
ĐỒNG THÁP 

 

1. Thông tin chung 

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, tổng diện tích của tỉnh 

là 338.384 ha, chia thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 2 thành phố là Cao 

Lãnh, Sa Đéc; 1 thị xã Hồng Ngự và 9 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, 

Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh,  Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành), với 119 xã, 8 

thị trấn và 17 phường. Vị trí của tỉnh trong giới hạn 10°07’-10°58’ vĩ độ Bắc và 

105°12’-105°56’ kinh độ Đông.  

- Phía bắc giáp tỉnh Prây Veng (Cam pu chia),  

- Phía nam giáp Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ,  

- Phía tây giáp An Giang, 

- Phía đông giáp Long An và Tiền Giang.  

Tỉnh lỵ của Đồng Tháp hiện nay là thành phố Cao Lãnh, cách thành phố Hồ Chí 

Minh 162 km. Có hai đô thị loại ba là: thị xa Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh 

Địa hình: Dòng sông Tiền chảy qua Đồng Tháp dài 132 km chia tỉnh này thành 2 

vùng lớn. Vùng phía Bắc sông Tiền thuộc khu vực Đồng Tháp Mười có địa hình bằng 

phẳng, còn vùng phía Nam sông Tiền là nơi nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu lại 

có địa hình dạng lòng máng, hướng dốc từ hai bên sông vào giữa, thường bị ngập 

nước vào mùa lũ hằng năm. 

Hệ thống giao thông trên địa phận tỉnh Đồng Tháp khá phong phú với quốc lộ 30 

giáp quốc lộ 1A tại ngã 3 An Hữu (Cái Bè - Tiền Giang) chạy dọc theo bờ Bắc sông 

Tiền, quốc lộ 80 từ cầu Mỹ Thuận nối Hà Tiên đi qua các tỉnh Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang, quốc lộ 54 chạy dọc theo sông Hậu nối 

Đồng Tháp với Vĩnh Long và Trà Vinh, tuyến đường N2 nối quốc lộ 22 và quốc lộ 

30 xuyên qua khu vực Đồng Tháp Mười là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh 

xuyên suốt Bắc Nam. Mạng giao thông thủy trên sông Tiền, sông Hậu nối Đồng Tháp 

với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi trong 

giao thương với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và mở rộng đến các tỉnh 

của Campuchia. 

Với đường biên giáp Campuchia dài hơn 48 km và 7 câp̣ cửa khẩu, trong đó có 2 

cửa khẩu quốc tế Thường Phước và Dinh Bà. Đồng Tháp đang tập trung đầu tư khai 

thác lợi thế kinh tế biên giới để góp phần phát triển thương mại, dịch vụ đưa nền kinh 

tế tỉnh nhà ngày một đi lên. 

 

 

 



2. Dân số và lao động 

 Năm 2015, dân số của tỉnh Đồng Tháp 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 đô dân số trung bình 499 người/km2, trong đo 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. 

Chất lượng dân số được cải thiện đáng kể và đang ở giai đoạn cơ cấu dân số Vàng 

(có hơn 02 người trong độ tuổi lao động/01 người trong độ tuổi phụ thuộc); công tác 

chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em được quan tâm, duy trì.  

Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới cùng sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân... đã tạo thêm điều kiện thuận lợi 

cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, đối tượng gia đình chính sách, người 

có công vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 

2,34%/năm. 

Giai đoạn 2011-2015, tạo việc làm cho 166.200 lao động (có 990 người xuất khẩu 

lao động). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,5%, trong đó đào tạo nghề đạt 40,0%. 

 Mục tiêu đến năm 2020: 

Phấn đấu đến năm 2020: rút ngắn tỷ lệ mất cân bằng giới tính, duy trì tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên dưới 1%, dân số khoảng 1,7 triệu người, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng giảm còn 12,5%. 

Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội còn dưới 

50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70% (trong đó, lao động qua đào tạo 

nghề 50%); 

- 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp, tạo việc làm hàng năm cho 30 ngàn lao động (trong giai đoạn 

2016-2020 có 4.850 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài), duy trì tỷ lệ thất 

nghiệp khu vực thành thị dưới 3%, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông 

thôn lên 95%, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội còn 

dưới 50%, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,5%. 

