
HẬU GIANG 

 

1. Thông tin chung 

Hậu Giang là đơn vị hành chính cấp tỉnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

thuộc tiểu vùng Tây sông Hậu, có diện tích tự nhiên 1.602 km2. Toàn tỉnh có 8 đơn vị 

hành chính, gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 5 huyện. Với 76 đơn vị hành chính cấp xã, 

trong đó có 12 phường, 10 thị trấn và 54 xã. Ví trí địa lý giới hạn trong 105019’39” - 

105053’49” kinh độ Đông và 9034’59” - 9059’39” vĩ độ Bắc.  

- Phía Bắc giáp với thành phố Cần Thơ,  

- Phía Nam giáp với tỉnh Sóc Trăng,  

- Phía Đông giáp với sông Hậu và tỉnh Vĩnh Long,  

- Phía Tây giáp với tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu.  

Hậu Giang là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ. Tỉnh có 

thế mạnh về cây lúa và cây ăn quả các loại, có nguồn thủy sản phong phú, chủ yếu 

tôm cá nước ngọt và chăn nuôi gia súc. Sông Mái Dầm có đặc sản cá ngát nổi tiếng. 

Tỉnh nổi tiếng với chợ nổi Ngã Bảy và nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia như di tích 

Khởi Nghĩa Nam Kỳ, di tích Liên Hiệp Đình Chiến Nam Bộ, Căn cứ Tỉnh Ủy Cần 

Thơ, di tích Tầm Vu, đền Bác Hồ... 

Với vị trí ở trung tâm vùng ĐBSCL, nằm trung gian giữa châu thổ sông Hậu và 

vùng ven biển Đông, Hậu Giang là nhịp cầu nối giữa hệ thống sông Hậu (phía Đông) 

và sông Cái Lớn (phía Tây, Tây Nam). Với mức ngập lũ nông, có nhiều tuyến giao 

thông thủy bộ Quốc gia quan trọng đi qua và đặc biệt là tiếp giáp với TP. Cần Thơ, 

một trung tâm động lực về kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật lớn nhất ở ĐBSCL, 

nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang có nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội để phát 

triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 



2. Dân số và lao động 

 Dân số năm 2015 của tỉnh Hậu Giang là 770.352 người, trong đó dân số thành thị 

là 186.504 người (24,21%); dân số nông thôn là 583.848 người (75,79%) Mật độ dân 

số đạt 481 người/ km2, cao nhất là thị xã Ngã Bảy với mật độ 769 người/km2, thấp 

nhất là huyện Long Mỹ với 331 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 

10,25 ‰. 

Lực lượng lao động đến năm 2015 có 592,46 nghìn người, trong đó: lao động 

nữ có 248,38 nghìn người, chiếm 48% trong tổng số lực lượng lao động; lao động 

khu vực nông thôn có 444,35 nghìn người, chiếm 75%. Giai đoạn 2011-2015, toàn 

tỉnh giải quyết việc làm cho trên 114,51 nghìn người, bình quân hàng năm giải 

quyết 22.900 lao động. Qua đó đã góp phần kiềm chế, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu 

vực nông thôn ở mức 1,92%. Số lao động tham gia trong các ngành kinh tế quốc 

dân đến năm 2015 ước tính khoảng trên 592,46 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đaṭ 40%. 

Đời sống nhân dân đa ̃có bước cải thiêṇ khá rõ nét, giá tri ̣gia tăng bình quân đầu 

người năm 2015 đaṭ 36,5 triệu đồng/người (tương đương 1.672 USD) gấp 2,3 lần 

năm 2010 và bằng 81% mức bình quân của đồng bằng sông Cửu Long. 

Cơ cấu lao đôṇg tiếp tuc̣ chuyển dic̣h theo hướng giảm ở khu vưc̣ I và tăng ở khu 

vưc̣ II và III, lao đôṇg giữa 3 khu vưc̣ I, II, III năm 2010 là 67% - 12% - 21%, đến 

năm 2015 là 61% - 14,97% - 24,03%. 

 Mục tiêu đến 2020: 

Dân số trung bình đến năm 2020 khoảng 777.620 người; tỷ lê ̣tăng dân số trung 

bình 2‰, trong đó tỷ lê ̣tăng dân số tư ̣nhiên 10,7‰. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm trên 2%. 

Giai đoạn 2016 - 2020, số lao đôṇg đươc̣ taọ việc làm dự kiến 75.000 lao động, 

mỗi năm bình quân 15.000 lao đôṇg. Đến năm 2020 tỷ lê ̣ lao đôṇg qua đào taọ đaṭ 

50%; 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, giảm dần tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, tăng lao động khu vực công 

nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Cơ cấu lao đôṇg giữa 3 khu vưc̣ I, II, III 

năm 2015 là 61% - 14,97% - 24,03%, đến năm 2020 là 51,5% - 17,23% - 31,27%. 

