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VĨNH LONG 

 

1. Thông tin chung 

Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Tổng diện tích 

tự nhiên 152.017,6 ha, đứng thứ 12/13 các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tỉnh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: Thành phố Vĩnh Long và 7 huyện Bình 

Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Bình Minh), với 109 xã, 

phường, thị trấn ( 94 xã, 5 thị trấn và 10 phường). Vị trí địa lý của tỉnh giới hạn từ 9°54’ 

đến 10º20′ vĩ độ Bắc và từ 105°4′ đến 106°17’kinh độ Đông.  

Phía bắc giáp Tiền Giang,  

Phía tây bắc giáp Đồng Tháp,  

Phía đông và đông nam giáp Bến Tre, Trà Vinh,  

Phía tây nam giáp Cần Thơ. 

Vĩnh Long là tỉnh bản lề nối liền miền Tây với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

miền Đông Nam Bộ. Lãnh thổ của tỉnh nằm giữa hai con sông lớn nhất đồng bằng sổng 

Cửu Long là sông Tiền và sông Hậu - cửa ngõ ra biển rất thuận lợi. Vĩnh Long có quốc lộ 

1A về miền Tây đi qua đã nâng cấp xong, quốc lộ 53, 54 nối với Trà Vinh, cầu Mỹ 

Thuận nối liền hai bờ của sông Tiền đã được đưa vào sử dụng và cầu Cần Thơ nối hai bờ 

sông Tiền. Hệ thống giao thông thuỷ bộ rất thuận tiện, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, 

trao đổi nguyên liệu và hàng hoá. Vị trí này tạo cho Vĩnh Long trở thành trung tâm của 

vùng nông sản, thuỷ sản khu vực miền Tây Nam Bộ và được coi là đầu mối giao lưu của 

các tỉnh miền Tây với vùng kinh tế phát triển Đông Nam Bộ và với cả nước. 

Vĩnh Long nằm trong vùng ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam và 

giữa hai thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Những địa bàn này vừa là thị 

trường tiêu thụ lớn, vừa là các trung tâm hỗ trợ đầu tư cả về khoa học kĩ thuật, kinh 

nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ và thông tin cho tỉnh. Điều đó tạo cho Vĩnh 

Long lợi thế lớn trong giao lưu kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu 

tư. Song, đó cũng là thách thức lớn đối với Vĩnh Long trong điều kiện cạnh tranh thu hút 

đầu tư nước ngoài, thu hút chất xám và chiếm lĩnh thị trường trong nền kinh tế mở. 

Lợi thế về vị trí địa lí là yếu tố thuận lợi để Vĩnh Long mở rộng khả năng giao lưu 

kinh tế, văn hoá - xã hội, phát triển sản xuất hàng hoá thực hiện công cuộc công nghiệp 

hoá - hiện đại hoá, hội nhập với nền kinh tế của cả nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 
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2. Dân số và lao động 

 Năm 2015, dân số của tỉnh Vĩnh Long là 1.684.261 người. Trong đó dân số thành 

thị là 299.248 người chiếm 17,77%, dân số nông thôn là 1.385.013 người chiếm 83,23% 

tổng dân số. Mật độ dân số trung bình 499 người/km2, trong đó mật độ cao nhất là ở 2 

thành phố lớn: Cao Lãnh và Sa Đéc tương ứng 1.529 người/km2 và 1.747 người/km2. 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh năm 2015 là 7,1% thấp 

nhất trong giai đoạn 2011-2015. 

Dân số trong độ tuổi lao động là 629.847 người (chiếm 58,9% dân số của tỉnh) và 

xu thế dịch chuyển lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

 Mục tiêu phấn đấu thực hiện đến 2020: 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức 0,8% - 0,9%/năm giai đoạn 2016 - 2020.  

Phấn đấu tạo việc làm mới cho khoảng 18.000 - 20.000 lao động/năm giai đoạn 

2016 - 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 65 - 66%; giảm tỷ lệ lao động trong 

nông nghiệp đến năm 2020 còn 28%. 

Phấn đấu tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 là 

4.000 lao động, bình quân 800 lao động/năm; 

Đảm bảo hàng năm giảm 1% hộ nghèo; Giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu 

vực thành thị khoảng 3 - 4%.  
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3. Cơ cấu kinh tế 

 Giai đoạn 2010 - 2015, từ  một tỉnh thuần nông, Vĩnh Long đã có nhiều chính sách 

nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và 

thương mại dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tổng sản phẩm của tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 2011 - 2015 là 6,9%/năm. Trong đó cao nhất là năm 2011 với tốc độ tăng 

8,35%. 

Theo giá thực tế, giá trị tổng sản phẩm của tỉnh năm 2015 đạt hơn 30.131 tỷ đồng. 