 



 

3. Cơ cấu kinh tế 

 Tính theo giá năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm 2011-

2015 đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người ước đạt 25,1 triệu đồng, tương 

đương 1.287 USD. 

Tổng sản phẩm tính theo giá thực tế của tỉnh Đồng Tháp năm 2015 là 54.787 tỷ 

đồng. Trong đó tổng sản phẩm ngành nông - lâm - thủy sản là 20.601,7 tỷ đồng, 

ngành công nghiệp và xây dựng là 12.418 tỷ đồng và ngành dịch vụ, du lịch là 20.346 

tỷ đồng. 

Cơ cấu kinh tế năm 2015 là: khu vực nông nghiệp 37,6%, khu vực công nghiệp-

xây dựng 22,67%, khu vực thương mại-dịch vụ là 37,14%. 

 Mục tiêu kinh tế đến năm 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 12,4%/năm giai đoạn 2016-2020 (khu 

vực nông nghiệp tăng 6%/năm, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 15,2%/năm, khu 

vực thương mại-dịch vụ tăng 14,1%/năm).  

- GDP bình quân đầu người đạt trên 2.900 USD năm 2020. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là:  khu vực nông nghiệp 28,5%, khu vực công 

nghiệp-xây dựng 36,5%, khu vực thương mại-dịch vụ 35,0%. 

- Phấn đấu đến năm 2020: tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 130.650 tỷ 

đồng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 950 triệu USD (không kể xăng, dầu tạm nhập, 

tái xuất), trong đó, xuất khẩu thuỷ sản 650 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 

730 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu biên mậu 100 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 

biên mậu 60 triệu USD. 

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 9-11% GDP/năm; tốc độ tăng thu ngân sách trên 

địa bàn tăng bình quân 12%/năm. 

- Tổng dư nợ tăng bình quân hàng năm từ 25-30%; trong đó: dư nợ cho vay trung, 

dài hạn chiếm tỷ trọng 25% trong tổng dư nợ. 

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm đạt 29-31%/GDP. Tỷ lệ đô thị hóa 

đạt 38,0%. 

 

 

 



4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 

 Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản theo giá hiện hành năm 2015 của tỉnh 

Đồng Tháp đạt 48.259.462 triệu đồng. Trong đó, cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm 

nhiều nhất 71,67% tương ứng 34.587.831 triệu đồng, ngành thủy sản chiếm 26,97% 

tương ứng 13.017.807 triệu đồng, ngành lâm nghiệp chiếm không đáng kể chỉ 

khoảng 1,35% tương đương 653.824 triệu đồng. 

Tái cơ cấu nông nghiệp đã giúp tăng thêm lợi nhuận trên 1 ha đất trồng trọt 

khoảng 10 triệu đồng/năm và trên 1 ha nuôi trồng thủy sản tăng khoảng 3,2%/năm. 

Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm từ 70% vào năm 2011 xuống còn 52,5% vào 

cuối năm 2015. 

 Mục tiêu đến năm 2020: 

Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng 

5%/năm. Đến năm 2020 giá trị sản xuất toàn ngành khoảng 52.250 tỷ đồng (giá cố 

định năm 2010); 

- Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng những 

ngành có giá trị, có thị trường như chăn nuôi, hoa màu, cây ăn trái, hoa kiểng, tôm 

càng xanh, cá đồng. 

- Tăng quy mô sản xuất nông nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau, phát 

triển mô hình cánh đồng liên kết, sản xuất gắn với tiêu thụ, hình thành các cụm 

công nghiệp - dịch vụ trung tâm, các vùng chuyên canh hoàn chỉnh hạ tầng phục 

vụ sản xuất và sau thu hoạch như: lò sấy, kho chứa, công trình bảo quản sau thu 

hoạch. 

- Từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới 

hóa, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn thị trường trong sản xuất các 

mặt hàng chiến lược như lúa gạo, cá tra và xoài, đảm bảo an ninh sinh học trong 

chăn nuôi, bảo vệ môi trường. 

