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TRÀ VINH 

1. Thông tin chung   

Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long (có diện tích tự nhiên là 

230.530 ha, chiếm 5,77% diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long và chiếm 0,71% 

diện tích cả nước) với 1.034.500 nhân khẩu; Tỉnh Trà Vinh có 09 đơn vị hành chính 

cấp huyện (gồm: 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện), với 106 đơn vị hành chính cấp xã 

(gồm 85 xã, 11 phường, 10 thị trấn). Vị trí địa lý giới hạn từ 9°31'46" đến 10°4'5" vĩ 

độ Bắc và từ 105°57'16" đến 106°36'04" kinh độ Đông, 

Phía Đông giáp Biển Đông,  

Phía Tây giáp Vĩnh Long,  

Phía Nam giáp Sóc Trăng,  

Phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre. 

Tỉnh Trà Vinh là một trong 13 tỉnh, thành phố của đồng bằng sông Cửu Long, có 

65 km bờ biển, nằm về phía hạ lưu giữa sông Tiền và sông Hậu, chủ yếu là những 

khu đất bằng phẳng với độ cao trên dưới 1m so với mực nước biển, tuy nhiên địa hình 

của tỉnh Trà Vinh khá phức tạp do sự chia cắt của các giồng cát và hệ thống trục lộ, 

kênh rạch chằng chịt. Nhiều vùng trũng xen kẽ với các giồng cát cao, chiều hướng 

của độ dốc chỉ được thể hiện trên các cánh đồng. Phần phía Nam của tỉnh Trà Vinh là 

vùng đất thấp, bị chia cắt bởi các giồng cát hình cánh cung, nhiều nơi chỉ có độ cao từ 

0,5 m đến 0,8 m so với mực nước biển. Do đó, những nơi này thường bị ngập mặn từ 

3 đến 5 tháng/năm. 

Tỉnh có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng như: 

khí hậu, đất đai, sông rạch, động thực vật, thủy, hải sản... nằm trong vùng nhiệt đới có 

khí hậu mát mẻ, ít bị ảnh hưởng bởi lũ, bão; nhiều danh lam thắng cảnh như khu du 

lịch Ba Động, Cồn Nghêu, các chùa Khmer, với nhiều lễ hội,…là điều kiện thuận lợi 

để phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển như công nghiệp, nông nghiệp, du 

lịch và các ngành kinh tế biển khác. Là tỉnh giàu tiềm năng về nông nghiệp, thế mạnh 

về nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản là nguồn nguyên liệu cho phát triển ngành 

công nghiệp chế biến. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số của tỉnh năm 2015 là 1.034.500 người, là tỉnh có quy mô dân số nhỏ 

(đứng thứ 11/13 tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long). Trong đó, 851.500 

người (82,28%) sống ở khu vực nông thôn; 183.400 người (17,72%) sống ở khu vực 

thành thị. Người Kinh có tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu dân số của tỉnh chiếm khoảng 

67,57% dân số, người Khmer chiếm 31,62% dân số và người Hoa chiếm 0,8% dân 

số. 

Lực lượng lao động năm 2015 của tỉnh 611.754 người, trong đó lao động nữ 

291.430 người, chiếm 47,64% trong tổng số lực lượng lao động, lao động nông thôn 

516.376 người, chiếm 84,41%, số lao động đang làm việc trong năm 608.839 người, 

trong đó lao động làm việc khu vực kinh tế nhà nước 32.300 người; khu vực ngoài 

nhà nước là 543.639 người; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 32.900 người. 

Năm 2015, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 65.649 lượt lao động (tạo việc 

làm mới cho 26.260 lao động), trong đó: trong tỉnh 27.637 lượt lao động, ngoài tỉnh 

36.067 lao động, đưa 225 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ở các thị 

trường: Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,...  

Công tác dạy nghề đào tạo nghề cho lao động: hiện toàn tỉnh có 16 cơ sở dạy 

nghề vói 526 giáo viên. Tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 15.521 người ừong đó 

có 5.167 lao động nông thôn. 

 Mục tiêu dân số và lao động đến năm 2020: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân giai đoạn 2015-2020 là 1%/năm. 

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt 50%, gắn với việc phát triển các 

ngành nghề thủ công, làng nghề truyền thống, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản, 

dịch vụ nông thôn để đa dạng hóa thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. 

Tỷ trọng lao động nông, lãm, ngư nghiệp chiếm 40%. 

- Hàng năm tạo việc làm mới cho 22.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

bằng các hình thức đạt 65%; trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. 

