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TỈNH ĐỒNG NAI 

1. Thông tin chung 

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với diện tích 

tự nhiên là 5.907,2 km². Toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 1 

thành phố và 1 thị xã và 9 huyện), với 171 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 136 xã, 

29 phường và 6 thị trấn). Tọa độ địa lý của tỉnh từ 10o30’03 đến 11o34’57’’ vĩ bắc 

và từ 106o45’30 đến 107o35’00" kinh đông.  

- Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận. 

- Phía Tây giáp tỉnh Bình Dương. 

- Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước. 

Đồng Nai có địa hình trung du chuyển từ cao nguyên Nam Trung Bộ đến 

đồng bằng Nam Bộ cùng với khí hậu nhiệt đới gió mùa. Là vùng đất có nền văn 

minh cổ xưa với nhiều di tích văn hoá, lịch sử giá trị. Nhiều tuyến điểm du lịch đã 

và đang được hình thành như tuyến du lịch sông Đồng Nai - cù lao Phố - Bửu 

Long, tuyến du lịch Sông Mây - Trị An, tuyến du lịch thác Mai - suối Mơ, rừng 

nguyên sinh Nam Cát Tiên, tuyến du lịch Long Thành - cù lao Ông Cồn… Du lịch 

Đồng Nai chủ yếu hướng về tiềm năng văn hoá, lịch sử, sinh thái, dã ngoại. 

Với hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc 

gia đi qua như: Quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc 51; đường cao tốc Bắc Nam,   tuyến 

đường sắt Bắc - Nam; nhiều tuyến đường liên tỉnh và các cảng Long Bình Tân, Gò 

Dầu, Phú Mỹ,… gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước và 

quốc tế. 

Đồng Nai có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ 

Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của cả phía Nam, nối Nam Trung Bộ, 

Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số tỉnh Đồng Nai tính đến 31/12/2015 có 2.905,86 nghìn người. Trong 

đó, dân số thành thị là 1.009,26 nghìn người, chiếm 34,73%, dân số nông thôn là 

1.896,58 nghìn người, chiếm 65,27%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 491,91 

người/km2, cao nhất là thành phố Biên Hòa với tỷ lệ 3.589,76 người/km2. Tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 1,16%. 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục tăng, từ 1,63% năm 2011 lên 

1,72% năm 2015. 

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 1.746 nghìn người 

(chiếm 60,09% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣tăng bình quân 2,96%/năm giai đoaṇ 

2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 1.718,06 nghìn người, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo chiếm 18,4%. Tỷ lệ thất nghiệp 2,76%. 

 Quy hoạch đến năm 2020, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cơ bản, đáp 

ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh, theo đó: 

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 còn 1,0%. 

- Phấn đấu khoảng 55% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 40% 

lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo 

hiểm y tế. 

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%; trong đó tỷ lệ đào tạo từ 

trung cấp nghề trở lên là 20%. 

- Tỷ trọng lao động nông nghiệp đến năm 2020 giảm xuống dưới 20% so với 

tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế của tỉnh. 

- Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống còn 2,4%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn 2011 - 2015, Đồng Nai đã đạt được các thành tựu quan trọng làm 

tiền đề cho phát triển giai đoạn sau. Tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so 

sánh 2010) năm 2010 đạt 85.607,88 tỷ đồng, năm 2015 đạt 131.497 tỷ đồng (đạt 

tốc độ tăng trưởng 11,33%/năm). Sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh thể hiện ở cả 3 

lĩnh vực trong sản xuất, trong đó khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất 

(13,46%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất 

(3,13%/năm). Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai luôn đạt 

mức cao trong số các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ.  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng khá nhanh. Năm 2011 đạt 37,4 triệu 

