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TỈNH PHÚ YÊN 

1. Thông tin chung 

Phú Yên trải dài từ 12°42'36" đến 13°41'28" vĩ Bắc và từ 108°40'40" đến 

109°27'47" kinh Đông. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định. 

- Phía Nam giáp Khánh Hòa. 

- Phía Tây giáp Đắk Lắk và Gia Lai. 

- Phía Đông giáp Biển Đông. 

Phú Yên nằm ở miền Trung Việt Nam, tỉnh lỵ Phú Yên là thành phố Tuy 

Hòa, cách thủ đô Hà Nội 1.160 km về phía Nam và cách Thành phố Hồ Chí 

Minh 560 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. 

Địa hình tỉnh Phú Yên có đồng bằng xen kẽ núi với 3 mặt là núi, phía Bắc 

có dãy Đèo Cù Mông, phía Nam là dãy Đèo Cả, phía Tây là mạn sườn đông của 

dãy Trường Sơn, và phía Đông là biển Đông. Tỉnh có khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương. Có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa 

từ tháng 9 đến tháng 12 và mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8. Nhiệt độ trung bình 

hằng năm 26,5 °C, lượng mưa trung bình hằng năm khoảng 1.600 - 1.700mm. 

Về tiềm năng phát triển:  

- Phú Yên có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam chạy qua, quốc lộ 25 

nối tỉnh Gia Lai, quốc lộ 29 nối tỉnh Đắk Lắk, phía Nam có cảng biển Vũng Rô, 

sân bay Tuy Hòa. Các tuyến giao thông Bắc Nam, Đông Tây, cảng biển, sân bay 

có tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho hợp 

tác, trao đổi kinh tế, văn hóa giữa Phú Yên với các tỉnh thành trong vùng, cả 

nước và quốc tế. Mặc khác Phú Yên nằm trong vùng ảnh hưởng của vùng kinh 

tế trọng điểm miền trung, trong các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên là 

nơi có điều kiện thuận lợi nhất trong việc xây dựng tuyến đường sắt lên Tây 

Nguyên. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi đưa Phú Yên trở thành đầu 

mối giao lưu kinh tế Bắc Nam và Đông Tây. 

- Phú Yên có nền văn hóa truyền thống đầy bản sắc được kế thừa và 

không ngừng phát triển làm phong phú và đa dạng đời sống tinh thần của 31 dân 

tộc anh em trong tỉnh. Phú Yên còn là một vùng đất có bề dày lịch sử và chiều 

sâu văn hóa, nét đặc sắc của văn hóa Phú Yên là sự đan xen, giao thoa và hòa 

hợp của nền văn hóa Việt-Chăm như Tháp Nhạn, Thành Hồ... 
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2. Dân số và lao động 

Phú Yên là một tỉnh đang phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững để 

thu hẹp dần khoảng cách giữa tỉnh Phú Yên với các tỉnh trong vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ Việt Nam cũng như trong cả nước. Dân số tính đến 31/12/2015 

có 893.383 người. Trong đó, dân số thành thị là 256.728 người, chiếm 28,74%, 

dân số nông thôn là 636.655 người, chiếm 71,26%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 

178 người/km2, cao nhất là thành phố Tuy Hòa với tỷ lệ 1.435 người/km2. Tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 9,1‰. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục giảm dù chậm, từ 

16,77‰ năm 2011 xuống còn 15,17‰ năm 2015. 

Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2015 là 540.628 người 

(chiếm 60,51% dân số toàn tỉnh), đạt tốc độ tăng bình quân 1,1%/năm giai đoạn 

2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 532.059 người, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo chiếm 17,9%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 1,59%. 

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

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

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, theo đó: 

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 0,72%/năm. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong 

nền kinh tế đến năm 2020 đạt 70%, trong đó đào tạo có nghề đạt trên 50%. 

- Giải quyết việc làm bình quân mỗi năm từ 24 - 25 nghìn lao động. Tỷ lệ 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên tổng số lao động đang làm việc trong 

nền kinh tế năm 2020 đạt 50%. 

- Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi có trình độ học 

vấn trung học phổ thông và tương đương đạt 80%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so sánh 2011) năm 2011 đạt 

15.260,9 tỷ đồng, năm 2015 đạt 21.809,3 tỷ đồng (đạt tốc độ tăng trưởng bình 

quân 9,34%/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 đạt mức tăng 

trưởng bình quân 11,87%/năm, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng 

trưởng bình quân 11,22%/năm, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ 

tăng trưởng thấp nhất (3,5%/năm). Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh Phú Yên luôn đạt mức cao trong số các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ 

Việt Nam.   

Cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, GDP bình quân đầu người 

trong tỉnh cũng tăng nhanh. Năm 2011 đạt 19,67 triệu đồng, năm 2015 đạt 32,75 

triệu đồng (tăng 13,08 triệu đồng so với năm 2011). 

Sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế của tỉnh dù không nhiều nhưng vẫn 

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 và xây dựng; dịch vụ và giảm nông lâm 

nghiệp thủy sản. Năm 2011: nông lâm thủy sản đạt 28,91%, công nghiệp và xây 

dựng đạt 34,75%, dịch vụ và du lịch đạt 36,11%, thuế sản phẩm đạt 0,23%. Năm 

2015 tỷ trọng tương ứng là: 23,21%; 37,21%; 39,58%; 0%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 3.485,42 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 là 8.882,39 tỷ đồng.  

Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai 

đoạn 2016-2020 đạt 12,5-13%/năm; trong đó: giá trị gia tăng ngành nông - lâm - 

thủy sản bình quân 3,5-4%/năm; ngành công nghiệp-xây dựng bình quân 23,5 - 

24%/năm; ngành dịch vụ bình quân 9 - 9,5%/năm và thuế sản phẩm bình quân 

6%/năm. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 50 

- 50,5%; dịch vụ 33 - 33,5%; ngành nông - lâm - thủy sản chiếm khoảng 14 - 

14,5% và thuế sản phẩm chiếm khoảng 2%. 

- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.400 - 3.500 

USD. 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đến năm 2020 đạt 

khoảng 1 tỷ USD. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 120 - 130 

nghìn tỷ đồng. 

- Thu ngân sách đến năm 2020 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 không 

chuyển dịch nhiều, tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng nhẹ và tỷ trọng ngành thủy 

sản, lâm nghiệp giảm nhẹ. Năm 2011 cơ cấu nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy 

sản lần lượt là 64,51% - 1,55% - 33,94%; đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự 

thay đổi như sau: tỷ trọng ngành nông nghiệp của tỉnh tăng lên 65,48%; tỷ trọng 

ngành thủy sản giảm xuống còn 33,27%; ngành lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng 

nhỏ trong khu vực nông nghiệp (chiếm 1,25%). 

Ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4,42%/năm giai 

đoạn 2011-2015 trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (8,24%/năm), trồng 

trọt tăng trưởng bình quân 3,7%/năm, dịch vụ giảm bình quân 2,9%/năm. Ngành 

lâm nghiệp giảm bình quân 1,5%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 

3,52%/năm. 

Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi đã có sự chuyển dịch theo hướng tích 

cực, tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt có xu hướng giảm (từ 70,87% năm 2011 xuống 

còn 68,93% năm 2015), tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng dần (từ 

22,83% năm 2011 lên 26,36% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ giảm từ 6,31% 

năm 2011 còn 4,72% năm 2015. 

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

và chăm sóc rừng, giảm tỷ trọng khai thác lâm sản. Tỷ trọng khai thác gỗ và lâm 

sản khác có xu hướng giảm (từ 58,64% năm 2011 xuống 47,37% năm 2015) 

cùng với lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng tăng mạnh (từ 30,02% năm 2011 lên 

41,56% năm 2015), tỷ trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ chiếm tỉ trọng rất nhỏ 

(0,16% năm 2011 và 0,18% năm 2015).  

Trong nội bộ ngành thủy sản, cơ cấu ngành nghề hiện nay đang chuyển 

dịch theo hướng phát triển bền vững, tỉnh đang giảm dần tỷ trọng khai thác thủy 

sản từ tự nhiên (từ 55,44% năm 2011 xuống 53,96% năm 2015) và tăng dần tỷ 

trọng nuôi trồng thủy sản (từ 44,56% năm 2011 lên 46,04% năm 2015). Tỉnh 

vẫn đang tiến tới phá triển ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ thủy sản theo 

hướng CNH-HĐH phù hợp với từng thị trường. 

