
 

TIỀN GIANG 

 

1. Thông tin chung 

Tỉnh Tiền Giang nằm ở tả ngạn Sông Tiền, giáp với biển Đông. Chiều dài Sông 

Tiền chảy qua địa phận Tỉnh Tiền Giang là 103 km, có chiều dài bờ biển Đông là 32 

km. Nằm trên trục giao thông quan trọng của cả nước, là cửa ngỏ vào Miền Tây Nam 

Bộ một địa bàn giao lưu khối lượng lớn nông sản, hàng hóa của miền Tây với Thành 

Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ. 

Tiền Giang nằm ở tọa độ địa lý từ 105049' 07" đến 106048'06" kinh độ Đông và 

từ 10012'20" đến 10035'26" vĩ độ Bắc. Phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp, phía nam giáp 

tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long, phía đông bắc giáp TP.Hồ Chí Minh, phía đông nam 

giáp Biển Đông. Được Chính phủ quy hoạch là một trong 8 tỉnh kinh tế trọng điểm 

phía Nam. 

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 251.060 ha (chiếm 6,17% DTTN của ĐBSCL), 

dân số 1.728.679 người (chiếm 10,06%), gồm 11 đơn vị hành chính cấp huyện (1 

thành phố, 2 thị xã, 8 huyện) với 173 đơn vị cấp xã (7 thị trấn, 22 phường, 144 xã). 

Trong đó, thành phố Mỹ Tho (đô thị loại 2), là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã 

hội của tỉnh, đồng thời cũng là trung tâm, là hội điểm giao lưu văn hóa, giáo dục, đào 

tạo, du lịch từ lâu đời của các tỉnh trong vùng, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 70 

km về hướng Nam và cách thành phố Cần Thơ 90 km về hướng Bắc. 

Tiền Giang nằm trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền (một nhánh của sông Mê Kông) 

với chiều dài 120 km. Nhờ vị trí hết sức thuận lợi nên Tiền Giang đã trở thành trung 

tâm văn hóa chính trị của cả Đồng bằng sông Cửu Long, là địa bàn trung chuyển hết 

sức quan trọng gắn cả miền Tây Nam Bộ. Vị trí như vậy giúp Tiền Giang sớm trở 

thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển hàng đầu trong khu vực miền Tây Nam Bộ 

và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

Tiền Giang có khu vực giáp biển Đông thuộc huyện Gò Công Đông và huyện 

Tân Phú Đông với bờ biển dài 32 km nằm kẹp giữa các cửa sông lớn là Xoài 

Rạp và cửa Tiểu, cửa Đại thuộc hệ thống sông Tiền. Vị trí này rất thuận lợi cho nuôi 

trồng và đánh bắt thủy hải sản.  

Với các điều kiện về vị trí địa lý, kinh tế và giao thông thủy bộ, Tiền Giang có 

nhiều lợi thế trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất hàng hóa, 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường khả năng hợp tác, giao lưu kinh tế, 

văn hóa, du lịch với các tỉnh trong vùng…Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và địa 

bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. 
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2. Dân số và lao động 

 

Dân số trung bình của tỉnh năm 2015 ước tính 1.728.679 người, bao gồm: nam 

847.883 người, chiếm 49% tổng dân số, nữ 880.796 người, chiếm 51%. Dân số khu 

vực thành thị là 266.672 người, chiếm 15,4% tổng dân số; dân số khu vực nông thôn 

là 1.462.007 người, chiếm 84,6%. 

Năm 2015, cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động có khoảng  1.324.290  người 

chiếm 76,61% so tổng dân số; lao động đang làm việc khoảng 1.028.103 người chiếm 

77,63% so với số người trong độ tuổi lao động. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 35% năm 2010 tăng lên 45% vào năm 2015; Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo nghề từ 27% (năm 2010) tăng lên 36% năm 2015. 

Trong năm 2015, giải quyết việc làm được cho khoảng 24.360/24.000 lao động, 

đạt 101,5% kế hoạch, trong đó có 161 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 

đạt 107,3% kế hoạch năm; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm còn 2,5%. Tổ 

chức 35 phiên giao dịch việc làm với 70 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với 

tổng nhu cầu tuyển dụng 3.262 lao động, các phiên giao dịch đã thu hút khoảng 1.638 

lao động tham gia trực tiếp và hàng ngàn lượt tham gia gián tiếp qua website của 

Trung tâm. Có 11.010 người đăng ký thất nghiệp, tăng 16,7% so cùng kỳ; giải quyết 

hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 10.776 người với tổng số tiền chi trả tương 

đương 81,8 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. 