 

 



3. Cơ cấu kinh tế 

 Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dic̣h theo hướng công nghiêp̣ hóa, các thành phần 

kinh tế phát triển khá về quy mô, tỷ troṇg thành phần kinh tế có vốn nhà nước có xu 

hướng giảm, kinh tế tư nhân và hô ̣ cá thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có xu 

hướng tăng lên, tỷ troṇg năm 2010 là 17% - 82,8% - 0,2%, đến năm 2015 là 14,75% - 

85% - 0,25%.  

Kinh tế hợp tác xã phát triển khá đa dạng, theo hướng củng cố, nâng chất và giải 

thể các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, kết quả: đến năm 2015 có 218 hợp tác 

xã các loaị, tăng 56 hơp̣ tác xa ̃so với năm, chất lượng hoạt động các hợp tác xã đang 

đươc̣ củng cố, đa ̃giải thể 76 hơp̣ tác xa ̃hoaṭ đôṇg không hiêụ quả.  

Đời sống nhân dân đa ̃có bước cải thiêṇ khá rõ nét, giá tri ̣gia tăng bình quân đầu 

người năm 2015 đaṭ 36,5 triệu đồng/người (tương đương 1.672 USD) gấp 2,3 lần 

năm 2010 và bằng 81% mức bình quân của đồng bằng sông Cửu Long. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá 2010 đạt 6,27%/năm, trong đó khu vực Nông, 

lâm thủy sản: 1,85%, khu vực Công nghiệp và xây dựng: 15,43%, khu vực Du lịch và 

dịch vụ: 7,9%. 

Cơ cấu tổng sản phẩm theo khu vực kinh tế (Nông, lâm, thủy sản - Công nghiệp 

và xây dựng - Dịch vụ, du lịch) của tỉnh năm 2015 tương ứng là: 33,95%  21,18% - 

44,87%. 

GRDP bình quân đầu người đạt 27,88 triệu đồng, quy tương đương 1.277 USD. 

 Mục tiêu phấn đấu đến 2020: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm (2016 - 2020) tăng trên 

7%/năm, trong đó khu vực I: 3%, khu vực II: 13,28%, khu vực III: 8,26%. 

Tổng sản phẩm GRDP theo giá hiêṇ hành đến năm 2020 đaṭ 42.771 tỷ đồng, tăng 

bình quân 14,78%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu 

đồng/người, tương đương 2.500 USD. 

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là dic̣h vu ̣- công nghiêp̣, xây dưṇg - nông nghiêp̣; 

chuyển dịch theo hướng giảm tương đối tỷ trọng khu vực I từ 33,95% còn 24,34%, 

tăng tỷ trọng khu vực II từ 21,18% lên 27,38% và khu vưc̣ III từ 44,87% lên 48,28 %. 



 

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

 Trong cơ cấu giá tri ̣sản xuất khu vưc̣ I, tỷ troṇg ngành nông nghiêp̣ - lâm nghiêp̣ - 

thủy sản năm 2010 là 90,4% - 0,9% - 8,7% thì đến năm 2015 tương ứng là 85% - 

0,5% - 14,5%, trong đó thủy sản có xu hướng tăng dần và nông nghiêp̣ có xu hướng 

giảm dần.  

Giá tri ̣sản xuất ngành chăn nuôi tăng bình quân 13%/năm, dịch vụ tăng 10%/năm, 

trồng trọt tăng 3%/năm. Tỷ trọng trồng trọt đã giảm từ 82,3% năm 2010 còn 80,7% 

năm 2015; chăn nuôi tăng 12,3% năm 2010 lên 13,3% năm 2015; dịch vụ tăng 5,4% 

năm 2010 lên 6% năm 2015. Nông sản hàng hóa khá đa dạng, một số mặt hàng nông 

sản bước đầu hình thành mối liên kết 4 nhà; công tác ứng dụng khoa học công nghệ 

đã phát huy hiệu quả; khống chế nhanh dịch bệnh; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ngày càng tăng. 

 Mục tiêu đến 2020: 

Trong liñh vưc̣ nông - lâm - ngư nghiêp̣ đaṭ các chỉ tiêu cơ bản là giá tri ̣gia tăng 

khu vực I bình quân tăng 3%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp 78% (tổng 

sản lượng thu hoạch hàng năm khoảng 1,2 triệu tấn), lâm nghiệp 0,6% (tỉ lệ độ che 

phủ rừng 3%), thủy sản 21,4%. Trong nông nghiệp: Trồng trọt 75%, chăn nuôi 20%, 

dịch vụ nông nghiệp 5%. Trong thủy sản: Khai thác 1,5%, nuôi trồng 98%, dịch vụ 

0,5%.  