Trong đó, cơ cấu từng linh vực như sau: 

- Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 9.344.277 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 31%. 

- Lĩnh vực Công nghiệp và xây dựng đạt 6.468.183 triệu đồng, chiếm 21,47% tổng 

giá trị sản phẩm của tỉnh. 

- Lĩnh vực dịch vụ và du lịch đạt 12.885.287 triệu đồng chiếm 42,76%. 

- Còn lại là thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm gần 5%  trong cơ cấu tổng sản phẩm 

của tỉnh. 

 Định hướng đến năm 2020: 

 Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,5%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020; thu 

nhập bình quân đầu người đạt trên 1.900 USD vào năm 2015 và đạt trên 4.000 USD vào 

năm 2020. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, 

dịch vụ; đến năm 2015 cơ cấu nông nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ 

trong GRDP đạt 36% - 26% - 38%; đến năm 2020 đạt 23% - 32% - 45%. 

- Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 460 triệu USD, năm 2020 đạt trên 1.000 

triệu USD; thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 20%/năm và 22% - 

23%/năm giai đoạn 2016 - 2020; huy động vốn đầu tư phát triển chiếm 33 - 34% GRDP. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản 

 Mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long là từng bước giảm tỷ trọng 

ngành trồng trọt, tăng giá trị ngành chăn nuôi, dịch vụ và thủy sản; đồng thời nhân rộng 

các mô hình sản xuất nông sản sạch, đạt chứng nhận tiêu chuẩn hàng hóa để hội nhập 

quốc tế. Giá trị sản xuất ngành này hiện vẫn tăng trưởng nhưng với chiều hướng chậm 

lại. Nếu giai đoạn 2006-2010, giá trị sản xuất tăng bình quân 6,7% thì đến giai đoạn 

2011-2015 chỉ tăng gần 3,6%. 

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành năm 2015 là 33.247.110 triệu 

đồng. Trong đó, cơ cấu từng ngành như sau: 

- Giá trị sản xuất nông nghiêp (trồng trọt - chăn nuôi) chiếm 86,04% tương ứng 

28.604.409 triệu đồng. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ 

tương ứng thời điểm 2015 lần lượt là: 67,78% - 26,46% - 5,76% 

- Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp chiếm 5,17% tương ứng 1.720.360 triệu đồng. 

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm 8,79% tương ứng 2.992.260 triệu đồng. 

 Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020:  

Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản đạt khoảng 23.520 

tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3,5%/năm, trong đó nông 

nghiệp tăng 2,88%/năm. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng chăn 

nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp, phát triển 

ngành nuôi trồng thủy sản kết hợp với thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường sinh 

thái. Cụ thể: Lĩnh vực trồng trọt tăng trưởng bình quân 2,2 - 2,3 %/năm; Lĩnh vực chăn 

nuôi tăng trưởng 5,4 - 5,5%/năm;  Lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp tăng trưởng 5,6 - 

5,7%/năm; Ngành thủy sản tăng trưởng 8,0 - 9,0%/năm. 

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ đến năm 2020 là: 

Trồng trọt 61,91%, chăn nuôi 32,92%, dịch vụ nông nghiệp 5,17% (giá thực tế). 

- Nông nghiệp: Xác định cây lúa vẫn là cây chủ lực, kết hợp trồng các loại cây hoa 

màu như rau, bắp, khoai lang, đậu nành; nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp 

với điều kiện đất đai và nhu cầu thị trường tiêu thụ nhằm tăng giá trị sản xuất trên một 

đơn vị diện tích; ổn định diện tích đất lúa khoảng 51.000 ha vào năm 2020; ứng dụng 

khoa học, công nghệ; tiến hành cơ giới hóa đồng bộ, chú trọng khâu chế biến sau thu 

hoạch. Phát triển các loại cây ăn quả có thương hiệu như bưởi Năm Roi, xoài Cát Lộc, 

cam Sành… 

- Chăn nuôi: Hình thành, xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung đạt tiêu chuẩn vệ 

sinh, an toàn với dịch bệnh; phát triển phương thức chăn nuôi bán công nghiệp và công 

nghiệp, chiếm từ 55% - 60% toàn Tỉnh; tổ chức đồng bộ từ khâu chăn nuôi, chế biến đến 

bảo quản phân phối tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh. 

- Thủy sản: Phát triển theo hướng hình thành các mô hình luân canh hiệu quả cao; 

phát triển mô hình trại tôm giống sinh sản nhân tạo trên sông nhằm cung cấp tôm giống 

cho các địa phương trong vùng; đến năm 2020, ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng 

thủy sản khoảng 3.400 ha. 
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5. Sử dụng đất nông nghiệp 

 Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 120.671,4  ha, 

chiếm 79,09% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất nông 

nghiệp là 119.851,4 ha chiếm 99,32% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 73.123,6 ha chiếm 61,01% diện tích đất nông 

nghiệp, với 98,14% diện tích là đất trồng lúa ứng với 71.760,7 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 38,99% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp tương ứng 46.727,8 ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 792,3 ha chỉ chiếm 0,66% 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 27,7 ha. 

