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BẾN TRE 
 

1. Thông tin chung  

Bến Tre là một trong 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên 

là 2.394 km2, được hình thành bởi cù lao An Hoá, cù lao Bảo, cù lao Minh, và do phù 

sa của 4 nhánh sông Cửu Long bồi tụ mà thành (gồm sông Tiền dài 83 km, sông Ba 

Lai 59 km, sông Hàm Luông 71 km, sông Cổ Chiên 82 km).  

Tỉnh Bến Tre hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm Thành phố Bến Tre 

và 8 huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Bình 

Đại, Ba Tri, Thạch Phú. Trong đó có với 164 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 7 thị 

trấn, 10 phường và 147 xã. 

Điểm cực bắc của Bến Tre nằm trên vĩ độ 9048' Bắc, điểm cực nam nằm trên vĩ 

độ 10020' Bắc, điểm cực đông nằm trên kinh độ 106048' Đông, điểm cực tây nằm trên 

kinh độ 105057' Đông. 

Địa hình của Bến Tre bằng phẳng, rải rác những giồng cát xen kẽ với ruộng, 

vườn, không có rừng cây lớn, chỉ có một số rừng chồi và những dải rừng ngập mặn ở 

ven biển và các cửa sông. 

Phía Bắc tỉnh giáp tỉnh Tiền Giang, có ranh giới chung là sông Tiền, phía nam 

giáp tỉnh Trà Vinh, phía tây giáp tỉnh Vĩnh Long, có ranh giới chung là sông Cổ 

Chiên, phía đông giáp biển Đông, với chiều dài bờ biển là 65 km. 

Trên địa bàn tỉnh có 4 con sông lớn chảy qua là sông Tiền Giang, sông Ba Lai, 

sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên đổ ra biển qua 4 (cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm 

Luông, cửa Cổ Chiên). Bến Tre có hệ thống kênh rạch chằng chịt khoảng 6.000 km 

đan xen và chia Bến Tre thành ba cù lao là An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh, tạo 

thành một lợi thế trong phát triển giao thông thuỷ, hệ thống thuỷ lợi, phát triển kinh tế 

biển, kinh tế vườn, trao đổi hàng hoá với các tỉnh lân cận. 

Hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh gồm 2 tuyến Quốc lộ, 6 tuyến đường 

tỉnh lộ và 42 tuyến đường huyện là điều kiện giúp cho những tiềm năng kinh tế - văn 

hoá - xã hội của Bến Tre được phát triển mạnh mẽ. 
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2. Dân số và lao động 

Dân số của tỉnh đến năm 2015 là 1.263.710 người, mật độ dân số là 528 

người/km2 trong đó dân số thành thị là 131.137 người chiếm 10,38%, dân số nông 

thôn là 1.132.573 người chiếm 89,62% tổng dân số của tỉnh. 

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên là 781.847 người, trong đó lao động khu 

vực thành thị chiếm 9,9%, khu vực nông thôn chiếm 90,1%. Thực hiện Đề án Nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015, chất lượng nguồn nhân lực của 

tỉnh từng bước được nâng lên, đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 128.003 người. 

Công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động có nhiều 

chuyển biến tích cực; hàng năm đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho khoảng 21.000 

lượt người; giải quyết việc làm 23.000 người, trong đó xuất khẩu lao động 500 người. 

Các cơ sở dạy nghề tuyển sinh và đào tạo nghề 10.200 người, góp phần nâng tỉ lệ lao 

động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 50,68%, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 25%.  

Có 1.878 đơn vị với 77.914 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 2.713 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 1.498 đơn vị với 68.489 người tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp; đã trợ cấp thất nghiệp cho 5.321 trường họp, góp phần giảm bớt 

khó khăn, ổn định cuộc sống cho người lao động. 

Quy hoạch đến 2020: đẩy mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc 

sức khỏe sinh sản để nâng cao chất lượng dân số; dân số tăng bình quân thời kỳ 2015 - 

2020 đạt 0,4%/năm. 

Tạo thêm việc làm mới cho 18.000 lao động mỗi năm; xuất khẩu 500 lao 

động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 65%, trong đó lao động qua đào tạo 

nghề đạt 30% vào năm 2020. 
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3. Cơ cấu kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 
7,5%/năm, trong đó: 

+ Khu vực nông lâm thủy sản đạt mức tăng trưởng 3,78%; trong đó nông nghiệp 

tăng 2,7%, thuỷ sản tăng khá mạnh với 5%. Tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản 

tiếp tục phát triển, giá cả tương đối ổn định nhưng chưa đều ở một số lĩnh vực. 

