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CẦN THƠ 

 

1. Thông tin chung 

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, có tổng diện tích tự nhiên là 

1.438.963 km². Toàn tỉnh có 4 quận (Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn) và 

5 huyện (Phong Điền, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai) với 85 đơn vị 

hành chính cấp xã, phường, thị trấn (5 thị trấn, 36 xã, 44 phường). Tọa độ địa lý 

của tỉnh 105013’38” - 105050’35” kinh độ Đông và 9055’08” - 10019’38” vĩ độ 

Bắc, trải dài trên 55 km dọc bờ Tây sông Hậu.  

- Phía đông giáp tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long,  

- Phía tây giáp tỉnh Kiên Giang,  

- Phía nam giáp tỉnh Hậu Giang.  

- Phía bắc giáp tỉnh An Giang,  

Trên địa bàn tỉnh có tuyến giao thông đường bộ quan trọng là Quốc lộ 1 chạy 

qua, nối tỉnh với các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà mau (về phía Tây Nam) và các 

tỉnh: Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, T.P Hồ Chí Minh (về phía Đông Bắc). 

Tỉnh Cần Thơ còn có hệ thống sông Hậu và nhiều kênh, rạch chạy qua, nối tỉnh 

với các tỉnh An Giang , Đồng Tháp, Căm Pu Chia (về phía Tây Bắc) và các tỉnh 

Trà Vinh, Sóc Trăng, thông ra Biển Đông (về phía Đông Nam) .  

 Điều kiện vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuỷ, bộ rất thuận lợi cho tỉnh mở 

rộng giao lưu với các tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng thời tỉnh cũng là 

trung tâm kinh tế, khoa học, đạo tạo, công nghiệp, thương mại của ĐBSCL, đây là 

lợi thế và cũng là yêu cầu khách quan với Cần Thơ trong vai trò đi đầu và tác động 

tích cực đến phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và nông 

nghiệp, nông thôn nói riêng. 
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2. Dân số và lao động 

 Hiện trạng dân số năm 2015 của Thành Phố Cần Thơ là 1251.809 người, 

trong đó dân số thành thị là 835.559 người (66,75 %); dân số nông thôn là 416.250 

người (33,25%). Mật độ dân số đạt 870 người/ km2, cao nhất là quận Ninh Kiều 

lên đến 8.922 người/km2, thấp nhất là huyện Thới Lai 468 người/km2. 

Lực lượng lao động đến năm 2015 có 726,12 nghìn người, trong đó: lao động 

nữ có 320,47 nghìn người, chiếm 44,13% trong tổng số lực lượng lao động; lao 

động khu vực nông thôn có 253,29 nghìn người, chiếm 34,88%. Giai đoạn 2011-

2015, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 60,22 nghìn người. Qua đó đã góp 

phần kiềm chế, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn ở mức dưới 5,78%. Số 

lao động tham gia trong các ngành kinh tế quốc dân đến năm 2015 ước tính 

khoảng trên 703,77 nghìn người. Trong đó, số lao động đang làm việc đã qua đào 

tạo chiếm 18,5%. 

 Mục tiêu đến 2020: 

Mức giảm tỷ lệ sinh ≤0,01‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Dân số dự 

kiến khoảng 140.000 người (dân số thường trú khoảng 132.000 người).  

Hàng năm giải quyết việc làm từ 2.500 - 3.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt trên 75%. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% theo tiêu chí hiện 

hành. Phấn đấu 100% trạm y tế được công nhận và tái công nhận đạt chuẩn quốc 

gia; số bác sỹ/vạn dân đạt 03; số giường bệnh/vạn dân đạt 10; tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng còn dưới 10%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 96%. Tỷ lệ huy 

động học sinh trong độ tuổi mẫu giáo đạt trên 98%, học sinh đi học đúng độ tuổi 

tiểu học 100%, trung học cơ sở 85 - 90%, trung học phổ thông 75 - 80%. Tỷ lệ các 

trường đạt chuẩn từ 70 - 80%. Phấn đấu 100% số phường, khu vực đạt chuẩn văn 

hóa, gia đình văn hóa trên 96% và từng bước hoàn thiện các tiêu chí công nhận 

phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Số dân tham gia luyện tập thể dục - thể thao 

đạt 60 - 70%, gia đình tham gia thể dục thể thao đạt 40 - 50%. 

Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Giải quyết việc làm 

hằng năm từ 2.500 - 3000 lao động. Dự kiến cơ cấu lao động đang làm việc trong 

nền kinh tế đến năm 2020 gồm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm dưới 

5%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 46 - 47%; khu vực dịch vụ chiếm 47 - 

48% tổng lao động đang làm việc trong nền kinh tế. 
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3. Cơ cấu kinh tế 

  Năm 2015, tăng trưởng kinh tế (GDP) của Thành phố đạt mức 12,28%/năm; 

tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 79,4 triệu đồng tương đương 3.626 USD, 

tăng gấp 2,15 lần so với năm 2010;  

Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2015, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 

chiếm 6,5%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 35%, khu vực dịch vụ chiếm 

56,72% trong cơ cấu GDP. 

 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành, lĩnh vực đều có 

bước phát triển đáng kể, nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, trong đó giá trị 

sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng gấp 1,6 lần so với năm 2010;  

 Mục tiêu phấn đấu đến 2020: 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5 - 8%/năm; 

trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,2%; khu vực công 

nghiệp - xây dựng tăng bình quân 7,9%; khu vực dịch vụ tăng bình quân 8,2%. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đạt 

96,9 triệu đồng. 

Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2020, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 

chiếm 7,31%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32,36%; khu vực dịch vụ 

chiếm 60,33% trong cơ cấu GRDP. 

 Định hướng đến 2030: 

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 7,5 - 8%, 

trong đó: khu vực I từ 1 - 1,5%, khu vực II từ 6,5 - 7%, khu vực III từ 10 - 10,5%. 

Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 phát triển theo hướng “Thương mại, 

dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp đô thị”. Dự báo GRDP/người bình quân đạt 

từ 6.000 - 6.100 USD. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 

 Năm 2015, tỷ trọng ngành nông, lâm thủy sản chiếm 6,5% GRDP toàn thành 

phố, nhưng diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm tới 80,27% so với tổng diện 

tích tự nhiên. Ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của TP 

Cần Thơ, nhưng vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.  

Tổng giá trị sản xuất của toàn ngành theo giá hiện hành năm 2015 là 

15.593.663 triệu đồng. Trong đó: 

- Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi - trồng trọt chiếm 72,75% tương ứng với 

11.344.208 triệu đồng. (Trong đó, cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ  

tương ứng   81.70 - 10,53 - 7,77%) 

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm 26,98% tương ứng 4.207.756 triệu 

đồng. 

- 0,27 % còn lại là giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tương ứng với 41.699 

triệu đồng. 

 Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân từ 3,5%/năm trở lên; 

Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản năm 2020: Nông nghiệp (67,1%) 

- lâm nghiệp (0,2%) - thủy sản (32,7%); cơ cấu trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ 

nông nghiệp: trồng trọt (74,5%) - chăn nuôi (17,3%) - dịch vụ nông nghiệp (trên 

8,2%); 

Giá trị sản lượng trên 01 ha đất nông nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt 

115 triệu đồng và theo giá thực tế đạt 200 triệu đồng; 

Cơ cấu lao động trong khu vực nông nghiệp (năm 2020) đạt từ 30% - 35%; 

Tỷ lệ tăng vốn đầu tư trong nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt trung bình 

17%/năm; 

Thành phố phấn đấu 36 xa ̃ (100%) đạt tiêu chí xã nông thôn mới theo quy 

định và thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn gấp 2 lần năm 2015. 

 Giai đoạn đến 2021 - 2030: 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

giai đoạn 2021 - 2030 đaṭ bình quân trên 2,5%/năm; 

Tăng tỷ troṇg chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến 

năm 2030 đạt 28% - 30% và tăng tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp đến năm 2030 đạt 

10% - 20% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; 

Giá tri ̣sản lượng bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp theo giá so sánh năm 

2010 đạt 135 - 140 triệu đồng và theo giá thực tế đạt trên 400 triệu đồng; 

Phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị trên cở sở 

vận hành hiệu quả Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 Cần Thơ, các Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố; 
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5. Sử dụng đất nông nghiệp 

 Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 115.506,05 

ha, chiếm 80,27% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất 

nông nghiệp là 113.152,23 ha chiếm 97,96% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 89.910,6 ha, trong đó diện tích đất trồng 

lúa là 88.850,49 tương ứng chiếm 98,82%. Còn lại 1,18% là diện tích đất trồng 

cây hàng năm khác 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 20,54% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp tương ứng 23.241,63 ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 2.347,83 ha chiếm 2,03% tổng diện tích 

đất nông nghiệp của cả tỉnh. 