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

tỉnh là 110.881 ha giảm 9.790,4 ha so với hiện trạng, chiếm 72,67% tổng diện tích tự 

nhiên toàn tỉnh. 

Diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020 giảm chỉ còn 64.500 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm đến năm 2020 giảm còn 42.083 ha. 

Đất nuôi trồng thủy sản tăng đến năm 2020 đạt 2.300 ha. 
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6. Trồng trọt 

 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt của tỉnh giai đoạn 2011-2015 

trung bình 2,28%/năm. Đến năm 2015, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã vận 

động nông dân chuyển đổi được 1.700 ha lúa sang cây trồng khác hiệu quả cao hơn; trên 

80% diện tích sử dụng giống xác nhận và tương đương nên năng suất bình quân đạt 6,03 

tấn/ha. Diện tích màu đạt hơn 35.000 ha, trong đó luân canh tăng gần 8%, hình thành 

nhiều vùng sản xuất màu có quy mô lớn, tập trung.  

Năm 2015, sản lượng lúa của tỉnh đạt một triệu tấn. Tổng giá trị ngành nông nghiệp 

đạt 20 nghìn tỷ đồng, thì trồng trọt chiếm 12 nghìn tỷ đồng. Trong đó, hiệu quả từ những 

cánh đồng mẫu lớn khá rõ rệt. Được triển khai thực hiện từ nửa cuối năm 2011, đến nay, 

cánh đồng mẫu lớn đã thật sự lớn với diện tích hơn 13.500 ha, có gần 13 nghìn hộ dân 

tham gia sản xuất. Hiệu quả thấy rõ là năng suất tăng, chi phí sản xuất giảm và lợi nhuận 

sản xuất vụ lúa đông xuân hằng năm hơn 260 tỷ đồng, cao hơn 100 tỷ đồng so với mô 

hình sản xuất thông thường trên cùng diện tích canh tác. 

Năm 2015, diện tích gieo trồng lúa đạt 180.437 ha, năng suất đạt 60,67 tạ/ha, sản 

lượng đạt 1.094 nghìn tấn.Năm 2015, diện tích màu (các loại cây hàng năm khác ngoài 

lúa) năm 2015 đạt 46.730 ha.  

Theo kế hoạch, mỗi năm địa phương giảm từ 1.000 - 2.000 ha lúa, tăng diện tích 

trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày, mở rộng cánh đồng mẫu khoai lang hướng tới 

xây dựng thương hiệu. 

 Đến năm 2020, tổng diện tích đất lúa là 64.500 ha, Diện tích trồng lúa 3 vụ   giảm 

xuống còn khoảng 130.000 ha, trong đó: lúa - màu 30.532 ha, lúa kết hợp nuôi thủy sản 

900 ha, chuyên canh 2-3 lúa 33.068 ha, nên tổng sản lượng lúa năm 2020 đạt 898.644 tấn 

(giảm 30.328 tấn so với 2010), phục vụ mục tiêu xuất khẩu gạo và đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia.  

Nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản trên ruộng lúa, tăng diện tích trồng rau, màu 

trên đất ruộng; nâng diện tích cánh đồng mẫu lớn lên 25.000 ha vào năm 2020. Đồng thời 

tăng cả diện tích, sản lượng đối với các loại rau, màu với 61.450 ha đất sản xuất và đạt 

sản lượng hơn 1.127.000 tấn sản phẩm rau màu các loại được sản xuất theo hướng sản 

xuất sạch. 

Đất trồng cây ăn quả dự kiến đến năm 2020 là 34.586 ha, sản lượng khoảng 427.467 

tấn.  



 7 

7. Chăn nuôi 

 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2011 - 2015 đạt 

4,86%/năm. Tỉnh Vĩnh Long đang định hướng chăn nuôi tập trung theo hướng công 

nghiệp; tập trung các dự án ưu tiên có định hướng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp về con giống, mô hình chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn 

sinh học, xây dựng các cơ sở nuôi an toàn dịch bệnh và thực hành nuôi tốt- VietGAP. 

Năm 2015, tổng đàn trâu khoảng 250 con, đàn bò là 72.840 con, đàn lợn 358,34 

triệu con và đàn gia cầm là hơn 7,6 triệu con ( trong đó: đàn gà trên 4 triệu con; đàn vịt 

2,5 triệu con. Sản lượng sữa đạt trên 110.500 lít. 

 Mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn 2030: 

Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ trọng sản xuất ngành chăn nuôi chiếm khoảng 32,9% 

giá trị sản xuất nông nghiệp, tốc độ phát triển bình quân GTSX giai đoạn 2016 - 2020 là 

5,8%/năm.  

Hình thành các vùng chăn nuôi tập trung có kiểm soát dịch bệnh cho từng loại gia 

súc, gia cầm, phát triển chăn nuôi hàng hóa lớn theo hướng trang trại với phương thức 

chăn nuôi bán công nghiệp và công nghiệp chiếm từ 60 - 65%.  

Chất lượng đàn gia súc - gia cầm được cải thiện phù hợp với điều kiện và phương 

thức chăn nuôi tiên tiến, đàn heo nạc hóa chiếm trên 98% tổng đàn, bò lai Zebu đạt trên 

65% tổng đàn, đàn gia cầm giống cao sản 83 - 85% tổng đàn. 

Đưa giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đến năm 2020 đạt khoảng 5.888 tỷ đồng (giá 

so sánh 2010), với một số chỉ tiêu sản xuất như sau: 

- Tổng đàn heo 572.100 con, đàn bò 83.550 con, đàn dê 10.500 con và tổng đàn gia 

cầm 7,56 triệu con; trong đó, đàn gà 4,6 triệu con, đàn vịt: 2,96 triệu con. 

- Tổng sản lượng thịt hơi các loại: 142.630 tấn. 

- Tổng sản lượng trứng: 452,5 triệu quả. 

Tầm nhìn đến 2030: Tổng đàn heo 315.000 con, đàn bò 100.000 con, và tổng đàn 

gia cầm 5,8 triệu con. 
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8. Thủy sản 

 Giá trị sản xuất của ngành thủy sản tỉnh Vĩnh Long giảm dần trong nhưng năm qua 

(2011 – 2015), từ 3.397.834 triệu đồng năm 2011 xuống còn 3.049.085 vào năm 2015. 

Tốc độ giảm trung bình giá trị sản xuất thủy sản hàng năm là 2,57%/năm. 

Trong đó, cơ cấu giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2015 gồm: Giá trị sản xuất 

nuôi trồng thủy sản là 2.724.440 triệu đồng chiếm 889,35%, khai thác thủy sản đạt 

324.645 triệu đồng chiếm 10,65%. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Vĩnh Long giảm dần từ 2504,7 ha  vào năm 

2011 xuống còn 2.365,9 ha vào năm 2015, sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 

112.174 tấn chỉ bẳng 80% so với năm 2011. 

Đến năm 2015, Tỉnh Vĩnh Long có 93,23 ha diện tích nuôi chủ yếu là cá tra được 

chứng nhận các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP/ASC/BMP và 2 cơ sở sản xuất giống 

diện tích 6,3 ha được chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP. Toàn tỉnh hiện có 198 cơ sở 

nuôi cá tra, diện tích thả nuôi 444 ha, tăng 23,5 ha so với cuối năm 2014. Giá thu mua cá 

tra nguyên liệu từ đầu năm đến nay dao động từ 24.000 - 25.000 đồng/kg, tăng 500 -

1.000 đồng/kg so với cuối năm 2014. So với giá thành sản xuất từ 22.000 - 

23.000đồng/kg, người nuôi có lãi từ 1.000 - 2.000đồng/kg nên nhiều hộ khôi phục các ao 

nuôi cá. 

 Mục tiêu phát triển ngành thủy sản của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020: 

Tỉnh đầu tư 40 tỷ đồng thực hiện chương trình nuôi trồng thủy sản, 25 tỷ đồng xây 

dựng hạ tầng vùng nuôi cá tra tập trung diện tích 230 ha tại 2 huyện Vũng Liêm, Mang 

Thít. Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2020, trong đó, phấn đấu đạt diện tích 

nuôi thủy sản 4.640 ha, 840 lồng bè. Sản lượng giống cung cấp cho NTTS đạt 861 triệu 

con, tổng sản lượng thủy sản 320.500 tấn, giá trị sản lượng 1.806 tỷ đồng, kim ngạch xuất 

khẩu 250 triệu USD và thu hút 23.431 lao động. 

