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TỈNH QUẢNG NAM 

 

1. Thông tin chung 

Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm của 

miền Trung, trên địa bàn hiện có 18 đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm 2 

thành phố, 1 thị xã và 15 huyện), với 247 đơn vị cấp xã (25 phường, 12 thị trấn, 

210 xã). Tọa độ địa lý của tỉnh nằm trong khoảng 108026’16” đến 108044’04” độ 

kinh đông và từ 15023’38” đến 15038’43” độ vĩ bắc. Vị trí địa lý của tỉnh: 

- Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. 

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum. 

- Phía tây giáp các tỉnh Sekong (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). 

- Phía Đông giáp biển Đông. 

Địa hình tỉnh Quảng Nam tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông, 

hình thành ba vùng sinh thái: vùng núi cao, vùng trung du, vùng đồng bằng và ven 

biển; bị chia cắt theo các lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ có mối quan hệ 

bền chặt về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái đa dạng với các hệ sinh thái đồi 

núi, đồng bằng, ven biển. 

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới điển hình, chỉ có 2 mùa là mùa 

khô và mùa mưa, ít chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền Bắc. Nhiệt độ trung 

bình năm 20 - 21oC, không có sự cách biệt lớn giữa các tháng trong năm. Lượng 

mưa trung bình 2.000 - 2.500 mm nhưng phân bố không đều theo thời gian và 

không gian. 

Quảng Nam có vị trí rất thuận lợi để kết nối với các địa phương khác của Việt 

Nam và thế giới: 

- Nằm ở trung độ của Việt Nam, phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng - trung 

tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo của miền Trung; phía Nam giáp tỉnh Quảng 

Ngãi; phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phía Đông giáp biển 

Đông; cách Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 01 giờ bay. 

- Nằm ở trung tâm của khu vực ASEAN, trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - 

Tây, thuận lợi trong vận chuyển đường bộ sang Lào, Campuchia, Thái Lan, 

Myanmar và đường biển sang các nước khác thuộc khu vực ASEAN. 

- Trong bán kính 3.200 km, Quảng Nam là trung tâm của các vùng kinh tế 

năng động nhất khu vực Đông Á như Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản; trong vòng 04 đến 05 giờ bay sẽ tiếp cận đến hầu hết các sân bay lớn nhất 

khu vực châu Á Thái Bình Dương. 
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2. Dân số và lao động 

 Quảng Nam là một tỉnh có kinh tế tương đối phát triển nằm trong vùng kinh 

tế trọng điểm Trung Bộ. Dân số tính đến 31/12/2015 có 1.480,79 nghìn người. 

Trong đó, dân số thành thị là 356,84 nghìn người, chiếm 24,1%, dân số nông thôn 

là 1.123,95 nghìn người, chiếm 75,9%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 140 người/km2, 

cao nhất là thành phố Hội An với tỷ lệ 1.475 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên của tỉnh  hàng năm là 10,58‰. 

Trong những năm qua, Quảng Nam là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao trong 

vùng kinh tế trọng điểm cũng như trên toàn quốc tuy vậy tình hình phát triển dân 

số và lao động vẫn luôn được quan tâm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh 

thô liên giữ trong khoảng 17‰ (đạt 17,41‰ năm 2011 và 17,07‰ năm 2015). 

Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2015 là 900.743 người (chiếm 

60,83% dân số toàn tỉnh), đạt tốc độ tăng bình quân 1,48%/năm giai đoạn 2011 - 

2015. Số lao động được tạo việc làm là 874,15 nghìn người, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo chiếm 16,87%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 2,95%. 

 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 hộ nghèo giảm bình quân khoảng 2-2,5%/năm. 

- Lao động nông nghiệp dưới 40%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 

65%; lao động qua đào tạo nghề chiếm khoảng 55%. 

- Giải quyết việc làm mới tăng thêm 5 năm: 75.000 lao động, bình quân mỗi 

năm 15.000 lao động; 

- Tỷ lệ đô thị hóa trên 32%. 

- Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Trong giai đoạn từ 2011 - 2015, Quảng Nam đã đạt được các thành tựu quan 

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

(theo giá so sánh 2010) năm 2010 đạt 27.708 tỷ đồng, năm 2015 đạt 44.283 tỷ 

đồng (đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,44%/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 công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất (14,6%/năm), khu vực 

nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (4,74%/năm). Nhìn 

chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam luôn đạt mức cao trong số 

các tỉnh vùng kinh tế trong điểm Trung bộ cũng như trên toàn quốc.  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh cũng tăng khá nhanh. Năm 2011 đạt 

22,18 triệu đồng, năm 2015 đạt 38,36 triệu đồng (tăng 16,18 triệu đồng). 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế đang 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 nghiêp, xây dụng; dịch vụ, du lịch đồng thời giảm nông lâm 

nghiệp thủy sản. Năm 2011: nông lâm thủy sản đạt 20,32%, công nghiệp và xây 

dựng đạt 41,5%, dịch vụ và du lịch đạt 38,19%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 

15,3%; 44,78%; 39,93%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 17.741 tỷ đồng, chi ngân sách năm 

2015 toàn tỉnh là 25.060,95 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách: năm 2015 âm 

7.319,95 tỷ đồng. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10%-

10,5%/năm. 

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng từ 75 - 80 triệu đồng; thu 

nhập bình quân đầu người hơn 45 triệu đồng. 

- Cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 

khoảng 90% (công nghiệp - xây dựng hơn 46%, dịch vụ 44%); nông nghiệp 

khoảng 10% 

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 16%/năm. 

- Thu ngân sách tăng bình quân trên 15% 

- Tỷ trọng đầu tư so với tổng sản phẩm trên địa bàn trên 30%. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 chuyển 

dịch không nhiều, tăng nhẹ tỷ trọng ngành thủy sản, lâm nghiệp và giảm nhẹ tỷ 

trọng khu vực nông nghiệp. Cụ thể, năm 2011 cơ cấu khu vực nông nghiệp theo 

ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 66,88% - 5,49% - 27,63% 

thì đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm 

xuống 64,22%; tỷ trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 28,37% tổng giá trị sản 

xuất toàn ngành; ngành lâm chiếm tỷ trọng nhỏ (chiếm 7,41% tổng giá trị sản xuất 

khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng trưởng bình quân 4,48%/năm giai đoạn 2011 

- 2015 trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ (12,74%/năm), chăn nuôi tăng 

5,31%/năm, trồng trọt tăng 3,94%/năm. Ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 

bình quân 13,79%/năm, tăng chủ yếu ở lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác 

(19,84%/năm giai đoạn 2011 - 2015), thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và 

lâm sản khác tăng 7,81%/năm, lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp tăng 5,96%/năm, chỉ 

duy nhất lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng giảm 1,95%/năm. Ngành thủy sản đạt 

tốc độ tăng trưởng bình quân 6,24%/năm. 

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

dịch theo hướng giảm lĩnh vực trồng trọt (từ 72,57% năm 2011 xuống còn 71,09% 

năm 2015), tăng dần lĩnh vực chăn nuôi (từ 25,04% năm 2011 lên 25,67% năm 

2015). Cơ cấu ngành dịch vụ cũng tăng nhưng tương đối ít từ 2,39% năm 2011 lên 

3,24% năm 2015. 

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

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

khác có xu hướng tăng (từ 62,45% năm 2011 lên 76,84% năm 2015) cùng với  tỷ 

trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ giảm nhẹ (từ 2,92% năm 2011 còn 2,35% năm 

2015). 