đồng, năm 2015 đạt 66,1 triệu đồng (tăng 28,7 triệu đồng). 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ và giảm nông lâm nghiệp 

thủy sản. Năm 2011: nông lâm thủy sản đạt 7,92%, công nghiệp và xây dựng đạt 

57,08%, dịch vụ và du lịch đạt 32,16%, thuế sản phẩm đạt 2,84%. Năm 2015 tỷ 

trọng tương ứng là: 5,84%; 56,96%; 34,69%; 2,52%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 43.438,1 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 27.349,09 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách: dư 16.089,01 

tỷ đồng, Đồng Nai luôn luôn là một trong các tỉnh tại vùng Đông Nam Bộ cũng 

như toàn quốc có nguồn thu ngân sách lớn hơn các nguồn chi trong giai đoạn 2010 

- 2015. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân từ 8 - 9%/năm. Trong đó công 

nghiệp - xây dựng tăng từ 8% - 9%/năm, dịch vụ tăng từ 12 - 13%/năm, nông 

nghiệp lâm ngư nghiệp tăng từ 3 - 4%/năm. 

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300 - 5.800 USD. 

- Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9% - 11%. 

- Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước hàng năm so với GRDP đạt từ 17 - 18%. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 chuyển dịch 

theo hướng tăng tỷ trọng ngành thủy sản và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, 

lâm nghiệp. Cụ thể, năm 2011, cơ cấu khu vực nông nghiệp theo ngành nông 

nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 92,8% - 0,91% - 6,29% thì đến năm 

2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng ngành nông nghiệp của tỉnh 

giảm xuống 92,67%; trong khi đó, tỷ trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 6,45%; 

ngành lâm chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu vực nông nghiệp (chiếm 0,88% tổng giá 

trị sản xuất khu vực nông nghiệp). 

- Ngành nông nghiệp tốc độ tăng 4,04%/năm giai đoạn 2011 - 2015 trong đó 

tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ (6,84%/năm), chăn nuôi tăng 6,43%/năm, trồng 

trọt tăng 2,14%/năm. Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi trong những năm qua đã 

có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, trồng trọt có xu hướng ngày càng giảm (từ 

57,62% năm 2011 xuống còn 53,53% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng 

tăng dần (từ 39,54% năm 2011 lên 43,3% năm 2015). Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng  

từ 2,85% năm 2011 lên 3,17% năm 2015. 

- Ngành lâm nghiệp có GTSX tăng trưởng bình quân 3,18%/năm, tăng chủ 

yếu ở lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp (15,27%/năm giai đoạn 2011 - 2015), trồng và 

chăm sóc rừng tăng 14,74%/năm, hai lĩnh vực còn lại là lĩnh vực khai thác gỗ và 

lâm sản khác giảm 4,10%/năm, lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ 

và lâm sản khác giảm 20,24%/năm. Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo 

hướng tăng dần tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng, giảm tỷ trọng khai thác lâm sản. 

Tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản khác có xu hướng giảm (từ 67,54% năm 2011 

xuống 50,39% năm 2015) cùng với  tỷ trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ có xu 

hướng giảm dần (từ 0,57% năm 2011 còn 0,2% năm 2015).  

- Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 4,75%/năm. Cơ cấu ngành nghề 

hiện nay đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khai thác thủy sản tự 

nhiên (từ 6,54% năm 2011 lên 9,48% năm 2015) và giảm dần tỷ trọng nuôi trồng 

thủy sản (từ 93,46% năm 2011 xuống 90,52% năm 2015). 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,0 - 6,5%/năm; trong đó, 

trồng trọt 4,5 - 5,0%/năm; chăn nuôi 7,5 - 8,0%/năm, dịch vụ nông nghiệp 9,5 - 

10,0%/năm; lâm nghiệp 1,5 - 2,0%/năm; Thủy sản 5,5 - 6,0%/năm. 

- Đến năm 2020, tỷ trọng GTSX các lĩnh vực là: Nông nghiệp chiếm 

91,97%; Thủy sản chiếm 7,27%; Lâm nghiệp chiếm 0,75%. Cơ cấu nội bộ ngành 

nông nghiệp: Trồng trọt chiếm 50,79%; chăn nuôi chiếm 44,20%; dịch vụ nông 

nghiệp chiếm 5,01%. 

- Bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp 

đạt khoảng 140 triệu đồng. Tỷ lệ che phủ bằng cây xanh đến năm năm 2020 đạt 

52%; phấn đấu ổn định tỷ lệ che phủ của rừng 29,76%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 470.670,56 ha chiếm 

79,81% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 278.373,52 ha chiếm 59,1% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 66.885,26 ha, chiếm 24% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 31.637,59 ha, chiếm 47,3% diện 

tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 211.488,26 ha, chiếm 76% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 182.032,67 ha, chiếm 38,7% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 44.765,78 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 34.727,69 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 102.539,19 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 7.689,81 ha, chiếm 1,6% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất làm muối không có. 

- Đất nông nghiệp khác có 2.574,57 ha. 

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

của tỉnh có 435.990 ha, giảm 34.680,6 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 6.689,6 ha còn 24.948 ha. Đất trồng cây lâu năm có 

28.050 ha, giảm 7.197,7 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp còn 169.551 ha, giảm 12.481,7 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 558,8 ha còn 7.131 ha vào năm 2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Ngành trồng trọt tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2011 - 2015 chuyển dịch 

không nhiều. Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển dịch theo hướng 

tăng nhẹ giá trị cây lương thực hàng năm (từ 23,1% năm 2011 lên 23,4% năm 

2015) và giảm nhẹ giá trị sản xuất cây rau đậu (từ 8,4% năm 2011 xuống 7,8% 

năm 2015), giảm tỷ lệ giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 4,1% năm 

2011 xuống còn 3,9% năm 2015). Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm gần 

như không chuyển dịch. Giá trị sản xuất cây ăn quả đạt 28,7% năm 2011 và đạt 

28,5% năm 2015, giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm đạt 30,4% năm 2011 và 

đạt 30,5% năm 2015. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 99,54 triệu 

đồng, tăng 17,68 triệu đồng so với năm 2011.  

 Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Đồng Nai đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành trồng 

trọt chiếm tỷ trọng 50,79% trong ngành nông nghiệp, tăng trưởng bình quân 4,5 - 

5%/năm. Dự kiến phát triển một số cây trồng chính đến năm 2020 như sau: 

- Cây lúa: đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh còn 33 ngàn ha đất trồng lúa, năng 

suất bình quân 5,5 tấn/ha, sản lượng 60.833 tấn;  

- Cây ngô: diện tích gieo trồng bắp 41.604 ha, năng suất bình quân 7.03 

tấn/ha, sản lượng 292.280 tấn;  

- Rau các loại: Đến năm 2020, có 4.700 đất chuyên trồng rau an toàn, kết hợp 

với khoảng 8.700 ha rau màu luân canh với lúa để hàng năm có khoảng 338 ngàn 

tấn rau các loại. 

- Hoa, cây cảnh: diện tích trồng hoa, cây cảnh sẽ có quy mô 500ha; trong đó, 

vùng nông nghiệp đô thị 300ha, vùng nông nghiệp nông thôn 200 ha. 

- Cây cao su: tổng diện tích cao su trên địa bàn tỉnh sẽ còn khoảng 43 ngàn 

ha (giảm 1.887 ha so với năm 2015; sản lượng 56 - 57 ngàn tấn.  

- Cây hồ tiêu: ổn định diện tích khoảng 10.000 ha, sản lượng 17 - 18 ngàn 

tấn/năm.  

- Cây cà phê: ổn định diện tích khoảng 21 ngàn ha, nâng năng suất bình 

quân trên 2 tấn/ha để đạt sản lượng 38.500 tấn.  

- Cây điều: giảm iện tích điều xuống còn 35.500ha; nâng năng suất bình 

quân lên 1,49 tấn/ha để đạt sản lượng khoảng 50 ngàn tấn/năm.  

