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TỈNH KHÁNH HÒA  

1. Thông tin chung 

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có phần lãnh thổ trên đất 

liền nhô ra xa nhất về phía biển Đông. Về đơn vị hành chính, Khánh Hòa gồm có 

2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện; các huyện, thị xã, thành phố lại 

được chia thành 35 phường 6 thị trấn và 99 xã. Khánh Hòa có diện tích tự nhiên là 

5.197 km². Phần đất liền của tỉnh kéo dài từ tọa độ địa lý 12°52’15" đến 11°42’50" 

vĩ độ Bắc và từ 108°40’33" đến 109°29’55" kinh độ Đông 

- Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên. 

- Phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận. 

- Phía Tây giáp tỉnh Đăk Lắk, Lâm Đồng.  

- Phía Đông giáp Biển Đông,  

Điểm cực đông 109027’55'' kinh độ Đông; tại mũi Hòn Đôi trên bán đảo Hòn 

Gốm, huyện Vạn Ninh, cũng chính là điểm cực đông trên đất liền của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài phần lãnh thổ trên đất liền, tỉnh Khánh Hòa 

còn có vùng biển, vùng thềm lục địa, các đảo ven bờ và huyện đảo Trường Sa. 

Bên trên phần đất liền và vùng lãnh hải là không phận của tỉnh Khánh Hòa. 

Với vị trí là một tỉnh nằm sát dãy núi Trường Sơn cùng biển, đa số diện tích 

là núi non, miền đồng bằng rất hẹp, chỉ khoảng 400 km², chiếm chưa đến 1/10 

diện tích toàn tỉnh. Miền đồng bằng lại bị chia thành từng ô, cách ngăn bởi những 

dãy núi ăn ra biển. Điều này tạo nên khí hậu Khánh Hòa có những nét biến dạng 

độc đáo với các đặc điểm riêng biệt. So với các tỉnh, thành phía Bắc từ đèo Cả trở 

ra và phía Nam từ Ghềnh Đá Bạc trở vào, khí hậu ở Khánh Hòa tương đối ôn hòa 

hơn do mang tính chất của khí hậu đại dương. 

Về tiềm năng phát triển: tỉnh có ba khu vực phát triển kinh tế trọng điểm:  

- Phía nam là vịnh Cam Ranh có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng an 

ninh và phát triển kinh tế.  

- Phía bắc là vịnh Vân Phong nằm ở toạ độ địa lý cực đông của Việt Nam, 

cách hải phận quốc tế  14 km, gần ngã ba các tuyến hàng hải quốc tế. 

- Ở giữa là vịnh Nha Trang, được công nhận là một trong  các vịnh đẹp nhất 

thế giới. Nha Trang với điều kiện thiên nhiên ưu đãi cả về vị trí, cảnh quan, khí 

hậu, cùng với nền tảng về lịch sử, nhân văn của mình, Nha Trang –Khánh Hoà có 

khả năng phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng. 

Cùng với đó, Khánh Hoà cách Hà Nội 1.280km, cách TP. Hồ Chí Minh 448 

km, được thiên nhiên ưu đãi có khí hậu ôn hoà lại nằm trên trục giao thông Bắc 

Nam, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không, là 

cửa ngõ lên Tây Nguyên và là tỉnh có nhiều vịnh, cảng gần tuyến hàng hải quốc tế 

nhất ở Việt Nam. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số tính đến 31/12/2015 toàn tỉnh có 1.205,3 nghìn người. Trong đó, dân 

số thành thị là 541,28 nghìn người, chiếm 44,91%, dân số nông thôn là 664,02 

nghìn người, chiếm 55,09%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 235 người/km2, cao nhất 

là thành phố Nha Trang với tỷ lệ 1.595 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của 

tỉnh  hàng năm là 9,9‰. 

Trong những năm qua, Khánh Hòa là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao nhưng chỉ 

có thành phố Nha Trang là phát triển du lịch mạnh mẽ. Chính vì vậy tình hình phát 

triển dân số và lao động tại các huyện trong tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn và thách 

thức. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục tăng dù chậm, từ 

16,0‰ năm 2011 lên 17,4‰ năm 2015. 

Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2015 là 690,4 nghìn người 

(chiếm 57,29% dân số toàn tỉnh), đạt tốc độ tăng bình quân 1,26%/năm giai đoạn 

2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 665,6 nghìn người, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo chiếm 24,7%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 3,86%. 

 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: 

- Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm là 9.000 

người. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 80%, trong đó tỷ lệ lao 

động qua đào tạo nghề đạt khoảng 60%. 

- Tỷ lệ dân số đô thị năm 2020 đạt 60%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Trong giai đoạn từ 2011 - 2015, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo 

giá so sánh 2010) năm 2010 đạt 31.079,7 tỷ đồng, năm 2015 đạt 38.688 tỷ đồng 

(đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,63%/năm giai đoạn 2011 - 2015). Sự tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh thể hiện ở cả 3 lĩnh vực trong sản xuất, trong đó lĩnh vực 

công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất (8,01%/năm), khu vực 

nông lâm nghiệp thủy sản lại đang giảm, có tốc độ giảm bình quân (0,1%/năm). 

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa luôn đạt mức cao 

trong số các tỉnh vùng kinh tế trong điểm Nam bộ cũng như trên toàn quốc.  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh cũng tăng khá nhanh. Năm 2011 đạt 

30,46 triệu đồng, năm 2015 đạt 42,18 triệu đồng (tăng 11,72 triệu đồng so với năm 

2011). 

Hiện nay tỉnh vẫn đang trong quá trình phát triển công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa. Sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế dù không nhiều nhưng vẫn hợp lý theo 

hướng tích cực, phù hợp với xu thế chung của cả nước và phát huy được lợi thế so 

sánh về vị trí địa lý và tiềm năng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tăng nhẹ công nghiệp và xây dựng, giảm nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2011: 

nông lâm thủy sản đạt 13,52%, công nghiệp và xây dựng đạt 29,7%, dịch vụ và du 

lịch đạt 40,3%, thuế sản phẩm đạt 16,48%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 

10,82%; 32,47%; 39,55%; 17,15%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 13.567,03 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 12.527,96 tỷ đồng. Như vậy về cân đối thu chi ngân sách: 

năm 2015 dư 1.039,07 tỷ đồng, Khánh Hòa luôn luôn là một trong các tỉnh tại 

vùng duyên hải Nam Trung Bộ cũng như toàn quốc có nguồn thu ngân sách lớn 

hơn các nguồn chi trong giai đoạn 2011 - 2015. Chính việc phát triển kinh tế mạnh 

mẽ đã đem lại nguồi thu và chi ngày càng lớn cho tỉnh, đồng thời mang lại lợi ích 

càng nhiều cho ngân sách nhà nước. Có thể xem đây là một lợi thế lớn cho phát 

triển kinh tế - xã hội nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm 7,5 - 8,0%.  

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.200 USD/năm (tương đương 70 

triệu đồng). 

- Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế (GRDP) chuyển dịch theo hướng dịch vụ 

chiếm 39,28%; công nghiệp - xây dựng chiếm 34,33%; nông, lâm, thủy sản chiếm 

9,87%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 16,52%. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt trên 2.000 triệu USD. 

- Thu ngân sách nhà nước năm 2020 gấp 1,5 - 1,7 lần so với năm 2015. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015 gần như 

không chuyển dịch nhiều. Cụ thể, năm 2011 cơ cấu khu vực nông nghiệp theo 

ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 44% - 1,07% - 54,94% thì 

đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng ngành nông nghiệp 

của tỉnh giảm xuống 42,62%; trong khi đó, tỷ trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 

