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TỈNH TÂY NINH 

1. Thông tin chung 

Tây Ninh là một tỉnh ở Đông Nam Bộ, Việt Nam, nối cao nguyên Nam 

Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, vừa mang đặc điểm của một cao 

nguyên, vừa có dáng dấp, sắc thái của vùng đồng bằng, Toàn tỉnh có 9 đơn vị 

hành chính cấp huyện (gồm 1 thành phố và 8 huyện), 95 đơn vị hành chính cấp 

xã (gồm 8 thị trấn, 7 phường và 80 xã). Tọa độ của tỉnh từ 10057’08’’ đến 

11046’36’’ vĩ độ Bắc và từ 105048’43” đến 106022’48’’ kinh độ Đông, vị trí: 

- Phía Đông giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước. 

- Phía Nam và Đông Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An 

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp 2 tỉnh Svay Riêng và Kampong Cham của 

Campuchia  

Tây Ninh là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh 

(vương quốc Campuchia) và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam. Tỉnh có Thị xã Tây Ninh nằm cách Thành phố Hồ Chí 

Minh khoảng 99 km theo đường quốc lộ 22, cách biên giới Campuchia 40 km về 

phía Tây Bắc. Với 1 Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, hai cửa khẩu quốc gia (Sa Mát 

và Phước Tân) và nhiều cửa khẩu tiểu ngạch. 

Tây Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp với 

thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để 

phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh hầu như không bị bão, lũ lụt, giá rét, đất đai 

bằng phẳng, phì nhiêu, có hồ Dầu Tiếng phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống; 

có trục đường Xuyên Á đi qua và 240 km đường biên giới gắn với 2 cửa khẩu 

quốc tế, là cửa ngõ giao lưu thương mại, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế với 

Campuchia và khu vực ASEAN. 

Với lợi thế về điều kiện kết nối giữa Đông Nam Bộ với nước bạn Cam-

pu-chia và các nước trong khu vực ASEAN, có nhiều di tích và danh thắng, tỉnh 

có thể liên kết với các tỉnh, thành phố bạn, xây dựng các chương trình, tuyến du 

lịch liên tỉnh, liên vùng nhằm phát triển du lịch. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số toàn tỉnh tính đến 31/12/2015 có 1.111,5 nghìn người. Trong đó, 

dân số thành thị là 246,63 nghìn người, chiếm 22,19%, dân số nông thôn là 

864,88 nghìn người, chiếm 77,81%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 275,04 

người/km2, cao nhất là huyện Hóa Thành với tỷ lệ 1.747,1 người/km2. Tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 0,73%. 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô ngày càng giảm dù không nhiều 

1,61% năm 2010 xuống 1,51% năm 2015. 

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 643,9 nghìn người 

(chiếm 57,93% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣ tăng bình quân 0,61%/năm giai 

đoaṇ 2010 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 634,6 nghìn người, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo chiếm 14,7%. Tỷ lệ thất nghiệp 1,56%. 

 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 đến năm 2020: 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân: 1,3%/năm. 

- Số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm: 17.000 lao động. 

- Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 70%. 

- Tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 1,48%. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì dưới 1%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn 2010 - 2015, Tây Ninh 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 28.384,17 tỷ đồng, năm 2015 đạt 46.480,14 tỷ đồng 

(đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,37%/năm). 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 (17,23%/năm), khu vực nông lâm nghiệp 

thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (5,18%/năm).  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh cũng tăng khá nhanh. Năm 2010 đạt 

26,46 triệu đồng, năm 2015 đạt 55,38 triệu đồng (tăng 30,92 triệu đồng). 

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

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

lý và tiềm năng của tỉnh. Chuyển dịch theo hướng tăng mạnh công nghiệp - xây 

dựng, giảm nhẹ dịch vụ và giảm nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2010: nông 

lâm thủy sản đạt 38,52%, công nghiệp và xây dựng đạt 26,16%, dịch vụ và du 

lịch đạt 35,16%, thuế sản phẩm đạt 0,15%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 

30,29%; 35,38%; 33,97%; 0,37%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 8.025,49 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 10.032,59 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách năm 2015 

âm 2.007,1 tỷ đồng.  

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm (theo giá so 

sánh 2010) đạt 8% trở lên. 

- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 3.800 USD/người. 

- Cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP năm cuối giai đoạn (giá hiện hành): 

Nông - lâm - thủy sản: 25 - 26%, công nghiệp - xây dựng: 41 - 42%, dịch vụ: 27 

- 28% (chưa tính thuế sản phẩm, khoảng 4-7%). 

- Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 4,5% trở lên. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm: 14,5% trở lên. 

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm: 6% trở lên. 

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm: trên 

9%; trong đó, thu nội địa tăng bình quân trên 12%/năm. 

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn bằng 35% GRDP (Tổng 

vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 139.000 tỷ đồng). 

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân: 20 - 23%/năm. Kim ngạch nhập 

khẩu tăng bình quân: 20%/năm.. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2015 chuyển 

dịch không nhiều. Cụ thể, năm 2010 cơ cấu khu vực nông nghiệp theo ngành 

nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 96,76% - 1,93% - 1,3%, đến năm 

2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng nhẹ lên 97,26%; tỷ trọng ngành thủy sản 

tăng nhẹ lên 1,45% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm nghiệp giảm 

chiếm 1,3% tổng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp. 

Ngành nông nghiệp: có tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất 5,35%/năm 

giai đoạn 2010 - 2015, trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ (17,23%/năm), 

trồng trọt tăng 5,18%/năm, chăn nuôi tăng 2,13%/năm. Cơ cấu giữa trồng trọt và 

chăn nuôi trong những năm qua đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ 

trồng trọt (từ 81,93% năm 2010 xuống 81,27% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi 

có xu hướng giảm nhẹ (từ 14,23% năm 2010 xuống 12,19% năm 2015), ngành 

dịch vụ tăng từ 3,84% năm 2010 lên 6,55% năm 2015. 

Ngành lâm nghiệp có tốc độ giảm GTSX là 2,85%/năm, giảm chủ yếu ở 

lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng (11,17%/năm), lĩnh vực khai thác gỗ và lâm 

sản khác giảm 2,59%/năm, lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và 

lâm sản khác giảm 3,11%/năm, lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp tăng 5,6%/năm. Cơ 

cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch không nhiều. Tỷ trọng trồng và chăm sóc 

rừng có xu hướng giảm nhẹ (từ 5,64% năm 2010 còn 3,61% năm 2015) trong 

khi đó tỷ trọng khai thác gỗ có xu hướng tăng (từ 90,98% năm 2010 lên 92,21% 

năm 2015), tỷ trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ có xu hướng giữ nguyên (đạt 

1,78% năm 2010 và đạt 1,76% năm 2015). 

Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân GTSX 7,48%/năm. Cơ 

cấu ngành nghề hiện nay đang chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khai 

thác thủy sản tự nhiên (từ 18,69% năm 2010 xuống 14,53% năm 2015), tăng dần 

tỷ trọng nuôi trồng thủy sản (từ 69,32% năm 2010 lên 83,78% năm 2015). 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- GTSX ngành nông, lâm, thủy sản tăng bình tăng quân 5,4 - 5,5%/năm. 

Trong đó: nông nghiệp tăng 5,5 - 5,7%/năm, lâm nghiệp tăng 2,4 - 2,5%/năm, 

thủy sản tăng 12 - 12,5%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất năm 2020 là: Trồng trọt 

68%, chăn nuôi 26% và dịch vụ nông nghiệp 6%. 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản hàng hóa sản xuất - chế biến 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 đạt 490 - 500 triệu USD. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 346.400,05 ha chiếm 

85,72% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 271.212,49 ha chiếm 78,29% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 115.748,09 ha, chiếm 42,68% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 76.324,28 ha, chiếm 

65,94% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 155.464,4 ha, chiếm 57,32% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 71.962,87 ha, chiếm 20,77% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 13.458,34 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 26.779,17 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 31.725,36 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 2.058,3 ha, chiếm 0,59% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác đạt 1.166,39 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 403.967 ha, tăng 57.566,95 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ tăng 4.675,72 ha đạt 81.000 ha. Đất trồng cây lâu năm 

chỉ còn 117.250 ha, giảm 38.214,4 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp còn 71.504 ha, giảm 458,87 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 193,7 ha lên 2.252 ha vào năm 

2020. 

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

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

nhẹ giá trị cây rau, đậu (từ 12,38% năm 2010 lên 13,88% năm 2015) đồng thời 

giảm giá trị cây lương thực có hạt (từ 22,38% năm 2010 xuống 17,83% năm 

2015) và giảm giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 12,72% năm 2010 

xuống còn 5,78% năm 2015).  

Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm chuyển dịch theo hướng giảm ít 

giá trị cây ăn quả (từ 6,89% năm 2010 xuống còn 6,4% năm 2015), cây công 

nghiệp lâu năm tăng (từ 33,19% năm 2010 lên 39,43% năm 2015).  

Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 86,93 triệu đồng, tăng 3.57 

triệu đồng so với năm 2010.  

 Tới năm 2020, tỉnh Tây Ninh đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành trồng trọt  

chiếm 68% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản. Dự kiến một số cây 

trồng chính đến năm 2020: 

- Cây lúa: diện tích gieo trồng 125.000 ha, sản lượng ước đạt 665.000 tấn.  

- Cây rau các loại: diện tích gieo trồng 23.000 ha, sản lượng 395.145 tấn. 

- Cây sắn: ổn định diện tích gieo trồng 29.000 ha, sản lượng 1.020.000 tấn.  

- Cây mía: diện tích mía đạt 30.000 ha, sản lượng đạt 2.333.500 tấn.  

- Cây lạc: ổn định diện tích 10.000 ha, sản lượng đạt trên 36.000 tấn. 

- Cây thuốc lá: diện tích 4.000 ha, sản lượng đạt gần 9.000 tấn. 

- Cây cao su: diện tích đạt 87.000 ha, sản lượng trên 180.000 tấn mủ khô. 

- Cây ăn quả: ổn định diện tích 15.000 ha, sản lượng khoảng 190.000 tấn. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất: nhóm gia súc có xu giảm tương đối nhanh từ 

73,34% năm 2010 xuống 54,9% năm 2015, nhóm gia cầm tăng từ 18,36% năm 

2010 lên 26,08% năm 2015, nhóm sản phẩm không qua giết mổ tăng từ 5,35% 

năm 2010 lên 17,24% năm 2015.  

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và bò tại tỉnh Tây Ninh có xu thế 

giảm, tuy nhiên tổng sản lượng thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng (đạt 

12,51%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 74.088 tấn. Chất lượng đàn vật 

nuôi của Tây Ninh ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống và kỹ 

thuật chăn nuôi.  

 Quy hoạch đến năm 2020: giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt tỷ trọng 

26% trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020. 

- Phát triển chăn nuôi trâu, bò: Đến năm 2020 tổng đàn trâu, bò đạt 175.000 

con, trong đó: Đàn trâu 15.000 con, đàn bò 160.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng đạt 130.000 tấn. 

- Tiếp tục phát triển chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp; phấn đấu đạt 

12.000 con bò cho sữa, sản lượng sữa hàng năm đạt 23.000 lít. 

- Phát triển chăn nuôi lợn: Đến năm 2020 tổng đàn lợn 355.000 con lợn. 

- Phát triển chăn nuôi gia cầm: Đến năm 2020 tổng đàn gia cầm toàn tỉnh 

đạt 6.800 con. 

- Chăn nuôi khác: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các con nuôi đặc sản như 

kỳ đà, nhím, lợn rừng, ba ba, rắn, dế,... gắn với mô hình trang trại. 
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8. Ngành thủy sản 

 Tây Ninh có hệ thống sông hồ lớn (sông Sài Gòn, hồ Tây Tiếng) nên việc 

phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh tương đối tốt. Trong giai đoạn 2011 - 2015, 

diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 897,89 ha, không tăng nhiều so với 

năm 2010 (có 877,81 ha). Sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 15.430 tấn, tốc độ 

tăng trưởng bình quân đạt 10,14%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 18.912 tấn, chiếm tỷ trọng 

55,07% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,5%/năm.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 34.342 tấn, tốc độ tăng 

trưởng đạt 9,22%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định năm 2010) có tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 12 - 12,5%/năm. Đóng góp 12,82% GDP trong khối nông, 

lâm, ngư nghiệp. 

