúa 100.370 ha. 

 



9. Lâm nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ, 

điều chỉnh 18.550 ha đất rừng sản xuất chủ yếu ở vùng Hòn Đất, Kiên Lương sang 

đất nông nghiệp do kém hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện Đề án 

thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng; đẩy mạnh giao đất, giao rừng tạo điều kiện 

thuận lợi cho hộ gia đình quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phát triển du lịch sinh 

thái. Độ che phủ rừng năm 2015 đạt 10,96%. 

Tổng diện tích đất rừng toàn tỉnh Kiên Giang hiện có là 71.350  ha chiếm 11% 

tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh và bằng 12,5% tổng diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp. Trong đó: 

- Diện tích rừng sản xuất là 6.311 ha chiếm 8,85%. 

- Diện tích rừng phòng hộ là 26.653 ha tương ứng 37,36%. 

- Diện tích rừng đặc dụng chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 38.386 ha tương ứng 

53,8%. 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh trong những năm gần đây không tăng nhiều, 

từ 240.585 triệu đồng vào năm 2011 lên 278.696 triệu đồng vào năm 2015. Tốc độ 

tăng trung bình giai đoạn này khoảng trên 3,8 %/năm, cao nhất là năm 2012 tăng 

9,2% và thấp nhất là năm 2015chỉ giảm khoảng 1,4%. 

 Quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020: 

Đến năm 2020, điều chỉnh diện tích đất quy hoạch 03 loại rừng từ 85.726 ha 

theo quy hoạch được duyệt trước đây xuống còn 79,218ha, trong đó đất rừng sản xuất 

là 10.959ha, đất rừng phòng hộ 30.121ha và đất rừng đặc dụng là 38.138ha. Điều 

chỉnh độ che phủ của rừng đến năm 2020 từ 14,5% xuống còn trên 12%. 

Tập trung bảo vệ và trồng mới hệ thống rừng phòng hộ ven biển; quản lý, bảo vệ 

tốt rừng đặc dụng; phát triển rừng sản xuất, nhất là dự án 4.000 ha ở vùng đệm Vườn 

quốc gia U Minh Thượng, đồng thời đẩy mạnh trồng cây phân tán (khoảng 2,5 triệu 

cây/năm) để tạo nguồn nguyên liệu cung ứng cho nhà máy chế biến gỗ MDF công 

suất 75.000m3 gỗ/năm. 

Rà soát lại quy hoạch rừng, xác định để duy trì hợp lý diện tích rừng đặc dụng 

và phòng hộ, điều chỉnh một phần diện tích rừng sản xuất kém hiệu quả sang sản xuất 

nông nghiệp. Đẩy mạnh trồng rừng sản xuất và trồng cây phân tán ở vùng đệm U 

Minh Thượng và vùng Tứ giác Long Xuyên. 

Nâng cao hiệu quả rừng sản xuất, chú trọng trồng cây phân tán trên đất vườn 

nhà, ven đường, ven kênh rạch. Lựa chọn các loại cây rừng có nhu cầu cung cấp 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, sản xuất đồ gỗ và vật liệu xây dựng. Hàng 

năm cung cấp ổn định từ 30.000 m3 gỗ cừ tràm và bạch đàn, 80-90 ngàn m3 củi và 

một số loại lâm sản khác để phục vụ một phần nhu cầu của thị trường nội tỉnh. 

 



10. Sản xuất muối 

 



11. Thủy lợi 

 Giai đoạn 2010 - 2015, hệ thống thủy lợi của tỉnh đã được tăng cường đầu tư, cơ 

bản phục vụ tưới tiêu, kiểm soát lũ, mặn để sản xuất lúa 2 vụ ổn định và từng bước 

đáp ứng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp. 

Cơ sở hạ tầng thủy lợi từng bước được đầu tư hoàn thiện, trong 5 năm tỉnh đã 

triển khai thực hiện nhiều dự án, trong đó tập trung đầu tư nhiều công trình thoát lũ, 

dẫn ngọt, kênh tạo nguồn, hệ thống đê và cống ngăn mặn ven biển Tây; các công 

trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Cơ bản hoàn thành hệ 

thống kênh thoát lũ dẫn ngọt vùng Tứ giác Long Xuyên và Tây Sông Hậu; nâng cấp 

một số tuyến đê biển từ Hà Tiên đến giáp ranh Cà Mau.  

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 

Hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nhất là thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng giao 

thông nông thôn, đảm bảo năng lực tưới, tiêu, với chỉ tiêu kế hoạch: Giai đoạn 2016 -

2020 chủ động tưới, tiêu cho diện tích lúa Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông và lúa 

Mùa cả năm 745.000 ha. 