Cơ cấu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng, nhiều cấp 

trình độ và ngành nghề; bên cạnh đó nguồn lao động dồi dào cơ bản cung đã đáp ứng 

đủ cầu. Tuy nhiên, cần có những chính sách thu hút đầu tư hợp lý, có những giải pháp 

cụ thể trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, hội nhập kinh tế và nguồn nhân lực 

trong khu vực và thế giới, từ đó sử dụng hợp lý hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng nhu 

cầu nhân lực của doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. 

Theo quy hoạch đến năm 2020, tốc độ tăng dân số trung bình của tỉnh khoảng 

0,8%/năm; giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm 0,1‰. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 

đạt 30 - 35%. 

Về lao động và việc làm, trung bình mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 20 nghìn 

lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 là 51%, trong đó tỷ lệ lao động 

qua đào tạo nghề là 40%. 

 

 

 



 

3. Cơ cấu kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): năm 2015 ước tính đạt 48.694 tỷ đồng 

(giá so sánh năm 2010) tăng 9% so với năm 2014, khu vực nông lâm nghiệp và thủy 

sản tăng 4,4%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 17,1%, khu vực dịch vụ tăng 

9%. GRDP theo giá thực tế đạt 62.427 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người 

đạt 36,1 triệu đồng/người/năm, tăng 2,9 triệu đồng so với năm 2014 (năm 2014 đạt 

33,2 triệu đồng). 

Cơ cấu kinh tế: chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, 

dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 

40,02% (kế hoạch 38,8-38,9%), khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 25,45% (kế 

hoạch 26%), khu vực dịch vụ chiếm 30,06% (kế hoạh 35,1-35,2%). So với năm 2014 

tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,2%, khu vực 

công nghiệp xây dựng tăng 1,9% và khu vực dịch vụ tăng 0,3%. 

Định hướng các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh trong những năm tới: Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,5 - 

9,5%/năm; trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,0%/năm, khu vực công 

nghiệp - xây dựng tăng 15,5 - 17,5%/năm, khu vực dịch vụ tăng 7,5 - 8,6%/năm. Đến 

năm 2020, tổng GRDP (theo giá hiện hành) đạt 119.020 - 124.550 tỷ đồng. 

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 66,3 - 69,3 triệu đồng/người 

(theo giá thực tế), tương đương 2.606 - 2.727 USD/người. Giải quyết việc làm cho 

20.000 lao động/năm... 

 



 

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

 

Giai đoạn 2011 – 2015, hoạt động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của tỉnh 

Tiền Giang ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả sản xuất. Tốc độ tăng 

trưởng ngành giai đoạn này đặt 6,1%/năm. Trong đó cao nhất là năm 2011 và thấp 

nhất là năm 2014 với chỉ số phát triển tương ứng là 9,9% và 4,4%.  

Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản - lâm nghiệp của tỉnh  năm 2015 

theo giá hiện hành lần lượt là 79,58% - 20,04% - 0,37% . 

- Đến năm 2020: Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 

bình quân 5 năm (2016 - 2020) 4%/năm; cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản đến năm 2020 chiếm khoảng 31,3 - 32,7% GRDP toàn tỉnh; 

Chuyển dịch cơ cấu nội ngành: trồng trọt - chăn nuôi - thủy sản - lâm nghiệp - 

dịch vụ nông nghiệp từ 59,31 - 15,2 - 20,04 - 0,37 - 5,07 năm 2015 đến năm 2020: 

47,55 - 21,75 - 25,6 - 0,28 - 4,8 (giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi 

và thủy sản). Có 50% xã cơ bản đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từng 

bước chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. 

- Đến năm 2030: Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, tỷ trọng khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản chiếm từ 12,5 - 14,5 % trong tổng GRDP toàn tỉnh. Duy trì diện 

tích, tổng đàn, sản lượng cây trồng và vật nuôi đạt được năm 2020. Ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao đảm bảo tăng trưởng năng suất, bảo vệ môi trường, giảm phát 

thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

5. Sử dụng đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2015 của tỉnh là 192.334 ha, chiếm 

76,61% tổng diện tích. Trong đó đất diện tích sản xuất nông nghiệp là 179.843 ha 

chiếm 93,5% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 83.708 ha, chiếm 46,54%  diện  tích đất 

nông nghiệp, trong đó diện tích đất trồng lúa chiếm tỷ trọng nhiều nhất tới 92,33% 

diện tích đất trồng cây hàng năm với 77.290 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh khoảng 96.135 ha chiếm 53,45% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp. 

Diện tích đất lâm nghiệp năm 2015 của tỉnh là 3.187 ha chiếm 1,66% tổng diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp gồm có đất rừng sản 

xuất với 1.757 ha và đất rừng phòng hộ là 1.430. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 9.241 ha chiếm 4,8% 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 63 

ha. 