- Diện tích nuôi thủy sản: 2.000 ha, sản lượng khoảng: 57.300 tấn; 

- Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 60.000 tấn, trong đó khai thác đạt trên 

2.700 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 92,21%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 3,61%, thu nhặt sản phẩm từ rừng 

chiếm 1,76%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 2,42%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch theo 

hướng tăng tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản khác cùng dịch vụ lâm nghiệp, giảm 

tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng cùng lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Tây Ninh năm  2015 đạt 71.962,87 ha 

(rừng sản xuất đạt 13.458,34 ha, rừng phòng hộ đạt 26.779,17 ha, rừng đặc dụng 

31.725,36 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 65.651 ha (rừng tự nhiên đạt 

45.118 ha, rừng trồng đạt 20.533 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 

66.773 m3, để lấy củi là 320 nghìn ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) giai đoạn 2016 - 2020 

đạt tốc độ bình quân 2,4 - 2,5%/năm. 

- Đất lâm nghiệp đến 2020 là: 71.400 ha, chia ra theo mục đích sử dụng và 

quản lý như sau: Rừng đặc dụng: 31.850 ha, rừng phòng hộ: 29.555 ha, rừng sản 

xuất: 9.995 ha. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

 Tỉnh Tây Ninh là tỉnh có hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng đóng vai trò chủ lực 

trong hệ thống phân phối nguồn nước, không chỉ cho riêng tỉnh mà còn tác động 

đến cả khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. Tính đến năm 2015, toàn hệ thống 

có tổng chiều dài các kênh mương gần 1.550 km với ba kênh chính; 64 kênh cấp 

1; 448 kênh cấp 2; 671 kênh cấp 3, 4 và 129 kênh tiêu. Thế nhưng chỉ có hơn 

129 km, chiếm khoảng 8,77% được kiên cố hóa. 

Hiện năng lực tưới đạt hơn 67.400 ha/vụ cho trong và ngoài tỉnh, đồng thời 

giúp đẩy mặn, ngọt hóa vùng hạ du sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Ðông, gián tiếp 

phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 32.000 ha trong lưu vực. 

 Giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống thủy lợi của tỉnh được quy hoạch như sau: 

- Hệ thống công trình tưới, tiêu thoát nước: 

+ Vùng 1: Khu vực được tưới tự chảy bằng hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng 

thuộc 07 huyện và thị xã Tây Ninh (ngoại trừ huyện Bến Cầu). 

Tiếp tục đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh tưới, tiêu hiện có và hiện đại hóa 

các công trình thủy lợi (VWRAP), gắn với đầu tư xây dựng mới khu tưới Tân 

Biên (dự án Phước Hòa). Tổng diện tích tưới: 74.750,0 ha và tiêu cho 42.775,0 

ha. 

Đầu tư xây dựng đê bao, cống tiêu nước và kiểm soát nước lũ ở ấp 1 xã Bến 

Củi - huyện Dương Minh Châu, nạo vét Suối Bà Tươi huyện Gò Dầu. 

+ Vùng 2: Khu vực hữu sông Vàm Cỏ Đông (06 xã huyện Châu Thành, 03 

xã huyện Trảng Bàng và huyện Bến Cầu) 

Tổng diện tích được tưới: 17.110,0 ha (trong đó tưới triều 12.525,0 ha, tưới 

bơm 4.585,0 ha) và tiêu thoát nước cho 42.758,0 ha. 

+ Vùng 3: Bắc Tây Ninh gồm một phần của 02 huyện Tân Châu, Tân Biên. 

Tổng diện tích tiêu thoát nước 14.404,0 ha, trong đó năng lực của kênh tiêu 

Hội Thành: 2.516,0 ha, kênh tiêu Hội Thạch: 2.820,0 ha, kênh tiêu Tân Hà: 

3.560,0 ha. 

- Hệ thống công trình phòng chống lũ: Xây dựng hệ thống đê bao tiểu vùng 

có quy mô nhỏ dưới 1.000,0 ha, đào mới nạo vét kênh trục tiêu và tạo nguồn 

nước tưới kết hợp tiêu úng và phòng chống lũ. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề chế biến: 

 Đến năm 2015, UBND tỉnh đa ̃trao quyết điṇh và giấy công nhận 6 

nghề và 1 làng nghề truyền thống trong tỉnh, bao gồm: làng nghề truyền thống 

mây tre đan tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, 6 nghề truyền thống 

còn laị là: Nghề làm bánh tráng tại thị trấn Trảng Bàng, nghề lò rèn tại xã Gia 

Lộc, nghề mây tre đan tại xã An Hòa (đều thuôc̣ huyện Trảng Bàng), nghề mộc 

gia dụng tại Phường IV, nghề gò nhôm tại xã Hiệp Ninh và nghề chằm nón lá tại 

phường Ninh Sơn, thuôc̣ thành phố Tây Ninh. 