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GRDP) khu vực nông, lâm, 

thủy sản giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 3-3,5%; 

- Giá trị sản xuất ngành Nông - lâm - thuỷ sản giai đoạn 2016-2020 tăng 

bình quân từ 4 - 4,5%/năm; 

- Đến năm 2020 cơ cấu ngành Nông- lâm- thuỷ sản: trồng trọt 38%, chăn 

nuôi 19%, dịch vụ nông nghiệp 4%, lâm nghiệp 2% và thuỷ sản 37% (cơ cấu 

ngành Nông- lâm- thuỷ sản chiếm khoảng 10 - 10,5% trong GRDP của Tỉnh). 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 413.283,7 ha chiếm 

82,28% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 156.179,6 ha chiếm 37,8% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 130.158,8 ha, chiếm 83,3% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 34.364,9 ha, chiếm 

26,4% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 26.020,8 ha, chiếm 16,7% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 254.069,6 ha, chiếm 16,7% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 139.110,9 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 95.992,9 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 18.965,8 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 2.761,7 ha, chiếm 0,7% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất làm muối có 181 ha. 

- Đất nông nghiệp khác có 91,8 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 400.546 ha, giảm 12.737,7 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 2.099,9 ha còn 32.265 ha. Đất trồng cây lâu 

năm có 32.491 ha, tăng 6.407,2 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 270.484 ha, tăng 16.414,4 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 261,7 ha còn 2.500 ha vào năm 

2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

Ngành trồng trọt tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2011 - 2015 không có sự 

chuyển dịch nhiều, giá trị sản xuất nhóm cây lương thực vẫn chiếm vai trò chủ 

đạo. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 62,6 triệu đồng, tăng 14,6 

triệu đồng so với năm 2011.  

Tới năm 2020, tỉnh Phú Yên đặt chỉ tiêu Giá trị sản xuất lĩnh vực trồng 

trọt bình quân hàng năm tăng 2,5-3%; tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt (tính 

theo giá so sánh 2010) chiếm khoảng 38% vào năm 2020 của tổng giá trị sản 

xuất ngành Nông, lâm, thuỷ sản.  

- Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 sản lượng lương thực có hạt hàng năm 

đạt khoảng 37 vạn tấn. 

- Cây lúa: ổn định diện tích gieo trồng khoảng 56.500ha/năm, giữ vững 

sản lượng thóc đạt 34 vạn tấn/năm. Quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hoá chất 

lượng cao (khoảng 10.000ha tập trung ở các địa bàn huyện Phú Hoà, Tây Hoà, 

Đông Hoà…). 

- Cây ngô: Phấn đấu đến năm 2020 quy mô diện tích khoảng 7.000ha 

canh tác, năng suất bình quân 5-6 tấn/ha, tập trung các huyện Sông Hinh, Sơn 

Hoà, Tuy An, Tây Hoà, Phú Hoà. Sản lượng bình quân đạt khoảng 30.000 

tấn/năm (bình quân tăng 5,2%/năm). 

- Cây mía: Quy mô ổn định diện tích trồng mía khoảng 23.000ha, trong 

đó tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch vùng nguyên liệu trồng 

mía được duyệt, bình quân sản lượng đạt khoảng 1,6 triệu tấn/năm (bình quân 

tăng 0,9%/năm). 

- Cây sắn: ổn định diện tích khoảng 11.000ha, trong đó tiếp tục xây dựng 

và tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng nguyên liệu trồng sắn. Bình quân sản 

lượng đạt khoảng 33 vạn tấn/năm (bình quân tăng 1,4%/năm). 

- Cây cao su: Điều chỉnh quy mô diện tích trồng cây cao su còn khoảng 

7.000 ha, tập trung ở các huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân gắn với khai 

thác chế biến mủ cao su. Sản lượng khai thác mủ đạt khoảng 5.000 tấn (bình 

quân tăng 16,7%/năm). 

- Cây hồ tiêu: phát triển diện tích lên 1.000ha tập trung ở huyện Tây Hoà, 

Sông Hinh, Sơn Hoà. Sản lượng tiêu hạt thu hoạch đạt khoảng 2.000 tấn (bình 

quân tăng 5,9%/năm).  