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

5,98 ha. 

 Mục tiêu quy hoạch đến 2020: 

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

nghiệp của tỉnh giảm còn 107.848 ha (giảm 7.658,05 ha so với hiện trạng), chiếm 

74,59% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 

Diện tích đất trồng lúa tới năm 2020  còn 76.230 ha, giảm 12.602,49 ha. 

Điện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 847,83 ha còn 1.500 ha. 
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6. Trồng trọt 

 Giai đoạn 2010 - 2015, giá trị sản xuât ngành trồng trọt tăng liên tục qua các 

năm, từ 7.006.938 triệu đồng năm 2010 lên 7.694.078 triệu đồng năm 2015 (theo 

giá so sánh 2010). Tốc độ tăng trung bình 2,37%/ năm. 

Diện tích đất lúa hiện còn 88.850 ha, sản lượng duy trì hơn 1.4 triệu tấn. 

Thành phố đã chuyển đổi khoảng 3.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau 

màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Trên địa bàn thành phố đã hình thành vùng sản 

xuất chuyên canh liên kết theo chuỗi giá trị như: liên kết sản xuất lúa chất lượng 

cao với "cánh đồng lớn"; vùng rau an toàn với diện tích gieo trồng đạt hơn 2.000 

ha; phát triển vùng cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch sinh thái quy mô 14.000 ha. 

Năm 2015, tổng diện tích sản xuất theo mô hình Cánh đồng lớn của cả ba vụ 

lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt gần 48.000ha, bình quân mỗi vụ 

có 17.630ha với trên 12.545 hộ nông dân tham gia sản xuất ở 75 cánh đồng lớn. 

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 63 ha lúa được sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP và 100ha lúa đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Ngoài ra, cũng từ mô 

hình Cánh đồng lớn mà trên địa bàn thành phố đã có 14 thương hiệu sản phẩm gạo 

được đăng ký từ 3 doanh nghiệp lớn là Trung An, Gentraco và Lương thực Sông 

Hậu. 

Năm 2015, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh sản xuất rau màu và cây công nghiệp 

ngắn ngày, nhất là chuyển đổi sản xuất trên ruộng lúa kém hiệu quả trong vụ xuân 

hè. Toàn TP Cần Thơ, diện tích gieo trồng rau màu các loại và cây công nghiệp 

ngắn ngày đạt 19.900 ha. Trong đó, diện tích màu các loại là 11.685 ha, sản lượng 

ước đạt 129.668 tấn; cây công nghiệp ngắn ngày 8.215 ha, chủ yếu là cây vừng 

8.151 ha. Diện tích gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày của thành 

phố tăng 17%, lợi nhuận cao hơn gấp mấy lần trồng lúa, đã góp phần nâng cao giá 

trị sản phẩm nông sản của thành phố và thu nhập cho nông dân 

Năm 2015, Sở NN&PTNT thành phố còn tập trung xây dựng và mở rộng 

vùng rau theo hướng an toàn với diện tích canh tác 312 ha, diện tích gieo trồng đạt 

1.279 ha, sản lượng thu hoạch 28.803 tấn. 

 Mục tiêu thực hiện đến 2020: 

Diện tích đất lúa đến năm 2020 là 81.688 ha, trong đó đất chuyên trồng lúa 

(cần được bảo vệ nghiêm ngặt) là 76.230 ha. Mở rộng diện tích lúa liên kết theo 

cách đồng lớn đến năm 2020 đạt bình quân 40.000 ha/vụ.  

Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP (đến 

năm 2020 đạt diện tích 3.000 ha), vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao. Phấn đấu 

nâng tỷ lệ diện tích sử dụng giống lúa chất lượng cao từ 80% năm 2015 lên trên 

95% năm 2020. Đến năm 2020, diện tích lúa giống đạt 10.000 ha gieo trồng với 

sản lượng 50.000 tấn. Trong đó, sản lượng giống cung ứng ra ngoài thành phố 

30.000 tấn. 

Thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây rau màu, hoa, cây cảnh, cây 

ăn trái nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân với diện tích 5.458 ha (bao gồm: Ô 
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Môn 860 ha, Bình Thủy 374 ha, Cái Răng 652 ha, Thốt Nốt 935 ha, Vĩnh Thạnh 

565 ha, Cờ Đỏ 459 ha, Phong điền 1.212 ha và Thới Lai 400 ha).   

 

7. Chăn nuôi 

 Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 

(giá so sánh năm 2010) đạt 2,9%/năm . Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 

ttrong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2015 là 7,66%. 

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá thực tế 2015 là 1.194.394 triệu 

đồng. Trong đó:  

+ Từ chăn nuôi trâu, bò và lợn là 769.702 triệu đồng chiếm 64,44%;  

+ Từ chăn nuôi gia cầm là 411.353 triệu đồng chiếm 34,44%; 

+ Từ vật nuôi khác là 13.339 triệu đồng chiếm 1,12%. 

Quy mô đàn gia súc năm 2015: Đàn gia cầm 1.864.999 con; Đàn lợn 121.160 

con; Đàn bò: 4.853 con; Đàn trâu: 220 con. Sản lượng sữa đạt 1.027.000 lít/ năm. 

 Mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020: 

- Phát triển cơ sở chăn nuôi tập trung: 

+ Vùng không phát triển cơ sở chăn nuôi tập trung: Có diện tích 61.325 ha, 

chiếm 43,53% diện tích tự nhiên của thành phố; 

+ Vùng phát triển cơ sở chăn nuôi tập trung: Có diện tích 79.570 ha, chiếm 

56,47% diện tích tự nhiên của thành phố, trong đó: Diện tích rất thuận lợi cho phát 

triển cơ sở chăn nuôi tập trung là 14.420 ha, diện tích thuận lợi là 56.790 ha và 

diện tích ít thuận lợi là 8.360 ha; 

Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (giá so sánh 2010) đạt 

7,41%/năm giai đoạn 2016 - 2020; Năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn 

nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 17,3% (theo giá hiện hành); 

Quy mô đàn năm 2020: gia cầm đạt 2.500.000 con; đàn heo 200.000 con; đàn 

bò 4.000 con; đàn trâu 300 con; đàn dê 1.000 con; 

Số lượng con giống hàng hóa đến năm 2020: 120.000 con heo giống, 

1.700.000 con gà giống, 1.200.000 con vịt giống; 

Đưa tỷ lệ đàn heo nuôi tập trung trang trại so với tổng đàn đaṭ 50% - 60%; 

đàn gia cầm đaṭ 15% - 20%; nâng dần tỷ lệ đàn heo được lai quy ước 2 - 3 máu 

trên 95%. 

 Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030: 

Tiếp tục phát triển các loại vật nuôi chính như: Heo, gà, vịt, bò nhưng tập 

trung vào giống và thịt chất lượng cao. 

Duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2021 - 

2030 đạt trên 7,5%/năm. Phấn đấu tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất 

nông, lâm, ngư nghiệp đến năm 2030 đạt 28% - 30%; 
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Xây dựng vùng chăn nuôi theo hướng áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi 

tốt; đến năm 2030, phương thức chăn nuôi bán công nghiệp và công nghiệp trên 

địa bàn thành phố đối với đàn heo đạt trên 70% và đàn gia cầm đạt trên 45%; 

Số lượng con giống gia súc, gia cầm hàng hóa đạt 4.726.000 con. Sản lượng 

thịt gia súc, gia cầm đạt 46.800 tấn; sản lượng trứng gia cầm đạt 110 triệu quả. 

8. Thủy sản 

 Giai đoạn 2011-2015, giá trị sản xuất ngành thủy sản giảm dần qua các năm, 

tốc độ giảm bình quân 3%/năm (theo giá so sánh 2010). Năm 2015, giá trị sản 

xuất của ngành thủy sản theo giá hiện hành là 4.207.756 triệu đồng, chiếm 26,98% 

tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Trong đó, 84,36% giá trị  sản xuất 

của ngành thủy sản là từ nuôi trồng, gần 8% là từ khai thác và 7,66% từ sản xuất 

giống. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là cũng gảm dần qua các năm, từ 

11.770 ha năm 2010 xuống còn 10.940 hà vào năm 2015. Sản lượng cả năm 2015 

đạt 166.326 tấn chỉ bằng 86% so với năm 2010.  