- Tỷ lệ giảm nghèo bình quân 2-2,5%/năm; trong vùng có đông đồng bào Khmer 

3 - 4%/năm; đến cuối năm 2020 còn dưới 5% hộ nghèo. 

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%. 
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3. Cơ cấu kinh tế 

 Giai đoạn 2011 - 2015, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, với tốc độ 

tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,45% (giá so sánh năm 2010). Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp từ 59,94% năm 2010 xuống còn 

45,8% vào năm 2015; công nghiệp, xây dựng từ 14,66% tăng lên 18,48%; khu vực III 

từ 25,4%, tăng lên 35,72%; giá trị gia tăng bình quân đầu người (GRDP) đạt 29,8 

triệu đồng vào năm 2015, gấp 1,9 lần so năm 2010.  

GDP bình quân đầu người còn thấp; chuyển dịch kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, 

xây dựng nông thôn mới còn chậm. Kết cấu hạ tầng còn nhiều mặt yếu kém. Năng 

lực sản xuất nền kinh tế chưa cao, chưa mở ra được nhiều ngành nghề mới, nhất là 

ngành có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, 

bảo vệ môi trường. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã chậm phát triển, hiệu quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh kém, thu nhập của người lao động thấp. Kim ngạch xuất khẩu 

tăng khá nhưng mặt hàng xuất khẩu chưa đa dạng, tỷ trọng xuất khẩu trong các doanh 

nghiệp nước ngoài còn cao. 

 Mục tiêu phát triển kinh tế cuả tỉnh đến  năm 2020: 

- Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vào năm 2020 đạt 39.161,7 tỷ 

đồng, tăng bình quân 11,50%; Trong đó: Khu vực I, tăng 3,10%; Khu vực II, tăng 

18,51%; Khu vực III, tăng 16,56%. Quy mô GRDP vào năm 2020 khoảng 72.986,3 tỷ 

đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD, gấp 2,2 lần so năm 2015. Cơ cấu 

GRDP đến năm 2020: Khu vực I chiếm khoảng 30%; Khu vực II chiếm 32,24% và 

khu vực III chiếm 37,76%. 

Đến năm 2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 750 triệu USD, gấp 1.6 

lần so với 2015. 

- Thu ngân sách Nhà nước nội địa phấn đấu đến năm 2020 đạt 3.643,6 tỷ đồng, 

gấp 2,48 lần so với năm 2015. Thu xổ số kiến thiết vào năm 2020 đạt 900 tỷ đồng, 

gấp 1,5 lần so với năm 2015. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm khoảng 90.000 tỷ đồng, gấp 1.6 

lần so với giai đoạn 2011-2015. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 

 Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững, tỉnh Trà Vinh đã tạo được nhiều vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa chuyên canh, quy mô lớn gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến. Giá 

trị và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác được nâng lên rõ rệt. Kinh tế 

nông nghiệp của tỉnh năm 2015 tiếp tục có bước phát triển. Giá trị sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản năm 2015 theo giá so sánh 2010 đạt 25.355 tỷ đồng, trong đó: 

nông nghiệp đạt 17.840 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 252 tỷ đồng, thủy sản đạt 7.263 tỷ 

đồng, giảm 2,45%. 

Cơ cấu kinh tế ngành: nông nghiệp 69,32%; lâm nghiệp 1,51%; thủy sản  

29,17%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh có sự chuyển dịch tích cực theo hướng 

giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thủy sản và trong nội ngành thủy sản giá trị 

nuôi trồng cũng có bước chuyển biến (từ 72,23% lên 74,77%). Giá trị sản xuất/ha đất 

nông nghiệp đạt 115 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất/ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 

275 triệu đồng/năm. 

 Mục tiêu phát triển nông - lâm - thủy sản: 

a) Giai đoạn 2016 - 2020 

- Tốc đô ̣tăng trưởng GRDP toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt 3,5%/năm; trong 

đó: Nông nghiêp̣ tăng 2,3%/năm, lâm nghiêp̣ tăng 3,5%/năm, thủy sản tăng 6%/năm. 

Trong nông nghiệp, trồng troṭ tăng 1,8%/năm, chăn nuôi tăng 5,5%/năm, dịch vụ tăng 

khoảng 1%/năm. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiêp̣ 64%, lâm nghiêp̣ 1,5% và thủy sản 

34,5%; trong nông nghiệp, trồng troṭ 68%, chăn nuôi 22,5% và dịch vụ 9,5%. 