- Rau, hoa, củ, quả thực phẩm, cây dược liệu và nấm các loại: tập trung ở 

thành phố Tuy Hoà, huyện Tuy An, Phú Hòa và khu Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Phú Yên. Ưu tiên áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nhất là 

sử dụng giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, quy trình sản xuất thâm 

canh theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), mở rộng 

công nghệ tưới tiết kiệm… đảm bảo an toàn thực phẩm. 
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Phát triển các HTX, Tổ hợp tác tại các vùng rau an toàn, liên kết tạo khối 

lượng sản phẩm lớn, nhất là rau xanh, chuối, dưa hấu, dứa khóm… kết nối với 

thị trường, các siêu thị, khu công nghiệp. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên 

kết theo chuỗi giá trị sản xuất rau, củ quả theo hướng VietGAP công nghệ cao, 

đóng gói, bảo quản và tiêu thụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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7. Ngành chăn nuôi 

Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) giảm từ 64,56% 

năm 2011 xuống 59,22% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm 

tăng từ 30,63% năm 2010 tăng lên 37,46% năm 2015. Tỉnh Phú Yên đang 

hướng đến một nền chăn nuôi công nghiệp, ngoài phát triển chăn nuôi trâu bò, 

gia cầm, tỉnh còn phát triển sản xuất của các loại hình chăn nuôi nhỏ lẻ khác như 

dê, ngựa.  

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô tất cả các đàn gia súc, gia cầm tại tỉnh Phú 

Yên có xu thế tăng nhẹ (kể cả các loại hình chăn nuôi vật nuôi khác như ngựa, 

dê), sản lượng thịt hơi các loại có tăng (đạt 6,12%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 

2015 đạt 38.454 tấn.   

Quy hoạch đến năm 2020: Giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi bình quân 

hàng năm tăng 5%; tỷ trọng giá trị sản lượng chăn nuôi (tính theo giá SS 2010) 

vào năm 2020 chiếm khoảng 19% của tổng giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, 

thuỷ sản.  

Phấn đấu đến năm 2020 hình thành 82 vùng chăn nuôi tập trung với diện 

tích 4.250ha được quy hoạch; trong đó huyện Đồng Xuân 930ha (22 vùng); 

huyện Phú Hoà 900ha (9 vùng); huyện Sông Hinh 750ha (6 vùng)… phát triển 

chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và gắn với xây dựng hệ thống cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm tập tập trung. Cụ thể: 

- Chăn nuôi Bò: Phấn đấu đến năm 2020 đàn bò toàn tỉnh khoảng 190.000 

con (tăng bình quân 0,5%/năm), trong đó đàn bò lai chiếm 70% tổng đàn (bình 

quân tăng 0,7%/năm), sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 15.000-16.000 

tấn/năm. 

- Chăn nuôi lợn: Đàn lợn (không tính lợn sữa) duy trì phát triển đàn lợn 

đến năm 2020 khoảng 150.000 con (bình quân tăng 5,5%/năm, không tính lợn 

sữa) hướng tới nuôi công nghiệp (xuất chuồng 3-4 lần/năm), sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng khoảng 19.000-20.000 tấn/năm. 

- Chăn nuôi gia cầm: Là đối tượng có tiềm năng lợi thế của tỉnh về cung 

cấp thịt, trứng cho nhu cầu tiêu dùng. Ổn định đàn gia cầm khoảng 3,5 triệu con; 

sản lượng thịt gia cầm đạt 8.000-9.000 tấn/năm, sản lượng trứng khoảng 180-

200 triệu quả/năm vào năm 2020. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất 

chuồng hàng năm đạt khoảng 43.000 tấn (bình quân tăng khoảng 3,0%/năm). 

- Các loại hình chăn nuôi khác: Tiếp tục phát triển nhân rộng các đối 

tượng vật nuôi khác có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ như ngựa, 

dê, nai, heo rừng lai... 
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8. Ngành thủy sản 

Phú Yên cũng là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế 

thủy sản và có tiềm năng khai thác thủy sản to lớn với hệ thống sông Ba Hạ, 

sông Hinh, hồ Sông Hinh. Tuy nhiên, diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 

chỉ đạt 2.674 ha, giảm so với năm 2011 (đạt 2.968 ha), tốc độ giảm bình quân 

2,57%/năm. Sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 9.392 tấn, giảm bình quân 

1,49%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 54 nghìn tấn, chiếm 85,18% 

tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,5%/năm. Sản lượng 

khai thác thủy sản biển năm 2015 tăng khá.  

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 63,4 nghìn tấn, tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 3,49%/năm. 

 Quy hoạch đến năm 2020: Giá trị sản xuất lĩnh vực thuỷ sản bình quân 

hàng năm tăng 5,5-6,0%; tỷ trọng giá trị sản lượng thuỷ sản (tính theo giá so 

sánh 2010) chiếm khoảng 37% vào năm 2020 của tổng giá trị sản xuất ngành 

nông - lâm - thuỷ sản. 