Sản lượng khai thác thủy sản giai đoạn 2010 – 2015 dao động từ 6.028 – 

6.158 tấn/năm. Năm 2015, sản lượng khai thác đạt là 6,086 tấn. 

 Ở lĩnh vực thủy sản, ngành nông nghiệp chú trọng phát triển các mô hình 

nuôi theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường 

và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa thủy sản. Đến năm 2015, thành phố mở 

rộng diện tích nuôi cá tra theo tiêu chuẩn ASC, BAP, VietGAP, GlobalGAP với 

diện tích 46,7 ha. 

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

 Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 12.500 ha, đến năm 2030 tăng 

lên 14.000 ha. Trong đó, diện tích nuôi cá tra đến năm 2020 là 1.000 ha và đến 

năm 2030 tăng lên 1.100 ha; 

Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2020 đạt 241.500 tấn, đến năm 2030 đạt 

267.500 tấn. Tốc độ tăng trưởng bình quân sản lượng thủy sản giai đoạn 2016 – 

2020 là 6,88%/năm và giai đoạn 2021 - 2030 là 1,03%/năm; 

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm ngành thủy sản thành phố Cần 

Thơ thời kỳ 2016 - 2030 là 3,31%/năm; trong đó, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 

5,8%/năm và giai đoạn 2021 - 2030 đạt 2,08%/năm; 

Đóng góp của ngành thủy sản trong tổng giá trị tăng thêm của khu vực nông - 

lâm - thủy sản chiếm 51,5% (năm 2020) và 60% (năm 2030); 

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng bình quân 4,26%/năm thời kỳ 2016 - 

2030; trong đó, giai đoạn 2016 - 2020 kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 

3,97%/năm, giai đoạn 2021 - 2030 kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 4,40%/năm; 

Cơ cấu giá trị gia tăng các lĩnh vực thủy sản như sau: Nuôi trồng thủy sản 

chiếm 95,1% (năm 2020) và 96,2% (năm 2030). Khai thác thủy sản chiếm 4,9% 

(năm 2020) và 3,8% (năm 2030); 
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Quy hoạch đến năm 2020, phát triển số lượng cơ sở sản xuất giống lên 130 cơ 

sở. Trong đó, Sản lượng giống cá tra đạt 510 triệu con; sản lượng giống cá nước 

ngọt khác đạt 780 triệu con; sản lượng giống tôm càng xanh đạt 6 triệu con; sản 

lượng giống thủy đặc sản đạt 9 triệu con; sản lượng giống tôm sú, thẻ chân trắng là 

45 triệu con, cung cấp cho thị trường các tỉnh ven biển ĐBSCL như: Cà Mau, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng,…  

Thu hút lực lượng lao động toàn ngành khoảng 40.650 người vào năm 2020 

và nguồn lực này vào năm 2030 là 48.700 người. 

9. Lâm nghiệp 

Sau khi tách tỉnh, ngành lâm nghiệp của Cần Thơ không có rừng trồng, chủ 

yếu là trồng cây phân tán trong dân và tại 2 nông trường Cờ Đỏ, Sông Hậu nhằm 

lấy gỗ, củi. Ngành nông nghiệp giao chỉ tiêu cho các quận, huyện tùy điều kiện cụ 

thể phát động nhân dân trồng cây trên các mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo, các 

khoảng đất trống ven đường, trong các sân trường, cơ quan... Nhờ chăm sóc tốt, số 

cây trồng mới sống khoảng 75%. Nhân dân đã khai thác những cây trồng đạt tiêu 

chuẩn làm vật liệu xây dựng.  

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp của tỉnh theo giá so sánh 2010 giảm dần 

qua các năm với tốc độ trung bình gần 2%/năm. Đến năm 2015, giá trị sản xuất 

ngành lâm nghiệp còn 21.467 triệu đồng chiếm 0,27% trong cơ cấu giá trị sản xuất 

toàn ngành nông nghiệp. 

Tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2015 là 41.699 triệu đồng, trong đó 

96,61% là từ khai thác gỗ và lâm sản. Trồng và chăn sóc rừng chỉ đem lại 3,06% 

tổng giá trị sản xuất của ngành, còn thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và 

lâm sản thì không đáng kể. 
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10. Sản xuất muối 
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11. Thủy lợi 

 Hiện trạng thủy lợi 2015: 

Năm 2015, Thành phố Cần Thơ đã tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công 

trình chống ngập úng vùng nội ô, trung tâm thành phố Cần Thơ theo quyết định 

“Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ” được được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.  

Theo đó, quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ có kinh phí 

hơn 7.424 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn trái phiếu 

Chính phủ, vốn ODA.  

Đến cuối năm 2015 thành phố Cần Thơ đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công 

trình vùng nội ô, trung tâm thành phố với tổng diện tích 17.700 ha. Hệ thống bao 

gồm xây dựng 24 cống tiêu thoát nước; xây dựng hai âu thuyền tại sông Trà Nóc, 

Bình Thủy; nạo vét 109 km kênh trục; nâng cấp 133,5km đê bao; xây dựng sáu 

trạm bơm tiêu với 15 tổ máy; nạo vét 175 km các kênh trục và kênh cấp 1… 

 Mục tiêu phát triển hệ thống thủy lợi đến 2020: 

Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, toàn Tỉnh sẽ xây dựng hệ thống thủy lợi còn 

lại của khu trung tâm Thành phố với các hạng mục: 152 cống tiêu thoát nước với 

tổng khẩu độ 555 m; nạo vét 129 km kênh trục, kênh cấp I; nâng cấp, bổ sung 

156km đê bao cấp I; xây dựng mới 29 trạm bơm tiêu với 93 tổ máy (loại 10.800 

m3/giờ); nâng cấp, làm mới hệ thống kênh cấp II và kênh nội đồng. Phần ngoài đô 

thị, Tỉnh sẽ nạo vét 205km kênh trục, kênh cấp I, nâng cấp, bổ sung 614 km đê 

bao cấp I, hệ thống kênh cấp II, cống tiêu, kênh nội đồng, bờ bao cấp II, cầu giao 

thông. 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi theo hướng đa mục tiêu phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và phục vụ 

giao thông đường thủy. Tu bổ, nâng cấp các trạm bơm đầu mối, nạo vét, tu bổ các 

tuyến kênh rạch nhằm tăng năng lực chủ động tưới, tiêu. Gia cố hệ thống đê bao 

khép kín đối với các vùng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đầu tư kè 

chống xói lở và tạo cảnh quan đô thị đối với bờ Nam sông Hậu, sông Ô Môn, rạch 

Bằng Tăng, rạch Tắc Ông Thục, rạch Ba Rích, rạch Đông Thị Hơi,... 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn: 

 Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, Cần Thơ có nhiều làng nghề 

truyền thống được duy trì cho đến ngày nay. Các làng nghề không chỉ là nơi lưu 

giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà hiện đang trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, 

những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp người dân địa phương giảm nghèo nhanh và 

bền vững. Năm 2015, TP Cần Thơ có hơn 10 làng nghề truyền thống với ngành 

nghề đa dạng: chằm nón, làm thúng, đan lọp, làm bánh tráng, dệt chiếu, cơm rượu, 

đóng ghe xuồng… Trong đó có 4 làng nghề được UBND thành phố công nhận: 

làng bánh tráng Thuận Hưng, làng lưới Thơm Rơm, làng hoa Phó Thọ- Bà Bộ, 

làng bánh kẹo Ba Rích.  

Mỗi làng nghề có nét đặc trưng riêng để tạo thành những sản phẩm du lịch 

độc đáo. Năm 2015, các làng nghề của Thành phố đã thu hút trên 100.000 khách 

du lịch trong ngoài nước đến tham quan. Sản phẩm mây, tre, lá buông, gốm sứ 

được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Anh, 

Pháp đạt 800.000 USD. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 1956, ngoài 70 cơ sở dạy nghề, thành 

phố Cần Thơ còn huy động được 37 đơn vị (chủ yếu là các doanh nghiệp) tham 

gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Hầu hết các cơ sở, đơn vị này cơ bản đáp 

ứng yêu cầu về trang thiết bị dạy nghề cho lao động nông thôn tại cơ sở dạy nghề 

cũng như tại các xã, phường. Ngoài 205 giáo viên tham gia dạy nghề cho lao động 

nông thôn (trong đó gần 70% có trình độ cao đẳng, đại học; trên 7% có trình độ 

sau đại học),Giai đoạn 2010 - 2015, mỗi năm thành phố cần đào tạo nghề cho 

khoảng 4.700 - 5.000 lao động nông thôn. 