56,91% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu 

vực nông nghiệp (chiếm 0,48% tổng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng bình quân 0,67%/năm giai đoạn 2011 - 2015 

trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (bình quân 5,19%/năm). Hai lĩnh vực 

còn lại là dịch vụ giảm bình quân 5,77%/năm, trồng trọt giảm bình quân 

0,38%/năm. Ngành lâm nghiệp đang trên đà suy thoái mạnh, tốc độ giảm bình 

quân đạt tận 16,96%/năm, giảm chủ yếu ở hai lĩnh vực là lĩnh vực khai thác gỗ và 

lâm sản khác (bình quân 23,09%/năm giai đoạn 2011 - 2015); lĩnh vực thu nhặt 

sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác (bình quân 24,29%/năm). Lĩnh 

vực trồng và chăm sóc rừng tăng 2,41%/năm, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp 

tăng 20,1%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 2,37%/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 73,27% năm 

2011 xuống 70,27% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng dần (từ 

21,67% năm 2011 lên 25,84% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ giảm tương đối ít 

từ 5,06% năm 2011 còn 3,89% năm 2015. 

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng trồng và 

chăm sóc rừng, dịch vụ lâm nghiệp, giảm tỷ trọng khai thác lâm sản. Tỷ trọng khai 

thác gỗ và lâm sản khác có xu hướng giảm (từ 83,69% năm 2011 xuống 61,57% 

năm 2015) cùng với  tỷ trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ có xu hướng giảm dần 

(từ 0,72% năm 2011 còn 0,5% năm 2015). 

Trong nội bộ ngành thủy sản, cơ cấu ngành nghề hiện nay đang chuyển dịch 

theo hướng tăng dần tỷ trọng khai thác thủy sản từ tự nhiên (từ 60,96% năm 2011 

lên 62,35% năm 2015) và giảm dần tỷ trọng nuôi trồng thủy sản (từ 35,11% năm 

2011 xuống 32,76% năm 2015).  

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất Nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2016 

- 2020 đạt 2,8% năm. 

Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế (GRDP) chuyển dịch theo hướng dịch vụ chiếm 

39,28%; công nghiệp - xây dựng chiếm 34,33%; nông, lâm, thủy sản chiếm 

9,87%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 16,52%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 336.510 ha chiếm 

65,5% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 100.884 ha chiếm 30% tổng diện tích đất nông 

nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 60.069 ha, chiếm 59,5% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 25.558 ha, chiếm 42,5% diện 

tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 40.815 ha, chiếm 40,5% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 227.292 ha, chiếm 67,5% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 108.973 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 100.120 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 18.199 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 6.860 ha, chiếm 2% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất làm muối có 1.022 ha. 

- Đất nông nghiệp khác có 452 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 323.963 ha, giảm 12.547 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 4.375 ha còn 21.183 ha. Đất trồng cây lâu năm có 

32.4180 ha, giảm 8.397ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp còn 238.200 ha, tăng thêm 10.908 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 3.860 ha còn 3000 ha vào năm 2020. 

- Diện tích đất làm muối cũng giảm 1 nửa, còn 510 ha vào năm 2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Ngành trồng trọt tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2011 - 2015 có sự chuyển 

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

giảm nhẹ giá trị cây lương thực hàng năm (từ 42,7% năm 2011 xuống 36,3% năm 

2015) và giảm nhẹ giá trị sản xuất cây rau đậu (từ 11,7% năm 2011 xuống 10,9% 

năm 2015), tăng nhẹ tỷ lệ giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 18,6% 

năm 2011 lên 22,9% năm 2015). Trong đó, giá trị sản xuất về nhóm cây lương 

thực vẫn chiếm vai trò chủ đạo.  

Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm có sự chuyển dịch chậm. Giá trị sản 

xuất cây ăn quả đạt 16,6% năm 2011 và đạt 18,3% năm 2015, giá trị sản xuất cây 

công nghiệp lâu năm đạt 4,1% năm 2011 và đạt 4,6% năm 2015.  

Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 47,1 triệu đồng, không tăng 

nhiều so với năm 2011 (đạt 43,3 triệu đồng).  