+ Khu vực công nghiệp-xây dựng đạt 13,25%, trong đó ngành công nghiệp tăng 

14,1%, ngành xây dựng tăng 10,1%. Một số sản phẩm chủ yếu tăng chậm hoặc giảm 

do thị trường xuất khẩu, tiêu thụ gặp khó khăn như sản xuất bộ dây điện ô tô, thức ăn 

thủy sản, thức ăn gia súc...; đầu tư nước ngoài chưa có dự án mới đi vào hoạt động. 

+ Khu vực thương mại-dịch vụ đạt 7,61%. Sản xuất khu vực dịch vụ chuyển biến 

tích cực, các hoạt động thương mại nội địa, lưu trú ăn uống, tài chính tín dụng, dịch 

vụ phục vụ cá nhân cộng đồng, nghệ thuật, vui chơi, giải trí... tăng trưởng khá. 

GDP bình quân đầu ngưòi đạt: 33,76 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế: khu vực I chiếm 

42,4%; khu vực II chiếm 21,8%, khu vực III chiếm 35,8%; Tổng kim ngạch xuất khẩu 

đạt 660 triệu USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 13.208 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn đạt 1.590 tỷ đồng; 

- Định hướng giai đoạn 2016-2020:  

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng từ 7-7,5%/năm. 

Khu vực I tăng 4%/năm; khu vực II tăng 13%/năm; khu vực III tăng 7,5%/năm. 

+ Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Khu vực I 32%; Khu vực II 22,5%; Khu vực III 

41,5%, và thuế sản phẩm 4%. 

+ GDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng; Nâng cao 

mức sống của người dân ngang bằng mức bình quân trong vùng 

+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt 15.900 tỷ 

đồng (bao gồm cả nguồn thu XSKT), tăng 38,44% so với giai đoạn 2011-2015, tăng 

bình quân 12,7%/năm.  

+ Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 

80.200 tỷ đồng, tăng bình quân 7,6%/năm và tăng 38% so với 5 năm 2011-2015. 

+ Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.660 triệu USD. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 

Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2015 của tỉnh đạt 33.103 tỷ 

đồng, trong đó nông nghiệp đạt 16.485 tỷ đồng, chiếm 49,8% giá trị sản xuất toàn 

ngành; lâm nghiệp đạt 76 tỷ đồng, chiếm 0,23%; thủy sản đạt 16.542 tỷ đồng, chiếm 

49,97%. 

- Phân đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt  6,7% giai đoạn 

2016-2020, trong đó: nông nghiệp đạt 5%, thuỷ sản đạt 8,1% và lâm nghiệp đạt 0,3%. 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) toàn ngành đạt 3,5% giai đoạn 2016-

2020, trong đó: nông nghiệp đạt 2,7%; thuỷ sản đạt 4,5% và lâm nghiệp đạt  0,8%. 

- Về cơ cấu: đến năm 2020 tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 19,2% trong 

cơ cấu GDP của tỉnh. Trong đó, tỷ trọng giữa 2 nhóm ngành chủ lực nông nghiệp - 

thuỷ sản là 51,54% - 48,34% (năm 2020).  

Trong nội bộ ngành nông nghiệp: dảm bảo giá trị sản xuất chăn nuôi đạt tỷ trọng 

25%. 

Trong nội bộ ngành thuỷ sản: đảm bảo giá trị sản xuất nuôi trồng chiếm 71%. 
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5. Sử dụng đất nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 182.004 ha, 

chiếm 76,02% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó đất diện tích sản xuất nông nghiệp là 

140.747 ha chiếm 87,33% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 36.784 ha, với 36,13% diện tích là đất trồng 

lúa tương ứng với 30.747 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 73,87% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp tương ứng 103.964 ha. 

Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh Bến Tre năm 2015 là 6.921 

ha chiếm 3,8% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó nhiều nhất là đất 

rừng phòng hộ với 3.879 ha, đất rừng đặc dụng và đất rừng sản xuất lần lượt là 2.358 

ha và 684 ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 31,352 ha chiếm 17,23% tổng diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh. 

Diện tích đất làm muối khoảng 2.180 ha tương ứng với 1,2% tổng diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Diện tích đất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng không đáng kể chỉ khoảng 804 ha. 