- Sản lượng lương thực đạt 1,356 triệu tấn, trong đó: Sản lượng lúa đạt 1,31 triệu 

tấn, sản lượng ngô đạt 48.000 tấn; sản lượng thủy sản khoảng 313.110 tấn (nuôi trồng 

thủy sản 226.110 tấn, khai thác thủy sản 87.000 tấn). 

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

135 triệu đồng, trong đó: Giá trị sản lượng bình quân trồng trọt đaṭ 125 triệu đồng/ha. 

Tỷ lệ che phủ rừng từ 3,5% hiện nay lên đạt 4,6%. 

b) Giai đoạn 2021 - 2030 

- Tốc đô ̣tăng GRDP toàn ngành nông, lâm, thủy sản 2,5%/năm; trong đó: Nông 

nghiêp̣ tăng khoảng 2%/năm, lâm nghiêp̣ tăng 5,2%/năm, thủy sản tăng 3,6%/năm. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiêp̣ 60,25%, lâm nghiêp̣ 1,75% và thủy sản 

38%; trong nông nghiệp, trồng troṭ 64,05%, chăn nuôi 30,68% và dịch vụ 5,27%. 

- Sản lượng lương thực đạt 1,42 triệu tấn, trong đó: Sản lượng lúa đạt 1,31 triệu 

tấn, sản lượng ngô đạt 112.500 tấn; sản lượng thủy sản đạt 370.890 tấn (nuôi trồng 

thủy sản 285.890 tấn, khai thác thủy sản 85.000 tấn). 

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

180 triệu đồng; trong đó: Giá trị sản lượng bình quân trồng trọt đaṭ 160 triệu đồng/ha. 

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 8%. 
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5. Sử dụng đất nông nghiệp 

 Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 186.243  ha, 

chiếm 80,79% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất nông 

nghiệp là 147.939 ha chiếm 79,43% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 102.119 ha, với 89% diện tích là đất trồng 

lúa tương ứng với 91.285 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 31% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp tương ứng 45.820 ha. 

Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh năm 2015 là 8.623 trong đó diện 

tích đất rừng là 7.647 ha chiếm 4,1% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp với 

100% là đất rừng phòng hộ. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 30.293 ha chiếm 16,27% tổng diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh. 

Diện tích đất làm muối khoảng 241ha tương ứng với 0,12 % tổng diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Diện tích đất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng không đáng kể chỉ khoảng 97 ha. 

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

của tỉnh là 175.551 ha giảm 10.692 ha so với hiện trạng. 

Duy trì và ổn định diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020 khoảng 91.000. 

Đất lâm nghiệp có rừng quy hoạch đến năm 2020 tăng lên thành 10.765 ha với 

đất từng loại như sau: rừng sản xuất khoảng 4.380 ha và đất rừng phòng hộ là 6.385 

ha. 

 



 6 

6. Trồng trọt 

 Sản lượng lúa cả năm 2015 đạt 1.354 nghìn tấn, tăng 27 nghìn tấn so với năm 

2014; diện tích gieo trồng đạt 237 nghìn ha; năng suất bình quân đạt 57,05 tạ/ha 

Tổng diện tích trồng màu năm 2015 đạt 55,2 nghìn ha. Trong đó, diện tích bắp 

(ngô) đạt 5,5 nghìn ha, sản lượng đạt 29,9 nghìn tấn; đậu phộng (lạc) đạt 4,7 nghìn 

ha, sản lượng 24,4 nghìn tấn; rau các loại đạt 28,6 nghìn ha, sản lượng đạt 665,1 

nghìn tấn; đậu các loại 854 ha, sản lượng đạt 1,4 nghìn tấn. 

Cây công nghiệp tiếp tục phát triển phù hợp với điều kiện canh tác từng vùng. 

Diện tích dừa đạt 16,2 nghìn ha, sản lượng đạt 243,7 nghìn tấn; ca cao đạt 246 ha, sản 

lượng 1,1 nghìn tấn. Cây điều diện tích giảm còn 162 ha, sản lượng đạt 254 tấn. 

Sản lượng một số cây ăn quả đạt khá, trong đó sản lượng bưởi ước tính đạt 11,2 

nghìn tấn; chuối 84,3 nghìn tấn; chôm chôm 3,8 nghìn tấn; thanh long 2 nghìn tấn; 

cam 44,9 nghìn tấn; nhãn 14,6 nghìn tấn. 

 Mục tiêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: 

- Cây lúa: diện tích gieo trồng lúa đến năm 2020 còn khoảng 224.500 ha, sản 

lượng lúa đạt khoảng 1,31 triệu tấn. Đến năm 2030, diện tích gieo trồng lúa còn 

khoảng 201.000 ha, sản lượng lúa đạt khoảng 1,31 triệu tấn. 