- Cây ăn quả: sẽ có khoảng 47 ngàn ha cây ăn quả; trong đó 5 loại trái cây là 

sản phẩm chủ lực (sầu riêng, xoài, bưởi, chôm chôm, chuối) có diện tích là 32.000 

a; các loại cây ăn quả khác thanh long, mít, măng cụt... khoảng 15.000 ha. Sản 

lượng trái cây dự kiến 575.000 tấn/năm.  
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) giảm nhẹ từ 65,28% năm 

2011 xuống 64,34% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm tăng từ 

31,64% năm 2010 lên 32,48% năm 2015. Với vị thế là một trong những tỉnh đi đầu 

về chăn nuôi giai súc, gia cầm, tỉnh Đồng Nai đã giảm giá trị sản xuất của các loại 

hình chăn nuôi nhỏ lẻ khác, chỉ tập trung phát triển vào trâu, bò, lợn và gia cầm 

(gà, vịt). Tỉnh cũng là một trong những tỉnh đi đầu về chăn nuôi tập trung, liên kết 

sản xuất và chăn nuôi gia công. 

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và bò tại tỉnh Đồng Nai có xu thế 

giảm, tuy nhiên sản lượng thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng (đạt 3,34%/năm). 

Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 293.110 tấn.  

 Quy hoạch đến năm 2020: Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành (theo giá cố 

định 2010) tăng bình quân 7,5 - 8%/năm; đạt tỷ trọng 44,2% trong cơ cấu giá trị 

ngành nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020: 

- Quy mô đàn về tổng đàn vật nuôi đến năm 2020 như sau:  

+ Đàn bò 85.000 con, trong đó, bò sữa 6.200 con. 

+ Tổng đàn lợn 2.000.000 con, đàn lợn nái khoảng 245.000 con. Sản lượng 

thịt khoảng 377.000 tấn/năm. Chăn nuôi trang trại chiêm trên 80%. 

+ Đàn gia cầm 16,4 triệu con; trong đó đàn gà 15.000.000 con. Chăn nuôi 

trang trại chiếm trên 95%. 

Đến năm 2030: đàn bò 70.000 con, trong đó, bò sữa 10.000 con; đàn heo 2,5 

triệu con; đàn gia cầm 21 triệu con. 

- Địa bàn phát triển chăn nuôi: tiếp tục di dời và phát triển mới các trang trại, 

doanh nghiệp trong các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi đã được quy 

hoạch. Tới năm 2020, số lượng trang trại được công nhận an toàn dịch bệnh đạt 

trên 780 cơ sở (trong đó xây dựng mới: 330 cơ sở). Chứng nhận VietGAHP: 150 

cơ sở (trong đó có 120 cơ sở mới). 

+ Quy hoạch các điểm giết mổ gia súc, gia cầm: Đẩy nhanh tiến độ các cơ sở 

giết mổ tập trung đang xây dựng (06 cơ sở); tiếp tục kêu gọi đầu tư vào 5 cơ sở xây 

dựng mới để đến năm 2020 có 17 cơ sở giết mổ tập trung. Xây dựng mới 5 điểm 

giết mổ vệ tinh để đến năm 2020 có 14 cơ sở vệ tinh giết mổ gia súc gia cầm. Đảm 

bảo các cơ sở giết mổ đạt yêu cầu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 
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8. Ngành thủy sản 

 Đồng Nai là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để nuôi trồng và khai thác  

với hệ sông, suối, hồ, đầm chiếm khoảng 9,1% diện tích tự nhiên (29.212ha). Năm 

2015, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh có 8.816 ha, tăng bình quân 

3,03%/năm (giai đoạn 2011 - 2015). Sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 45,6 

nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,51%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 6,68 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 

12,78% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,19%/năm.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 52,28 nghìn tấn, tốc độ tăng 

trưởng đạt 5,25%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản 5.205 tỷ đồng; trong đó, nuôi trồng 2.610 

tỷ đồng, khai thác 159 tỷ đồng và chế biến 2.436 tỷ đồng. Giá trị sản xuất tăng 

trưởng bình quân 5,5 - 6%/năm (giai đoạn 2016 -2020). 

- Kinh tế thủy sản đóng góp 7,27% GDP trong khối nông, lâm, ngư nghiệp. 