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

của tỉnh là 173.653 ha giảm 5.933 ha so với hiện trạng, chiếm 72,53% tổng diện tích 

tự nhiên toàn tỉnh. 

Diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020 tăng lên 33.000 ha. 

Đất lâm nghiệp có rừng quy hoạch đến năm 2020 tăng lên thành 7.833 ha với đất 

từng loại như sau: rừng sản xuất khoảng 1.446 ha, đất rừng phòng hộ là 3.803 ha và 

đất rừng đặc dụng là 2.584ha. 
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6. Trồng trọt 

Cây lúa: Diện tích gieo trồng năm 2015 đạt 61,1 nghìn ha, sản lượng trên 278, 7 

nghìn tấn. Mô hình cánh đồng mẫu được duy trì với diện tích 1.376 ha, tập trung 03 

huyện: Giồng Trôm, Ba Tri và Bình Đại. Năng suất lúa của các mô hình đạt 55 tạ/ha, 

cá biệt một số diện tích đạt từ 60-65 tạ/ha. 

Cây mía: Diện tích giảm còn 2.085 ha, tập trung ở các huyện: Mỏ Cày Nam, 

Giồng Trôm, Thạnh Phú.  

Cây dừa: Diện tích đạt 68,5 nghìn ha và sản lượng đạt 573 nghìn tấn. Mô hình 

liên kết sản xuât là hướng đi tích cực đang được các doanh nghiệp, nông dân và chính 

quyền các cấp quan tâm, ủng hộ, nhất là lúc giá dừa xuống thấp. 

Ca cao: Hiện nay diện tích trồng xen ca cao trong vườn dừa chỉ còn khoảng 

1.938 ha, trong đó có 1.838 ha đang cho trái. Mô hình trồng xen ca cao mang lại hiệu 

quả khá cao và cải thiện thu nhập cho người trồng dừa. 

Cây ăn trái: Tiếp tục phát triển ổn định, diện tích và sản lượng đều tăng; trong đó 

các loại cây đặc sản như: bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,... diện tích 

tăng nhanh. Công tác phòng trừ dịch bệnh được quan tâm, áp dụng kỹ thuật cho trái 

rải vụ nên hạn chế dần tình trạng được mùa rớt giá.  

Quy hoạch đến năm 2020: 

Tập trung vào các hệ thống canh tác theo hướng tăng quy mô, hiệu quả và chất 

lượng nhằm nâng cao năng suất, giá trị thương phẩm của các sản phẩm chủ lực: Dừa 

(năng suất, chất lượng), trái cây đặc sản, cây giống, hoa kiểng.  

Phấn đấu đến năm 2020, diện tích canh tác lúa là 25.000ha, diện tích gieo trồng 

61.100ha, sản lượng 289.370 tấn; Diện tích trồng mía là 4.000ha mía, sản lượng 

360.000 tấn; Diện tích trồng dừa toàn tỉnh là 56.800ha, sản lượng 546.000 tấn; rau 

màu diên tích canh tác là 3.800 ha, sản lượng 195.000 tấn; cây ăn trái 33.000ha, sản 

lượng 388.330 tấn. 
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7. Chăn nuôi 

Tỉnh tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, nâng cao chất 

lượng và quy mô sản xuất tập trung. Tổng số trang trại được chứng nhận theo tiêu chí 

mới trong toàn tỉnh đến năm 2015 đạt 145 trang trại (trong đó: 141 trang trại nuôi heo, 

02 trang trại nuôi gà, 01 trang trại nuôi chim cút, 01 trang trại nụôi ếch).  

Dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, không xảy ra các dịch bệnh nguy 

hiểm, giá cả tương đối ổn định, người nuôi có lãi nên an tâm đâu tư phát triển, nhất là 

đàn bò phát triển nhanh do lợi nhuận khá cao; đàn heo tiếp tục tăng khá; đàn gia câm  

cũng tăng, trong đó mô hình nuôi gà thả vườn với quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh 

tế tương đối cao. 

Năm 2015 tổng đàn trâu của tỉnh là 869 con, đàn bò là 176.571 con, đàn lợn 

502.095 con và đàn gia cầm là hơn 4,75 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại của 

toàn tỉnh đạt 137.646 tấn, sản lượng trứng 73.869 nghìn quả, sữa tươi 23 tấn và mật 

ong 92 tấn. 