 Định hướng đến năm 2020: Nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao mức sống cho 

người lao động nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn, thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển làng 

nghề đến năm 2020 với mục tiêu phát triển 32 làng nghề tại các quận Bình Thủy, 

Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh. 

Giai đoạn 2015 - 2020 phấn đấu đào tạo nghề cho 28.750 lao động nông thôn; 

trong đó, chú trọng dạy nghề cho những người thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc 

thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác do tác động từ quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa; phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 

tối thiểu là 80%. Nguồn vốn đầu tư cho công tác đào tạo nghề trong giai đoạn này 

ước tính khoảng 179 tỷ đồng, trong đó hơn 97 tỷ đồng là ngân sách địa phương và 

huy động từ các nguồn khác. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015, Cơ sở hạ tầng nông thôn có những chuyển biến rõ nét. 

Thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông ở các xã, huyện dần 

thông suốt. Trong đó, có 104 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông đạt 

chuẩn; 120 km đường nông thôn được cứng hóa theo quy định; làm sạch và không 

lầy lội 105 km đường ngõ, xóm; cứng hóa đường trục chính nội đồng, xe cơ giới đi 
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lại thuận tiện là 8km. Kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp 36 xã có tổng chiều dài 

1.670 km, các địa phương đã triển khai xây dựng các công trình thủy lợi với 1.040km 

kênh mương được kiên cố hóa đạt chuẩn. 

Bên cạnh đó, bờ bao chống lũ được cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch nhằm 

đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và đảm bảo phục vụ sản xuất 3 vụ lúa/năm. Hệ 

thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và cơ bản đáp ứng được yêu 

cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Đến nay, tại 36 xã đã có 55 trường học 

đạt chuẩn, đạt 36,11%; xây dựng được 2 nhà văn hóa và khu thể thao xã, xây dựng 

67 nhà văn hóa và khu thể thao ấp. Thành phố kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, xây 

dựng được 8 chợ nông thôn đạt chuẩn. Từ khi thực hiện đề án xây dựng NTM đến 

nay, các xã xóa nhà tạm, dột nát; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

được quan tâm... 

 Định hướng đến năm 2020: 

- Giao thông nông thôn: Nâng cấp 100% km đường trục xã, 75-100% đường 

trục ấp đạt tiêu chuẩn quy định; 

- Thủy lợi: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi, điều tiết hợp lý nguồn nước, phục 

vụ sản xuất nông nghiệp, các khu vực dân cư, góp phần phát triển hạ tầng kinh tế - 

xã hội nông thôn;  

- Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Xây dựng các trạm cấp nước tập trung với 

quy mô vừa và nhỏ tại các trung tâm xã và các cụm, tuyến dân cư tập trung. Phấn 

đấu đến năm 2020 có 75% dân số được cung nước nước sạch sinh hoạt đạt theo 

QCVN 02:2009/BYT; 

- Cấp điện nông thôn: Nâng cấp, đầu tư mới các tuyến trung thế, hạ thế và 

trạm biến áp nhằm đảm bảo đến năm 2020 cung cấp điện thường xuyên và an toàn 

cho 100% hộ nông thôn; 

- Đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất: Trường học; cơ sở văn hóa - 

thông tin, thể thao; cơ sở vật chất bưu điện; cơ sở vật chất y tế; nhà ở dân cư; 

- Cải thiện môi trường nông thôn: Củng cố và xây dựng các điểm thu gom và 

xử lý rác; kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải, chất thải từ các cơ sở sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phát động trong nhân dân tích cực trồng 

cây xanh, cây lâm nghiệp phân tán, các loại cây chống sạt lở đất.  
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13. Phát triển nông thôn 

 Hiện trạng 2015: 

Kết quả đến cuối năm 2015 TP. Cần Thơ có tổng cộng 12 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới. Hiện nay các xã còn lại trên địa bàn thành phố đã thực hiện được tổng 

cộng 579/720 tiêu chí NTM, tăng 358 tiêu chí so năm 2011, trung bình mỗi xã đạt 

trên 16 tiêu chí. Trong đó xã đạt từ 15 đến 19 tiêu chí có 17 xã, chiếm 47,22% số 

xã của thành phố, tăng 16 xã so năm 2011; xã đạt 10-14 tiêu chí có 10 xã, chiếm 

trên 27% và không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí, đạt mục tiêu kế hoạch năm 2015. 