Cũng theo quy hoạch được duyệt, Long Hồ là huyện trọng điểm phát triển NTTS 

(đặc biệt là nuôi cá tra xuất khẩu và nuôi lồng bè). Đến năm 2020, diện tích NTTS của 

huyện đạt 945 ha, tốc độ tăng trưởng trung bình 7,6 %/năm; sản lượng NTTS đạt 85.529 

tấn, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 10,15 %/năm. Riêng TP Vĩnh Long và Bình Minh 

sẽ hạn chế phát triển NTTS do quy hoạch phát triển hạ tầng, các huyện còn lại được quy 

hoạch diện tích và sản lượng tăng dần đến năm 2020. 
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9. Lâm nghiệp 
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10. Sản xuất muối 
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11. Thủy lợi 

 Sau năm 2010, thủy lợi được đầu tư lớn phục vụ Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước dâng. Giai đoạn năm 2011-2015, 

mỗi năm thủy lợi trên địa bàn tỉnh được đầu tư bình quân 400 tỷ đồng/năm (từ nguồn 

kinh phí TW hỗ trợ, ngân sách tinh và vốn nhân dân đóng góp). 

Đến năm 2015, toàn tỉnh đã hình thành 3.671 km đê bao xung quanh 419 tiểu 

vùng sản xuất, cùng với trên 5.600 cống, đập đất, 13 trạm bơm điện trên bờ bao và trên 

4.400 tuyến sông, rạch tự nhiên, kinh các loại dài gần 5.331 km (trong đó có 3.400 km 

được đào mới và cải tạo) kết hợp sử dụng làm công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho 

hầu hết diện tích canh tác trong tỉnh. 

Hàng loạt các dự án, công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, phục vụ xây 

dựng nông thôn mới đã được đầu tư thực hiện. Một số dự án thủy lợi lớn có kết hợp với 

ứng phó BĐKH đã được thi công như dự án kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (TP Vĩnh 

Long), 6 tuyến đê bao thuộc Chương trình cụm, tuyến dân cư vùng ngập lụt giai đoạn 2 

của tỉnh ở các huyện Long Hồ, Vũng Liêm; dự án kiên cố hóa cống, đập ngăn triều, 

chống ngập cho vùng ven thành phố Vĩnh Long. 

Đến năm 2015, có 15/22 xã điểm xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí thủy lợi, hình 

thành 3.671 km đê bao chống lũ (đê kết hợp giao thông nông thôn ngăn lũ ở mức báo 

động III chiếm 90% tổng chiều dài, đê kết hợp làm giao thông nông thôn ngăn lũ lớn - lũ 

năm 2011, chiếm 50%), khép kín 91% diện tích đất nông nghiệp, 90.960 ha đất nông 

nghiệp trong đê bao ngăn được lũ lớn (lũ năm 2011), xử lý sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu 

(nhà nước đầu tư) xây dựng được trên 25.000m kè sông... 

 UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định số 175/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết trạm bơm điện tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 với tổng chi phí thực hiện Quy 

hoạch 67.786 triệu đồng. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, bố trí 44 trạm trạm bơm điện và sửa chữa nâng cấp 

03 trạm; đầu tư mới 44 trạm biến áp tương ứng với tổng công suất khoảng 4.040 KVA; 

đầu tư mới đường dây điện (trung áp 03 pha dài 13,98 km; hạ áp 03 pha dài khoảng 

2,12 km). Diện tích phục vụ khoảng 13.701 ha với tổng lưu lượng tưới tiêu 129.775 

m3/h. Trong đó có 21 trạm bơm tưới với diện tích phục vụ 7.673 ha và 23 trạm bơm tiêu 

với diện tích phục vụ 6.028 ha. Sửa chữa, nâng cấp 03 trạm bơm điện hiện có với diện 

tích phục vụ khoảng 500ha. 

Trạm bơm đặt tại các cống hở hiện có (sử dụng máy bơm hỗn lưu trục ngang) và 

trạm bơm không đặt tại các cống hở (sử dụng máy bơm hướng trục đứng). Đối với 

những trạm bơm có diện tích phục vụ nhỏ hơn 100 ha, chọn hình thức trạm bơm di 

động (bơm thuyền). 

Hệ thống điện phục vụ các trạm bơm điện: Đầu tư xây mới 44 trạm biến áp với 

tổng công suất 4.040 KVA; đường dây trung áp 03 pha với chiều dài 13,89 km; đường 

dây hạ áp 03 pha với chiều dài 2,12 km. 

Các hạng mục công trình phụ trợ: Nạo vét kênh sau trạm bơm: chiều dài nạo vét 

khoảng 39.000 m; khối lượng khoảng 273.000 m3; gia cố kênh sau trạm bơm: chiều dài 

khoảng 780 m; kiên cố hóa 27 cống đập sau trạm bơm. 