Quy hoạch đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp là 175.200 ha, chiếm 

69,74% diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp chiếm 29,18%, tương đương 73.308 

ha. 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 là 153.290 ha giảm 26,553 ha 

so với năm 2015. Trong đó diện tích đất trồng cây hàng năm còn 78.000 ha, diện tích 

đất trồng cây lâu năm là 74.290 ha lần lượt chiếm 50,88% và 49,12% diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020 tăng thêm 6.520 ha đạt tổng 

diện tích đất lâm nghiệp là 9.707 ha chiếm 5,5% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn 

tỉnh. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm so với năm 2015 còn 8.232 ha, chiếm 

4,7% so với tổng diện tích nông nghiệp của tỉnh. 

 

6. Trồng trọt 

Tiền Giang đã chứng tỏ thế mạnh nông nghiệp trong phát triển kinh tế của tỉnh 

bởi mỗi năm ngành nông nghiệp đóng góp hơn 40% GRDP toàn tỉnh. Trong đó, cây 

ăn trái là thế mạnh của tỉnh Tiền Giang. Với giá tri ̣sản xuất (giá so sánh 2010) năm 

2015 đạt trên 13 ngàn tỷ đồng, chiếm 53,5% giá trị sản xuất ngành trồng trọt. 

Năm 2015 toàn tỉnh gieo trồng 229.134 ha cây lương thực có hạt. Sản lượng 

thu hoạch 1.360.180 tấn. Trong đó: cây lúa diện tích 224.746 ha, năng suất bình quân 

59,8 tạ/ha, sản lượng thu hoạch 1.344.386 tấn. Cây bắp 4.374 ha, năng suất bình quân 

36,0 tạ/ha, sản lượng 15.760 tấn. Cây chất bột có củ trồng được 1.477 ha, trong đó 

diện tích khoai mỡ là 848 ha. Cây công nghiệp hàng năm 742 ha. Cây rau, đậu các 

loại 50.273 ha, trong đó chủ yếu là rau các loại với diện tích 50.070 ha. Cây lâu năm, 

cây ăn quả có 87.939 ha, sản lượng trên 1,4 triệu tấn. 

Quy hoạch sản xuất trồng trọt đến năm 2020, định hướng 2030: 

- Lúa gạo: 

Đến năm 2020 diện tích canh tác 78.000 ha, diện tích gieo trồng đạt tối đa 

200.000 ha với sản lượng 1,2 triệu tấn. Hình thành Cánh đồng lớn trong sản xuất lúa 

đến năm 2020 có 25% diện tích canh tác lúa sản xuất theo cánh đồng lớn. Có 90 % 

diện tích sử dụng giống xác nhận; Có 20.000 ha được doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu 

sản phẩm. Tăng thu nhập từ 10-15% so với sản xuất theo tập quán truyền thống. 

Đến năm 2030: Đảm bảo an ninh lương thực; ổn định đời sống nông dân; sử 

dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực tự nhiên (đất canh tác, nước); ứng dụng 

khoa học công nghệ đảm bảo tăng trưởng năng suất dài hạn, bảo vệ môi trường, giảm 



 

phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Cây ăn trái: 

Đến năm 2020 : diện tích cây ăn trái toàn tỉnh 74.000 ha, sản lượng đạt 1,285 

triệu tấn, tăng 93 ngàn tấn (7,8%) so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 

1,01%/năm. Tiếp tục và nhân rộng mô hình sản xuất theo GAP để đến năm 2020 có 

từ 15-20% diện tích cây ăn trái toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn GAP. 

Đến năm 2030: hình thành thương hiệu một số loại trái cây có vị thế vững chắc 

trong khu vực; hiện đại hóa công nghệ chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giảm 

tổn thất sau thu hoạch. 

- Rau màu: 

Đến năm 2020: diện tích rau màu đến năm 20201à 45.200 ha, sản lượng 

768.400 tấn; có từ 15-20% diện tích áp dụng và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an 

toàn. 

Đến năm 2030: duy trì diện tích và sản lượng đạt được năm 2020, có trên 50% 

áp dụng và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn. 

 

7. Chăn nuôi 

Ngành chăn nuôi của tỉnh đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô 

tăng dần theo mô hình kinh tế trang trại. Giá trị sản xuất ngành đạt 4.644 tỷ đồng năm 

2010 tăng lên 6.242 tỷ đồng năm 2015. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành giai 

đoạn 2010 - 2015 đạt khoảng 5,4%/năm. 