 Mục tiêu đến năm 2030: 

Phát triển đồng bộ các vùng chuyên canh nông nghiệp có các cụm công nghiệp 

- dịch vụ trung tâm với kết cấu hạ tầng hiện đại. Hoàn thiện kinh tế hợp tác, trang 

trại, doanh nghiệp nông nghiệp, hiệp hội, hoàn chỉnh liên kết dọc theo ngành hàng, 

kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. 

Bảo vệ tài nguyên tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy phát triển nền 

“nông nghiệp xanh”; cải thiện căn bản năng lực phòng chống thiên tai, dịch bệnh; 

nâng cao năng lực quản lý rủi ro để ứng phó với các tác động xấu của biến đổi khí 

hậu. 

 



5. Sử dụng đất nông nghiệp 

 Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 277.873 ha, 

chiếm 82,12% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất nông 

nghiệp là 260.630 ha chiếm 93,79% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 227.832 ha, với 97,47% diện tích là đất trồng 

lúa ứng với 222.067 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 12,58% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp tương ứng 32.798 ha. 

Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh Đồng Tháp năm 2015 là 

11.042 ha chiếm 3,97% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó nhiều nhất 

là đất rừng đặc dụng với 7.313 ha, đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ lần lượt là 

3.676 ha và 53 ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 6.194 ha chiếm 2,23% 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 107 ha. 

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

của tỉnh là 265.947 ha giảm 11.926 ha so với hiện trạng, chiếm 78,59% tổng diện tích 

tự nhiên toàn tỉnh. 

Diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020 ổn định ở 220.000 ha. 

Đất lâm nghiệp có rừng quy hoạch đến năm 2020 tăng lên thành 12.834 ha với đất 

rừng từng loại như sau: rừng sản xuất khoảng 3.501 ha, đất rừng phòng hộ là 1.335 ha 

và đất rừng đặc dụng là 7.998 ha. 

Đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 giảm còn 4.500 ha. 

 



6. Trồng trọt 

  Giai đoạn 2011-2015, Giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng trung bình 4,07%. 

Trong đó, tăng cao nhất là năm 2013, đạt gần 7,2%/năm. 

Giá trị sản xuất của ngành theo giá hiện hành năm 2015 đạt 27.687.042 triệu đồng, 

chiếm 80% giá trị sản xuất của ngành trồng trọt – chăn nuôi, và chiếm hơn 57% tổng 

giá trị toàn ngành nông nghiệp. 

Năm 2015, diện tích gieo trồng lúa của Đồng Tháp đạt 541.938 ha, trong đó đã 

thu hoạch được 501.938 ha. Sản lượng thu hoạch cả năm ước đạt 3,38 triệu tấn, năng 

suất bình quân đạt 62,5 tạ/ha. 

Đồng Tháp với thế mạnh là cây lúa và là một trong những địa phương có sản 

lượng lúa lớn nhất cả nước. Vì vậy, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện mô hình cánh đồng 

liên kết từ khá sớm.  Từ năm 2011 với diện tích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa 

chỉ gần 2.400ha và số lượng doanh nghiệp tham gia đồng hành cũng khá khiêm tốn, 

chỉ 2 công ty. Năm 2015, tổng diện tích thực hiện liên kết là 84.000ha với 46 công ty, 

doanh nghiệp tham gia. Hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ được các doanh 

nghiệp thực hiện khá linh hoạt với nhiều hình thức... 

Ngoài thế mạnh về cây lúa, Đồng Tháp còn có vùng chuyên canh cây ăn trái lớn 

với diện tích hơn 25 ngàn ha với các loại cây trồng chủ lực như: xoài, nhãn và cây có 

múi. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 250ha đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn VietGAP 

và GlobalGAP các loại cây ăn trái thế mạnh của tỉnh như: xoài, nhãn, cây có múi.  

Đồng Tháp đã xây dựng và quảng bá được thương hiệu xoài Cao Lãnh rộng khắp 

cả nước và khu vực châu Á, diện tích trồng xoài tăng gần 800 ha. Diện tích hoa kiểng 

tăng 138% với thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc nổi tiếng.  