 Tới năm 2020, định hướng tái cơ cấu trong một số ngành hàng chính như sau: 

- Đối với cây lương thực: diện tích đất lúa đến năm 2020 là 21.180 ha, hình 

thành các vùng sản xuất lúa tập trung thâm canh cao ở thị xã Ninh Hòa hơn 6.000 

ha, huyện Diên Khánh hơn 3.500 ha, Vạn Ninh trên 3.000 ha.  

- Đối với cây ngô, ổn định diện tích hiện có, hướng dẫn nông dân trồng xen 

canh trên đất khác bảo đảm tăng sản lượng; tập trung chuyển giao các giống ngô 

mới và các tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh. Đảm bảo giữ ổn định được sản lượng 

ngô đạt 20 nghìn tấn vào năm 2020. 

- Đối với cây thực phẩm: ổn định diện tích gieo trồng đạt trên 7.000 ha, hình 

thành các vùng sản xuất chuyên canh cây thực phẩm hơn 1.000 ha. 

- Đối với cây công nghiệp ngắn ngày: ổn định diện tích cây mía 18.500 ha, 

hình thành vùng mía tập trung, thâm canh cao ở thị xã Ninh Hòa hơn 10.000 ha, 

đến năm 2020 có hơn 3.000 ha mía được tưới. 

- Cây chất bột có củ: Chủ yếu cây sắn giữ ổn định diện tích trên 5.500 ha. 

- Đối với cây ăn quả: đến năm 2020 diện tích cây xoài đạt trên 10.000 ha, cây 

sầu Riêng trên 800 ha. 

- Đối với cây công nghiệp dài ngày: Chủ yếu là cây điều, nhưng hiện nay sản 

xuất cây điều hiệu quả thấp và diện tích cây điều đang giảm mạnh. Đối với cây 

cao su, đã phát triển gần 400 ha. Hiện nay tỉnh đang có chủ trương xem xét rà soát, 

đánh giá để điều chỉnh bổ sung 2 loại cây này vào quy hoạch. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) tăng từ 60,17% năm 

2011 lên 62,83% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm giảm từ 

38,57% năm 2011 xuống 35,33% năm 2015. 

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô tổng đàn ổn định, tập trung phát triển các hình 

thức chăn nuôi trang trại, tập trung, các mô hình liên kết sản xuất, chăn nuôi gia 

công, giảm bỏ các loại hình chăn nuôi quy mô hộ, nhỏ lẻ. Chất lượng đàn vật nuôi 

của Khánh Hòa ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống và kỹ thuật 

chăn nuôi. Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn lợn của tỉnh tăng mạnh, nên sản 

lượng thịt hơi các loại có xu thế tăng (đạt 3,34%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 

2015 đạt 293.110 tấn.  

 Định hướng đến năm 2020:  

- Chăn nuôi gia cầm: Phát triển đàn gà, vịt siêu thịt, đồng thời ưu tiên phát 

triển đàn gia cầm theo mô hình trang trại, gia trại theo hướng chăn nuôi an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh; chú ý các giống gà thịt chất lượng cao. Duy trì tổng 

đàn gia cầm đạt 05 triệu con vào năm 2020. 

- Chăn nuôi lợn: Phát triển theo phương thức tập trung, công nghiệp theo hình 

thức trang trại, doanh nghiệp là chủ yếu, gắn với an toàn dịch bệnh. Trong những 

năm tới phát triển ổn định đàn lợn đạt 150 nghìn con vào năm 2020. 

- Chăn nuôi bò: Khuyến khích phát triển nuôi bò thịt theo hình thức trang trại, 

gia trại gắn với phát triển trồng cỏ để bảo đảm nguồn thức ăn; ưu tiên đầu tư cho 

công tác cải tạo giống để nâng cao thể trạng, chất lượng đàn bò, tiếp tục hỗ trợ tạo 

điều kiện cải tạo đàn bò. Dự kiến phát triển trên 110 nghìn con vào năm 2020. 