Tổng số tàu thuyền khai thác: 2.000 chiếc (công suất 11.500CV). Tổng sản 

lượng thủy sản 75.720 tấn; trong đó, nuôi trồng 72.240 tấn, khai thác 3.480 tấn.  
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác chiếm tỷ trọng lớn nhất 

chiếm 50,39%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 14,03%, thu nhặt sản phẩm từ rừng 

chiếm 0,2%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 35,38%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch theo 

hướng giảm tỷ trọng khai thác và lâm sản khác, tăng tỷ trọng trồng và chăm sóc 

rừng cùng lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Đồng Nai năm  2015 đạt 182.032,67 

ha (rừng sản xuất đạt 44.765,78 ha, rừng phòng hộ đạt 34.727,69 ha, rừng đặc 

dụng 102.539,19 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 184.186 ha (rừng tự nhiên 

đạt 121.360 ha, rừng trồng đạt 62.826 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ 

là 139.112 m3, để lấy củi là 29,27 nghìn ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) giai đoạn đến năm 

2020 đạt tốc độ bình quân  1,5 - 2%/năm;  

- Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá hiện hành) chiếm 0,75% trong cơ cấu 

giá trị sản xuất toàn ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp.  

- Đến năm 2020, diện tích đất lâm nghiệp 170.240 ha; trong đó, rừng sản 

xuất 32.475 ha, rừng phòng hộ 36.507 ha và rừng đặc dụng 101.257 ha; phát triển 

(trồng mới) 4.609 ha rừng; trồng rừng sau khai thác 10.630ha; khoanh nuôi 1.742 

ha; trồng cây phân tán 1.380.000 cây (bình quân mỗi năm trồng 230 - 250 ngàn 

cây). 

- Tập trung quản lý và bảo vệ diện tích rừng hiện có; tiếp tục chăm sóc, 

trồng dặm những diện tích đã khoanh trồng trên phần đất được phân định cho lâm 

nghiệp. - Phân theo cơ cấu 3 loại rừng: Rừng đặc dụng 102.036ha (chiếm 59,94%), 

rừng phòng hộ: 36.508 ha (chiếm 21,44%); rừng sản xuất: 31.695ha (chiếm 

18,62% so với tổng diện tích đất lâm nghiệp). 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

 Tính đến cuối năm 2015, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 140 công trình thủy 

lợi lớn nhỏ với năng lực tưới tiêu thiết kế là 31 nghìn ha, cấp nước cho công 

nghiệp và sinh hoạt 8.000 m3/ngày - đêm; năng lực tưới tiêu và cấp nước thực tế 

đạt kết quả khá cao (91,12% đối với tưới tiêu và 100% đối với cấp nước). Tuy 

nhiên, tình trạng lũ và ngập úng ven sông Đồng Nai và sông La Ngà phía thượng 

lưu (trên đập Trị An) thuộc các huyện Tân Phú và Định Quán hiện nay vẫn chưa 

được khắc phục triệt để. 

 Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng mới 38 công trình, bao gồm: 

- Công trình đa mục tiêu: Cấp nước phục vụ cây trồng chủ lực, lúa, màu cây 

công nghiệp, nuôi trồng thủy sản: 09 công trình. 

- Công trình phục vụ cấp nước công nghiệp, sinh hoạt, cung cấp nguồn nước 

phục vụ tưới tiết kiệm, kết hợp điều hòa không khí, tạo môi trường sinh thái: 06 

công trình. 

- Công trình phục vụ tưới, cấp nước nuôi trồng thủy sản: 15 công trình. 

- Công trình gia cố bờ sông, chống sạt lở, tạo cảnh quan môi trường: 03 

công trình. 

- Công trình nạo vét, tiêu thoát lũ, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường: 05 

công trình. 