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, 

theo hướng xây dựng, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung có sản 

lượng hàng hóa quy mô lớn, ổn định, trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên của từng 

loại cây trồng, vật nuôi; gắn kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản theo giá trị và 

theo quy trình sản xuất đối với các nông sản có thị trường và hiệu quả kinh tế cao; 

tăng cường công tác chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản và chế biến. 

 

 



5. Sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 140.124,67 ha, chiếm 

87,44% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

là 133.835,59 ha chiếm 95,51% tổng diện tích đất nông nghiệp. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 99.031,53 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 

là 82.449,05 tương ứng chiếm 83,25%. Còn lại 16,7% là diện tích đất trồng cây hàng 

năm khác tương ứng 16.582,48 ha 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 26% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp tương ứng 34.804,06 ha. 

Diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh là 5.046,60 ha chiếm 3,6% tổng diện tích đất 

nông nghiệp.  

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 1.204,67 ha chiếm 0,86% tổng diện tích đất 

nông nghiệp của cả tỉnh. 

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

khoảng 37,71 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 134.710 ha giảm 5.414,67 ha so với hiện trạng, chiếm 84% tổng diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh. 

Diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020  còn 77.200 ha, giảm 5.249,05 ha so với 

năm 2015. 

Diện tích cây lâu năm cũng giảm còn 32.300 ha 

Diện tích đất lâm đến 2020 ổn định khoảng 4.468 ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăngthêm 3.795 ha so với năm 2015 thành thành 

5.000 ha. 

 



6. Trồng trọt 

  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 2010 giai 

đoạn 2011 - 2015 đạt 3,5%/năm, theo giá hiện hành năm 2015 đạt 10.379.323 triệu 

đồng, chiếm 81% trong cơ cấu giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt - chăn nuôi và bằng 

70% tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. 

Lúa là cây trồng chủ lưc̣, diện tích trồng lúa ổn định khoảng 78.000 ha, diêṇ tích 

gieo trồng năm 2015 là 207.110 ha, năng suất bình quân 6,29 tấn/ha, sản lươṇg 1,302 

triệu tấn; so với năm 2010 năng suất tăng 1,16 tấn/ha, sản lượng tăng 16,5%; tỷ lệ sử 

dụng giống xác nhận đạt trên 70%, lượng gạo xuất khẩu trung bình khoảng 350.000 - 

400.000 tấn/năm. Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, trong sản 

xuất lúa tỷ lệ cơ giới hoá khâu làm đất, tưới tiêu trên 95%; khâu thu hoạch khoảng 

74% diện tích canh tác lúa. 

Cây mía đến năm 2015 diêṇ tích còn 11.857 ha, năng suất bình quân 866,26 

tấn/ha; sản lươṇg 1,03 triêụ tấn, tương đương so với năm 2010. 

Rau màu, diện tích gieo trồng 22.801 ha (năm 2010 là 14.407 ha), sản lượng 

253.045 tấn, tăng 50% so với năm 2010. Cơ cấu cây trồng thay đổi theo hướng lựa 

chọn những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao được trồng tập trung.  

Cây ăn trái tăng maṇh, nhất là cây có múi sạch bệnh và cây ăn trái đặc sản, trong 

đó các cây trồng chủ lực như: Bưởi Năm roi, cam mật, cam sành, quýt đường, xoài 

cát Hòa Lộc,…, diện tích cây ăn trái tăng từ 22.962 ha năm 2010 lên 33.893 ha năm 

2015 tăng 47,6% (trong đó cây khóm 1.600 ha). Sản lươṇg 265.000 tấn, tăng 55% so 

với năm 2010. Cơ cấu cây có múi chiếm 46,5% diện tích cây ăn trái. 

Tỉnh đã xây dưṇg được các vùng nguyên liệu nông sản chuyên canh với quy mô 

khá lớn như: vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao 32.000 ha, vùng nguyên liệu mía 

10.300 ha, vùng nguyên liệu dứa 1.500 ha, vùng cây ăn quả đặc sản 2.500 ha. Môṭ số 

loại nông sản tiềm năng của tỉnh đa ̃có thương hiệu như: Bưởi 5 roi, Bưởi hồ lô, dứa 

Cầu Đúc, Cá Thát lát, Cá rô đồng, lúa Hậu Giang,…  

 Mục tiêu đến 2020: 

Cây lúa: ổn định diện tích 77.200 ha đất lúa, diện tích gieo trồng 205.500 ha; năng 

suất bình quân cả năm 6,2 tấn/ha; sản lượng đạt trên 1,2 triệu tấn/năm. Trong đó vùng 

lúa chất lượng cao 32.000 ha theo tiêu chí cánh đồng lớn, có từ 5.000 - 10.000 ha sản 

xuất, chế biến chuyên theo đơn đặt hàng của thị trường đặc thù cao cấp. 