 



 12 

12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn: 

 Đến năm 2015, tỉnh Vĩnh Long có 81 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 23 

làng nghề nông thôn được hình thành và phát triển. UBND tỉnh đã xét, công nhận 17 làng 

nghề nông thôn, trong đó có làng nghề se lõi lát ở xã Trung Thành Đông và xã Thanh 

Bình (huyện Vũng Liêm), làng nghề sản xuất gạch - gốm ở các xã dọc tuyến sông Cổ 

Chiên (huyện Mang Thít), làng nghề đan lục bình (xã Ngãi Tứ) và làng nghề làm bánh 

tráng giấy (xã Tường Lộc, huyện Tam Bình), làng nghề làm bánh tráng nem ở xã Lục Sĩ 

Thành (huyện Trà Ôn)… Đây là điều kiện để các làng nghề nhận được những hỗ trợ tích 

cực từ phía nhà nước để tiếp tục phát triển. 

 Mục tiêu phát triển đến năm 2020: 

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản lượng (GTSL) ngành nghề nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân khoảng 5,0 - 6,0%/năm. 

- Tỷ trọng lao động tham gia ngành nghề nông thôn chiếm 9,0 - 10,0% tổng dân số 

nông thôn, chiếm 12,0 - 14,0% tổng dân số nông nghiệp. 

- Tạo việc làm ổn định cho khoảng 65.000 lao động nông thôn (trong đó khoảng 

40.000 lao động nữ và 32.000 lao động gia đình), tạo việc làm mới cho khoảng 15.000 - 

17.000 ngàn lao động. Nâng tỷ trọng lao động ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 7,5 

- 8,0% trong tổng lao động xã hội; chiếm khoảng 50,0 - 60,0% lao động không tham gia 

hoạt động kinh tế toàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho người dân nông thôn. 

- Phấn đấu thu nhập bình quân trên lao động ngành nghề đạt 1,8 - 2,0 triệu 

đồng/tháng vào năm 2020. 

- Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất NNNT trong tổng giá trị sản xuất ở khu vực nông 

thôn, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá. 

- Sử dụng hợp lý, hiệu quả góp phần nâng cao giá trị các nguồn nguyên liệu và phụ 

phẩm từ sản xuất nông nghiệp ở địa phương. 

- Bảo tồn và phát triển 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" mở thêm 

các ngành nghề mới mà Vĩnh Long có thế mạnh về nguyên liệu và triển vọng thị 

trường. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

 Đường bộ: Trên địa bàn tỉnh có 5 tuyến Quốc lộ chạy qua, gồm Quốc lộ 1A, Quốc 

lộ 53, Quốc lộ 54, quốc lộ 57 và Quốc lộ 80 với tổng dài là 142,2 km. Có 10 tuyến đường 

tỉnh với tổng chiều dài 262 km, nối liền các địa bàn trong tỉnh với nhau. Các tuyến đường 

tỉnh đã và đang được nâng cấp, trải nhựa, nhằm đạt tiêu chuẩn cấp IV cấp V đồng bằng. 

Tổng chiều dài các tuyến đường huyện là 329 km, với 150 chiếc cầu có tổng chiều dài là 

5480 m. Có 1.420 km đường xã, mặt đường trải đá, đan, nhựa chủ yếu; hầu hết số ấp ở 

nông thôn đã có thể thông xe 2 bánh cả hai mùa mưa nắng; 100% số xã có đường ô tô 

đến trung tâm, 28% số xã có đường ô tô liên ấp. 

Đường thủy: Vĩnh Long có hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, đa dạng với 

khoảng 10 con sông lớn nhỏ, 40 kênh và 152 rạch, tổng chiều dài lên tới 954,1 km, mật 

độ bình quân 0,491 km/km2, thuộc loại cao nhất nước. Vĩnh Long có 3 cảng, gồm cảng 
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Vĩnh Long năng lực 450 ngàn tấn/năm; cảng Bình Minh năng lực 250 ngàn tấn/năm và 

cảng An Phước năng lực 200 ngàn tấn/năm. 

Vĩnh Long nhận từ lưới điện quốc gia qua trạm nguồn 220/110 kV Vĩnh Long. Về 

lưới phân phối, theo số liệu thống kê đến nay toàn tỉnh hiện có 1806,5 km đường dây 

trung thế. Lưới điện phân phối hiện nay đang vận hành ở 2 cấp điện áp 15 kV và 22kV, 

toàn bộ lưới trung thế được thiết kế ở cấp 22 kV. 

Lưới điện hạ thế có tổng chiều dài 2499,7 km. Bán kính cung cấp điện của mạng 

lưới trung bình từ 300-400m tại khu vực thành phố, thị trấn và 600-800 m khu vực nông 

thôn. Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ khắp 100% ấp, xóm trong tỉnh, phục vụ tốt cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt cho người dân đặc biệt là các vùng 

nông thôn sâu, vùng đồng bào dân tộc, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện toàn tỉnh đạt 

99,3%, dự kiến đến năm 2015 đạt 99,5% 

Tỉnh có 8 nhà máy cấp nước ở thành phố Vĩnh Long, các thị trấn và khu công 

nghiệp Hòa Phú. Nhà máy nước thành phố Vĩnh Long có công suất 25.500 m3/ngày đêm. 