Năm 2015, đàn trâu có 319 con; đàn bò có 88.297 con; đàn lợn có 603 ngàn 

con; đàn gia cầm có 8.906 ngàn con, trong đó đàn gà có 6.394 ngàn con. Tổng đàn gia 

súc, gia cầm tăng do dịch bệnh được khống chế, làm tốt khâu tiêm phòng; giá cả sản 

phẩm tuy chưa tăng nhiều nhưng tương đối thuận lợi nên nông hộ tích cực phát triển 

và mở rộng quy mô đàn. Sản lượng thịt hơi các loại ước tính đạt 177.421 tấn; trong đó 

sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng được 120.335 tấn; thịt bò 18.295 tấn; thịt gia cầm 

đạt 36.208 tấn, trong đó thịt gà 20.450 tấn... 

Quy hoạch chăn nuôi của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:  

- Tổ chức phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo vùng, khu vực tập trung 

với quy mô trang trại, công nghiệp theo tiêu chuân VietGAP, đảm bảo an toàn dịch 

bệnh, vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất, góp 

phần phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Đến năm 2020 cơ bản các sản phẩm chăn nuôi được sản xuất theo quy trình 

công nghệ tiên tiến, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng cho tiêu dùng trong nước và 

xuất khẩu. 



 

- Phát triển chăn nuôi heo, bò và gia cầm theo hướng nâng dần quy mô và 

khuyến khích, hỗ trợ phát triển các trang trại có quy mô lớn, sản xuất khép kín hoặc 

liên hợp với trồng trọt, chế biến một phần thức ăn, bảo đảm vệ sinh phòng dịch và môi 

trường, tiếp tục giữ vững tổng đàn heo (trên 780.000 con) và gia cầm (trên 7 triệu 

con) đứng vào hàng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long 

 Các vùng phát triển chăn nuôi của tỉnh đến năm 2020: 

- Khu chăn nuôi heo, gà tập trung (Khu chăn nuôi ứng dụng nông nghiệp công 

nghệ cao) với quy mô lớn: sẽ phát triển ở huyện Tân Phước (xã Thạnh Hòa), chia làm 

02 khu chăn nuôi riêng, mỗi khu có quy mô diện tích đất 100 ha. 

- Vùng chăn nuôi heo tập trung với quy mô vừa: sẽ phát triển ở các huyện Tân 

Phước (cụm chăn nuôi xã Phú Mỹ tối thiểu 20 ha), Châu Thành (cụm chăn nuôi xã 

Dưỡng Điềm tối thiểu 20 ha), Chợ Gạo (liên cụm chăn nuôi xã Xuân Đông, Hoà 

Định, Bình Ninh trên 20 ha), Gò Công Tây (liên cụm chăn nuôi xã Thạnh Nhựt, Bình 

Nhì trên 20 ha), Gò Công Đông (cụm chăn nuôi xã Phước Trung, xã Tân Đông, xã 

Tân Điền, xã Tân Thành, xã Kiểng Phước, mỗi cụm 20 ha), huyện Cai Lậy, Cái Bè 

(cụm chăn nuôi của các xã dọc quốc lộ 1A, mỗi cụm tối thiểu 20 ha). 

- Vùng chăn nuôi gà tập trung quy mô vừa: các trang trại chăn nuôi gà tập 

trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành (cụm chăn nuôi xã Thạnh Phú và xã Phú 

Phong, mỗi cụm tối đa 20 ha), Chợ Gạo (cụm chăn nuôi xã Lương Hoà Lạc, Phú Kiết, 

Bình Phan, mỗi cụm tối đa 20 ha), Tân Phước (cụm chăn nuôi xã Tân Hòa Thành tối 

thiểu 20 ha). 

- Vùng chăn nuôi vịt tập trung, bán công nghiệp với quy mô vừa: chăn nuôi vịt 

với hình thức gia trại, trang trại ở các huyện Chợ Gạo (liên cụm chăn nuôi xã Bình 

Ninh, An Thạnh Thủy trên 20 ha), Gò Công Tây (cụm chăn nuôi xã Thạnh Nhựt, 

Long Vĩnh và Bình Phú, mỗi cụm tối đa 20 ha). Chăn nuôi vịt chạy đồng ở các xã của 

Cai Lậy, Cái Bè (khu vực trồng lúa). 

- Vùng chăn nuôi bò bán công nghiệp với quy mô vừa: phát triển trồng cỏ và 

các loại cây làm thức ăn cho chăn nuôi để chủ động nguồn thức ăn xanh cho bò thịt. 