Trong nội bộ ngành thủy sản, với bờ biển dài cùng ngư trường lớn, khai thác 

thủy sản vẫn là thế mạnh của tỉnh. Tỷ trọng khai thác thủy sản từ tự nhiên đang 

tăng dần (từ 62,76% năm 2011 lên 65,13% năm 2015) và giảm dần tỷ trọng nuôi 

trồng thủy sản (từ 36,07% năm 2011 xuống 33,79% năm 2015). 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông lâm, thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 

bình quân hằng năm 4% (giai đoạn 2016 - 2020). Năm 2020, tỷ trọng giá trị sản 

xuất nông nghiệp chiếm 60%, thuỷ sản chiếm 28%, lâm nghiệp chiếm 12% trong 

cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản. Tỷ trọng chăn nuôi đạt 35% trong cơ 

cấu nội bộ ngành nông nghiệp. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 880.689 ha chiếm 

83,29% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 190.737 ha chiếm 21,7% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 103.403 ha, chiếm 54,2% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 60.857 ha, chiếm 58,9% diện 

tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 87.334 ha, chiếm 45,8% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 685.976 ha, chiếm 77,9% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 245.647 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 310.929 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 129.399 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 3.680 ha, chiếm 0,4% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất làm muối có 9 ha. 

- Đất nông nghiệp khác có 288 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 857.627 ha, giảm 23.062 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 7.760 ha còn 53.097 ha. Đất trồng cây lâu năm có 

47.604 ha, giảm 39.730 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 719.222 ha, tăng 33.946 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 1.180 ha còn 2.500 ha vào năm 2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Ngành trồng trọt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 chuyển dịch không 

nhiều. Cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm cây hàng năm chuyển dịch theo hướng 

giảm giá trị cây lương thực hàng năm (từ 49,7% năm 2011 xuống 47,2% năm 

2015) và tăng nhẹ giá trị sản xuất cây rau đậu (từ 24,9% năm 2011 lên 25,1% năm 

2015), giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm hầu như không thay đổi (đạt 

6,6% năm 2011 và đạt 6,7% năm 2015).  

Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm chuyển dịch không nhiều. Giá trị 

sản xuất cây ăn quả đạt giảm từ 7,3% năm 2011 còn  6,1% năm 2015, giá trị sản 

xuất cây công nghiệp lâu năm tăng nhẹ từ 2,7% năm 2011 lên 3,1% năm 2015. 

Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 75,3 triệu đồng, tăng 18,6 triệu 

đồng so với năm 2011.  

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ cấu kinh tế ngành có sự 

chuyển dịch theo hướng tích cực. Phương thức sản xuất thâm canh cao, hàng hóa 

tập trung ngày càng phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kĩ thuật…đã hình 

thành nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, vùng sản xuất chuyên 

canh và cánh đồng mẫu lớn cho hiệu quả cao. Công tác liên kết sản xuất, bao tiêu 

sản phẩm cho nông dân được chú trọng thực hiện, đến nay đã kết nối được với 80 

doanh nghiệp liên kết với HTX, nông dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

 Định hướng đến năm 2020:  

Tập trung chuyển mạnh nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đặc biệt là tăng cường đẩy mạnh 

xúc tiến, bổ sung quy hoạch tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp vào đầu tư nông 

nghiệp. Tập trung thực hiện các giải pháp chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây 

trồng, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào 

sản xuất. Tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức của nông dân chuyển đổi từ 

tập quán sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang hình thức quy mô lớn; Chú trọng liên 

kết trong sản xuất, doanh nghiệp hóa sản phầm và xã hội hóa đầu tư. 

- Bảo vệ quỹ đất chuyên trồng lúa nước theo quy hoạch (còn 39.500 ha năm 

2020) nhưng giảm diện tích gieo trồng lúa nước còn dưới 75.000 ha. Tăng diện 

tích cây nguyên liệu thức ăn gia súc và chế biến dầu thực vật, ngô đạt 17.000 ha 

năm 2020, lạc đạt 15.000 ha. 