 Phấn đấu đến năm 2020: sản phẩm chủ yếu: diện tích trồng lúa đạt 548.000 ha, 

sản lượng lúa đạt 3,65 triệu tấn (có 80% lúa chất lượng cao), 235.000 tấn trái cây, 

168.000 tấn bắp, 25.500 tấn mè, 13.170 tấn đậu nành, 378.000 tấn rau đậu các loại, 

700 ha hoa cảnh;  

Cụ thể quy hoạch vùng các nhóm cây trồng chủ lực khác ngoài cây lúa của tỉnh 

đến năm 2020 như sau: 

- Cây bắp: tập trung ở các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Lấp Vò, Lai Vung. 

- Cây đậu nành: tập trung ở các huyện Cao Lanh, Lấp Vò, TP. Sa Đéc, TP. Cao 

Lanh, Châu Thành. 

-Cây mè: tập trung ở huyện Lai Vung, lấp Vò, Cao Lãnh, phía Bắc Hồng Ngự. 

- Cây ớt: Tập trung ở huyện Thanh Bình. 

- Cây khoai môn: Lấp Vò, Thanh Bình. 

- Cây khoai lang: tập trung ở huyện Châu Thành. 



7. Chăn nuôi 

 Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp nhưng do địa hình trũng, điều kiện thủy văn đặc 

thù của vùng ngập nước nên rất khó phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Vì 

vậy, số lượng gia súc được chăn nuôi chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của 

người dân trong tỉnh. Số lượng gia cầm được chăn nuôi nhiều hơn với phương thức 

chăn nuôi truyền thống là vịt chạy đồng để cung cấp trứng gia cầm và gia cầm sống 

để giết mổ tiêu thụ trong tỉnh và một số tỉnh thành lân cận 

Tổng giá trị ngành chăn nuôi năm 2015 theo giá hiện hành là 3.406.496 triệu 

đồng, chiếm 9,85% giá trị ngành trồng trọt - chăn nuôi. Trong đó, giá trị thu về từ 

chăn nuôi trâu, bò, lợn  là 2.006.331 triệu đồng chiếm 58,9%; giá trị thu về từ chăn 

nuôi gia cầm là 965.954 triệu đồng chiếm 28,36 %; 12,75% còn lại là từ con nuôi 

khác và các sản phẩm chăn nuôi không qua giết mổ. 

Hiện trạng đàn gia súc, gia cầm  năm 2015 cụ thể như sau: Tổng đàn gia cầm đạt 

4.820.340 con; Tổng đàn heo đạt 242.931 con; Tổng đàn bò đạt 36.157 con; Tổng 

đàn trâu đạt 2.566 con; Tỷ lệ gia súc, gia cầm được kiểm soát giết mổ, chế biến trong 

giai đoạn 2012 - 2015 đạt 80%. 

 Phấn đấu Đến năm 2020: Tổng đàn gia cầm đạt 4.100.000 con; Tổng đàn heo 

giảm còn 100.000 con; Tổng đàn bò tăng lên thành 120.000 con; Tổng đàn trâu ổn 

định 2.500 con. 

 Định hướng dến năm 2030: Tổng đàn gia cầm đạt 4.000.000 con; Tổng đàn heo 

giảm còn 95.000 con; Tổng đàn bò tăng lên thành 1400.000 con; Tổng đàn trâu ổn 

định 1.800 con. 

 



8. Thủy sản 

 Đồng Tháp là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, với chiều dài sông Tiền và sông 

Hậu chảy qua địa bàn tỉnh 163 km, nên tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi 

trồng thủy sản, đặc biệt là cá tra.  

Giá trị sản xuất ngành thủy sản trong giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng trung bình 

khoảng 3,7%/năm. Năm 2015, giá trị sản xuất của ngành thủy sản theo giá hiện hành 

là 13.017.807 triệu đồng, chiếm 27% tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. 