- Phấn đấu giai đoạn 2016-2020 sản lượng thủy sản hàng năm đạt khoảng 

66.500 tấn (bình quân tăng 3,2%/năm); trong đó: 

+ Sản lượng đánh bắt hàng năm đạt khoảng 53.000 tấn (bình quân tăng 

2,4 %/năm); 

+ Sản lượng nuôi trồng hàng năm đạt khoảng 13.500 tấn (bình quân tăng 

6,5%/năm). 

- Đối với nuôi trồng thủy sản: 

+ Tiếp tục ổn định quy mô diện tích nuôi trồng khoảng 11.095ha, trong đó 

diện tích ao đìa nước lợ 2.171,67ha (TX Sông Cầu 849,78ha, huyện Tuy An 

369,2ha, huyện Đông Hoà 952,69ha); diện tích mặt nước biển: 1.650ha (TX 

Sông Cầu 1.000ha, huyện Tuy An 650ha); diện tích ao đìa nước ngọt 188,17ha 

(huyện Tuy An 30ha, huyện Đồng Hoà 30ha, huyện Tây Hoà 32,38ha, huyện 

Sông Hinh 76,47ha, huyện Sơn Hoà 7,17ha); diện tích sản xuất giống 85,04ha; 

diện tích mặt nước lớn, hồ thuỷ điện, thuỷ lợi nuôi nước ngọt 7.000ha.  

+ Nuôi thủy sản bằng lồng bè hàng năm khoảng 31.000 lồng (trong đó 

tôm hùm khoảng 27.000 lồng). 

+ Sản xuất giống thủy sản các loại hàng năm khoảng 2,5 tỷ con (trong đó 

tôm giống khoảng 2,4 tỷ con). 

- Đối với khai thác thủy sản: 

+ Quy mô tiến tới năm 2020 giữ ổn định sản lượng khai thác, đánh bắt 

thuỷ sản khoảng 53.000 tấn/năm, trong đó sản lượng cá ngừ vây vàng và cá ngừ 

mắt to khoảng 6.500 tấn/năm, sản lượng cá ngừ vằn khoảng 17.500 tấn/năm. 
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+ Tổng số tàu thuyền đánh bắt thủy sản hàng năm khoảng 5.500 chiếc, 

trong đó phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 1.700 tàu công suất từ 

90CV trở lên tham gia khai thác xa bờ.  
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9. Ngành lâm nghiệp 

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

nhất chiếm 47,37%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 41,56%, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng chiếm 0,18%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 10,89%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch 

theo hướng giảm tỷ trọng khai thác và lâm sản khác, tăng tỷ trọng trồng và chăm 

sóc rừng là chủ yếu. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Phú Yên năm  2015 đạt 254.069,6 

ha (rừng sản xuất đạt 139.110,9 ha, rừng phòng hộ đạt 95.992,9 ha, rừng đặc 

dụng 18.965,8 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 194.622 ha (rừng tự nhiên 

đạt 116.819 ha, rừng trồng đạt 77.803 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy 

gỗ là 44.482 m3, để lấy củi là 65 nghìn ste.  

* Quy hoạch đến năm 2020: Giá trị sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp bình 

quân hàng năm tăng 8,5-9,0%; phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng giá trị sản lượng 

lâm nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) chiếm 2% trong tổng giá trị sản xuất 

ngành nông, lâm, thuỷ sản. Đến năm 2020 cơ cấu nội bộ ngành lâm nghiệp là 

giá trị dịch vụ môi trường rừng chiếm 15%, giá trị sản xuất lâm sinh chiếm 25% 

và giá trị khai thác và chế biến đồ gỗ và lâm sản khác chiếm 60%.  

- Đến năm 2020, diện tích đất lâm nghiệp 170.240 ha; trong đó, rừng sản 

xuất 32.475 ha, rừng phòng hộ 36.507 ha và rừng đặc dụng 101.257 ha 

- Phấn đấu 5 năm (2016 - 2020) trồng mới rừng tập trung đạt khoảng 

30.000ha (bình quân mỗi năm trồng khoảng 6.000ha), trong đó: rừng phòng hộ 

đặc dụng khoảng 700ha/năm, rừng sản xuất khoảng 5.300ha/năm; 

- Chăm sóc rừng trồng khoảng 15.000 ha/năm; 