Các xã trong quá trình xây dựng NTM đã và đang tạo nên diện mạo nông 

thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạng tầng KT-XH phát triển, môi trường nông 

thôn dần được cải thiện. 

Đặc biệt giao thông nông thôn, thủy lợi được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi 

cho SX, vận chuyển hàng hóa nông sản và phục vụ dân sinh. Đời sống người dân 

ở 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM có nhiều chuyển biến, thu nhập bình quân 

đầu người 31 triệu đồng/người/năm (chuẩn khu vực ĐBSCL là 29 triệu 

đồng/người/năm). 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.  

 Mục tiêu đến 2020: 

Đến năm 2020, thành phố phấn đấu xây dựng hoàn thành 36/36 xã đạt chuẩn 

NTM; thu nhập của cư dân nông thôn đạt từ 50 triệu đồng/người/năm;  

- Tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi: mẫu giáo đạt 93%, tiểu học 100%, 

trung học cơ sở 90%, trung học phổ thông 70%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 80% 

- Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã dưới 4%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1 - 

1,5%/năm (theo chuẩn 2016 - 2020). 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85% - 90% (vào năm 2020). 

- Phấn đấu 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị 93%. 
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14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Trong 3 năm 2010 - 2013, Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đã huy động được 485 nghìn tỷ đồng, trong đó: 

- Ngân sách nhà nước các cấp bố trí 161.938 tỷ đồng chiếm 33,4%, bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là 50.048 tỷ đồng (10,3%), gồm ngân 

sách Trung ương 5.469,16 tỷ đồng (1,1%) và ngân sách địa phương các cấp 

44.579,15 tỷ đồng (9,2%); 

+ Vốn lồng ghép 111.889,7 tỷ đồng (23,1%). 

- Vốn tín dụng 231.378,1 tỷ đồng, chiếm 47,7%. 

- Các doanh nghiệp hỗ trợ 29.900,91 tỷ đồng, chiếm 6,0%. 

- Dân đóng góp 62.841,07 tỷ đồng, chiếm 13,0%. 

- Ngày 25/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 195/QĐ-TTg phân 

bổ nguồn vốn trái phiếu cho năm 2014 - 2016 là 15.000 tỷ đồng, trong đó bố trí cho 

năm 2014 với 4.765 tỷ đồng.  

 Giai đoạn 2016 - 2020: 
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn của 

thành phố giai đoạn 2017-2020 ước tính là 11.522 tỷ đồng, bao gồm: Vốn đầu tư 

nông nghiệp là 4.480 tỷ đồng và đầu tư xây dựng nông thôn mới là 7.042 tỷ đồng. 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

+ Vốn ngân sách Nhà nước: 2.997 tỷ đồng (chiếm 26%): 

 Ngân sách Trung ương: 303 tỷ đồng (chiếm 2,6%); 

 Ngân sách địa phương: 2.338 tỷ đồng (chiếm 20,3%); 

 Vốn ODA (Trung ương cấp phát cho địa phương): 356 tỷ đồng (chiếm 3,1%). 

- Vốn huy động (doanh nghiệp, dân cư...): 8.525 tỷ đồng (chiếm 74%).  

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 1.244,34 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 373,75 triệu USD, hàng lâm 

sản 4,33 triệu USD, hàng thủy sản đạt 542,74 triệu USD. Các mặt hàng nông sản 

chính xuất khẩu là: gạo (820.630 tấn), thủy sản đông lạnh (7.950 tấn), tôm đông 

lạnh (9.882 tấn), cá đông lạnh (173.970), trứng nuối (12.150 nghìn quả), lông vịt 

(1.150 tấn). 