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

Tỉnh định hướng giảm dần quy mô đàn trâu, tổng đàn trâu đến năm 2020 giảm 

còn 500 con và giảm còn 200 con vào năm 2030; 

Phát triển đàn heo cả về số lượng và chất lượng trên cơ sở tăng quy mô nuôi, đẩy 

mạnh chăn chuôi trang trại, nuôi tập trung. Tổng đàn heo tăng chậm đến năm 2020 đạt 

518.740 con và định hướng đến năm 2030 giảm xuống còn 425.000 con. 

 Phát triển mạnh nuôi bò lên quy mô hàng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

hình thành vùng chăn nuôi và cung ứng giống bò tập trung. Tổng đàn bò quy hoạch 

đến năm 2020 là 211.410 con, và duy trì ổn định đến năm 2030 khoảng 200.000 con; 

Phát triển ổn định gia cầm theo hướng kiêm dụng, chú trọng phát triển hình thức 

nuôi công nghiệp kết hợp vệ sinh phòng dịch nghiêm ngặt. Đàn gia cầm đạt 6,85 triệu 

con vào năm 2020 và định hướng đến năm 2030 còn 4,3 triệu con; 

- Đàn dê đến năm 2020 là 66.520 con. 

- Tổng sản lượng thịt các loại đạt 126.675 tấn năm 2020. 
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8. Thủy sản 

Giá trị sản xuất ngành thủy sản của tỉnh Bến tre tăng trưởng liên tục trong giai 

đoạn 2011 -2015 từ 10.405 ty đồng năm 2011 theo giá so sánh lên 12.225 tỷ đồng vào 

năm 2015. Trung bình tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản đạt 4,36%/năm. Trong đó 

thấp nhất là năm 2014, giá trị sản xuất giảm nhẹ so với năm 2013 và cao nhất là năm 

2013 tốc độ tăng trưởng đạt 15,77%. 

Năm 2015, tình hình nuôi trồng thủy sản của tỉnh khá ổn định, Tổng giá trị sản 

xuất ngành thủy sản năm 2015 theo giá thực tế khoảng 16.542 tỷ đồng. Trong đó giá 

trị từ khai thác là 7.051 tỷ đồng chiếm 42,62% và giá trị từ nuôi trồng thủy sản là 

9.491 tỷ đồng ứng với 57,38%. Tổng diện tích đạt 46.460 ha (trong đó: tôm biển thâm 

canh, bán thâm canh là 11.044 ha); tuy nhiên do biên đôi khí hậu nên có 1.204,7 ha 

tôm biển nuôi thâm canh - bán thâm canh bị thiệt hại, chiêm gần 16% diện tích thả 

nuôi. Nuôi sò huyết và hàu phát triển tôt; riêng nghêu nuôi có thời điểm bị chết do 

bệnh với tỷ lệ thiệt hại từ 40-80% nhưng đên nay đã ổn định và đang phát triển tốt. 

Mô hình vùng nuôi an toàn dịch bệnh tiêp tục được thực hiện; bên cạnh đó, công tác 

quản lý nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch được tăng cường. 

Hoạt động khai thác thủy sản phát triển tốt, thời tiết thuận lợi giúp ngư dân bám 

biển dài ngày, sản lượng năm 2015 tăng 25% và giá ổn định nên đa số các đội tàu khai 

thác đều có lãi. Việc gia tăng lượng tàu đánh bắt xa bờ và phát triển các tổ, đội đánh 

bắt trên biển giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả khai thác. Tổng sản 

lượng khai thác đạt 201.750 tấn. Trong năm, đã vận động thành lập mới 15 THT khai 

thác thủy sản, nâng tổng số lên 153 THT với 1.363 tàu tham gia. Hoạt động của các 

cảng cá cũng ổn định, công tác quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được 

kiểm tra và quản lý tốt, đảm bảo sẵn sàng phục vụ tàu cá khi có dông, bão xảy ra. 

Quy hoạch lĩnh vực thủy sản đến năm 2020, phân bố tương thích các loại hình 

nuôi thâm canh, bán thâm canh, sinh thái; chú trọng phát triển bền vững trên cơ sở 

tiêu chuẩn hóa và tích cực bảo vệ môi trường nước mặt và vùng bãi triều ven biển. 