- Khoán bảo vệ rừng phòng hộ khoảng 16.000ha/năm, rừng đặc dụng 

khoảng 8.300ha/năm; 

- Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng rừng như phát triển, nâng cao chất 

lượng giống cây trồng lâm nghiệp phục vụ chuyển hóa rừng gỗ lớn, tái trồng 

rừng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng để đạt năng suất sinh khối bình 

quân 15m3/ha/năm, với trữ lượng gỗ lớn 150m3/ha/chu kỳ 12 năm; gỗ nhỏ 

100m3/ha/chu kỳ 7 năm; nâng cao chất lượng rừng để đạt sản lượng thương 

phẩm gỗ bằng 80% trữ lượng, trong đó 40% gỗ lớn và 60% gỗ nhỏ. Khai thác gỗ 

rừng trồng khoảng 150.000 m3/năm. 
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10. Ngành sản xuất muối 

Diện tích sản xuất muối tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2011 - 2015 biến 

động từ 175-180ha. Phương thức sản xuất chủ yếu còn thủ công, chưa được cải 

tiến, cơ sở hạ tầng chưa được quan tâm đầu tư nên còn thiếu và yếu. Sản lượng 

muối sản xuất hàng năm từ 17.000-21.000 tấn, lượng muối sản xuất ra chủ yếu 

do diêm dân tiêu thụ, giá cả thấp và không ổn định. 

* Định hướng quy hoạch ngành muối tỉnh Phú Yên:  

- Tái cơ cấu lĩnh vực sản xuất muối theo hướng tập trung, trong đó đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật sản xuất muối sạch kết tinh trên nền 

trải bạc HDPE để nâng năng suất, chất lượng muối, nâng cao giá trị gia tăng sản 

phẩm muối; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối (đê bao, hệ thống 

thuỷ lợi, giao thông nội đồng, sân phơi, cải tạo đồng muối, nước ngầm). 

- Tổ chức sản xuất theo hướng củng cố, hỗ trợ hoạt động HTX muối trong 

tổ chức sản xuất, thu mua, bảo quản và chế biến sản phẩm cung cấp cho thị 

trường. 

- Về chính sách, tập trung hướng dẫn diêm dân tiếp cận có hiệu quả nguồn 

vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển diện tích muối sạch. 

- Phấn đấu đến năm 2020 diện tích sản xuất muối đạt 220ha (trong đó 

muối sạch khoảng 50%), sản lượng khoảng 35.000 tấn/năm. Giá trị sản xuất đến 

năm 2020 đạt từ 45 - 50 tỷ đồng. 
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11. Ngành thủy lợi 

Năm 2015, toàn tỉnh có 318 công trình thủy lợi các loại. Gồm 44 hồ chứa 

nước các loại với tổng dung tích trữ khoảng 66,479 triệu m3, phục vụ tưới cho 

2.239 ha (bằng 30,46% so với thiết kế); 156 trạm bơm các loại phục vụ tưới cho 

5.272 ha (đạt 53,89%); 116 đập dâng, phục vụ tưới cho 19.473 ha (đạt 63,23%) 

và 2 công trình sử dụng nước sau các nhà máy thủy điện. Hệ thống thủy lợi cơ 

bản chủ động nước tưới cho cây lương thực, trong đó tưới chắc cho gần 49 

nghìn ha lúa 2 vụ (đạt 95%), tưới cho hàng ngàn ha cây công nghiệp dài ngày, 

cây trồng cạn ngắn ngày và nước sinh hoạt dân cư. 

* Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020:  

- Quy hoạch thủy lợi tại lưu vực sông Ba:  

+ Xây dựng 71 công trình thủy lợi, gồm 52 hồ chứa, 10 đập dâng và 9 

trạm bơm điện, sửa chữa nâng cấp 55 công trình thủy lợi đã xuống cấp. Tổng 

dung tích các hồ chứa ứng với mực nước dâng bình thường khoảng 112,41 triệu 

m3, tổng dung tích hữu ích hơn 100 triệu m3, tổng diện tích tưới khoảng 

31.276ha. Trong đó chú trọng các công trình: Thủy điện Đồng Cam hạ, Đồng 

Cam thượng, hồ chứa Suối Cái, Màng Màng, Buôn Đức, Tống Bình, Krông 

Pông, Trung Trinh Thượng, Buôn Thu, Suối Gấu, Đồng Khôn Lớn, Mỹ Lâm, 

nâng cấp hồ Tân Lập; đập Lỗ Chai và trạm bơm Hòa Hội. 