Trong đó, 95,88% giá trị  sản xuất của ngành thủy sản là từ nuôi trồng, và chỉ hơn 4% 

là từ khai thác. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là 5.809 ha, sản lượng cả năm đạt 

469.015 tấn. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2015 đạt 16.607 tấn. 

Trong 5 ngành hàng chủ lực mà tỉnh Đồng Tháp đã lựa chọn để thực hiện đề án tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp thì ngành hàng cá tra đóng vai trò khá quan trọng:  

Diện tích nuôi cá tra năm 2015 có sản lượng 396.350 tấn, năng suất bình quân đạt 

339 tấn/ha, với kim ngạch xuất khẩu đạt 620,02 triệu USD.  

Năm 2015, tỉnh đã thực hiện 5 mô hình chuyển giao ứng dụng khoa học trong 

nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, mô hình thực hiện tiêu chuẩn VietGAP cá tra, quy mô 30 

hộ tại huyện Lai Vung và T.X Hồng Ngự. 

Mặt hàng cá tra được coi là bước phát triển nhảy vọt ở Đồng Tháp, nhờ triển khai 

tốt khâu liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long về sản lượng. Đáng chú ý, tỉnh còn phát triển được nhiều sản phẩm giá trị gia 

tăng từ cá tra như dầu cá Ranee, colagen, genlatin. 

 Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 618.000 

tấn (trong đó cá tra là 540.000 tấn). 

Đến năm 2020, diện tích mặt nước nuôi cá tra của tỉnh Đồng Tháp đạt khoảng 

2.000 ha, sản lượng thu hoạch đạt 540.940 tấn và tổng sản lượng chế biến đạt 

250.000 tấn. Vùng nuôi được phân bố ở 11 huyện, thị xã, như: huyện Hồng Ngự, thị 

xã Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh... Vùng sản xuất giống 

cá tra tập trung ở 3 huyện và phân bố thành 3 cuṃ: huyện Hồng Ngư ̣ ở phía Bắc 

(gồm các xã: Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Khánh A và Long 

Khánh B), huyện Cao Lãnh là trung tâm (tập trung ở các xã: Bình Thaṇh, Bình Hàng 

Tây, Bình Hàng Trung, Tân Hội Trung, Ba Sao, Mỹ Tho,̣ Nhi ̣Mỹ) và huyện Châu 

Thành ở phía Nam (tập trung các xã: Tân Nhuận Đông, Hòa Tân, An Khánh và An 

Phú Thuận). 

 



9. Lâm nghiệp 

 Diện tích rừng toàn tỉnh năm 2015 là 11.042 ha, trong đó, diện tích đất rừng đặc 

dụng là 7.313 ha chiếm 66,22%, diện tích đất rừng sản xuất là 3.676 ha chiếm 

33,29% và diện tích đất rừng phòng hộ là 53 ha chiếm chưa đến 0,5% tổng diện tích 

rừng toàn tỉnh. 

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp có khoảng 100 triệu cây phân tán các loại, chủ yếu là 

cây bạch đàn, tre, tràm và một số loài cây bản địa khác trong đó cây tràm tại Vườn 

Quốc gia Tràm Chim chiếm khoảng 3000 ha. Năm 2012, Vườn Quốc gia Tràm Chim 

được công nhận là Khu Ramsar thứ 2000 của Thế giới, thứ 4 của Việt Nam. 

Tổng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2015 theo giá hiện hành đạt 653.824 

triệu đồng. Trong đó:  

- 527.358 triệu đồng tương ứng 80,66% tổng giá trị ngành lâm nghiêp là từ khai 

thác gỗ và lâm sản khác;  

- Giá trị thu được từ dịch vụ lâm nghiệp chỉ chiếm là 108.463 triệu đồng chiếm 

16,59%. 

- Giá trị thu được từ trồng, chăm sóc rừng là 15.157 triệu đồng tương đương 

2,34%. 

- Giá trị thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác là 2.846 triệu 

đồng triệu tương ứng 0,44% tổng giá trị ngành. 

 Mục tiêu quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020, tổng diện tích đất rừng 

là 15.967 ha. Trong đó: 

- Đất rừng sản xuất tăng thêm 3.850 ha, đạt 7.526 ha vào năm 2020. 