- Diện tích rau, đậu, củ, quả thực phẩm 22.000 ha; trong đó, đậu các loại 

8.000 ha (bao gồm đậu nành). Hình thành các vùng chuyên canh rau theo hướng 

VietGAP, diện tích rau được chứng nhận VietGAP đạt 800 - 1.000 ha.. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) giảm mạnh từ 73,87% 

năm 2011 xuống 68,52% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm 

tăng từ 24,33% năm 2010 tăng lên 25,04% năm 2015. Trong giai đoạn 2011 – 

2015, việc giảm giá trị sản xuất nhóm gia súc là do giá trị sản xuất của đàn lợn 

không tăng nhiều (giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân đạt 0,56%/năm) do số 

lượng đàn giảm (năm 2015 còn 511,17 nghìn con, giảm 14,95 nghìn con), trong 

khi đó giá trị sản xuất của nhóm gia cầm tăng mạnh (giá trị sản xuất tăng trưởng 

bình quân đạt 5,9%/năm). Ngoài ra, tỉnh cũng đang hướng tới việc chăn nuôi tập 

trung, liên kết sản xuất, chăn nuôi gia công. 

Giai đoạn 2010 - 2015, đối với quy mô đàn gia súc: quy mô đàn trâu và bò tại 

tỉnh Quảng Nam có xu thế tăng, trong khi đàn lợn có xu thế giảm. Quy mô đàn gia 

cầm có xu hướng tăng. Ngoài ra tỉnh cũng đã giảm các loại hình chăn nuôi khác 

như dê. Tuy xu hướng chăn nuôi của tỉnh biến động khó nắm bắt nhưng sản lượng 

thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng dù không nhiều (đạt 0,58%/năm). Sản lượng 

thịt hơi năm 2015 đạt 53.054 tấn. Sở dĩ có kết quả này vì sự áp dụng các mô hình 

chăn nuôi tập trung, gia công, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp cùng với đó 

là chất lượng đàn vật nuôi của Quảng Nam ngày càng được nâng cao, kể cả chất 

lượng con giống và kỹ thuật chăn nuôi.  

 Định hướng quy hoạch đến năm 2020: 

Ưu tiên đầu tư thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

Ứng dụng công nghệ sinh học và các giải pháp khoa học - công nghệ phục vụ phát 

triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường; áp dụng GAP và các quy 

trình sản xuất “sạch hơn” gắn với quản lý chuỗi sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng; đẩy nhanh tốc độ cơ 

giới hóa một số khâu trong sản xuất, chế biến, bảo quản, giảm tổn thất sau thu 

hoạch. 

Năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 35% trong cơ cấu nội 

bộ ngành nông nghiệp. Đến năm 2020, dự kiến tổng đàn lợn 600.000 con; tổng 

đàn trâu, bò 260.000 con và tổng đàn gia cầm khoảng 8 - 10 triệu con; trong đó, 

trang trại chiếm 30 - 35% khối lượng sản phẩm chăn nuôi. 
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8. Ngành thủy sản 

 Quảng Nam cũng là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế 

thủy sản. Giai đoạn 2011 - 2015, mặc dù diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 

đạt 6.533 ha, giảm 455 ha so với năm 2011 nhưng sản lượng nuôi trồng năm 2015 

vẫn đạt 97.666 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 6,57%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 78,17 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 

44,46% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,44%/năm. 

Sản lượng khai thác thủy sản biển năm 2015 tăng khá là nhờ áp dụng nhiều mô 

hình liên kết sản xuất, công nghệ khoa học tiên tiến với giống cá cho năng suất cao 

trong nuôi trồng thủy sản. Đối với khai thác thủy sản nhờ thời tiết thuận lợi, năng 

lực khai thác tăng, tàu thuyền làm dịch vụ thủy sản đảm bảo khâu cung ứng, tiêu 

thụ.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 175,83 nghìn tấn, tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 6,52%/năm. 

  Định hướng quy hoạch đến năm 2020:  

Tăng đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản tập trung ổn định, phát 

triển giống thủy sản, giám sát môi trường, quản lý dịch bệnh và thú y thủy sản. 

Tiếp tục đầu tư cảng cá Hồng Triều, Cửa Đại và dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp 

trong các khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá; đầu tư thiết bị công nghệ chế biến, 

bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ cải hoán, đóng mới tàu công suất lớn và các trang 

thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc, khai thác hiện đại, công nghệ cao, nhằm đảm 

bảo an toàn và tăng hiệu quả sản xuất; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo sinh kế 

cho ngư dân nghèo vùng bãi ngang ven biển. 

Năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản chiếm 28% trong cơ cấu 

giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản. Sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 65.000 tấn, 

nuôi trồng đạt 25.000 tấn; trong đó, tôm nuôi: 15.000 tấn.  
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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 76,84%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 14,36%, thu nhặt sản phẩm từ rừng 

chiếm 2,35%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 6,45%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch theo 

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

rừng cùng lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Quảng Nam năm 2015 đạt 685.976 ha 

(rừng sản xuất đạt 245.647 ha, rừng phòng hộ đạt 310.929 ha, rừng đặc dụng 

129.399 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 685.976 ha (rừng tự nhiên đạt 

440.328 ha, rừng trồng đạt 245.647 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ 

là 702 nghìn m3, để lấy củi là 800 nghìn ste.  

  Định hướng quy hoạch đến năm 2020:  

Tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) giai đoạn đến năm 2020 

đạt tốc độ bình quân  1,5 - 2%/năm; Năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành lâm 

nghiệp chiếm 12% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản. 

Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cung ứng các giống cây lâm nghiệp chất 

lượng cao, quy trình khai thác hợp lý và gây trồng song mây, các cây dược liệu và 

các sản phẩm ngoài gỗ có giá trị khác; tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm 

lâm, năng lực dự báo và phòng cháy chữa cháy rừng; đầu tư phát triển mô hình 

quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ môi trường rừng. 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng, theo hướng đẩy mạnh 

chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ khai thác gỗ non, xuất khẩu dăm gỗ, sang khai thác 

gỗ lớn nhằm tạo vùng nguyên liệu tập trung, cung cấp nguyên liệu gỗ cho công 

nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu. 

Trồng rừng tập trung bình quân 15.000 ha/năm; nâng độ che phủ rừng đạt 

trên 50%. Diện tích cây keo nguyên liệu ổn định đạt 80.000 ha, cao su đạt 30.000 

ha. Khối lượng gỗ rừng trồng khai thác hằng năm trên 1 triệu tấn. 

Về cơ cấu 3 loại rừng đến năm 2020: Đất lâm nghiệp có rừng: 719.222 ha, 

trong đó: Rừng đặc dụng 133.780 ha, rừng phòng hộ 327.700 ha, rừng sản xuất 

258.442 ha. 
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10. Ngành sản xuất muối 

 Theo số liệu thống kê, diện tích đất làm muối của tỉnh Quảng Nam có 9 ha. 

Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành là địa phương có diện tích làm muối tập trung lớn 

nhất tỉnh Quảng Nam với sản lượng trung bình hằng năm đạt 1.200 tấn. Từ năm 

2010, diêm dân bắt đầu chuyển hình thức sản xuất muối truyền thống trên nền 

ruộng cát sang làm muối trên ruộng có phủ bạt nên hạt muối trắng, sạch được thị 

trường ưa chuộng. Hiện nay, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng 

hợp Tam Hòa đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất muối iốt nhằm tận dụng 

nguồn muối dồi dào tại địa phương đang góp phần tạo đầu ra ổn định cho nghề 

làm muối. 

 Định hướng đến năm 2020, xã Tam Hòa có chủ trương mở rộng thêm 40 ha 

muối để tạo thêm việc làm cho người dân địa phương 
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11. Ngành thủy lợi 

 Đến năm 2015, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 73 hồ chứa nước lớn nhỏ, 194 

trạm bơm điện, 602 đập dâng, có 49 tuyến kè với chiều dài trên 46 km, 209 km đê 

sông và đê biển (trong đó có trên 40 km trực tiếp với cửa biển còn lại là đê sông). 

Các công trình thuỷ lợi đã tưới chủ động cho khoảng 70.000 ha lúa (đạt tỷ lệ 

khoảng trên 80%) và khoảng 13.000 ha cây màu, cây công nghiệp, góp phần quan 

trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân nông 

thôn trên địa bàn tỉnh. 