Cây mía: Giảm diêṇ tích còn 10.000 ha, năng suất bình quân 115 tấn/ha, sản 

lượng 1.150.000 tấn. 

Cây ăn quả: Cải tạo 7.000 ha vườn tạp, chuyển đổi đất lúa xen vườn, trong đó 

50% cây có múi. Ổn điṇh diêṇ tích cây bưởi 05 roi 2.000 - 2.500 ha; cây cam sành 

6.000 - 8.000 ha; cây chanh không hạt 2.000; cây quýt đường 1.000 ha và cây dứa 

cầu đúc 2.000 - 2.500 ha, cây xoài 3.000 ha; 

Cây rau, màu: Nhóm cây rau màu được xác định là loại luân canh chủ lực cần 

được ưu tiên đầu tư phát triển mạnh trong thời gian tới. Cây ngô diện tích 5.000 ha, 

năng suất bình quân 6,5 tấn/ha, sản lượng 32,5 ngàn tấn. Rau đậu thực phẩm các loại: 

15.000 ha, sản lượng 225.000 tấn.  



7. Chăn nuôi 

 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của tỉnh tăng chậm trong 

những năm qua. Riêng năm 2015, giá trị sản xuất giảm hơn 10% so với năm 2014. 

Giá trị sản xuất  ngành chăn nuôitheo giá hiện hành 2015 của tỉnh là 1.615.051 triệu 

đồng. Trong đó 51.6% là từ chăn nuôi trâu , bò, lơn, 44,7% là từ chăn nuôi gia cầm 

và 3,7% là từ vật nuôi và sản phầm chăn nuôi khác. 

Năm 2015, quy mô đàn gia cầm 3,69 triêụ con, tăng bình quân 12,4%/năm, quy 

mô đàn gia súc giảm, trong đó đàn lợn còn 126.910 con; đàn trâu là 1.540; đàn bò còn 

2240 con. Các mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng tập trung an toàn dịch bệnh và 

an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đa ̃được nhân rộng, nhiều trang trại chăn nuôi tập 

trung với quy mô lớn đang phát triển.  

 Mục tiêu đến 2020: 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh học, nâng tỷ 

trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 

theo giá trị hiện hành đạt 19 - 20% vào năm 2020.  

Dự kiến đến năm 2020, quy mô đàn trâu ổn định 2.000 con, đàn bò 2.500 con, đàn 

heo 200.000 con, đàn gà 1,5 triệu con, đàn thủy cầm 3,8 triệu con. Sản lượng thịt các 

loại 47.518 tấn và sản lượng trứng gia cầm đạt 190 triệu quả. Phấn đấu đàn lợn nuôi 

tập trung theo hướng gia trại, trang trại (quy mô từ 30 con trở lên) chiếm 70% tổng 

đàn, gia cầm 70% tổng đàn, đàn vịt chạy đồng có kiểm soát đạt 100%. 

 Bên caṇh đó quy hoạch các cơ sở giết mổ tập trung đến năm 2020, di dời hoặc 

chuyển đổi nghề toàn bộ 49 cơ sở hiện có, bố trí mới 10 cụm. 



 

8. Thủy sản 

 Thủy sản là thế maṇh thứ hai sau cây lúa và có tiềm năng khá lớn (50.000 ha), 

nhưng quy mô nhỏ, giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2015 đạt 1.800 tỷ đồng, 

chiếm 12,7% giá tri ̣sản xuất khu vực I. 

 Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 giai đoạn 

2011 - 2015 là 3,33%/năm. Trong đó cao nhất là năm 2012 với tốc độ tăng trưởng đạt 

20,2%. 

Năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 7.309 ha, sản lươṇg 68.596 tấn (tăng 

42,9% so năm 2010, khoảng 20.893 tấn), sản lượng nuôi tăng bình quân 17,2%/năm 

giai đoạn 2010 - 2015. Đa ̃có nhiều mô hình nuôi thủy sản an toàn, chất lươṇg theo 

hướng thưc̣ hành nông nghiêp̣ tốt (GAP), hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập 

trung 1.500 ha.  

Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có 5 nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu, với tổng công 

suất 40.000 tấn cá/năm. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 2 hợp tác xã tham gia liên kết 

trong sản xuất, diện tích vùng nuôi được công nhận theo tiêu chuẩn VietGAP. 

 Mục tiêu đến 2020: 

Phát huy lợi thế về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, tạo động lực tăng trưởng và 

thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản và kinh tế nông 

thôn. Phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đaṭ 206.000 tấn vào năm 2020, tốc độ tăng 

trưởng bình quân 15 - 16% năm. Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 

11.000 ha tăng 4.000 ha so với năm 2015. Trong đó, chuyên canh 5.000 ha (Cá tra 

360 ha), diện tích nuôi kết hợp 6.000 ha, lồng vèo 7.500 chiếc.  

Kết hợp hài hòa giữa khai thác với bảo vệ nguồn lợi thủy sản nước ngọt trên địa 

bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác có tính 

chất hủy diệt. Duy trì sản lượng khai thác thủy sản đến năm 2020 khoảng 3.000 tấn. 

 

 



9. Lâm nghiệp 

 Đến năm 2015, ngành lâm nghiệp tỉnh Hậu Giang có quy mô nhỏ, chủ yếu trồng 

rừng phòng hộ và trồng cây phân tán.  

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 là 

2,7%/năm (theo giá so sánh 2010). 

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp của tỉnh theo giá thực tế năm 2015 là 128.078 

triệu đồng. Trong đó: 95% giá trị sản xuất là từ khai thác gỗ và lâm sản khác; 4,3% là 

từ trồng và chăm sóc rừng; và 0,4% là từ thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và 

lâm sản khác. 

Tỷ lệ che phủ rừng đạt thấp, chỉ khoảng 1,8% diện tích tự nhiên của tỉnh.  

Hiện trạng rừng và quy hoạch rừng đến năm 2015 có tổng diện tích rừng là 

5.046,6 ha. Trong đó: Diện tích đất rừng sản xuất chiếm 42,9%, diện tích đất rừng 

phòng hộ chiếm 1,52% và nhiều nhất là đất rừng đặc dụng với diện tích 2.805,37 ha 

tương ứng 55,6%. 

Công tác phòng chống cháy rừng đươc̣ quan tâm; toàn tỉnh có 09 trại nuôi động 

vật hoang dã với 224.408 cá thể.  

 Mục tiêu đến 2020: 

Diện tích ổn định cho sản xuất lâm nghiệp là 4.468 ha. Diện tích quy hoạch không 

ổn định cho sản xuất lâm nghiệp là 1.204 ha, đây là diện tích rừng trồng phân tán của 

các hộ gia đình. Về phát triển rừng, trồng rừng và cây phân tán 4.800 ha trên tổng 

diêṇ tích tư ̣nhiên của tỉnh là 160.245 ha (đaṭ 3%), trong đó trồng mới 155 ha và trồng 

lại rừng sau khai thác 1.273 ha; trồng cây phân tán 3,822 triệu cây. Khai thác rừng 

trồng 1.316 ha, sản lượng dự kiến 65.775 m³. 

Đến năm 2020, phấn đấu tỷ lê ̣che phủ rừng đaṭ 3%. 

 



10. Sản xuất muối 



11. Thủy lợi 

 Năm 2015, Hệ thống thủy lợi tạo nguồn được đầu tư và phát huy hiêụ quả, hệ 

thống đê bao ngăn mặn được đầu tư đã phát huy như đê bao Long Mỹ - Vị Thanh, Bờ 

kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 2, Hệ thống cống ngăn mặn Nam Xà No, 

các công trình nâng cấp, naọ vét kênh mương từ nguồn vốn cấp bù thủy lơị phí… 

Đến nay, toàn tỉnh hình thành 915 vùng thủy lợi khép kín, có diện tích 30 - 100 

ha/vùng, khả năng phục vu ̣ 73.277 ha, chiếm 54,7% diêṇ tích đất sản xuất nông 

nghiêp̣, hầu hết diện tích sản xuất lúa, cây ăn trái, mía, dứa và trên 70% diện tích 

trong rau màu đều được bơm tưới bằng máy. Đặc biệt là chiến dịch giao thông - thủy 

lợi mùa khô, hàng năm đã đào đắp, nạo vét hệ thống kênh mương, với tổng khối 

lượng thực hiện 5 năm gần 9 triệu m³. Tổng kinh phí thực hiện trên 800 tỷ đồng, 

trong đó nhân dân đóng góp 25%.  