- Đất rừng phòng hộ tăng lên 1.335 ha. 

- Đất rừng đặc dụng giảm nhẹ, ổn định khoảng 7.106 ha đến năm 2020. 

 



10. Sản xuất muối 

 



11. Thủy lợi 

 Đến 2015, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 45 trạm bơm điện phục vụ cho 6.012 ha. 

Hiện nay Đồng Tháp có 989 trạm, diện tích phục vụ tưới, tiêu 178.360 ha/216.868 ha 

diện tích đất canh tác.  

Từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí và vốn hỗ trợ đất trồng lúa, tỉnh đầu tư xây 

dựng 657 công trình thủy lợi với chiều dài 539,3 km, khối lượng đào đắp 2,16 triệu 

m3.  

Đầu tư trạm bơm điện đã phát huy hiệu quả trong chủ động tưới, tiêu và bơm rút 

nước xuống giống Đông Xuân sớm, giúp giảm chi phí tưới, tiêu so với bơm dầu, hạ 

giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân. 

 Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016-2020:  

Chủ động tưới, tiêu cho 528.330 ha diện tích gieo trồng cây hàng năm (trong đó 

diện tích lúa cả năm đạt 455.000 ha, diện tích hoa màu cây công nghiệp ngắn ngày 

đạt 73.330 ha, diện tích canh tác hoa kiểng là 700 ha), diện tích cây lâu năm đạt 

28.000 ha, trong đó cây ăn trái đạt 27.400 ha. Phấn đấu đến năm 2020 diện tích được 

tưới bằng bơm điện đạt 85% diện tích canh tác năm 2013 (diện tích canh tác năm 

2013 là 240.760 ha). 

 



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

 Ngành nghề nông thôn  

 Đến năm 2015, các sản phẩm của nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh khá đa 

dạng, với khoảng 24 loại hình khác nhau gồm những nhóm sản phẩm chính như: đan 

đát, chế biến lương thực, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cảnh, hàng thủ 

công mỹ nghệ,...với khoảng 2% số hộ nông thôn tham gia, giải quyết việc làm ổn 

định cho trên 19.345 lao động nông thôn, thu nhập bình quân từ 750.000 - 1.000.000 

đồng người/tháng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hình thành các 

cụm dân cư, đô thị hoá nông thôn. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 58 xóm, ấp có nghề, làng nghề truyền thống (42 ấp có 

làng nghề, 16 ấp có nghề) như đan mê bồ (xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh), đóng 

xuồng ghe (ấp Long Hoà, xã Long Hậu, huyện Lai Vung), dệt chiếu (xã Định An, 

Định Yên, huyện Lấp Vò) và làng nghề trồng hoa kiểng, làm bột (thành phố Sa Đéc). 

Số cơ sở tham gia làng nghề toàn tỉnh là 7.738 cơ sở, chiếm 16,6% số hộ trên địa bàn 

có nghề, làng nghề truyền thống. 

Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 43 làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnhcông nhận. 

 Định hướng đến năm 2020: 

- Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống: nghề dệt chiếu, đan mê bồ, đóng xuồng 

ghe, trồng hoa kiểng, sản xuất bột,. 

- Phát triển các nghề truyền thống: tiếp tục bồi dưỡng và công nhận 14 làng nghề, 

làng nghề truyền thống đến năm 2020. 

- Phát triển nghề gắn với du lịch: Xây dựng khu trưng bày sản phẩm và bán sản 

phẩm lưu niệm nghề đóng xuồng ghe, dệt, đan, các sản phẩm từ hoa cỏ khô, chổi,. kết 

hợp phục vụ du khách trong các tour du lịch văn hóa làng nghề và du lịch mua sắm. 

Nghiên cứu phát triển nghề trồng hoa cảnh, sản xuất bột gắn với du lịch nhà cổ 

Huỳnh Thủy Lê, thành phố Sa Đéc. 

Phát triển làng nghề bánh tráng, nem, đóng xuồng ghe, đan bội, đan cần xé, đan lờ 

lợp gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn quýt hồng Lai Vung, huyện Lai Vung. 