- Sản xuất ngô: Đến năm 2020 phát triển khoảng 8.630 ha, cho sản lượng 

khoảng 48.000 tấn. Đến 2030, diện tích tăng lên 15.000 - 16.000 ha, sản lượng 

khoảng 110.000 tấn. 

- Sản xuất màu thực phẩm: đến năm 2020 phát triển khoảng 37.330 ha rau, đậu 

với sản lượng khoảng 878.400 tấn; đến 2030 tăng lên 39.000 ha, với sản lượng 

khoảng 1,02 triệu tấn. 

- Sản xuất mía: Ổn định diện tích trồng mía khoảng 7.750 ha, sản lượng từ 

900.000-1.000.000 tấn. 

- Sản xuất lạc: diện tích gieo trồng đến năm 2020 khoảng 8.500 ha, sản lượng 

42.500 tấn. Đến năm 2030 tăng lên 10.000 ha, sản lượng 60.000 tấn. 

- Cây dừa: Ổn định diện tích 22.000 ha đến năm 2020 cho sản lượng năm 

321.750 tấn; năm 2030 diện tích 25.000 ha, sản lượng 357.000 tấn. 

- Cây ăn quả: Đến năm 2020 diện tích trên 20.000 ha (diện tích cho sản phẩm 

khoảng 18.000 ha) sản lượng trên 311.000 tấn; đến năm 2030 diện tích đạt khoảng 

22.000 ha (diện tích cho sản phẩm khoảng 20.000 ha) sản lượng 378.400 tấn. 

- Cây ca cao: Tập trung thâm canh số diện tích hiện có để cho năng suất và chất 

lượng sản phẩm cao, tùy thuộc vào tình hình sẽ mở rộng trồng xen canh với cây dừa 

nhưng diện tích cần có giới hạn, tránh phát triển ồ ạt. 

- Phát triển hoa, cây cảnh: tập trung tại thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và 

các huyện Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải, các loại hoa chủ 

yếu như: Bông giấy, mai vàng, vạn thọ, cúc vàng, hải đường… 
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7. Chăn nuôi 

 Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Trà Vinh đang tập trung phát triển chăn 

nuôi theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Tỉnh từng bước cơ cấu lại vùng 

chăn nuôi, thay đổi hình thức nuôi từ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại; ứng dụng công 

nghệ mới nhằm hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, tăng chất 

lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…  

Năm 2015, đàn trâu toàn tỉnh 970 con; đàn bò có 175.990 con; đàn heo có 

342.170 con; đàn gia cầm có 4,46 triệu con, trong đó đàn gà có 2,7 triệu con, vịt có 

1,6 triệu con. Sản lượng thịt hơi một số loại gia súc, gia cầm chủ yếu trên địa bàn 

tỉnh: thịt trâu đạt 106 tấn, thịt bò đạt 7.822 tấn, thịt heo đạt 50.772 tấn, thịt gia cầm 

đạt 12.507 tấn. 

 Mục tiêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: 

- Từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư sang chăn 

nuôi tập trung, trang trại, gia trại xa khu dân cư; khuyến khích, hỗ trợ người nuôi ứng 

dụng kỹ thuật và công nghệ nuôi tiên tiến, tổ chức lại sản xuất khép kín hoặc liên kết 

giữa các khâu trong chuỗi giá trị để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, 

tăng hiệu quả; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, chất lượng và giá cả thức ăn, thuốc 

thú y, xử lý môi trường trong chăn nuôi. 

- Mục tiêu phát triển quy mô đàn đến năm 2020, đàn heo 483.150 con, đàn bò 

244.500 con, đàn dê 14.000 con, đàn gia cầm 6,685 triệu con, tổng sản lượng thịt hơi 

các loại 105 ngàn tấn, trứng các loại 160 triệu quả; đến năm 2030 đàn heo 700 ngàn 

con, đàn bò 350 ngàn con, đàn dê 20.000 con, đàn gia cầm 8 triệu con, tổng sản lượng 

thịt hơi các loại 165 ngàn tấn, trứng các loại 200 triệu quả. 

- Khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, đầu tư các 

nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi có công nghệ hiện đại và đa dạng hóa sản 

phẩm; phát triển thêm các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển chăn nuôi trong tỉnh, giảm chi phí, hạ giá thành chăn nuôi. 
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8. Thủy sản 

 Diện tích nuôi thuỷ sản vùng nước lợ trên địa bàn tỉnh năm 2015: tôm sú 20.429 

ha; cua biển 12.698 ha; tôm thẻ chân trắng 4.665 ha. Diện tích nuôi thủy sản vùng 

nước ngọt là 4.166 ha diện tích, trong đó nuôi cá 2.638 ha, nuôi tôm 1.261 ha. 