 Mục tiêu đến 2020: 

 Thủy lợi: Các dự án, công trình thủy lợi phải kết hợp phục vụ đa mục tiêu: Trước 

tiên phục vụ sản xuất, kết hợp giao thông thủy bộ, phòng chống thiên tai, biến đổi khí 

hậu, quốc phòng,… đến năm 2020: 

- Hoàn thành các dự án chuyển tiếp: Kè Xà No, đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị 

Thanh, đê bao vùng nguyên liệu mía, dự án WB6, dự án hệ thống cống Nam Xà No. 

- Dự án đầu tư mới: 

+ Dự án nạo vét kênh trục: Xà No 2, Hậu Giang 3, Kênh xáng Nàng Mau và các 

kênh cấp I với tổng chiều dài 630 km. 

+ Dự án nạo vét kênh ngang gắn kết giao thông, phá thế giáp nước, thay đổi điều 

kiện môi trường sinh thái thuộc vùng trũng giáp ranh các huyện: Phụng Hiệp, Vị 

Thủy, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh và các kênh cấp II với tổng chiều dài 

1.310 km. 

+ Dự án kè chống sạt lỡ cho 110 điểm có nguy cơ sạt lỡ và các thị xã, thị trấn, thị 

tứ. 

+ Dự án đầu tư hoàn chỉnh thủy lợi nội đồng đạt tiêu chí 3.2 nông thôn mới ≥ 70% 

diện tích đất nông nghiệp. 

+ Dự án tưới theo công nghệ mới tiên tiến cho rau màu, cây ăn quả 5.000 ha. 

+ Tăng cường hiệu quả công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi để phát huy 

tối đa các dự án, công trình được bàn giao đưa vào sử dụng. Phấn đấu tất cả các dự 

án, công trình đều được phân công quản lý, khai thác theo quy định. 

 

 



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

 Ngành nghề nông thôn: 

 Năm 2015, tỉnh Hậu Giang có các làng nghề khá đa dạng, phong phú như: nổi bật 

nhất là làng đóng ghe xuồng và đan cần xé ở thị xã Ngã Bảy. Đây là những làng nghề 

lâu đời của Hậu Giang, tồn tại trên 50 năm, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, chuyên chở, 

vận chuyển hàng hóa của người dân vùng chợ nổi xưa. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hàng chục làng có nghề như: nghề làm than, 

chằm lá lợp nhà, làm gạch, nghề rèn, dệt chiếu, nghề đan đát Lục bình, nghề đóng 

ghe, xuồng... 

Giai đoạn 2010 - 2015, đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt 

được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương. Trong 5 năm qua, tỉnh Hậu Giang đã đào tạo nghề cho hơn 34.000 

lao động, trong đó tập trung là lao động nông thôn. Đặc biệt, hiện nay tại 7 huyện, thị 

và thành phố trên địa bàn tỉnh đều đã thành lập các trung tâm dạy nghề và trường 

trung cấp dạy nghề.  

Giai đoạn 2016 - 2020: tỉnh Hậu Giang có chủ trương lập "Quy hoạch phát triển 

làng nghề nông thôn đến năm 2025, định hướng 2030". Thông qua đó, sẽ xây dựng 

cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, tăng giá trị gia tăng sản phẩm, thu hút lao động và 

tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng thương hiệu sản phẩm 

của làng nghề, nâng cao giá trị, uy tín chất lượng sản phẩm trên thị trường trong và 

ngoài nước…Đồng thời, quy hoạch nhằm mục tiêu tạo cơ sở tiền đề cho việc lập đề 

án, dự án đầu tư, hỗ trợ làng nghề vay vốn mở rộng quy mô, đổi mới máy móc thiết 

bị, công nghệ mới trong sản xuất và cải thiện chất lượng hoạt động của các làng nghề 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phấn đấu tăng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn từ 5 - 5,5%/năm. 

- Hàng năm hỗ trợ phát triển từ 10 mô hình, hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhà 

xưởng,… đào tạo, giải quyết việc làm cho 800 lao động. 

- Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 1.438 cơ sở với 12.162 lao động chiếm 

khoảng 4,5% lao động nông thôn. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

 Giai đoạn 2010 - 2015, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tỉnh 

đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 776 km đường, xây dựng 92 cây cầu, xây dựng 

được gần 140 tuyến đường với chiều dài trên 200 km, xây dựng 60 cống, đào đắp đê 

bao thủy lợi và nạo vét kênh cấp II, III, kênh nội đồng, nâng tổng số toàn tỉnh lên gần 

300 vùng khép kín về thủy lợi với diện tích 46.000 ha. Hiện nay, toàn tỉnh có 52/54 

xã (đạt 96,27%) có đường ô-tô về đến trung tâm xã. Hệ thống các công trình thủy lợi 

được xây dựng khá hoàn chỉnh. Mạng lưới cấp điện được phủ đến 100% số xã, đáp 

ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân; đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp được 

335 trường học các cấp. Chợ nông thôn được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp theo 

hướng đạt chuẩn theo quy định của nông thôn mới, với 31 chợ đạt chuẩn. Mạng lưới 

thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông, in-tơ-nét mở rộng đến từng xã, ấp. Tỷ lệ nhà 

tạm, nhà dột nát giảm, có 39/54 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, chiếm 72,2%. 