Khôi phục phát triển nghề đan mê bồ tại thành phố Cao Lãnh, gắn du lịch văn hóa 

về nguồn, thăm khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. 

Phát triển các nghề làm khô cá lóc, làm dưa kiệu tại huyện Tam Nông, gắn với du 

lịch sinh thái Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông. 

Khôi phục phát triển các nghề dệt chiếu, đan lục bình, gắn du lịch văn hóa về 

nguồn, thăm khu di tích Xẻo Quýt, huyện Cao Lãnh và khu di tích Gò Tháp, huyện 

Tháp Mười. 

- Phát triển nghề mới: Phát triển nghề trồng nấm rơm ở các huyện như Tam Nông, 

Tháp Mười, Lai Vung,...; Phát triển nghề làm khô, mắm ở huyện Tam Nông, thị xã 

Hồng Ngự; Nghiên cứu phát triển dịch vụ mua bán, kết hợp kêu gọi đầu tư nhà máy 

chế biến xoài tại huyện Cao Lãnh, nhãn tại huyện Châu Thành. 

 



 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Đến năm 2015, hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Đồng Tháp phát triển đồng 

bộ với 4 tuyến quốc lộ dài 241 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV, cấp III đồng bằng; 18 

tuyến đường tỉnh có tổng chiều dài 353 km, đa số đạt tiêu chuẩn cấp IV, cấp III đồng 

bằng; 97 tuyến đường huyện, dài 932 km; 563 tuyến đường đô thị, dài 414 km; 1.355 

tuyến đường xã và giao thông nông thôn (GTNT) dài 30.089 km và 22 tuyến đường 

chuyên dùng dài 66 km. Trên địa bàn tỉnh còn có hệ thống giao thông đường thủy với 

12 tuyến do Trung ương (TW) quản lý, dài 417 km; 27 tuyến do tỉnh quản lý, dài 725 

km; 189 tuyến do huyện quản lý, dài 1.444 km và hệ thống cảng biển, cảng sông: 

Cảng Tân Cảng Cao Lãnh với năng lực thông qua 400.000 tấn/năm; Cảng Tân Cảng 

Sa Đéc với năng lực thông qua 450.000 tấn/năm; Cảng sông Sa Đéc có khả năng tiếp 

nhận tàu 300 DWT…. 

Hai nhánh sông Tiền và sông Hậu góp phần làm cho hệ thống giao thông thủy của 

tỉnh trở nên thông suốt. Hai bến cảng Cao Lãnh và Sa Đéc nằm bên bờ sông Tiền có 

khả năng đón tàu có tải trọng  lên 5.000 DWT giúp vận chuyển hàng hóa thuận tiện 

với biển Đông và nước bạn Campuchia. 

Hệ thống thương mại và dịch vụ ở Đồng Tháp được phân bố phù hợp theo từng 

địa bàn, khu vực: chế biến lúa gạo Sa Đéc, chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp (xa ̃

Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh), các siêu thị, trung tâm thương maị ở các trung tâm của 

tỉnh (thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và Tháp Mười); các chợ 

phủ khắp các địa bàn, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức 

lưu chuyển hàng hóa bán lẻ  

 Mục tiêu đến năm 2020, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, 

đảm bảo an ninh quốc phòng, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn; nâng cao chất lượng vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát 

triển giao thông nông thôn (kết hợp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông với thủy lợi, 

kiểm soát lũ), phù hợp với việc ứng phó biến đổi khí hậu trong tương lai, bảo đảm 

môi trường sinh thái và phát triển bền vững. 

Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu, gồm cải tạo nâng 

cấp các công trình hiện có, xây dựng các công trình mới từng bước hiện đại hóa hệ 

thống tưới, tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại đáp 

ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho vùng chuyên sản xuất lúa, vùng lúa - 

màu, vùng chuyên canh màu, vùng chuyên nuôi thuỷ sản, vùng lúa -  thuỷ sản. 