Giai đoạn 2016-2020 chủ động tưới, tiêu cho diện tích lúa Đông Xuân, Hè Thu, 

Thu Đông và lúa Mùa cả năm 745.000 ha. 

Đảm bảo năng lực tưới, tiêu phục vụ sản xuất cây màu, cây lâu năm với các chỉ 

tiêu: 

Diện tích hoa màu lương thực khác: bắp, lạc, vừng từ 550 ha - 5.500 ha (giai 

đoạn 2015 - 2020). 

Diện tích cây có củ các loại như khoai lang, sắn từ 2.100 ha - 2.600 ha (giai đoạn 

2015 - 2020). 

Diện tích rau, quả thực phẩm từ 9.450 ha - 9.700 ha (giai đoạn 2015 - 2020). 

Diện tích cây công nghiệp, ăn quả như cây mía, khóm, dừa, hồ tiêu từ 25.065 ha 

- 26.100 ha (giai đoạn 2015 - 2020). 

Đảm bảo nước cấp cho nuôi, trồng thủy sản xen ruộng lúa, ao, hồ. Áp dụng các 

giải pháp xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường cho các khu vực nuôi thủy 

sản tập trung đã được quy hoạch với các chỉ tiêu: Diện tích nuôi trồng thủy sản: Nuôi 

tôm quảng canh, quảng canh cải tiến, công nghiệp, bán công nghiệp, tôm lúa 88.500 

ha, nuôi cá ao, cá ruộng, cá rừng, vèo 35.000 ha, cá tra nuôi công nghiệp, bán công 

nghiệp 300 ha, cá lồng trên biển, hến biển, sò lông diện tích 11.500 ha. 

 

 



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

 Ngành nghề nông thôn: 

 Giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh có 49 làng nghề, tuy nhiên chỉ có 30 làng 

(chiếm 70%) phát triển ổn định, 15 làng yếu kém (chiếm 20%) và 5 làng ngừng hoạt 

động (chiếm 10%). Nhìn chung quy mô làng nghề còn nhỏ, phân tán, vốn đầu tư thấp, 

công nghệ lạc hậu, chưa quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn mác và thị trường tiêu 

thụ thiếu bền vững, chưa coi trọng thị trường ngoài tỉnh, thị trường xuất khẩu, giá trị 

sản xuất thấp. 

Về nhân lực, đánh giá chung cho thấy, lao động trong các làng nghề tuy được 

đào tạo, tập huấn nhưng trình độ tay nghề còn yếu, năng suất, chất lượng sản phẩm 

chưa cao, thu nhập một số nghề thấp, chưa thu hút được đông đảo lao động tham gia 

đặc biệt là chưa có nhiều nghệ nhân. Tỷ lệ lao động có tay nghề ở các làng nghề chỉ 

khoảng 50%. Hơn thế, không ít làng nghề hiện rất thiếu nguồn nhân lực do số lao 

động tại các làng nghề có khuynh hướng chuyển sang làm các công việc khác. 

 Định hướng phát triển đến năm 2020: 

- Định hướng phát triển các ngành nghề: Tập trung phát triển 07 nhóm ngành 

nghề gồm: Chế biến bảo quản nông lâm thủy sản; Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, 

cơ khí nhỏ; Chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; Sản 

xuất hàng thủ công mỹ nghệ; Gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh; Xây dựng, vận 

tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất đời sống dân cư 

nông thôn; Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, tư vấn sản xuất, kinh doanh trong 

ngành nghề nông thôn. 

- Định hướng phát triển làng nghề: Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đào 

tạo, chuyển giao kỹ thuật, thông tin thị trường cho 42 làng nghề đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 05/10/2009. Hỗ trợ lập hồ sơ để công nhận làng 

nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống khi đủ tiêu chí. 

Đến năm 2017, toàn tỉnh đã có 04 nghề truyền thống được công nhận là: Nghề 

truyền thống Mộc dân dụng ấp 11A, xã Đông hưng B, huyện An Minh; nghề truyền 

thống làm Bánh tráng Thạnh Hưng, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng; nghề truyền 

thống và làng nghề truyền thống Chế biến nước mắm Phú Quốc, huyện Phú Quốc; 

nghề truyền thống Đan Đát Vĩnh Thuận, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 

Thuận. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015: 

- Hệ thống giao thông nông thôn được tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng, đến nay 

100% xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm, 60% đường ấp - liên ấp được 

nhựa hóa hoặc bê tông hóa 

- Hệ thống điện được đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp. Mạng lưới điện 3 pha 

phục vụ bơm tưới sản xuất lúa và nuôi tôm công nghiệp đạt 15% diện tích; đã có điện 

lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt cho vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, Phú Quốc, Kiên 

Hải và xây dựng các trạm phát điện trên các đảo, nâng số xã có điện sinh hoạt đạt 

100%. 