Ngoài các vật nuôi khác: hỗ trợ phát triển đàn dê và các loài nuôi đặc sản của 

từng địa phương, căn cứ vào nhu cầu thị trường để lên kế hoạch phát triển phù 

hợp. 
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8. Ngành thủy sản 

 Giai đoạn 2011 - 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản có xu hướng giảm, năm 

2015 đạt 5.223 ha, giảm 1.197 ha so với năm 2011. Mặc dù diện tích nuôi trồng 

thủy sản giảm mạnh nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thật trong nuôi trồng cùng 

các giống cá cho năng suất cao, sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 13,72 nghìn 

tấn (năm 2011 đạt 13,9 nghìn tấn). 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 89,2 nghìn tấn (tăng 14 nghìn tấn 

so với năm 2011), chiếm tỷ trọng 86,67% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 4,37%/năm.  

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 102,91 nghìn tấn, tốc độ tăng 

trưởng trung bình đạt 3,67%/năm. 

 Định hướng đến năm 2020:  

- Về nuôi trồng thủy sản: Tái cơ cấu theo hướng tập trung vào các đối tượng 

nuôi chủ lực của tỉnh như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, cá mú, ốc 

hương… theo hướng tạo mối liên kết chặt chẽ, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa người 

nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Diện tích nuôi trồng thủy sản giữ ổn 

định từ 4.500 ha - 5.000 ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 25.000 tấn vào năm 

2020, bình quân hàng năm sản lượng thủy sản nuôi tăng từ 2-5%.  

- Về khai thác thủy sản: Tập trung phát triển nguồn lực đánh bắt xa bờ, phát 

triển các tàu có công suất lớn có trang bị phương tiện đánh bắt hiện đại; tập trung 

đầu tư hệ thống hậu cần dịch vụ trên biển như: hệ thống sơ chế, hệ thống cảng cá, 

khu neo đậu tránh trú bão, hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể:  

+ Chỉ tiêu và sản lượng đánh bắt đạt 90.000 tấn/năm 2020 với tốc độ tăng 

trưởng hàng năm khoảng 1,5% so với chỉ tiêu năm 2008. 

+ Tỷ trọng khai thác xa bờ đạt 70% năm 2020. 

 + Tỷ trọng hải sản có thể đưa vào chế biến xuất khẩu tăng từ 60% năm 2015 

lên 65% năm 2020. 

- Năng lực tàu cá đến 2020: 

+ Tàu thủ công: Giảm tối đa xuống tới mức 0%. 

+ Tàu thuyền gắn máy: số lượng khoảng 3.430 chiếc đạt 297.500 CV với mức 

tăng công suất 1,5% năm so với năm 2008.  

- Chỉ tiêu tăng trưởng bình quân mỗi năm: Tôm sú, tôm thịt: 7,5%/năm; Tôm 

hùm: 3,6%/năm; Cá biển: 2%/năm; Cá nước ngọt: 5,4%/năm; Nhuyễn thể: 

6%/năm; Rong sụn: 8,5%/năm. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Giai đoạn 2011 - 2015, cơ cấu GTSX chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ 

trọng khai thác và lâm sản khác, tăng tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng cùng lĩnh 

vực dịch vụ lâm nghiệp. Năm 2015, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác chiếm 

tỷ trọng lớn nhất, chiếm 61,57%. Trồng và chăm sóc rừng chiếm 33,99%, thu nhặt 

sản phẩm từ rừng chiếm 0,5%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 3,94%. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Khánh Hòa năm  2015 đạt 227.292 ha 

(rừng sản xuất đạt 108.973 ha, rừng phòng hộ đạt 100.120 ha, rừng đặc dụng 

18.199 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 215.035 ha (rừng tự nhiên đạt 

171.584 ha, rừng trồng đạt 43.451 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 

28,5 nghìn m3, để lấy củi là 27,17 nghìn ste.  

 Định hướng đến năm 2020: 

Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tăng cường quản lý, bảo vệ tốt vốn rừng hiện 

có. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa lâm nghiệp, chuyển nguồn 

lực đầu tư bảo vệ và phát triển rừng từ dựa chủ yếu vốn ngân sách Nhà nước sang 

huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, trong đó người dân, doanh nghiệp đầu tư, 

các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng là những thành phần quan trọng 

tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường công tác phòng chống cháy 

rừng; lực lượng Kiểm lâm, cùng với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng và 

địa phương ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm Luật quản lý bảo vệ rừng. 