Tổng sản lượng thủy sản năm 2015 đạt là 167,3 nghìn tấn, trong đó cá đạt 77,8 

nghìn tấn, tôm đạt 48,2 nghìn tấn, giảm 1,54%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 

91,9 nghìn tấn, trong đó cá đạt 48,1 nghìn tấn, tôm đạt 35,4 nghìn tấn. Sản lượng khai 

thác đạt 75,4 nghìn tấn, trong đó: khai thác biển đạt 61,5 nghìn tấn, khai thác nội địa 

đạt 13,9 nghìn tấn.  

 Mục tiêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

a) Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Đến năm 2020 giữ ổn định sản lượng khai thác thủy sản ở mức 87.000 

tấn/năm, bao gồm: Khai thác nội địa đạt 10.000 tấn, khai thác hải sản 77.000 tấn; đến 

năm 2030 sản lượng khai thác thủy sản 85.000 tấn, bao gồm: Khai thác nội địa đạt 

9.000 tấn, khai thác hải sản 76.000 tấn. 

- Thực hiện giảm tỷ trọng sản lượng khai thác ven bờ từ 65% (52.000 tấn) hiện 

nay xuống còn khoảng 40% (34.800 tấn), tăng sản lượng khai thác xa bờ từ 35% 

(28.004 tấn) hiện nay lên khoảng 60% (52.200 tấn) vào năm 2020. Đến năm 2030 sản 

lượng khai thác ven bờ còn khoảng 33% (25.000 tấn), tăng sản lượng khai thác xa bờ 

lên khoảng 67% (51.000 tấn). 

- Hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt xa bờ, trong đó tập trung hiện đại hóa trang 

thiết bị, máy móc, ngư lưới cụ cho tàu cá; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào 

sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất cho ngư dân, kết hợp với bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản và an ninh quốc phòng trên biển. Đến năm 2020 và năm 2030, số tàu cá có ổn 

định khoảng 1.300 tàu. 

- Thực hiện cơ cấu tàu thuyền khai thác theo hướng giảm dần tàu cá khai thác ở 

vùng biển ven bờ có công suất nhỏ từ 20CV đến dưới 90 CV và tăng dần loại tàu có 

công suất từ 90CV trở lên, cụ thể: Đến năm 2020 tỷ lệ tàu cá có công suất dưới 20CV 

từ 22,4% hiện nay xuống còn khoảng 15,4%, tàu cá từ 20CV đến 90CV từ 64,29% 

hiện nay giảm còn 50%, tàu cá trên 90CV từ 13,31% hiện nay tăng lên 34,6% và đến 

năm 2030 tỷ lệ tàu cá có công suất dưới 20CV còn khoảng 11,54%, tàu cá từ 20CV 

đến 90CV còn 38,46%, tàu cá trên 90CV tăng lên 50%. 

- Cơ cấu lại nghề khai thác theo hướng giảm nghề lưới kéo hiện tại từ 41,35% 

xuống còn 26,92%, tăng nghề lưới rê từ 24,12% lên 30,77%, tăng nghề câu 3,52% lên 

11,54%, giảm các nghề khác từ 29,44% còn 26,15%, tăng dịch vụ hậu cần khai thác 

thủy sản 1,57% lên 4,62%. 

b) Nuôi trồng thủy sản: Đến năm 2020 diện tích nuôi thủy sản các loại đạt 

29.050 ha, sản lượng 226.110 tấn và năm 2030 đạt 40.960 ha, sản lượng đạt khoảng 

285.890 tấn. 
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9. Lâm nghiệp 

 Tổng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2015 đạt 507.140 triệu đồng. Trong 

đó: 463.170 triệu đồng tương ứng 91,33% tổng giá trị ngành lâm nghiệp là từ khai 

thác gỗ và lâm sản khác; Giá trị thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản 

khác chỉ khoảng 32.540 triệu tương ứng 6,42% tổng giá trị ngành; Giá trị thu được từ 

trồng, chăm sóc rừng và dichj vụ lâm nghiệp chỉ chiếm phần nhỏ không đáng kể lần 

lượt là 1,99% và 0,27% tổng giá trị ngành. 