Tập trung phát triển ở các huyện Châu Thành (liên cụm chăn nuôi xã Tân Lý Đông, 

Tân Hội Đông), Chợ Gạo (cụm chăn nuôi xã Tân Thuận Bình, xã Đăng Hưng Phước, 

xã Thanh Bình và xã Mỹ Tịnh An), Gò Công Tây (cụm chăn nuôi xã Bình Nhì và xã 

Long Bình), Tân Phú Đông (liên cụm chăn nuôi xã Phú Thạnh, Phú Đông). 

Định hướng quy mô chăn nuôi đến 2030: Tiếp tục nâng cao và phát triển tổng 

đàn bò lên 115.000 con. Giảm tổng đàn lợn xuống còn khoảng 540.000 con và duy trì 

đàn gia cầm ở khoảng 6,8 - 7 triệu con. 



 

8. Thủy sản 

Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tăng từ 6.404 tỷ 

đồng năm 2010 lên 8.470 tỷ đồng năm 2015, đóng góp 20,58% trong giá trị sản xuất 

toàn ngành. Bình quân diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 3,5%/năm, sản lượng tăng 

bình quân 3,9%/năm. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 15.576 ha. Trong đó, diện tích nuôi thủy sản 

nước ngọt 6.318 ha; diện tích nuôi nước mặn, lợ 9.258 ha. Sản lượng thủy sản ước 

tính đạt 242.769 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi trồng 144.992 tấn, sản lượng khai thác 

97.777 tấn. Diện tích nuôi tôm đạt 4.600 ha trong đó có 3.000 ha nuôi thâm canh. 

Định hướng phát triển thủy sản: phát triển vùng nuôi tôm và nuôi cá tra thâm 

canh, nuôi cá bè ven sông; vùng nuôi nghêu từng bước ổn định và khai thác thêm các 

nguồn lợi về nghêu giống, nghiên cứu khả năng nuôi cá chẻm, cá song… Đối với khai 

thác thủy sản, tập trung vào hiện đại hóa phương thức đánh bắt để chất lượng thủy sản 

khai thác tăng ở mức độ khá. Xây dựng phát triển vùng nuôi tôm nước mặn, lợ - một 

vụ lúa nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích nghi với biến 

đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đảm bảo hiệu quả và bền vững. 

Quy hoạch thủy sản của tỉnh đến năm 2020:  

+ Nuôi trồng: Đến năm 2020, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản dự kiến 

đạt 15.000 ha, tăng bình quân 1,3%/năm, trong đó diện tích nuôi thủy sản nước ngọt 

đạt 7.000 ha, diện tích mặt nước nuôi thủy sản nước lợ, mặn đạt: 8.000 ha. 

+ Đánh bắt: Đối với đánh bắt biển, khai thác kết hợp với bảo vệ nguồn lợi và 

ngư trường; khai thác tối ưu tiềm năng cá, bao gồm cá nổi, cá đáy, tôm và các đặc sản 

biển cả về chất lượng lẫn số lượng. Đồng thời, phát triển đánh bắt xa bờ một cách hợp 

lý và bền vững trên cơ sở cải hoán phương tiện đánh bắt và từng bước ứng dụng công 

nghệ, trang thiết bị tiên tiến trong đánh bắt, giảm dần đánh bắt ven bờ để tạo điều kiện 

tái tạo nguồn lợi. 

Đối với đánh bắt nội địa, khai thác tiềm năng thủy sản một cách hợp lý, kết hợp 

chặt chẽ với việc bảo vệ nguồn lợi và môi trường. 

Tổng sản lượng thủy sản ước tích 260.400 tấn, trong đó sản lượng khai thác là 

88.200 chiếm 34% và sản lượng nuôi trồng là 172.200 chiếm khoảng 66% tổng sản 

lượng. Sản lượng tôm đạt 17.400 tấn đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu 

xuất khẩu. 

 

 

 

 



 

9. Lâm nghiệp 

Tổng diện tích đất rừng toàn tỉnh Tiền Giang hiện có là 3.187 ha. Trong đó, đất 

rừng sản xuất là 1.757 ha chiếm 55% và diện tích đất rừng phòng hộ 1.430 ha chiếm 

45% tổng diện tích rừng. 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh trong những năm qua liên tục giảm, từ 

179.187 triệu đồng vào năm 2011 xuống còn 109.135 triệu đồng vào năm 2015. Tốc 

độ giảm trung bình giai đoạn này khoảng trên 10%/năm. 

Định hướng phát triển lâm nghiệp: ổn định diện tích rừng sản xuất, mở rộng 

diện tích rừng phòng hộ, phát triển cây phân tán theo tiến độ mở rộng các công trình 

công cộng.  

Quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020: Quản lý và sử dụng có hiệu quả 

hệ thống rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ sinh thái Đồng Tháp Mười và rừng 

sản xuất, triển khai dự án gây bồi tại vùng bãi triều nhằm mở rộng đất rừng phòng hộ, 

đến năm 2020 tổng diện tích rừng đạt 9.709 ha, trong đó đất rừng sản xuất tăng lên đạt 

6.012 ha chiếm trên 60% tổng diện tích rừng và đất rừng phòng hộ đạt 3.697 ha tương 

đương khoảng 40% tổng diện tích rừng quy hoạch. Trồng cây phân tán bình quân 2,3 - 

2,4 triệu cây/năm. Sản lượng khai thác gỗ duy trì ở mức 50-60 ngàn m3/năm. Nâng 

cao nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng thông qua cơ chế phát triển sạch, du lịch 

sinh thái, phòng hộ chống xói lở bờ biển. 

 

 

10. Sản xuất muối 

 

11. Thủy lợi 

Định hướng quy hoạch thủy lợi: 

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi kiểm soát lũ triệt để nhằm gia tăng 

hơn nữa diện tích được chủ động kiểm soát lũ ở khu vực được quy hoạch trồng cây ăn 

trái và trồng khóm thuộc vùng ảnh hưởng lũ của tỉnh. Từng bước thực hiện kiểm soát 

lũ cho khu vực trồng lúa ở phía Bắc Quốc lộ 1A. 

- Nâng mức bảo đảm tưới, tiêu, cấp nước, ngăn mặn. Từng bước hoàn thiện các 

hệ thống thủy lợi bảo đảm cấp đủ nước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, sản xuất, trong đó 

chú trọng đến các khu vực xa công trình đầu mối, đặc biệt là tại vùng ngọt hóa Gò 

Công, vùng Bảo Định và huyện Tân Phú Đông. Tăng khả năng chủ động ngăn ngập, 

tiêu úng, kiểm soát mặn nhằm tăng hơn nữa diện tích được bảo đảm an toàn khi có 



 

nguy cơ bị ngập úng, bị mặn xâm nhập do tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến bất 

thường và do tác động của biến đổi khí hậu - nước biển dâng. 

- Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ tác hại của thiên tai. Nâng cao mức an toàn 

trong phòng chống thiên tai, chủ động phòng chống, né tránh hoặc thích nghi để bảo 

đảm an toàn sinh mạng, tài sản của người dân và của nhà nước. Từng bước nâng cấp 

hệ thống đê biển, đê cửa sông phù hợp với tầm quan trọng của khu vực được bảo vệ. 

Phòng chống xói lở, tăng mức an toàn trong việc bảo vệ, ổn định bờ sông, kênh rạch 

do ngành quản lý. 

- Từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành khai thác các công trình và 

hệ thống thủy lợi, bảo đảm phát huy tối đa năng lực thiết kế. 

Quy hoạch thủy lợi cho các vùng: 

* Vùng kiểm soát lũ: 

- Tiểu vùng Bắc Đông: 

+ Thực hiện giải pháp kiểm soát ngăn lũ triệt để, ngăn phèn ngoại nhập, ngăn 

mặn, tiêu úng nhằm bảo vệ khu vực đang và sẽ mở rộng diện tích trồng khóm bằng 

cách nâng cấp hệ thống đê bao hiện có và xây các công trình điều tiết mực nước bên 

trong đê (xây dựng các ô bao, cống, trạm bơm điện…). 

+ Nạo vét tất cả các kênh rạch hiện có theo định kỳ nhằm bảo đảm tải đủ lưu 
lượng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy. 

+ Đào thông đoạn nối đầu phía Tây của kênh Tràm Mù thông ra kênh 12 dài 
1.900 m và vét sâu đoạn kênh dài 1.200 m nối đầu phía Đông với đoạn rạch sau cống 
Bắc Đông (cả hai nằm trong địa phận tỉnh Long An) để giảm dần phèn nội tại. 

- Tiểu vùng kiểm soát lũ cho lúa: Thực hiện giải pháp kiểm soát ngăn lũ triệt 

để, ngăn phèn ngoại nhập, ngăn mặn, tiêu úng nhằm bảo vệ diện tích lúa bằng cách 

nâng cấp hệ thống đê bao hiện có và xây các công trình điều tiết mực nước bên trong 

đê (xây dụng các ô bao, cống, trạm bơm điện). 
- Tiểu vùng kiểm soát lũ cho cây ăn trái: 

+ Thực hiện giải pháp kiểm soát ngăn lũ triệt để, ngăn phèn ngoại nhập, ngăn 

mặn, tiêu úng bằng cách nâng cấp hệ thống đê bao hiện có đồng thời xây dựng đủ và 

đồng bộ các công trình điều tiết mực nước bên trong mỗi ô bao kiểm soát lũ. 