Giai đoạn 2011 - 2015, các địa phương đã tiến hành xây mới, nâng cấp, sửa 

chữa 176 công trình thủy lợi nhỏ. Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh có thêm hơn 3.157 ha 

đất sản xuất lúa chủ động nguồn nước tưới. Toàn tỉnh cũng đã triển khai thi công 

89 công trình thủy lợi hóa đất màu đảm bảo phục vụ tưới cho 2.157 ha chuyên 

canh, xen canh các loại rau đậu và cây trồng cạn chủ lực. Đồng thời kiên cố hóa 

370 km kênh mương loại 3 để tưới ổn định cho hơn 11.200ha đất canh tác. 

 Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020:  

Đầu tư thủy lợi theo hướng đa chức năng vừa phục vụ cho nhiều loại cây 

trồng, vừa có thể phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, cung cấp nước cho dân sinh, sản 

xuất công nghiệp; tập trung vốn đầu tư cho công trình thủy lợi Hố Do, Lộc Đại 

Nam, Đồng Bò, Chấn Sơn, Đá Vách, Thạch Bàn,… và các công trình thuỷ lợi nhỏ 

ở trung du, miền núi để giải quyết nhu cầu bức xúc về nước của các vùng còn bị 

khô hạn nặng. 

Nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư, kiên cố kênh mương, thuỷ 

lợi hoá đất màu, đất vườn; hỗ trợ về công nghệ, dịch vụ tư vấn về các phương 

pháp tiết kiệm nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

Nâng cấp các tuyến đê biển ở các địa phương: Núi Thành, Duy Xuyên, Hội An; kè 

suối Tây Yên. 

Giai đoạn 2016 - 2020 Quảng Nam sẽ tiếp tục kiên cố hóa ít nhất 400 km 

kênh mương loại 3. Đồng thời kiên cố hóa 100 km kênh mương loại 2. Đối với 

thủy lợi hóa đất màu, sẽ thi công thêm 60 công trình. Còn về thủy lợi nhỏ, cũng sẽ 

xây mới, nâng cấp, sửa chữa thêm 60 công trình. 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn  

 Năm 2015, Quảng Nam có 44 làng nghề và làng nghề truyền thống, trong đó 

có 28 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận. Tổng số cơ 

sở sản xuất tham gia hoạt động ngành nghề tại các làng nghề là 3.005 cơ sở; trong 

đó: Doanh nghiệp (05), chiếm 0,17 %; HTX (04), chiếm 0,13 %; THT (07), chiếm 

0,23 %;  hộ làng nghề (2.989 hộ), chiếm 99,47 %. Số lao động trong làng nghề là 

5.981 lao động, chủ yếu là lao động nữ và độ tuổi trung niên, lớn tuổi. Lao động 

trẻ (dưới 35 tuổi) rất ít, tập trung chủ yếu ở Làng nghề mộc Kim Bồng. Mức thu 

nhập bình quân chung/lao động/tháng năm 2015 từ 03 triệu đồng trở xuống chiếm 

khoảng 60%.  

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Hầu hết các làng nghề duy trì ổn định 

nhờ gắn với phát triển du lịch như: Làng nghề mộc Kim Bồng, Làng nghề gốm 

Thanh Hà (Hội An), một số làng nghề còn gặp nhiều khó khăn, tính ổn định thấp.  

 Phương hướng phát triển giai đoạn 2016 – 2020: bảo tồn và phát triển làng 

nghề, làng nghề truyền thống gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; khai thác các tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo ra những sản 

phẩm đặc trưng, mang dấu ấn, thương hiệu của làng nghề Quảng Nam; Phát triển 

làng nghề trên cơ sở phát triển hài hòa giữa sản xuất hàng hóa với bảo vệ môi 

trường và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 

Quy hoạch làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với các điểm, tuyến du 

lịch, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; triển khai xây dựng quy 

hoạch vùng nguyên liệu (đất sét; đất trồng cói lát, tre, mây...) và rà soát lại các 

làng nghề đã có quy hoạch, thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường đến các khu, cụm công nghiệp, cụm làng nghề đã được quy hoạch. 