Đến năm 2015, toàn tỉnh có 1.551 máy gặt đập liên hợp đáp ứng nhu cầu thu 

hoạch bằng máy chiếm 60 - 70% diện tích sản xuất của tỉnh. Ngoài ra, hiện có 28 

máy cắt lúa xếp dãy, 4.941 máy cày, 18 máy sạ hàng, 1.676 lò sấy lúa, 61.942 máy 

bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.... 

Nâng cấp công nghệ, thiết bị các nhà máy chế biến xay xát gạo; đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến ván MDF công suất 75.000 m3/năm. Chế biến và xuất khẩu thủy 

sản được tập trung đầu tư theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, giai đoạn 2011-2015 đã 

có 14 nhà máy chế biến thủy sản được đầu tư mới có dây chuyền công nghệ theo 

hướng hiện đại, tiêu chuẩn kỹ thuật cao với tổng công suất 138.000 tấn/năm. Đến 

2015, công suất chế biến của các cơ sở đạt 282.764 tấn/năm, tăng 138.000 tấn/năm so 

với năm 2010. Hình thành các cơ sở mới chế biến bột cá, hệ thống kho lạnh tại các 

cảng cá, cải tiến hầm bảo quản trên các tàu cá... 

 Mục tiêu phát triển đến năm 2020: 

- Giao thông nông thôn (GTNT): Đến năm 2020, các tuyến đường GTNT được 

đầu tư cứng hóa đạt tối thiểu 80%. Định hướng sau 2020, 100% đường GTNT được 

cứng hóa và một số tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VI-ĐB, mặt rộng 3,5m, nền rộng 6,5m. 

- Cấp điện: Đảm bảo đưa điện đến tất cả các cụm tuyến dân cư mới theo quy 

hoạch, từng bước cải tạo mạng điện theo hướng chuyển dần sang 3 pha để phục vụ 

nhu cầu bơm tưới bằng trạm bơm điện cho vùng TGLX và TSH, sấy nông thủy sản, 

phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. 

- Cấp nước: Nâng tỷ lệ dân số khu vực nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 

đến năm 2020 đạt từ 99% trở lên. Từ nay đến năm 2020 tiếp tục đầu tư xây dựng 39 

trạm cấp nước, riêng ở các đảo tiến hành xây dựng các hồ chứa nước. 

- Vệ sinh - môi trường: Đầu tư xây dựng, đảm bảo tất cả các nhà trẻ, trường học, 

trạm xá, trụ sở UBND xã và các công trình công cộng ở nông thôn có nhà vệ sinh hợp 

chuẩn; xây dựng 9 bãi chôn rác thải rắn trên tuyến tỉnh, huyện và 22 bãi chôn chất 

thải rắn ở tuyến xã. 

 



 

13. Phát triển nông thôn 

 Tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình nông thôn mới toàn tỉnh giai đoạn 2010 

- 2015 đạt 17.622,8 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt 7.926 tỷ đồng và vốn tín 

dụng là 9.696,8 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư cho giao thông, thủy lợi, trường học và tập 

trung cho 35 xã điểm xây dựng NTM. 

Nhiều công trình cầu, đường, trường, trạm được xây dựng mới góp phần nâng 

cao đời sống sinh hoạt, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế ở từng địa phương nói 

riêng và cả tỉnh nói chung. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã góp phần thúc đẩy phát 

triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và làm thay đổi căn bản bộ mặt nông 

thôn. 

Giai đoạn 2010 -2015, bình quân toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã, có 19/118 xã và 

huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. Mức tăng bình quân là 8 tiêu chí/xã so với 

trước khi triển khai chương trình, riêng 35 xã điểm giai đoạn 2011-2015 bình quân 

đạt 15,8 tiêu chí/xã, tăng 10,3 tiêu chí. 

Thu nhập bình quân trong khu vực nông thôn năm 2015 ước đạt 29,5 triệu 

đồng/người (năm 2010 là 12,6 triệu đồng) tăng 2,34 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình 

quân hàng năm 1,5%, đến cuối năm 2015 còn 2,73% (năm 2010 là 8,84%). 

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2015 đạt 30 triệu 

đồng/người/năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2011. 