Nạo vét, mở rộng các công trình kênh tưới, tiêu, thoát lũ theo chu kỳ, kết hợp 

nâng cấp hệ thống bờ bao bảo vệ sản xuất, làm nền đường giao thông nông thôn, giao 

thông nội đồng. tạo nền bố trí dân cư.   

Xây dựng các cống tưới, tiêu, phát triển trạm bơm điện chủ động  phục vụ sản 

xuất;Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống kênh mương nội đồng theo hướng kiên cố, hiện đại 

chủ động nhiệm vụ tưới kết hợp tiêu phù hợp với trước mắt và lâu dài.  

Xây dựng các công trình chống lũ bảo vệ các thị xã, thị trấn, công trình phòng 

chống, khắc phục sạt lở cấp thiết để bảo vệ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tính mạng 

và tài sản của nhân dân. 



13. Phát triển nông thôn 

 Kết quả đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt 

khoảng 29,306 triệu đồng/người/năm, gấp 2,32 lần so với năm 2010. 

Đến tháng 12/2015, đã có 68/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới về nhà ở, tăng 60 xã 

so với năm 2010, hệ thống cầu đường nông thôn được cải tạo, có 55/119 xã đạt tiêu 

chí nông thôn mới về giao thông, tăng 55 xã so với năm 2010; có 27 xã được công 

nhận đạt chuân nông thôn mới, 7 xã đạt 16-18 tiêu chí, 39 xã đạt 13-15 tiêu chí, 43 xã 

đạt 10-12 tiêu chí, 3 xã đạt 09 tiêu chí nông thôn mới. 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% vào năm 2015; tỷ lệ hộ 

dân khu vực thành thị sử dụng nước sạch đạt 97%  

Năm 2015 tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom và xử lý đạt 90%; rác thải y tế được 

xử lý năm 2015 đạt 100%. 

 Mục tiêu phấn đấu đến 2020:  

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm;  

- Có 50% xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, 02 đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

- Đến năm 2020, có 98% dân cư thành thị và 97,5% dân cư nông thôn được sử 

dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh; 80% chất thải rắn ở đô thị được thu gom và 

100% chất thải y tế được xử lý. 

- Thu nhập của dân cư nông thôn gấp 1,8-2,0 lần so với năm 2015;  

-  Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội còn 

dưới 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70% (trong đó, lao động qua đào tạo 

nghề 50%); có 8 bác sĩ và 26 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ dân cư tham gia bảo 

hiểm y tế đạt 80% dân số;  

 



14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Giai đoạn 2010 - 2015, ngoài nguồn vốn Trung ương phân bổ hàng năm trực 

tiếp cho Chương trình, Tỉnh đã bố trí, lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện xây 

dựng nông thôn mới. Cụ thể như hỗ trợ 119 xã 11.900 triệu đồng để lập quy hoạch; 

hỗ trợ trực tiếp cho 30 xã điểm 360.000 triệu đồng (3.000 triệu đồng/xã/năm) làm 

vốn mồi để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng mang tính thiết thực; thực hiện 

lồng ghép từ các nguồn vốn ngân sách tập trung, sự nghiệp kinh tế của Tỉnh, huyện; 

các chương trình MTQG, dự án đầu tư khu vực nông thôn; vốn ODA, trái phiếu 

Chính phủ, xổ số kiến thiết. Tận dụng và phát huy nguồn vốn tín dụng cho phát triển 

nông nghiệp, nông thôn mới. Những năm qua đã huy động cho vay ưu tiên đối với 30 

xã điểm hàng năm. Lũy kế vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới từ 2010 - 2015: 29.375 tỷ 700 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn huy 

động ngoài ngân sách 24.718 tỷ đồng (chiếm 84% tổng vốn Chương trình), bao gồm 

vốn tín dụng XD nông thôn mới: 23.612 tỷ 670 triệu đồng, vốn huy động từ doanh 

nghiệp, cộng đồng dân cư: 1.105 tỷ đồng.  

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 830,86 triệu USD, 

trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 94,06 triệu USD, hàng thủy sản đạt 

624,55 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: gạo (251.627 tấn), 

thủy sản đông lạnh (250.158 tấn). 