Đến năm 2020, diện tích tưới, tiêu và cấp nước là: Diện tích tưới: 49.140 ha, 

diện tích tiêu và ngăn lũ: 24.430 ha, Cấp nước: 176.800m3/ngày. 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn: 

Đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh có có khoảng 8.290 cơ sở, ngành nghề nông 

thôn, tạo việc làm cho trên 30,4 ngàn lao động với giá trị sản lượng hàng năm ước 

đạt trên 1.945 tỷ đồng; trong đó: ngành nghề chế biến thực phẩm 4.380 cơ sở, 

chiếm 52%, sản xuất đồ gỗ 1.025 cơ sở, chiếm 12%, sản xuất da và các sản phẩm 

có liên quan 281 cơ sở, chiếm 3%, chế biến cao su 153 cơ sở, chiếm 1%, còn lại là 

các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, cây trồng, thủ công mỹ nghệ. 

Trên địa bàn có các ngành nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm  huyện Tân 

Phú; nghề đúc gang huyện Vĩnh Cửu; nghề sản xuất, chế biến nấm thị xã Long 

Khánh; nghề gỗ mỹ nghệ huyện Trảng Bom; nghề mây tre đan  huyện Định Quán, 

nghề sản xuất tre trúc huyện Vĩnh Cửu và nghề gỗ mỹ nghệ huyện Xuân Lộc... 

 Mục tiêu phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2020 

Phát triển ngành nghề nông thôn nhằm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, 

nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu tại chỗ, giải quyết việc làm và tăng thu nhập 

cho người dân nông thôn. Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống, xây dựng 

các làng nghề, đa dạng hóa sản phẩm ngành nghề góp phần tích cực vào phát triển 

du lịch và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn trên 

địa bàn giai đạn 2016 - 2020 tăng bình quân 9,5 - 10,0%. 

Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn trong tổng giá trị sản 

xuất khu vực nông thôn, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa 

bàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tạo việc làm ổn định cho khoảng 48 - 50 ngàn lao động nông thôn, trong đó 

tạo việc làm mới cho khoảng 13 - 15 ngàn lao động. Nâng tỷ trọng lao động ngành 

nghề nông thôn khoảng 3 - 5% trong tổng lao động xã hội, góp phần giải quyết 

việc làm cho người dân nông thôn. 

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người từ ngành nghề 35 - 40 triệu đồng 

vào năm 2020. 

Sử dụng hợp lý và làm tăng giá trị các nguồn nguyên liệu được sản xuất từ 

nông lâm nghiệp ở địa phương. 

Bảo tồn và phát triển các làng nghề, nghề truyền thống. Xây dựng các làng 

nghề mới, làm hạt nhân cho phát triển ngành nghề. Mở thêm các ngành nghề mới 

mà tỉnh có thế mạnh về nguyên liệu và triển vọng thị trường. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

 Giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh đã đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng để xây dựng, nâng 

cấp, cải tạo 1.838 km đường giao thông nông thôn các loại, 62 công trình cầu, cống 

phục vụ đi lại tại các xã. 
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Cùng với đó, để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân hơn 

278 km đường dây điện trung thế. Việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất 

cho vùng nông thôn với 4 trụ cột chính “điện - đường - trường - trạm” đã bước đầu 

đảm bảo phục vụ tốt cho đời sống và sinh hoạt của cư dân nông thôn. Qua đó, rút 

ngắn khoảng cách giữ nông thôn và thành thị.  

 Định hướng phát triển hạ tầng đến năm 2020 

- Thủy lợi: tổ chức thực hiện "quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030" để phù hợp với quy hoạch nông nghiệp và nhiệm 

vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Giao thông nội đồng: Tiếp tục xây dựng các tuyến giao thông nội đồng 

theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã đặc biệt từ các tuyến quốc lộ, tỉnh 

lộ, đường huyện, đường xã cần khá nhiều tuyến đường nối ra đồng được trải nhựa 

hoặc sỏi đỏ phục vụ nhu cầu vận chuyển vật tư, nông sản, làm đất... 

- Điện phục vụ sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục đầu tư hệ thống đường dây 

trung thế, trạm biến áp cho các trạm bơm điện, vùng sản xuất nông nghiệp tập 

trung (đặc biệt đối với các cây trồng cần tưới như cà phê, hồ tiêu, rau an toàn...) 

cánh đồng đồng lớn và các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi. 