Diện tích rừng trồng mới tập trung (rừng phòng hộ) chỉ đạt 290 ha, do ảnh 

hưởng của thời tiết, triều cường dâng cao, sóng to, gió lớn gây sạt lở đất nên không 

đủ diện tích đất bồi cho việc trồng mới rừng. Sản lượng gỗ khai thác đạt 78,3 nghìn 

m3, khai thác chủ yếu các loại cây như: bạch đàn, dầu, gỗ sao và các loại cây lấy gỗ 

khác như: còng, mù u, câỵ bàng... Sản lượng củi ước đạt 319,5 nghìn ste. 

 Mục tiêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: 

- Thiết lập, quản lý bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 23.984 ha đất lâm 

nghiệp được quy hoạch cho rừng phòng hộ, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng 

lên 4,6% năm 2020, đến 2030 khoảng 8%, bảo vệ môi trường sinh thái cho phát triển 

kinh tế bền vững ở vùng ven biển, cửa sông của tỉnh Trà Vinh. 

- Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất quy hoạch rừng phòng hộ, 

bảo vệ môi trường sinh thái cho phát triển kinh tế bền vững tại các vùng ven biển, 

cửa sông (quản lý bảo vệ 8.623 ha rừng hiện có và trồng mới sau thời gian chăm sóc 

3 năm, trong đó giao khoán, bảo vệ rừng 6.860 ha; trồng mới 3.633 ha, trồng cây 

phân tán gỗ lớn 875.000 cây). 

- Chuyển hóa rừng tự nhiên và rừng trồng thành rừng giống tại 03 điểm: Rừng 

bần tại xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang; rừng đước và rừng đưng tại xã Đông 

Hải, huyện Duyên Hải. 

- Xây dựng 02 vườn ươm giống bán ngập: Vườn ươm bán ngập mặn tại ấp Năm, 

xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang; vườn ngập mặn tại ấp Giồng Giếng, xã Dân 

Thành, thị xã Duyên Hải. 

- Xây dựng 01 vườn ươm cây giống lâm nghiệp phục vụ cho trồng cây lâm 

nghiệp phân tán khu vực thành phố Trà Vinh và xây dựng 01 khu rừng thực nghiệm 

tại ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải. 
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10. Sản xuất muối 

 Ồn định diện tích đất sản xuất muối, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất. Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích 

sản xuất là 196 ha, đạt sản lượng 13.800 tấn.  

 Đến năm 2020 chỉ giữ lại diện tích là 200 ha sản lượng 13.000 tấn và ổn định 

diện tích này đến năm 2030. Chủ động ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, 

khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường trong sản xuất 

muối; nhân rộng mô hình và từng bước chuyển dần sang sản xuất muối sạch, tăng 

cường quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu càu vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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11. Thủy lợi 

 Năm 2015, tỉnh đã huy động trên 588 tỷ đồng đầu tư thực hiện 20 dự án trọng 

điểm gồm: 10 dự án thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, 3 dự án kết cấu hạ tầng 

phục vụ sản xuất lúa và giống thủy sản, 5 dự án đê, kè và 2 dự án dân dụng. Ngoài ra, 

các địa phương huy động thi công, đào đắp, nạo vét 500 công trình thủy lợi nội đồng, 

tổng chiều dài 350 ngàn mét, khối lượng đào đắp 1,23 triệu m3. 

 Theo quyết định 2340/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án Rà soát, bổ sung 

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, các công trình xây dựng sẽ cấp 

nước với tần suất đảm bảo 85% trong điều kiện nhu cầu nước của các ngành tăng lên 

đến năm 2020, cụ thể: Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho dân số của tỉnh đến 

2020 là 1.122.141 người, lượng cấp nước bình quân 100 lít/người/ngày; đáp ứng 

được yêu cầu nước với diện tích canh tác lúa cả năm là 204.000 ha (đến 2020), trong 

đó lúa chất lượng cao chiếm 122.600 ha (đến 2020); cấp nước nuôi trồng thủy sản với 

diện tích nuôi trồng là 93.900 ha (đến 2020); đảm bảo nước cho nhu cầu phát triển 

rau màu và các loại cây ăn quả khác với diện tích canh tác là 94.350 ha (đến 2020); 

đảm bảo nước cho phát triển chăn nuôi trong tỉnh với số lượng 7.365.550 con (đến 

2020). 