Cùng với các nhà máy nước toàn tỉnh hiện có 150 km đường ống các loại. 

Cấp nước nông thôn có 104 trạm cấp nước tập trung với trên 100.000 m3/ngày/đêm; 

cấp nước sạch cho nhân dân vùng lũ có 24 công trình. Ngoài ra, còn có khoảng 6000 

giếng UNICEP, cung cấp nước sạch cho các hộ riêng lẻ ở nông thôn.  

 Định hướng phát triển đến năm 2020: 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội đồng bộ, bảo đảm hiệu quả tổng hợp, tính kết nối hệ thống, nhất là mạng 

lưới giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng đô thị và hạ tầng công nghệ thông tin.  

Hạ tầng giao thông đường bộ: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp mở rộng hệ thống giao 

thông thuộc các tuyến quốc lộ 53, 54, các đường tỉnh, quốc lộ, các cầu yếu, các tuyến 

đường nhánh kết nối với hệ thống đường quốc lộ, phát triển mạng lưới giao thông nông 

thôn, giao thông đô thị. 

Hạ tầng thủy lợi: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nhất là hạ tầng thủy lợi 

phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản; hạ tầng nuôi trồng thủy sản 

tập trung, hệ thống đê bao kết hợp với giao thông nông thôn, đảm bảo chủ động trong 

điều tiết lũ, phục vụ mục tiêu tưới tiêu, ngăn mặn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế 

nông thôn và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 

Hạ tầng lưới điện: Tiếp tục đầu tư phát triển và cải tạo hệ thống lưới điện trung, hạ 

thế và trạm biến áp đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đi đôi 

với tiết kiệm, giảm hao phí điện năng. 

Hạ tầng cấp, thoát nước: Phấn đấu đến năm 2020, có 98% hộ dân đô thị và 85% hộ 

dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung. 
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13. Phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010 -2015, tỉnh đã đầu tư 3.792 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà 

nước có 2.497 tỷ đồng (chiếm 66%), vốn huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân 

cư và các nguồn khác là 1.295 tỷ đồng (chiếm 34%). Đến nay, về cơ bản có 22 xã trong 

tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 24,7% tổng số xã; năm 2010 bình quân mỗi xã chỉ 

đạt 3,1 tiêu chí đến năm 2015 bình quân đã vượt lên tới 14,6 tiêu chí và không còn xã đạt 

dưới 10 tiêu chí. 

Đầu tư cho giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, tỉnh đã đầu tư mới 

644,2 km và cải tạo nâng cấp 122,2 km đường giao thông, xây mới và sửa chữa 590 cầu, 

đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Xây mới 85 và nâng cấp sửa chữa 

2.011 công trình thủy lợi, kết quả diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh bảo đảm thủy lợi 

hoàn chỉnh ước đạt 92% (tăng 8,5% so với năm 2010). Điện nông thôn được nâng cấp và 

mở rộng, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,48%, tỷ lệ hộ có điện kế chính đạt 95,73%. Về 

môi trường, xây mới, cải tạo 101 công trình nước sạch tập trung, nâng tỷ lệ hộ dân nông 

thôn sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 60% (tăng 31,57% so năm 

2010); đã có trên 90% xã ký hợp đồng với doanh nghiệp thu gom rác thải; xây mới 10 

cụm nghĩa trang liên xã. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng dịch vụ bưu 

chính viễn thông. Có 51 chợ được xây mới. Đầu tư 258 điểm trường học và nâng cấp, sửa 

chữa 400 điểm trường/phòng học, có 93 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 25% tổng số 

trường. Y tế được tăng cường cả về lượng lẫn chất, đến nay 89/89 xã có trạm y tế, mỗi 

trạm đều có bác sĩ và thực hiện việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Có 29 trung 

tâm văn hóa, thể thao xã và 25 nhà văn hóa - khu thể thao liên ấp.  

Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích tăng 

bình quân 9,55% năm (từ 101,39 triệu đồng/ha lên đến 160 triệu đồng/ha). Thu nhập bình 

quân đầu người tính đến cuối năm 2015 đạt 24,87 triệu đồng, tăng 1,83 lần so năm 2010. 

Đã có 45/89 xã đạt tiêu chí thu nhập, chiếm tỷ lệ 51% tổng số xã; 89/89 xã đạt tiêu chí 

việc làm, chiếm tỷ lệ 100% tổng số xã và 86/89 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 97% 

tổng số xã. 