+ Thực hiện giải pháp hạn chế sạt lở bờ phi công trình, công trình và tưới tiêu. 

* Vùng Bảo Định: 

- Thực hiện giải pháp ngăn mặn, ngăn ngập do triều dâng cao bằng cách xây 

mới và nâng cấp các công trình có nhiệm vụ kết họp cả ngăn mặn và ngăn ngập trong 

khuôn khổ Dự án đầu tư hệ thống thủy lợi Bảo Định giai đoạn 2 đã được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. 

- Vét các kênh chính, kênh cấp dưới và xây cống điều tiết đầu kênh cấp dưới 



 

nhằm khai thông dòng chảy, chủ động lấy, trữ hoặc tháo nước theo yêu cầu sản xuất 

và sinh hoạt. 

- Thực hiện các giải pháp chống sạt lở bờ sông Tiền, Bảo Định, xây kè gia cố 

bờ Tây kênh Chợ Gạo, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt. 

* Vùng ngọt hóa Gò Công: 

- Giải pháp cấp đủ nước ngọt cho canh tác. 

- Giải pháp chống úng cục bộ cho các khu vực như: An Thạnh Thủy, Gò Công 

Tây, Tân Thành của huyện Gò Công Đông. 

- Giải pháp giảm ô nhiễm nguồn nước mặt. 

- Giải pháp bảo vệ, củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển. 

 

 Định hướng phát triển thủy lợi thích ứng vói biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng và tầm nhìn đến năm 2050: 

- Xem xét và có kế hoạch lấy nước tại những vị trí thích họp để cấp cho sinh 

hoạt, đặc biệt là các nhà máy lấy nước trực tiếp từ sông Tiền. 

- Từng bước nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông, đê cửa sông, đê bao kiểm 

soát lũ, đê ngăn lũ bảo vệ các cụm, tuyến dân cư và hệ thống đường giao thông các 

cấp (trừ những đường nằm bên trong và được bảo vệ bằng hệ thống đê bao). 

- Từng bước xây dựng các công trình ngăn mặn (kết họp ngăn triều cường, lấy 

nước ngọt khi triều lên, xả lũ khi triều xuống) tại đầu các kênh rạch 
thông ra sông Tiền. 

- Nâng cấp từng bước hệ thống bờ bao tại cù lao Tân Phong, Ngũ Hiệp, Thới 

Sơn thành đê bao (kết hợp với giao thông nông thôn tại những vị trí có yêu cầu) nhằm 

đủ khả năng ngăn mặn, ngăn ngập, điều tiết nước khi tác động của với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng. 

- Nghiên cứu các giải pháp cấp nước ngọt cho các cù lao. Ưu tiên thực hiện 

giải pháp chọn đối với cù lao Tân Thới và Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông. 

 



 

12. Chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Hoạt động ngành nghề nông thôn đã có mức phát triển khá, góp phần vào phát 

triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng chung của tỉnh, cung cấp hàng hóa cho xuất khẩu, 

giúp khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ. 

- Ngành xay xát lương thực: toàn tỉnh hiện có khoảng 500 doanh nghiệp, cơ sở 

xay xát gạo tập trung chủ yếu tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Châu Thành với qui 

mô nhỏ và vừa.  

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi: có 14 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có 

qui mô khá, trong đó có 06 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tập trung ở các 

khu công nghiệp Mỹ Tho, Tân Hương và Long Giang;  

- Công nghiệp chế biến thủy sản: có 19 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thủy 

sản có qui mô tương đối khá, tập trung ở các khu và cụm công nghiệp và khoảng trên 

700 cơ sở, doanh nghiệp chế biến thủy sản nhỏ tập trung nhiều nhất ở huyện Gò Công 

Đông, thị xã Gò Công và huyện Châu Thành.  

- Sản xuất đồ gỗ: hiện có khoảng 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gỗ với sản 

lượng gỗ xẻ bình quân hàng năm khoảng 70 ngàn m3. 

- Toàn tỉnh hiện có 6 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác, 5 làng nghề với trên 200 cơ sở 

sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.  

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2020: 

Phát triển các ngành sản xuất chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản: 

+ Xay xát lương thực: tập trung tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Châu Thành 

xây dựng các kho bảo quản, dự trữ, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm 

gạo có chất lượng cao xuất khẩu.  

+ Chế biến thủy hải sản: Kêu gọi đầu tư một số nhà máy chế biến thủy sản ăn 

liền theo công nghệ mới gần cảng cá Mỹ Tho, Vàm Láng. Hỗ trợ các hộ sản xuất ở 

làng nghề chế biến thủy sản Vàm Láng nâng cao chất lượng sản phẩm;  

+ Chế biến các loại rau quả: Khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư nâng 

cấp mặt bằng sản xuất; Hỗ trợ đầu tư thiết bị, công nghệ bảo quản, sơ chế rau quả cho 

các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp.  