Phát triển đồng bộ các cơ sở hạ tầng nghề cá tại 3 cảng cá Bình Thắng, An Thủy và 

An Nhơn. Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản đến năm 2020 là 47.000 ha, sản 

lượng đạt khoảng 250.000 tấn. Định hướng phát triển đánh bắt thủy sản theo hướng xa 

bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản khu vực nội địa và ven bờ. Tổng số tàu đánh bắt đến 

năm 2020 là khoảng 4.400 chiếc, trong đó tàu xa bờ 1.850 chiếc, sản lượng 130.900 

tấn. 
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9. Lâm nghiệp 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011-2015 vòa khoảng 40.000 tỷ 

đồng đến 43.000 tỷ đồng. Trong đó cao nhất là năm 2013 giá trị sản lượng đạt 43.000 

tỷ đồng. 

Công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng được duy trì 

thường xuyên nên không xảy ra cháy rừng; trong năm 2015 đã tố chức 205 lượt kiểm 

tra, phát hiện và xử lý 50 vụ vi phạm, tăng 20 vụ so cùng kỳ, đồng thời trồng mới 

được 96,2 ha rừng phòng hộ và hoàn thành công tác kiểm kê rừng, rà soát quy hoạch 

rừng đặc dụng đến năm 2020. 

Hiện trạng năm 2015 diện tích đất lâm nghiệp 6.921ha, trong đó nhiều nhất là đất 

rừng phòng hộ với 3.879 ha chiếm 56%, đất rừng đặc dụng là 2.358 ha chiếm 34% và 

đất rừng sản cuất chỉ khoảng 684 ha chiếm 9,9% tổng diện tích rừng toàn tỉnh;  

Quy hoạch diện tích đất rừng của tỉnhnăm 2020 tăng lên 7.833ha, trong đó đất 

rừng đặc dụng ổn định với diện tích 3.803 ha chiếm 48%, Dieenjt ích đất rừng dặc 

dụng tăng lên 2.584 ha chiếm 33% và diện tích đất rừng sản xuất tăng mạnh chiếm 

18,46% tổng diện tích đất rừng toàn tỉnh tương ứng với 1.446 ha. 
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10. Sản xuất muối 

Giai đoạn 2010 - 2015, diện tích sản xuất muối của tỉnh Bến Tre bình quân 

khoảng 1.550 ha, chiếm khoảng 33,7% diện tích sản xuất muối của Đồng bằng sông 

Cửu Long; sản lượng thấp nhất vào năm 2012 đạt 36.300 tấn (năng suất 25,4 tấn/ha), 

sản lượng cao nhất là 100.354 tấn trong vụ muối 2015 (năng suất 62,9 tấn/ha). Giá 

thành sản xuất cao, từ 750 đồng/kg - 980 đồng/kg trong khi giá bán chỉ từ 450 

đồng/kg - 1.000 đồng/kg (bao gồm chi phí vận chuyển).  

Niên vụ muối 2015 diện tích muối toàn tỉnh đạt 1.597 ha; sản lượng đạt 100.354 

tấn, giá muối trong năm bình quân thấp, dao động từ 27.000 triệu đồng đến 32.000 

đồng/giạ nên chưa cải thiện được đời sống của diêm dân; ngoài ra hiện nay diêm dân 

cũng còn gặp khó trong việc liên kết hợp tác để tiêu thụ muối. Kết thúc vụ muối vẫn 

tồn kho trên 26.000 tấn muối (huyện Ba Tri tồn 16.000 tấn, huyện Bình Đại tồn 

10.591 tấn). Đó là lượng muối trải bạt, do diêm dân không bán được giá cao như giá 

muối sạch, mà phải bán ngang bằng với giá muối nền đất vì thế không thể kiểm soát 

được chất lượng.   

Để làm muối ổn định lâu dài, địa phương cần thành lập hợp tác xã. Đây là đầu 

mối liên kết với các công ty để tiêu thụ lượng muối ổn định cho diêm dân. Ngoài ra, 

nhà nước cũng nên đầu tư, hướng dẫn và hỗ trợ cho diêm dân làm muối phủ bạt nâng 

cao chất lượng muối. Nếu vẫn cứ tiếp tục sản xuất theo kiểu truyền thống - làm muối 

nền đất thì công ty không thu mua, muối sẽ không tiêu thụ được.  

 Diện tích muối quy hoạch đến năm 2020 là 1.350 ha và tầm nhìn đến năm 2030 

là 1500 ha. 
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11. Thủy lợi 

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông 

và thủy lợi, trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre. 