Với tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án thủy lợi giai đoạn 2016 - 2020 

khoảng 3.839,06 tỷ đồng . 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn  

 Đến năm 2015, Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có 12 làng nghề được Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định công nhận, trong đó có 02 làng nghề thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp (làng nghề trồng hoa kiểng ấp Long Bình, phường 4 và làng nghề trồng hoa 

kiểng ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức) với tổng số hộ tham gia sản xuất trong các làng 

nghề 4.716 hộ, tổng số lao động tham gia 9.596 người. Trong đó, nhóm ngành nghề 

tiểu thủ công nghiệp; nghề dệt chiếu; Đan lát - Thủ công mỹ nghệ; sản xuất rượu 

Xuân Thạnh; sơ chế biến thủy sản; khai thác, sơ chế, chế biến thủy hải sản; Bánh tét 

Trà Cuôn ước tính tổng doanh thu đạt 325,51 tỷ đồng, với lợi nhuận trên 122,86 tỷ 

đồng năm 2015 và 04 làng nghề đang hoàn chỉnh thủ tục để được công nhận. 

 Mục tiêu phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2020: 

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,0 - 6,5%. 

- Phấn đấu mỗi năm tạo thêm việc làm cho 700 - 1.000 lao động, nâng tỷ trọng 
lao động ngành nghề nông thôn lên trên 5% trong tổng lao động xã hội, góp phần giải 
quyết việc làm và tạo việc làm cho nông dân trong lúc nông nhàn. 

- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người từ ngành nghề đạt 23 - 25 triệu 
đồng/năm vào năm 2020. 

- Bảo tồn và phát triển các làng nghề, nghề truyền thống. Xây dựng các làng 
nghề mới, làm hạt nhân cho phát triển ngành nghề. Vực dậy những cơ sở sản xuất 
“cầm chừng” và mở thêm các ngành nghề mới mà tỉnh có thế mạnh về nguyên liệu 
và triển vọng thị trường. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2011 - 2016, tỉnh Trà Vinh đầu tư phát triển mạng lưới giao thông 

nông thôn với hơn 942 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được trải 

nhựa; hơn 1.094 km đường trục ấp và liên ấp được bê tông hóa; gần 907/1.546 km 

đường ngõ, xóm được trải đá chống trơn vào mùa mưa; 554/1.041 km đường trục 

chính nội đồng được trải đá, tráng tông đảm bảo phục vụ việc vận chuyển hàng hóa 

nông sản dễ dàng. Sự đầu tư này góp phần cho 36/85 xã trong tỉnh hiện nay đạt tiêu 

chí về giao thông. 

- Về thủy lợi: Giai đoạn 2010 -2015, tỉnh đã ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng các 

vùng sản xuất cây, con tập trung, bao gồm: hệ thống thủy lợi, trạm bơm điện phục vụ 

tưới tiêu, hệ thống điện, hệ thống giao thông phục vụ máy móc cơ giới lưu thông và 

vận chuyển sản phẩm.  

 Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ huy động nguồn vốn khoảng 1.740 tỷ đồng để 

xây dựng 731 km đường nông thôn và 194 cầu cống, tổng chiều dài trên 4.400 

m.Hoàn thành kế hoạch xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn đến năm 2020, Trà 

Vinh sẽ có 51% xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí 2 về giao thông trong bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới.  

 

http://bnews.vn/tag/tra-vinh/52709/1.html
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- Về thủy lợi: quy hoạch tổng thể hệ thống các trạm bơm điện vừa và nhỏ trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, chủ động tưới tiêu 
cho 3.450 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở các khu vực triền giồng có địa hình 
cao (cao trình mặt đất tự nhiên +0,8).  

Vốn đầu tư cho phát triển hệ thống các trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn từ 2015 đến 2020 là 102,929 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư cho dự án quy hoạch 
trạm bơm điện đến 2050 là 291,131 tỷ đồng. 

- Đầu tư hệ thống kho chứa, lò sấy, cơ sở chế biến công nghiệp hiện đại gắn với 
vùng sản xuất cây, con tập trung. 
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13. Phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo 

về nhà ở theo QĐ 167, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được hàng chục căn nhà nhà cho 

người nghèo, đạt 100% KH. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện các chính sách ưu 

đãi đối với đồng bào dân tộc Khmer đã được quan tâm thường xuyên và kịp thời, góp 

phần đáng kể vào công tác giảm nghèo ở địa phương. 

Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng 

đến năm 2020 đã hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội 

cơ bản để họ tự vượt qua nghèo khó, đẩy nhanh tốc độ tăng thu nhập, nâng mức sống, 

đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 20,13% năm 2011, xuống còn 8,13% vào cuối năm 2015. 

Cung cấp nước hợp vệ sinh cho 79% dân số ở nông thôn và cung cấp nước sạch 

cho 97% dân số đô thị. 