+ Dự án thủy lợi (sau Thủy điện Sông Hinh), bao gồm: Kênh Tây với lưu 

lượng 172.800m3/ng phục vụ tưới phía Tây sông Hinh. Kênh Đông với lưu 

lượng 1.036.800m3/ng phục vụ tưới phía Đông sông Hinh, nhưng nhu cầu tưới 

vùng này chỉ chiếm khoảng 345.600m3/ng. Lượng nước Kênh Đông còn thừa 

khoảng 691.200m3/ng đổ ra sông Bàn Thạch, lượng nước này hoàn toàn đáp 

ứng cho tưới trong nông nghiệp ở lưu vực sông Bàn Thạch với nhu cầu khoảng 

596.160m3/ng. 

- Quy hoạch thủy lợi tại sông Kỳ Lộ: Tiếp tục xây dựng một số công trình 

thủy lợi để đáp ứng nguồn nước tưới ổn định cho nông nghiệp , với lưu lượng 

lớn nhất có thể khai thác được 1-2m3/s trên lưu vực sông Kỳ Lộ. Các công trình 

thủy lợi dự kiến được xây dựng trong lưu vực sông Kỳ Lộ: các hồ chứa: Suối 

Cối, Hố Bầu, Bà Mẫu, Bầu Đá, Đồng Dài, thủy điện Long Nguyên; các đập 

dâng: Bà Quán, Kỳ Lộ, Suối Cái, Sông Mun, Đồng Hội, Ông Sương; các trạm 

bơm: Vực Là, Vực Bà Gắt, Vực Miễu, Gò Thành, Vực Ông Đệ. Các công trình 

phòng chống lũ lụt, ngăn mặn: Kè Phú Sơn, Miễu Chính, Bình Thạnh, Quảng 

Đức, Phú Hội, kè sông Vét, để ngăn mặn An Cư, Mỹ Phú. 

- Quy hoạch thủy lợi tại sông Bàn Thạch: Tiếp tục xây dựng các công 

trình thủy lợi: Hồ chứa Mỹ Lâm, đập Nước Nóng, đập Đá Đen. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Tỉnh Phú Yên chủ trương tập trung ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp 

chế biến tinh, sâu; đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến.  

- Đối với Sản phẩm trồng trọt: Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư liên 

kết với nông dân với tổ chức đại diện nông dân trong chuỗi sản xuất, chế biến và 

tiêu thụ lúa hàng hoá. Sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp 

với thổ nhưỡng, quy trình canh tác thâm canh, công nghệ tưới tiết kiệm, kết hợp 

với bón phân; đưa nhanh cơ giới hoá vào các khâu sản xuất, thực hiện các tiêu 

chuẩn kỹ thuật trong chế biến. 

- Đối với Sản phẩm chăn nuôi: Khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ 

chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị, từ sản 

xuất giống, thức ăn đến chế biến, tiêu thụ để nâng cao năng suất, giảm bớt chi 

phí, tăng hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi. Tổ chức phát triển theo hướng 

Tổ hợp tác chăn nuôi, cộng đồng làng xã chăn nuôi, tạo ra sản phẩm lớn kết nối 

thị trường, nhà máy chế biến hoặc cơ sở giết mổ tập trung tiêu thụ ở các chợ, 

siêu thị, tiêu thụ ngoài Tỉnh. 

- Đối với Sản phẩm thủy sản: Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 

xây dựng các cơ sở chế biến và xuất khẩu, gắn với phát triển nuôi trồng thuỷ 

sản, đánh bắt thuỷ sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất 

lượng đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó giảm chế biến 

thô và sơ chế, nâng cao tỷ trọng chế biến các mặt hàng giá trị gia tăng, đa dạng 

hoá các sản phẩm chế biến và thị trường tiêu thụ phù hợp với thị hiếu, văn hoá 

tiêu dùng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của địa phương; mở rộng áp dụng 

hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo ISO, HACCP, GMP, SSOP…; 

nghiên cứu và đầu tư ứng dụng công nghệ trong bảo quản và chế biến sau thu 

hoạch (công nghệ cấp đông sản phẩm (CAS), giảm tỷ lệ thất thoát và tiêu thụ có 

giá trị cao. Phát triển chế biến, tiêu thụ thuỷ sản trong mối liên kết chuỗi sản 

xuất nuôi trồng, khai thác, chế biến, thương mại sản phẩm thuỷ sản để nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngư dân khai thác. 