Những năm qua, Bến Tre đã tập trung đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội và đạt những kết quả quan trọng. Hệ thống ngăn mặn đang được 

phát huy hiệu quả. Hàng chục hạng mục, công trình thủy lợi góp phần tưới tiêu, ngăn 

mặn cho hơn 180 ngàn héc-ta đất nông nghiệp, gần 40 ngàn héc-ta nuôi trồng thủy 

sản. Gần 1 triệu dân ở các huyện: Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú, một phần TP. Bến Tre được hưởng lợi từ các hệ thống thủy lợi. Tất cả các 

tuyến đê bao ngăn mặn, đê bao chống lũ đều được xây dựng thành hệ thống giao 

thông, kết hợp phát triển du lịch. 

Hệ thống thuỷ lợi tiếp tục được đầu tư nhằm phục vụ phát triển sản xuât nông 

nghiệp, đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: cống Định Trung và cống Sơn 

Đốc 2, cầu Sáu Chiêu và cầu Nhà Sanh - dự án Nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai 

(vốn kết dư), đê bao ven sông Tiền (đoạn từ xã Định Trung đến xã Phú Vang), CSHT 

phục vụ nuôi thủy sản tập trung 03 huyện biển, nâng cấp tuyến đê biển Bình Đại; Khu 

neo đậu tránh trú bão cho tau cá cửa Cô Chiên (Thạnh Phú); đồng thời đẩy nhanh tiến 

độ các công trình nâng câp Cảng cá Bình Đại, đê biển Thạnh Phú, đê bao ven sông 

Tiền (đoạn từ xã Phú Vang đên xã Vang Quới Tây)... qua đó góp phần nâng cao năng 

lực tưới tiêu, ngăn mặn, trữ ngọt và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tôt 

nhu cầu phát triển sản xuất nông - thủy sản, cũng như cung cấp nươc ngot phục vụ đời 

sống nhân dân. 

Định hướng quy hoạch thủy lợi đến năm 2020: 

Tỉnh sẽ tập trung vào các công trình thủy lợi trọng điểm như: hoàn chỉnh hệ 

thống thủy lợi ngăn lũ, triều cường, ngăn mặn, trữ ngọt, chống hạn, chống úng, bảo 

đảm chủ động tưới tiêu cho khoảng 80% diện tích canh tác; trong đó, ưu tiên triển 

khai xây dựng các công trình thuộc hệ thống thuỷ lợi Bắc Bến Tre (cống Giao Hoà, 

Thủ Cửu, Định Trung, Bến Tre, Sơn Đốc 2), Dự án cấp nước ngọt khu vực Cù lao 

Minh; hệ thống đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái huyện Chợ Lách; xây dựng, nâng cấp 

hoàn chỉnh hệ thống đê biển Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú; khu neo đậu trú bão ở 3 

huyện ven biển,... từng bước đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi nội đồng, góp phần 

bảo đảm chủ động nguồn nước ngọt phục vụ khoảng 100.000 ha cây trồng các loại và 

46.000 ha nuôi trồng thủy sản trong trong mùa khô.  

Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre nhằm ngăn mặn, tạo nguồn ngọt và 

điều tiết nước nội đồng trên địa bàn cù lao An Hóa, cù lao Bảo. Xây dựng các tiểu khu 

thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt trên địa bàn cù lao Minh; sau năm 2020 kết nối hoàn 

chỉnh hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre. 
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12. Chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 

Do có rất nhiều sông, kênh, rạch chia cắt nên giao thông đường bộ trên địa bàn 

Tỉnh những năm qua gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Mặt khác, là tỉnh tiếp giáp với biển 

Đông, Bến Tre trở thành một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tác 

động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.  

Định hướng chung đến năm 2020 là phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn 

tỉnh gắn kết với mạng lưới giao thông của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam. Mở rộng, nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, 

phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; các tuyến đường tỉnh 

hiện hữu đạt cấp IV đồng bằng; phát triển mới 7 tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp 

IV đồng bằng; có 100% xã có đường giao thông nông thôn đạt chuẩn xã nông thôn 

mới; xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông thuỷ, các cảng đầu mối, bến bốc xếp 

hàng hoá theo quy hoạch.  