Đào tạo nguồn nhân lực, lao động; công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyến thống; công nhận nghệ nhân và thợ giỏi; sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu; cấp con dấu xác thực “ Craft in Quảng Nam” đối với sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm 

đầu tư, toàn tỉnh đã bê tông hóa hơn 1.548 km đường giao thông nông thôn, gần 

390 km giao thông nội đồng và cứng hóa 2.798 km giao thông nông thôn, đồng 

thời sửa chữa, nâng cấp và xây dựng xây dựng nâng cấp sửa chữa 176 công trình 

thủy lợi, trong đó, có nhiều hồ chứa nước lớn, kiên cố hóa trên 300 km kênh 

mương các loại và nhiều công trình thủy lợi hóa đất màu, thủy lợi nhỏ…đảm bảo 

phục vụ tưới cho 3.157 ha. 

Hệ thống thủy điện đã được rà soát quy hoạch đảm bảo an toàn và sử dụng 

hợp lý tài nguyên nước. Đến nay, các dự án thủy điện đã đi vào hoạt động góp 

phần bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia, phục vụ phát triển sản xuất và đời 
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sống nhân dân. Mạng lưới điện cao thế, hạ thế được đầu tư mới và nâng cấp, bảo 

đảm cung cấp điện sinh hoạt đến 98% số xã và phục vụ sản xuất ở các khu, cụm 

công nghiệp. Hệ thống bưu chính, viễn thông được duy trì, phát triển. Mạng điện 

thoại di động được phủ sóng toàn tỉnh, thuê bao điện thoại, internet tăng nhanh. 

Đường truyền cáp quang nối đến 98% số xã với chất lượng ổn định, đảm bảo phục 

vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

 Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn đến năm 2020: 

- Về giao thông: đến năm 2020 đảm bảo giao thông thuận lợi đến trung tâm 

tất cả xã. Đối với hệ thống đường GTNT tiếp tục kiên cố hóa mặt đường các tuyến 

đường đất, nâng tỷ lệ đường kiên cố hóa đạt chuẩn nông thôn mới, mở rộng nền 

đường các tuyến hiện có, cải tạo các điểm đấu nối, bổ sung các điểm tránh xe để 

tạo mỹ quan và thuận lợi cho cơ giới hóa nông thôn. Đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch, nâng tỷ lệ đường giao thông nội động cứng hóa đạt tỷ lệ 70%. Đến cuối 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm 549 km đường GTNT được bê tông hóa. 

Tổng số đường GTNT được bê tông hóa đạt 4.466 km, tỷ lệ 68,08%; còn 31,92% 

với chiều dài 2.094 km đường đất tiếp tục thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo. 

- Về thủy lợi và sử dụng tổng hợp nguồn nước: tiếp tục đầu tư mở rộng hệ 

thống các công trình thuỷ lợi như: Việt An, đập dâng An Trạch, kênh Thái Xuân, 

kiên cố hoá hệ thống kênh mương và nghiên cứu đầu tư hỗ trợ xây dựng các công 

trình kè chống xói lở bờ sông Thu Bồn, Vu Gia ở Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, 

Duy Xuyên và Trà My; đập ngăn mặn Duy Thành (Duy Xuyên), xây dựng hồ 

chứa nước Đông Tiễn (Bình Trị - Thăng Bình) và một số công trình thuỷ lợi nhỏ ở 

các huyện trung du, miền núi. Quy hoạch và chỉnh trị hệ thống sông Thu Bồn, Vu 

Gia. Cân bằng nguồn nước trên địa bàn Tỉnh để phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

công nghiệp và dân sinh. 

Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tại các khu công nghiệp và thị xã, thị 

trấn, tiếp tục đầu tư công trình nước sạch tại các trung tâm huyện lỵ. 