Hiện tại, toàn tỉnh đã có 20 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 23,5%; 

có 107/680 ấp nông thôn mới, chiếm 17,7%; 108.651 hộ nông thôn mới, chiếm 

49,2% (so với tổng số hộ phát động: 220.933 hộ); thu nhập bình quân đầu người của 

tỉnh đạt 24,06 triệu đồng/năm, tăng 4,59 triệu đồng/người/năm so với năm 2010; 

Theo số thông kê,số trang trại tính đến thời điểm 01/7/2015, toàn tỉnh có có 108 

trang trại, gồm 61 trang trại thủy sản, 40 trang trại chăn nuôi, 6 trang trại trồng trọt và 

1 trang trại sản xuất - kinh doanh tổng hợp, tăng 12 trang trại so cùng kỳ năm 2014, 

trong đó: có số trang trại trồng trọt chiếm 5,56%, tăng 1 trang trại; 40 trang trại chăn 

nuôi chiếm 37,04%, tăng 15 trang trại; 61 trang trại thủy sản chiếm 56,48%, giảm 3 

trang trại và 1 trang trại tổng hợp. 

 Mục tiêu phát triển nông thôn đến năm 2020: 

 Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 có 

50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. 

Có 88% dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 62% 

sử dụng nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 

02:2009/BYT) của Bộ trưởng Bộ Y tế; 100% trường học, trạm y tế xã, chợ và các 

công trình công cộng khác ở nông thôn đủ nước hợp vệ sinh. 

Có 90% hộ dân nông thôn và 100% trường học, trạm xá, ủy ban nhân dân các 

xã, các cơ sờ công cộng có nhà tiêu hợp vệ sinh; 90% chuồng trại chăn nuôi hợp vệ 

sinh.  

Nâng cao thu nhập và mức sống cư dân nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ 

nghèo 3%/năm. Đến năm 2020, thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng gấp 1,5 so với 

2013 

Các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đời 

sống dân cư nông thôn được đầu tư cơ bản; nhất là thủy lợi, giao thông nông thôn và 

các công trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

http://baodansinh.vn/nguoi-co-cong-c83/
http://baodansinh.vn/nguoi-co-cong-c83/
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14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và liên kết xây 

dựng chuỗi giá trị ngành hàng (cây lúa, thanh long, măng cụt, đậu phộng, bắp lai…) 

đã thu hút được 8 doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng 

vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng; 5 doanh nghiệp đăng ký và đang làm thủ tục chuẩn 

bị đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt với vốn đầu tư khoảng 65 tỷ đồng. 

Ngoài ra, còn có 23 doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết, xây dựng cánh đồng lớn. 

Để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững, đến năm 

2020, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu có gần 9.300 ha đất sản xuất nông nghiệp được sản 

xuất theo mô hình cánh đồng lớn; trong đó, cây lúa hơn 6.800 ha; cây ăn trái 1.650 ha 

còn lại cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Số diện tích này chiếm tỷ lệ từ 5 - 8% 

tổng diện tích cây trồng cùng loại của địa phương. 

Đến nay, địa phương mới triển khai được 4.300 ha cánh đồng lớn đối với cây lúa 

và 46 ha cho cây mía. Riêng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày đến nay vẫn 

chưa hình thành được nơi sản xuất tập trung vì đất canh tác của nông dân phần lớn có 

quy mô nhỏ lẻ, phân tán. Do vậy rất khó kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, liên kết nông 

dân và sản phẩm làm ra gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, tình trạng được 

mùa, mất giá xảy ra liên tục. 

Để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất theo phương thức tập thể, quy mô 

lớn, tỉnh đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp. Cụ thể tỉnh hỗ 

trợ 50% kinh phí cho doanh nghiệp và 100% kinh phí cho tổ chức đại diện của nông 

dân tổ chức lớp đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo 

hợp đồng, bao tiêu. 

Tỉnh đã thành lập Quỹ phát triển kinh tế hợp tác, với nguồn vốn khoảng 5 tỷ 

đồng. Quỹ hoạt động với mục đích hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã trên địa bàn 

thay đổi máy móc thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất để tăng năng suất chất, lượng 

sản phẩm làm sao tiêu thụ tốt sản phẩm của bà con nông dân. 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 447,12 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 4,82 triệu USD, hàng thủy sản đạt 

34,99 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: gạo (28.885 tấn), tôm 

đông (2.891 tấn), Thủy sản đông lạnh (2.556 tấn), dừa khô (14.012 tấn), cơm dừa nạo 

sấy (472 tấn)... 