Các làng nghề ở nông thôn Tây Ninh đã tạo công ăn việc làm cho hơn 

5.600 hộ gia đình và thu hút gần 16.000 lao động nông thôn và giá trị sản xuất 

hằng năm đạt trên 350 tỷ đồng. Đối với các nghề truyền thống đã có các tổ liên 

kết sản xuất hỗ trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh. 

Đến năm 2015, có 3 tổ chức kinh tế hợp tác đang hoạt động sản xuất kinh 

doanh các nghề truyền thống. Cụ thể: Hợp tác xã (HTX) mây tre đan tại xã Long 

Thành Nam, huyện Hòa Thành; HTX bánh tráng tại thị trấn Trảng Bàng; Tổ hợp 

tác đúc gang tại ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành. 

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Bảo tồn và phát triển một số làng nghề truyền thống như: Sản xuất bánh 

tráng, mây tre đan, làm nhang, mộc gia dụng…; đồng thời, xây dựng, hình thành 

và phát triển các làng nghề mới gắn với lợi thế của từng địa phương, làm cơ sở 

xây dựng các chương trình, kế hoạch cho phát triển ngành nghề nông thôn kết 

hợp với phát triển thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng tỷ trọng lao động ngành nghề nông thôn lên 06 – 08% trong tổng lao 

động xã hội, góp phần tạo việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn. 

- Thu nhập bình quân đầu người từ ngành nghề đến năm 2020 đạt 22,6 triệu 

đồng/người/năm. 

+ Giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất từ ngành nghề nông thôn có mức 

tăng trưởng bình quân 11 - 11,5%/năm. Tổng giá trị sản lượng ngành nghề nông 

thôn đến năm 2020 ước đạt là 1.114 tỷ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm khu vực ngành nghề nông thôn đạt trên 15 

triệu USD năm 2020 (chiếm 22 - 25% tổng giá trị sản lượng ngành nghề nông 

thôn). 

 Cơ sở hạ tầng nông thôn: 

 Giai đoạn 2010 - 2015, hạ tầng nông thôn được đầu tư có hiệu quả. Phát 

triển giao thông nông thôn được xác định làm khâu đột phá, đáp ứng nhu cầu 

thuận tiện cho người dân đi lại và phục vụ sản xuất,  
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- Về giao thông nông thôn: tỉnh đã đầu tư lĩnh vực này đến 940,2 tỷ đồng 

xây dựng, nâng cấp trên 613 km đường giao thông nông thôn.  

- Về thủy lợi: hệ thống các công trình thủy lợi đã được đầu tư 76,68 tỷ đồng 

thực hiện kiên cố, nạo vét 41,25 km kênh mương.  

- Về hệ thống điện: ngành điện đầu tư 413 tỷ đồng thực hiện cải tạo, nâng 

cấp và xây mới 103,2 km đường dây trung thế, 218 km đường dây hạ thế, nhờ 

vậy tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn, thường xuyên từ các nguồn đạt 99,48%.  

- Hệ thống chợ: giai đoạn 2010 - 2015, xây dựng thêm được 9 chợ, nâng 

tổng số chợ trong tỉnh lên 107 chợ, hầu hết các chợ đều phát huy hiệu quả sau 

khi được đầu tư.  

 Định hướng đến năm 2020: 

- Phát triển hệ thống giao thông: phát huy tối đa về lợi thế địa lý của tỉnh 

với các quốc lộ 22, 14 và 14C, tuyến đường sắt nhẹ từ thành phố Hồ Chí Minh 

đến Mộc Bài, phát triển hệ thống giao thông vận tải đối ngoại như hệ thống giao 

thông đường bộ (trong đó chú ý các tuyến đấu nối tạo điều kiện khai thác biên 

mậu với nước bạn Campuchia), phát triển giao thông đường sông, ở các vùng 

trọng điểm kinh tế như các khu công nghiệp, các vùng sản xuất hàng hóa. Đến 

năm 2020, cơ bản ổn định hệ thống hạ tầng giao thông. 

- Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả tưới tiêu và tiết kiệm nguồn 

nước bằng công tác kiên cố hóa toàn bộ các hệ thống kênh tưới cấp I, II, III, bổ 

sung thêm kênh nội đồng và mặt ruộng. Xây dựng hệ thống kênh tiêu đồng bộ 

với kênh tưới, các kênh tiêu úng trong mùa mưa và phục vụ công tác cải tạo đất. 

Tiếp tục đầu tư các dự án: Tiểu dự án Dầu Tiếng (dự án hiện đại hóa thủy lợi 

Dầu Tiếng Tây Ninh VWRAP), tiểu dự án khu tưới Tân Biên thuộc thủy lợi 

Phước Hòa, đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ, các hệ thống kênh tiêu, trạm 

bơm thuộc các huyện Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành. 

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế của địa 

phương với chất lượng cao và dịch vụ ngày càng tốt hơn. Hoàn thành tốt các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, giảm sự cố, giảm 

tổn thất điện năng. 

- Hoàn thành về cơ bản chương trình phát triển các loại hình chợ (chợ dân 

sinh ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vừng biên giới và chợ trung tâm, 

chợ chuyên doanh, chợ đầu mối ở các vùng sản xuất nông sản tập trung, các thị 

trường tiêu thụ) 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã huy động được 5.617,549 tỷ đồng phục 

vụ cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó: vốn ngân sách 2.464,543 tỷ đồng, 

vốn tín dụng 2.548,522 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 496,878 tỷ đồng và vốn dân 

đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng đạt 107,606 tỷ đồng. Đến năm 2015, toàn 

tỉnh có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt từ 14-18 tiêu 

chí, 26 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 39 xã đạt từ 5-9 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc 

gia về nông thôn mới. 

 Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đề ra các mục tiêu cụ thể của sau: Phấn đấu 

có 40 xã (50%) và ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 15 

tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; có 56 xã (70%) đạt chuẩn về giao 

thông nông thôn; có 60 xã (75%) đạt chuẩn về cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã 

có đường trục xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đường liên thôn được cứng 

hoá đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm từ 1,3%; xây dựng nghĩa trang tại 

100% xã;  xây dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư với 

98% số hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% dân số đô thị 

được dùng nước sạch; 100% chất thải rắn và 50% nước sinh hoạt được thu gom 

và xử lý; 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, tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng: đạt 100%. 

Trong thời gian tới nhiều chương trình sẽ được tỉnh triển khai nhằm 

hướng đến mục tiêu xây dựng NTM Tây Ninh tiên tiến, hiện đại. Tỉnh sẽ đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí đồng bộ, hiện đại 

và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp 

chế biến, dịch vụ. Môi trường sống tại khu vực nông thôn được bảo vệ, an ninh 

trật tự được giữ vững và đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng 

được nâng cao. 
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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 17.272.034 triệu đồng, tăng 6.758.183 triệu đồng so với năm 2010, trong đó 

đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 1.018.242 triệu đồng (chiếm 

5,9% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

 Giai đoạn 2015 - 2020, Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các 

lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: Ưu tiên nguồn vốn phát triển kết cấu hạ 

tầng, trước hết đầu tư tập trung vào những vùng sản xuất hàng hoá, những 

chương trình sản xuất nông, hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề nông thôn, 

hỗ trợ đầu tư chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Vốn đầu tư cần tập trung 

vào khâu sản xuất và chiến biến sản phẩm cây công nghiệp lâu năm (cà phê, 

điều, hồ tiêu...), giống vật nuôi (lợn hướng nạc, giống bò thịt, bò sữa, gia cầm 

siêu thịt, siêu trứng)… 

Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-

2020 khoảng 1.637,639 tỷ đồng, trong đó: Nông nghiệp: 1.368,17 tỷ đồng, 

chiếm 83,545% tổng vốn đầu tư; Lâm nghiệp: 141,169 tỷ đồng, chiếm 8,62% 

tổng vốn đầu tư; Thủy sản: 128,3 tỷ đồng, chiếm 7,834% tổng vốn đầu tư.  

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 2.720.080 

nghìn USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 517.714 nghìn USD, 

hàng thủy sản đạt 2.409 nghìn USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: 

Cao su (268.132 nghìn USD), hạt điều nhân (123.724 nghìn USD), sắn và các 

sản phẩm từ sắn (124.929 nghìn USD), sản phẩm bằng gỗ (13.902 nghìn USD)... 

 