Về chế biến nông sản: Phấn đấu Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến 

nông sản, thủy sản, thực phẩm của tỉnh đến năm đến năm 2020 đạt 27.017 tỷ đồng, 

tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 24,20%, đưa tỷ trọng ngành công 

nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm của tỉnh lên 78,51% so với công 

nghiệp của tỉnh vào năm 2020; tập trung phát triển và nâng cao năng lực công nghiệp 

chế biến dừa và chế biến thủy sản là trọng tâm của ngành công nghiệp chế biến của 

tỉnh; đồng thời đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển các ngành có lợi thế và khả năng 

phát triển như: chế biến đường, chế biến kẹo, chế biến ca cao và trái cây, chế biến 

thức ăn chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm, các sản phẩm hướng về xuất 

khẩu; từng bước cơ giới hóa các công đoạn sản xuất thuộc các ngành nghề thủ công 

truyền thống; xây dựng hoàn chỉnh các khu, cụm công nghiệp, kết cấu hạ tầng phục 

vụ tốt cho nhu cầu phát triển Công nghiệp chế biến. 

Định hướng phát triển chủ yếu tập trung vào các ngành: 

- Chế biến thủy sản: Đầu tư hoàn thiện các nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh 

đang đầu tư, tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm các nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh có 

quy mô lớn, công nghệ hiện đại, vận động các cơ sở sản xuất khô thủy sản trong các 

làng nghề đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các quy trình sản xuất theo các tiêu 

chuẩn quốc tế, xây dựng thương hiệu, bao bì để tiến tới đưa sản phẩm tiêu thụ trong 

các siêu thị và từng bước tham gia xuất khẩu. 

- Chế biến dừa:Ưu tiên sản xuất các sản phẩm từ cơm dừa có giá trị cao như: Dầu 

dừa sạch, sữa dừa, bột sữa dừa, nước dừa đóng lon/hộp, mỹ phẩm từ dừa, và các sản 

phẩm mới có giá trị gia tăng cao, … Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng, đề xuất các 

chính sách để phát triển ngành sản xuất các sản phẩm từ dừa khác như: kẹo dừa, than 
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gáo dừa, hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa, mụn dừa,… để nâng cao giá trị cho cây dừa. 

- Chế biến kẹo và trái cây:Tăng cường công tác động viên doanh nghiệp phát 

triển sản xuất để nâng quy mô doanh nghiệp, tạo khả năng tiếp cận, chiếm lĩnh thị 

trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài; đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư 

nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế bằng Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp 

áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, đăng ký nhãn hiệu, tham gia các 

Hội chợ triển lãm,… để thương mại hóa các sản phẩm chế biến từ trái cây như: 

Chanh, tắc muối, nước ép trái cây,… 

- Chế biến ca cao: Trên cơ sở đề án phát triển ca cao của tỉnh Bến Tre đến năm 

2020 mà từng bước nhân rộng các cơ sở chế biến - lên men hạt ca cao; đồng thời, kêu 

gọi đầu tư các nhà máy chế biến sâu ra sản phẩm chocolate; tạo cơ hội cho các doanh 

nghiệp chế biến ca cao được vay vốn ưu đãi để nhập khẩu máy móc thiết bị. 

- Chế biến thức ăn chăn nuôi: Hiện các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của 

tỉnh có quy mô công suất, trình độ công nghệ rất khác nhau, tổng công suất khá lớn 

nên không khuyến khích phát triển các dự án có thị trường tiêu thụ trong tỉnh để tập 

trung hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa 

máy móc thiết bị để đảm bảo phục vụ nhu cầu của tỉnh và tiêu thu ngoài tỉnh. 

- Chế biến lương thực - thực phẩm: Bến Tre không phải là vùng sản xuất lúa lớn 

nên không cần thiết kêu gọi đầu tư nhiều nhà máy xay xát, mà chủ yếu là tập trung hỗ 

trợ các doanh nghiệp hiện có hoàn thiện sản xuất, đảm bảo điều kiện xuất khẩu gạo và 

để phục vụ đời sống dân sinh; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất của các làng nghề sản 

xuất bánh phồng, bánh tráng để phát triển ngành nghề. 

Ngoài ra, đối với các hoạt động sản xuất thực phẩm khác phục vụ dân sinh, hoạt 

động mang tính làng nghề,cần tập trung vào việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

và phát triển theo sự phát triển của nhu cầu ở địa phương. 
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13. Phát triển nông thôn 

Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

(NTM), Bến Tre đã huy động tổng nguồn vốn trên 62.183 tỷ đồng. Trong đó, vốn 

ngân sách nhà nước chiếm 6,12%, vốn doanh nghiệp gần 2%, vốn tín dụng ngân hàng 

gần 90%, vốn dân đóng góp gần 1%. 