 Định hướng đến 2020: 

Xây dựng nông thôn Hậu Giang có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện 

đại, gắn kết với quy hoạch phát triển đô thị, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức 

sàn xuất hợp lý, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa lớn có năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; Ngành nghể và dịch vụ nông thôn phát 

triển, tạo sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu lao động; xã hội nông thôn dân chủ, 

văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ xanh, sạch, 

đẹp; an ninh trật tự được giử vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày 

càng được nâng cao. 

- Giao thông nông thôn: Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn (Thông 

qua chiến dịch thủy lợi - Giao thông - Trồng cây nông thôn) chất lượng đảm bảo thực 

hiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản là tiền đề hình thành 

các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với qui mô lớn; góp phần giữ khoảng cách 

chênh lệch về kinh tế cũng như trình độ dân trí giữa nông thôn và thành thị. 

- Điện: Đảm bảo mục tiêu là đáp ứng đầy đủ điện năng cho tốc độ phát triển, điện 

sử dụng rộng rãi trong công tác thủy lợi, khâu thu hoạch và sau thu hoạch,… phấn 

đấu đến 2020 có trên 98% số hộ dân sử dụng điện an toàn. 

- Phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Ban hành Quy định về 

chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Hậu Giang. Triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng giai đoạn 2015-2020, tập 

trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho Khu vực trung tâm (275,49 ha) đưa vào 

vận hành và đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ cho khu vực phía Bắc sông Nước Trong 

và phía Nam kênh Tô Ma của khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(2.880ha); chủ đôṇg tìm thi ̣ trường tiêu thu ̣ cho các sản phẩm công nghê ̣cao bước 

đầu của khu. 

 

 



13. Phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010 - 2015, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả 

khả quan, đến năm 2015 tỉnh đã xây dưṇg 12 xã đaṭ 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 

tỷ lê ̣22,2% tổng số xa,̃ các xa ̃còn laị đaṭ từ 9 -12 tiêu chí. Đặc biệt, thị xã Ngã Bảy 

được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hoàn thành cơ bản đường ô tô về trung tâm các xã; 

Tỷ lê ̣hộ sử dụng điện, đạt 98,1% số hộ, trong đó khu vực nông thôn 95,5%. 

Tỷ lê ̣hô ̣sử dụng nước hợp vệ sinh 93%, trong đó, khu vực nông thôn 85% số hộ, 

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị và các trung tâm xã được thu gom 80% và được xử lý 

20%;  

 Mục tiêu đến 2020: 

Tiếp tục nâng chất lượng các xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến 

năm 2020 công nhâṇ mới 16 xa ̃nông thôn mới, nâng tổng số xa ̃nông thôn mới lên 

28/54 xa,̃ đaṭ 51,85% tổng số xa,̃ số xã còn lại đạt 10 - 13 tiêu chí 

Chuyển dic̣h maṇh lao đôṇg nông nghiêp̣ sang khu vưc̣ II và III, cơ cấu lao đôṇg 

khu vưc̣ I từ 61% năm 2015 xuống còn 51,5% vào năm 2020. 

Xây dựng mới các hệ thống cấp nước tập trung quy mô lớn có công nghệ xử lý 

nước hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến 2020, tỷ lê ̣ dân số nông 

thôn đươc̣ cấp nước hơp̣ vê ̣sinh 95%; tỷ lê ̣dân số thành thi ̣đươc̣ cấp nước sac̣h 91%. 

Về vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 có 75% số hộ có nhà tiêu hợp vệ 

sinh; hầu hết số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp quy cách, xử lý được chất thải. Tỷ lê ̣

thu gom chất thải rắn ở đô thi ̣85%; tỷ lê ̣xử lý chất thải rắn y tế đaṭ tiêu chuẩn 100%; 

tỷ lê ̣khu công nghiêp̣ có hê ̣thống xử lý nước thải tâp̣ trung đaṭ chuẩn 70%. 

Bố trí ổn định dân cư nông thôn, phấn đấu đến 2020 bố trí sắp xếp ổn định cuộc 

sống cho 7.975 hộ nằm trong khu vực có điều kiện sinh hoạt và sản xuất khó khăn.  