Về nước sinh hoạt nông thôn, tỉnh đã tiến hành đầu tư 03 công trình với tổng 

vốn giao trong năm 2015 là 6 tỷ đồng, đã giải ngân được 100% vốn giao. Năm 2015, 

tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,6% (trong đó 

có 84,8% dân số sử dụng nước từ trạm cấp nước tập trung, 8% sử dụng giếng đơn lẻ); 

bên cạnh đó, tỷ lệ dân sổ được cấp nước hợp vệ sinh và cấp nước đạt theo Quy chuẩn 

02 của Bộ Y tế là 66,99%. 

 Một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020: 

Giai đoạn 2016 - 2020, Kiên Giang phấn đấu có 59 xã và 3 huyện: Gò Quao, 

Vĩnh Thuận, Giồng Riềng đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt thêm từ 4-5 tiêu chí, 

nâng mức bình quân đạt 16 tiêu chí/xã, các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng chất, thu 

nhập hình quân đầu người đạt 3.000 USD/năm… Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư 

cho giai đoạn này là 4.030 tỷ đồng. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 1,5%/năm; Thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 

1 tháng khu vực nông thôn đạt 5.885 ngàn đồng (tính theo giá thực tế), tương đương 

70,6 triệu đồng/năm, gấp 5 lần so với năm 2010; gấp 2 lần so với năm 2015. 

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 50%. 

Giảm tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp còn 50%. 

  Đến năm 2030: Tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn theo 

hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm khu vực nông nghiệp; tạo ra 

nhiều việc làm mới, giảm nhanh tỷ lệ nghèo theo tiêu chí mới, tăng thu nhập bình 

quân đầu người gấp 1,5 - 2 lần so với năm 2020. 



14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Đầu tư nông nghiệp  

 Tổng vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011- 2015 đạt 

30.383 tỷ đồng, chiếm 21,88% vốn đầu tư toàn xã hội; năm 2015 đạt 7.106 tỷ đồng, 

tăng 48,8% so với năm 2011. 

 Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản trong giai 

đoạn 2015-2020 khoảng 77.330 tỷ đồng, trong đó cho phát triển nông nghiệp khoảng 

29.000 tỷ đồng, lâm nghiệp khoảng 330 tỷ đồng và thủy sản khoảng 48.000 tỷ đồng. 

Phân theo nguồn vốn: 

- Vốn ngân sách: Tập trung cho xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng cơ sở vật 

chất kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư, thực hiện các chính sách hỗ trợ, xây dựng 

các mô hình trình diễn, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện các 

chương trình và dự án ưu tiên. Dự kiến khoảng 18.911 tỷ đồng, chiếm khoảng 24,5%, 

bình quân mỗi năm khoảng gần 3.000 tỷ đồng. 

- Vốn các thành phần kinh tế khác: Bao gồm vốn của dân, vốn doanh nghiệp, 

vốn tín dụng và vốn huy động từ các nguồn khác chiếm cơ cấu lớn trong tổng nhu cầu 

vốn đầu tư, chiếm khoảng 75,5%, tương đương 58.419 tỷ đồng. 

- Riêng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng thủy lợi, giao thông nông thôn, điện, 

xây dựng nông thôn mới, công nghiệp chế biến... lồng ghép thực hiện theo các 

chương trình, dự án cụ thể. 

 Xuất khẩu nông sản 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 387,15 triệu USD, 

trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 228,58 triệu USD, hàng thủy sản đạt 

133,89 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: gạo (5552.020 tấn), 

tông đông lạnh (2.154 tấn), mực đông lạnh (10.942 tấn), bạch tuộc đông (1.973 tấn), 

cá đông lạnh (2.302 tấn, hải sản đông lạnh khác (17.018 tấn), cá cơm sấy (488 tấn), ... 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

Giá trị sản xuất ngành chế biến xuất khẩu đạt 48.963,70 tỷ đồng (theo giá so 

sánh 2010), chiếm 80,21% tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp; tốc độ tăng 

trưởng là 13,01%/năm trong giai đoạn 2016-2020; một số sản phẩm xuất khẩu chủ 

yếu: Gạo các loại 1.000.000 tấn; tôm đông 6.400 tấn; cá đông 3.800 tấn; mực và bạch 

tuộc đông 15.000 tấn; hải sản đông khác 20.000 tấn; gỗ MDF 16.800 m3, giày da 

13,2 triệu đôi; bia Sài gòn 15 triệu lít, nâng tỉ trọng sản phẩm giá trị gia tăng đến 

50%. 

 

 