Về thực hiện 19 tiêu chí (TC) trên địa bàn tỉnh, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 

21 xã đạt 19 TC, 3 xã đạt 15 - 18 TC, 65 xã đạt từ 10 - 14 TC, 58 xã đạt từ 5 - 9 TC, 

không có xã đạt dưới 5 TC. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 28 

triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 12,75%, 74,87% người dân tham gia bảo hiểm y tế và 

45,5% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia.  

 

Quy hoạch đến năm 2020: 

- Xây dựng thành phố Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại II; các thị trấn Ba Tri, Bình 

Đại, Mỏ Cày Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV và 20 trung tâm xã đạt tiêu chí đô thị loại 

V; có 45 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí; phấn 

đấu huyện Chợ Lách cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

- Xây dựng hệ thống cấp nước thô từ Châu Thành - Chợ Lách về các huyện ven 

biển; hoàn chỉnh hệ thống cấp nước. Đến năm 2020, đạt 100% hộ dân thành thị, 95% 

hộ dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%, nước sạch đạt 55%.  

- Tập trung đầu tư nâng cấp, xây mới đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, thu gom 

và xử lý nước thải, đặc biệt là tại khu đô thị, công nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về xóa 

đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm. Đến năm 2020, phấn đấu giảm hộ 

nghèo còn khoảng 3% theo tiêu chuẩn mới; giảm tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 1%; nâng 

tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn lên 95%; tạo nguồn kinh phí giúp 

cho lao động nghèo học nghề, tìm việc làm sau đào tạo thông qua Trung tâm giới 

thiệu việc làm và các cơ sở dạy nghề. 

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10%; đạt 9,37 bác sĩ/vạn dân, 26,72 

giường bệnh/vạn dân; bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số. 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đến năm 2020 đạt 85%, thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 50%. 

- Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm đạt 9,7%/năm. Đến năm 2020 đạt mức 

tiêu thụ bình quân 400kWh/người/năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,9%. 
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14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Bến 

Tre đã chọn xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng 

phát triển ổn định, bền vững đối với 8 sản phẩm: dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, 

nhãn, hoa kiểng, heo, bò và tôm biển. Đây là nhóm nông sản có lợi thế được xác định 

là sản phẩm chủ lực của tỉnh, chiếm hơn 54% giá trị sản xuất và gần 53% giá trị tăng 

thêm khu vực nông - lâm - thủy sản, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung 

của tỉnh.  

Để xây dựng và phát triển 8 chuỗi giá trị sản phẩm nông sản chủ lực thành công, 

tỉnh Bến Tre đặt ra mục tiêu giai đoạn 2016 - 2018 sẽ nghiên cứu xây dựng và hoàn 

thiện chuỗi giá trị nông sản gồm: xây dựng thương hiệu, đề xuất và hoàn thiện chuỗi, 

hướng dẫn xây dựng và hình thành ít nhất 01 hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu cho mỗi 

nông sản tham gia chuỗi giá trị; riêng đối với sản phẩm dừa, xây dựng thương hiệu 

“sản phẩm mạnh” và hình thành ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới (theo Luật Hợp tác xã 

2012). 

Từ năm 2019 - 2020: nâng cấp chuỗi giá trị và tổ chức nhân rộng; hàng năm, xây 

dựng và hình thành ít nhất 01 hợp tác xã kiểu mới cho mỗi sản phẩm tham gia chuỗi 

giá trị.  

Định hướng giai đoạn 2021 - 2025: tiếp tục phát triển chuỗi giá trị sản phẩm 

nông nghiệp đã hình thành theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đẩy 

mạnh thị trường xuất khẩu và nhân rộng đối với một số sản phẩm nông nghiệp khác. 

Việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực vừa tạo ra cơ hội cũng như thách 

thức đối với các loại nông sản tham gia. Tham gia chuỗi giá trị chủ lực thì các loại 

nông sản sẽ được thị trường ưa chuộng, xu hướng tiêu dùng gia tăng, xuất khẩu ngày 

càng được mở rộng. Cơ cấu sản xuất nông sản chủ lực có sự dịch chuyển theo hướng 

tăng năng suất, chất lượng, nâng cao gía trị gia tăng trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng 

và lợi thế từng vùng sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh 

gắn với bảo đảm môi trường. 

 