Toàn tỉnh có 66/89 xã được công nhận xã “Văn hóa”, 72/89 xã đạt tiêu chí văn hóa, 

chiếm tỷ lệ 81% tổng số xã. Có 84/89 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự xã hội, chiếm tỷ lệ 

94% tổng số xã. 

Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn 6,8%. Toàn tỉnh hiện có trên 17.400 hộ nghèo và 

hơn 11.000 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Tính đến 2015, toàn tỉnh Vĩnh 

Long hiện có 21/89 xã của 07 huyện, thị xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

 Mục tiêu phấn đấu đến 2020: 

Đến năm 2020, 90% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% các 

trường học được cung cấp đủ nước sinh hoạt; 100% nước thải, chất thải rắn từ các cơ sở 

y tế được thu gom và xử lý; 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải. 

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự 

án về giảm nghèo, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Đảm bảo hàng 

năm giảm 1% hộ nghèo; Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động có chuyên 

môn kỹ thuật đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50% và giảm tỷ lệ 

thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 3%. 

Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, huy 

động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho nông thôn 
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mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát huy vai trò chủ thể của 

người dân. Củng cố, phát triển các hình thức sản xuất phù hợp, hiệu quả; thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục bổ sung, 

điều chỉnh cơ chế, chính sách của địa phương để huy động tốt hơn các nguồn lực xây 

dựng nông thôn mới, trong đó luôn đảm bảo tỷ lệ ngân sách đầu tư thỏa đáng cho chương 

trình. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 50% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới. 
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14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tính đến năm 2015, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai 

14 dự án về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và tổ chức lại hình thức sản xuất thực hiện đề 

án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh 

Năm 2015, tỉnh Vĩnh Long tập trung bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 

trên 1.109 tỷ đồng ưu tiên cho 13 xã điểm nông thôn mới, các công trình trọng điểm, 

công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm. Đồng thời bố 

trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA, các chương trình mục tiêu chống suy giảm kinh 

tế. 

Giai đoạn 2010 - 2015, để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tỉnh Vĩnh Long chỉ 

bố trí vốn khởi công mới 22 công trình bức xúc mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao và 

có đầy đủ thủ tục theo quy định như: khu tái định cư Hòa Phú, dự án trường chuẩn quốc 

gia tại các xã nông thôn mới; tập trung vốn đối ứng Trung ương để triển khai các công 

trình trọng điểm như: đê bao sông Cái Vồn (thị xã Bình Minh), Trại giống vật nuôi nông 

nghiệp, hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn các huyện Long Hồ, Tam Bình, Vũng 

Liêm với năng lực thiết kế phục vụ trên 2.000 ha.  

Đầu tư 40 tỷ đồng thực hiện chương trình nuôi trồng thủy sản, 25 tỷ đồng xây dựng 

hạ tầng vùng nuôi cá tra tập trung diện tích 230 ha tại 2 huyện Vũng Liêm, Mang Thít 

Về sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt tiêu 

chuẩn an toàn có giá trị kinh tế cao như: xà lách xoong Bình Minh, khoai lang Bình Tân, 

chôm chôm Trà Ôn, bưởi 5 Roi Bình Minh, cam sành Tam Bình… 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cũng vừa kết hợp với 

Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu II (Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN&PTNT) 

tổ chức trao giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng (nhãn, chôm chôm, xoài) cho 6 hợp 

tác xã và tổ hợp tác sản xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, Hợp tác xã chôm 

chôm JAVA Bình Hòa Phước (diện tích 17,73 ha), Tổ hợp tác sản xuất nhãn tiêu da bò 

Tân Hạnh (diện tích 10 ha), Tổ hợp tác nhãn xuồng cơm vàng An Bình (diện tích 12 ha), 

Tổ hợp tác kinh tế vườn Hòa Lợi (diện tích 13,88 ha), Tổ hợp tác xoài núm xã Quới An 

(diện tích 58,94 ha) và Tổ hợp tác xoài núm xã Trung Chánh. Sau khi được cấp mã số 

vùng trồng, các thành viên tổ hợp tác đang hướng đến sản xuất theo VietGAP, đảm bảo 

tiêu chuẩn xuất khẩu được, qua đó tìm kiếm đầu mối doanh nghiệp để được tiêu thụ sản 

phẩm với giá cao hơn, ổn định đầu ra hơn. 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 299,47 triệu USD, 

trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 29,051triệu USD, hàng thủy sản đạt 4,38 

triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: gạo (47.599 tấn), Thủy sản đông 

lạnh (2.364 tấn), hàng rau quả (10.279 nghìn USD), trứng vịt muối (9.310 nghìn quả), 

hàng thủ công mỹ nghệ (38.482 nghìn USD)... 

 

 

 