+ Chế biến gia súc, gia cầm: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị, đổi 

mới công nghệ chế biến thịt và các phụ phẩm từ thịt của các loại gia súc, gia cầm; đa 

dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị trường và tiến tới xuất khẩu. Tiếp tục đầu tư, 

sắp xếp các cơ sở giết mổ hiện có trong tỉnh theo hướng tập trung có quy hoạch, bảo 

đảm vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

+ Sản xuất bánh bún, hủ tiếu: phát triển mạnh ở thành phố Mỹ Tho, tập trung 

chủ yếu ở làng nghề bánh - bún - hủ tiếu Mỹ Tho. Tập trung đầu tư cho thương hiệu 



 

hủ tiếu Mỹ Tho mang đậm nét văn hóa ẩm thực của Tiền Giang, đồng thời kết hợp 

chặt chẽ giữa văn hóa ẩm thực và phát triển du lịch. 

Xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ phục vụ sản xuất, 

đời sống dân cư nông thôn: 

+ Cải tạo, nâng cấp và xây dựng đồng bộ mạng lưới giao thông nông thôn phù 

hợp với quy mô, tiêu chuẩn kỷ thuật tiêu chí giao thông thuộc chương trình xây dựng 

nông thôn mới; 

+ Đối với dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt: tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội 

hóa cung cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư cung cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là đối với các huyện khu vực phía 

đông của tỉnh;  

+ Đối với dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp: tiếp tục kiện toàn, hỗ trợ nâng 

cao năng lực hoạt động để các hợp tác xã đảm đương, làm tốt hơn dịch vụ cung ứng 

vật tư nông nghiệp. 

- Tổ chức đào tạo, truyền nghề; tư vấn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

ngành nghề nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ở lĩnh vực ngành nghề nông 

thôn lên 48% vào năm 2020. 

- Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống: hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng 

hóa; tiếp tục bảo tồn và phát triển các làng nghề đang hoạt động, có khả năng phát 

triển. 

 

13. Phát triển nông thôn 

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh có 12/139 xã đạt 19/19 

tiêu chí; 9 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 77 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 39 xã đạt từ 5 

đến 9 tiêu chí và 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí. 

Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn tỉnh là 11,3 tiêu chí/xã, tăng 5,8 tiêu 

chí so với năm 2011, thấp hơn so với mức độ đạt của khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long (13,7 tiêu chí/xã) và cả nước (12,9 tiêu chí/xã). 

Đến năm 2020 phấn đấu có 50% số xã toàn tỉnh tương đương với 70 xã đạt 

chuẩn NTM, trong đó có 58 xã đạt chuẩn NTM.  

Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch của tỉnh tính đến năm 2015 đạt 91,1%, phấn 

đấu đến 2020, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch 

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện chiếm 3,8%. Mục tiêu thực hiện của tỉnh đến năm 

2020 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% theo tiêu chuẩn hộ nghèo mới. 



 

14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Với những lợi thế về địa lý, cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư luôn được cải thiện, 

trong những năm gần đây, Tiền Giang nổi lên là một địa phương dẫn đầu khu vực về thu 

hút đầu tư. Tính đến cuối năm 2015, Tiền Giang thu hút 90 dự án FDI, với tổng vốn đăng 

ký hơn 1,6 tỷ USD. Tiền Giang hiện đứng hàng thứ 3 (sau Long An và Kiên Giang) trong 

thu hút FDI tại khu vực. 

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030, tỉnh Tiền Giang dự kiến tổng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp là 3.737 tỷ đồng, 

(trong đó giai đoạn 2016-2020 là 2.200 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2030 là 1.537 tỷ đồng). 

Nguồn vốn ngân sách là 1.760,6 tỷ đồng, chiếm 47,11%; Vốn ODA: 189,1 tỷ đồng, 

chiếm 5,06%; Vốn doanh nghiệp: 108,5 tỷ đồng, chiếm 2,9%; Vốn dân: 1.678,9 tỷ đồng, 

chiếm 44,93%; 

Giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm 2015 đạt khoảng 1,82 tỷ USD, 

đưa Tiền Giang đứng thứ nhì (sau tỉnh Long An) so với các tỉnh, thành trong khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long  

Các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh đến năm 2030 gồm: Đề án cắt vụ, chuyển 

đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông đến năm 2025, Đề án Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đề án chuỗi giá trị đối với các sản phẩm giai đoạn 

2014 - 2020, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2015 - 2020… 

 

 