 

 



 

 

14 

13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM là 

gần 62.735 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm 15%, còn lại là nhân 

dân và doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng tích cực tham gia đóng góp. Sau gần 5 

năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh 

Đồng Nai được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị 

cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập, điều kiện sống của nhân dân được nâng cao, 

số hộ nghèo giảm đáng kể. Đến tháng 12/2015 có 63/133 xã (tỷ lệ 47,4%) và 2 đơn 

vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện cơ bản đạt chuẩn 

đang trình Trung ương ra quyết định công nhận. Các địa phương còn lại đang nỗ 

lực thực hiện chương trình nông thôn mới trong đó có 12 xã đạt 19 tiêu chí đang 

trình thẩm định, 26 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 32 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, hoàn chỉnh hồ 

sơ đề nghị xét công nhận và công bố huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2015. 

 Để đạt mục tiêu xây dựng các vùng nông thôn phát triển theo hướng tiên tiến, 

hiện đại, tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2016-2020 như sau: Đến năm 

2020, toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao và 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng 

với đó là tất cả nhà văn hoá thôn đảm bảo đủ điều kiện hoạt động; 100% trung tâm 

văn hoá - thể thao đủ điều kiện hoạt động; Xây dựng nghĩa trang tại 100% xã; xây 

dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư với 80% số hộ gia 

đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% dân số đô thị được dùng nước 

sạch; 100% chất thải y tế, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy 

hại, chất thải nguy hại được thu gom và xử lý; trên 100% cơ sở sản xuất kinh 

doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, tỉnh 

đảm bảo tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt 95%. 

Trong thời gian tới nhiều chương trình sẽ được tỉnh triển khai nhằm hướng 

đến mục tiêu xây dựng NTM Đồng Nai tiên tiến, hiện đại. Tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí đồng bộ, hiện đại và tổ chức 

sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp chế biến, dịch 

vụ. Môi trường sống tại khu vực nông thôn được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ 

vững và đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.  
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá so sánh thực hiện cho các ngành kinh tế 

là 43.053.796 triệu đồng, tăng 13.070.846 triệu đồng so với năm 2011, trong đó 

đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 950.733 triệu đồng (chiếm 

2,21% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

 Giai đoạn 2016 - 2020, Đồng Nai Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư 

hiệu quả các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống 

người dân; trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước sạch, thiết 

chế văn hóa - thể thao cơ sở phục vụ nhân dân. Cùng với đó là phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các ngành nghề chủ lực, mũi nhọn của tỉnh. 

Đầu tư phát triển giáo dục mầm non theo Đề án phát triển giáo dục mầm non giai 

đoạn 2015 - 2020. Cuối cùng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng 

xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và 

năng lực, hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng 

tốt yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh 

Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2014 - 

2020 tỉnh Đồng Nai đến khoảng 44.285,84 tỷ đồng; trong đó: 

- Chia theo giai đoạn đầu tư: giai đoạn 2014-2015 là 10.606,96 tỷ đồng, 

chiếm 23% và giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 33.678,88 tỷ đồng, chiếm 77%. 

- Chia theo nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách 5.314 tỷ đồng, chiếm 12%; vốn 

tín dụng 17.714 tỷ đồng, chiếm 40% và vốn dân doanh 21.257 tỷ đồng, chiếm 48% 

Trong đó: Nông nghiệp: 30.754,22 tỷ đồng, chiếm 91,32% tổng vốn đầu tư; 

Lâm nghiệp: 186,76 tỷ đồng, chiếm 0,55% tổng vốn đầu tư; Thủy sản: 2.737,9 tỷ 

đồng, chiếm 8,13% tổng vốn đầu tư.  

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 14.534 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 950 triệu USD, hàng thủy sản 

đạt 159 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: cà phê (265.059 

tấn), Cao su (26.262 tấn), mật ong (5.869 tấn), hàng mộc (1.243,6 triệu USD), đồ 

gốm (120,7 triệu USD), hạt điều nhân (39.746 tấn), tiêu (6.632 tấn).... 

 

 

 