 



14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Tổng vốn đầu tư vào nông nghiêp̣, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh 

là 14.731,8 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn đầu tư trưc̣ tiếp: 3.844,2 tỷ đồng, chiếm 26%. 

- Vốn tín duṇg: 10.044 tỷ đồng, chiếm 68,2%. 

- Vốn doanh nghiêp̣: 202,5 tỷ đồng, chiếm 1,4%. 

- Vốn dân: 509,9 tỷ đồng, chiếm 3,5%. 

- Vốn khác: 131,2 tỷ đồng, chiếm 0,9%. 

Hàng năm, tỉnh chỉ đạo chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô đạt kết quả tốt. 

Tổng kinh phí thực hiện: 491,525 tỷ đồng, trong đó: Nhà nước 371,2 tỷ đồng chiếm 

75%, nhân dân đóng góp 101,8 tỷ đồng, chiếm 25%. 

Năm 2015, tỉnh Hậu Giang kêu gọi đầu tư 6 dự án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, 

với tổng số vốn đầu tư lên đến 326 triệu USD bao gồm: Dự án chế biến nước dứa cô 

đặc xuất khẩu, vốn đầu tư 8 triệu USD, công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm; Dự án chợ 

nông sản chất lượng cao quy mô 100 ha, nguồn vốn khoảng 150 triệu USD; vùng 

nguyên liệu 11.700 ha gắn với dự án nhà máy bảo quản, chế biến trái cây, vốn đầu tư 

50 triệu USD; Dự án kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

diện tích 5.200 hec-ta, vốn đầu tư 50 triệu USD; Dự án đầu tư Vùng chăn nuôi tập 

trung gắn với vùng nguyên liệu 600 hec-ta, vốn đầu từ 45,5 triệu USD; Dự án Nuôi 

trồng thủy sản đặc sản nước ngọt Hậu Giang, vùng nguyên liệu 900 hec-ta, vốn đầu 

tư 22,5 triệu USD.  

 Mục tiêu đến 2020: 

Cuối năm 2015, HĐND tỉnh Hậu Giang  ban hành Nghị quyết số 04 về chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 

sẽ tiếp tục mở đường cho doanh nghiệp đến với nông dân. Theo Nghị quyết này: 

Các dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được hỗ trợ 2 tỉ đồng để xây dựng 

cơ sở hạ tầng (điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị). 

Lĩnh vực đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, nhà đầu tư có DA chăn nuôi quy mô tập 

trung được hỗ trợ 3 tỉ đồng. Riêng DA chăn nuôi bò sữa cao sản mức hỗ trợ là 5 tỉ 

đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và đồng cỏ. 

Riêng lĩnh vực trồng cây dược liệu, nếu nhà đầu tư có DA quy mô từ 50 ha trở lên 

được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha để xây dựng đồng ruộng, cây giống. 

Ở lĩnh vực đầu tư cơ sở sấy lúa, bắp, khoai và sấy phụ phẩm thủy sản theo phương 

pháp ướt, nhà đầu tư được hỗ trợ 2 tỉ đồng/DA để xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Lĩnh vực đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến (nông lâm thủy sản), nhà đầu tư 

được hỗ trợ 60% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng tổng mức không vượt 5 tỉ 

đồng/DA. NQ4 chấp thuận hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm 1 lần cho thời hạn 5 

năm ngay khi DA hoàn thành, mức hỗ trợ 1.500 đồng/tấn/km theo công suất thực tế 

của nhà máy, được tính từ địa điểm đặt nhà máy hoặc cơ sở bảo quản, chế biến đến 

TP.Vị Thanh (trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang) theo đường ô tô gần nhất. NQ4 cũng cho 



phép hỗ trợ 70% chi phí xử lý chất thải cho các DA nhà máy chế biến nông lâm thủy 

sản đã đầu tư… 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 361,123 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 28,247 triệu USD, hàng thủy 

sản đạt 292,017 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: gạo 

(820.630 tấn), tôm đông lạnh (20.330 tấn), cá filê (26.000 tấn), thủy sản khác (901 

tấn), nông sản (13.998 tấn), thức ăn gia súc và nguyên liệu (27.461 tấn), than củi 

(2.239 tấn). 

Đến 2020 phấn đấu kim ngac̣h xuất khẩu đạt 700 triệu USD (từ các khu, cuṃ 

công nghiêp̣ 550 triêụ USD), tăng bình quân 10,76%/năm, trong đó thủy sản, nông 

sản vẫn là mặt hàng chủ yếu chiếm 90 - 92%.  

 