- Hệ thống cấp điện: đầu tư xây dựng theo nhiệm vụ được giao đối với các dự 

án điện bao gồm cả nguồn và lưới điện theo quy hoạch ngành được Bộ Công 

nghiệp phê duyệt như: các tuyến đường dây cao thế 110 KV, 220 KV Đà Nẵng - 

Dung Quất, Đà Nẵng - Thành Mỹ, đường dây 500 KV Đà Nẵng - Dung Quất - 

Plâyku. Hoàn chỉnh mạng lưới đường dây 20 KV trên địa bàn Tỉnh bằng các 

nguồn vốn ODA. Nâng cấp trạm điện Tam Hiệp và Tam Kỳ từ 40 MVA lên 50 

MVA 2 x 25, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc 2 x 25 MVA. Bổ sung trạm 

biến áp 110 MVA tại Thăng Bình, các dự án xây dựng 08 nhà máy thuỷ điện theo 

quy hoạch hệ thống thuỷ điện bậc thang Vu Gia - Thu Bồn đã được phê duyệt; 

thông qua kêu gọi đầu tư nước ngoài (BOT) xây dựng nhà máy điện 60 MW tại 

Núi Thành. Phấn đấu đến năm 2005 đưa điện lưới đến 100% huyện lỵ và 90% hộ 

dân sử dụng điện, đến năm 2015 đạt 100% hộ được sử dụng điện. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

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

nông thôn mới là 16.918,954 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 

5.233,954 tỷ đồng (chiếm 31%); vốn tín dụng là 10.480.000 tỷ đồng (chiếm 62%); 

vốn huy động từ doanh nghiệp, hợp tác xã là 278.000 tỷ đồng (chiếm 2%); nhân 

dân đóng góp (quy ra giá trị) là 927.000 tỷ đồng (chiếm 5%). Sau gần 5 năm thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Quảng Nam 

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, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn 

Nông thôn mới của tỉnh là 11,5 tiêu chí/xã (240 xã), tăng 8,89 tiêu chí/xã so với 

năm 2010. Theo đó, chia theo 5 nhóm kết quả như sau: Nhóm I (đạt 19 tiêu chí) có 

53 xã; Nhóm II (từ 15-18 tiêu chí) có 9 xã; Nhóm III (từ 10-14 tiêu chí) có 47 xã; 

Nhóm IV (từ 5-9 tiêu chí) có 89 xã và Nhóm V (dưới 5 tiêu chí) có 6 xã. 

 Mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2016-2020 như sau: Đến năm 2020 có trên 

50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí, không còn 

huyện không có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh sẽ có 2 huyện đạt chuẩn huyện 

nông thôn mới, 1 thị xã và 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới. Giai đoạn này sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 53 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 112 

xã. Cùng với đó là tất cả nhà văn hoá thôn đảm bảo đủ điều kiện hoạt động; 100% 

trung tâm văn hoá - thể thao đủ điều kiện hoạt động; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình 

quân từ 2-2,5%/năm; xây dựng nghĩa trang tại 100% xã; xây dựng hệ thống thoát 

nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư với 95% số hộ gia đình nông thôn được 

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

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

được thu gom và xử lý; trên 90% 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 95% chất thải y tế 

được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá so sánh thực hiện cho các ngành kinh tế 

là 16.020.170 triệu đồng, tăng 4.714.741 triệu đồng so với năm 2012, trong đó đầu 

tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 796.661 triệu đồng (chiếm 4,97% 

tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

 Giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Nam Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư 

hiệu quả các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống 

người dân; trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước sạch, thiết 

chế văn hóa - thể thao cơ sở phục vụ nhân dân. Cùng với đó là phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các ngành nghề chủ lực, mũi nhọn của tỉnh. 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 566,08 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 0,96 triệu USD, hàng lâm sản 

đạt 84,22 triệu USD, hàng thủy sản đạt 19,45 triệu USD. Các nông sản xuất khẩu 

chủ yếu là: hàng thủy sản 19,45 triệu USD, gạo 962 tấn, hàng dệt may 167,1 triệu 

USD, sản phẩm gỗ, mộc 13,795 triệu USD, gỗ nguyên liệu giấy 68,64 triệu USD. 

  

 

 