- Đối với Sản phẩm lâm sản: Khuyến khích liên kết các doanh nghiệp và 

các tác nhân trong các khâu trồng rừng, khai thác, chế biến và dịch vụ để hình 

thành chuỗi giá trị của sản phẩm lâm nghiệp, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, 

trong đó có được diện tích đủ lớn và ổn định để có thể cung cấp khối lượng gỗ 

đủ lớn hàng năm cho thị trường. Chú trọng liên kết, liên doanh giữa các thành 

phần kinh tế, đặc biệt là giữa các công ty lâm nghiệp với hộ gia đình để trồng 

rừng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

- Đối với Sản phẩm diêm nghiệp: Tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư xây 

dựng cơ sở chế biến muối bột, muối Iốt và muối tẩm gia vị tại khu vực thôn 

Tuyết Điểm và lân cận vùng sản xuất muối. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Nguồn lao động nông thôn của tỉnh chiếm khoảng 74% lực lượng lao 

động xã hội toàn tỉnh, trong đó lao động nông, lâm ngư nghiệm chiếm khoảng 

48,6% dân số trong độ tuổi lao động. Lao động qua đào tạo chiếm 55%, trong đó 

đào tạo nghề đạt 41%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 25 

triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều là 

12,62%, trong đó khu vực nông thôn là 14,69%. 

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động tổng vốn đầu tư cho xây 

dựng NTM là gần 8.700 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách (bao gồm vốn ngân sách 

Trung ương, địa phương, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) gần 

3.087 tỉ đồng (chiếm 35,5%); người dân góp gần 923,5 tỉ đồng (chiếm 10,6%); 

doanh nghiệp đóng góp trên 843,4 tỉ đồng (chiếm 9,7%). Sau 5 năm thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Phú Yên được 

đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục 

được củng cố, thu nhập, điều kiện sống của nhân dân được nâng cao, số hộ 

nghèo giảm đáng kể. Đến tháng 12/2015 mức đạt bình quân toàn tỉnh là 12,42 

tiêu chí/xã. Riêng đối với 3 huyện miền núi bình quân đạt 10,36 tiêu chí/xã, tăng 

6,27 tiêu chí so với năm 2012.  

Hiện toàn tỉnh có 17 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

chiếm 19,3%, trong đó có 1 xã đạt chuẩn năm 2014 và 16 xã đạt chuẩn năm 

2015. 

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

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

phấn đấu đến năm 2020 có 2 đơn vị cấp huyện (huyện Tây Hòa và Phú Hòa) và 

trên 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm trên 65% tổng số xã), số xã còn lại 

bình quân đạt trên 10/19 tiêu chí. Cùng với đó là 85% tỷ lệ thôn, buôn, khu phố 

văn hóa đạt 85%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 

bình quân 2 - 2,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm bình quân 3 - 4%/năm; 

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

tâm xã và cụm dân cư với 100% số hộ gia đình nông thôn được cung cấp nước 

hợp vệ sinh cơ bản; 90% dân số đô thị được dùng nước sạch; 100% chất thải y 

tế, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy 

hại được thu gom và xử lý; trên 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn 

môi trường; 100% khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, tỉnh đảm bảo tỷ lệ rác 

thải được thu gom, xử lý đạt 95%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 

thôn đạt khoảng 45 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 hiện hành cho các ngành kinh tế là 

19.496 tỷ đồng, tăng 12.272 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó đầu tư cho 

ngành nông lâm nghiệp thủy sản được 1.426 tỷ đồng (chiếm 7,21% tổng vốn đầu 

tư toàn tỉnh). 

Giai đoạn 2016 - 2020, Phú Yên tập trung huy động các nguồn lực đầu tư 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao: khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Phú Yên được đầu tư xây dựng tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, với diện 

tích giai đoạn 1 khoảng 460ha, giai đoạn 2 khoảng 620ha. Đây là một trong 

mười khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả nước được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt thuộc quy hoạch tổng thể đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030.  

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên phục vụ sản xuất cho 

tỉnh Phú Yên và vùng duyên hải Nam Trung bộ, tập trung vào lĩnh vực trồng 

trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế 

phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi; là khu vực thực hiện các hoạt động như 

nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình và chuyển giao quy trình 

công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

đào tạo nhân lực công nghệ cao ngành nông nghiệp. 

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 đạt 76 triệu USD. 

 