- Công tác phát triển rừng: Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ trồng rừng 

sản xuất; khuyến khích thực hiện thuê, nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng kết 

hợp chăn nuôi, phát triển lâm sản ngoài gỗ để tăng thu nhập, phát triển rừng bền 

vững và nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp. 

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là giống, đầu tư thâm canh để tăng năng suất, 

chất lượng rừng phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng sinh thái, nhằm phục vụ 

nguyên liệu cho chế biến. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn 

Bà để đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn hệ 

sinh thái đặc dụng, bảo vệ quỹ gen, bảo đảm đa dạng sinh học; xây dựng cơ chế 

tạo nguồn thu dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái; thí điểm mô hình đồng quản 

lý, chia sẻ lợi ích với người dân sống liền rừng nhằm bảo vệ, phát. 

Về cơ cấu 3 loại rừng đến năm 2020: 

- Đất lâm nghiệp có rừng: 238.200 ha, trong đó: Rừng đặc dụng 19.200 ha, 

rừng phòng hộ 111.000 ha, rừng sản xuất 108.000 ha. 
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10. Ngành sản xuất muối 

 Theo niên giám thống kê, năm 2015, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.022 ha diện 

tích sản xuất muối. Sản lượng muối đạt khoảng 48.000 tấn. 

 Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, một số vùng ven biển 

chuyển sang làm dịch vụ du lịch, do vậy diện tích đất sản xuất muối có xu hướng 

giảm, đến năm 2020 dự kiến còn 510 ha. 

Tuy diện tích giảm, nhưng sản lượng muối phấn đấu tăng, đến năm 2020 sản 

lượng phấn đấu đạt trên 61.000 tấn muối công nghiệp. Để đạt mục tiêu đó cần đầu 

tư cải tạo nâng cấp đồng muối; cơ giới hóa quá trình thu hoạch, vận chuyển, nhằm 

nâng cao chất lượng muối thô; trong chế biến tập trung đầu tư sản xuất muối xuất 

khẩu với công nghệ và thiết bị hiện đại, đầu tư nâng cấp mở rộng các nhà máy chế 

biến muối, đầu tư các cơ sở sản xuất có liên quan đến muối. 



 

 

11 

11. Ngành thủy lợi 

 Giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh đã xây dựng được 211 công trình thủy lợi 

các loại phục vụ tưới hơn 18.000 ha cây trồng. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi còn 

phục vụ cấp nước nuôi trồng thủy sản, nước sinh hoạt, công nghiệp. Toàn tỉnh có 

10 công trình hồ chứa, đập dâng cấp nước thô phục vụ công nghiệp, tổng công 

suất gần 9 triệu m3/năm; 63 công trình cấp nước hợp vệ sinh cùng các công trình 

nhỏ lẻ khác nâng tỷ lệ cấp nước nông thôn lên hơn 93,3%, trong đó đạt quy chuẩn 

quốc gia là 35,5%... Ngoài ra, các công trình thủy lợi còn góp phần tiêu úng, hạn 

chế xâm nhập mặn, bảo vệ tầng nước ngầm. 

Đến năm 2015, toàn tỉnh có 17 công trình thủy lợi được đầu tư, hoàn thành và 

đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư hơn 1.012 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương 

hơn 851 tỷ đồng; vốn địa phương hơn 160 tỷ đồng). Việc ứng dụng khoa học công 

nghệ trong lĩnh vực thủy lợi có bước phát triển với nhiều công nghệ tiên tiến như: 

công nghệ giám sát điều khiển công trình thủy lợi từ xa, mô phỏng dòng chảy lũ, 

dòng chảy kiệt, đánh giá chất lượng nước... Chính sự đầu tư hiệu quả vào các công 

trình thủy lợi đã góp phần quan trọng vào việc tăng năng suất cây trồng, giảm 

thiểu nguy cơ lũ lụt, hạn hán, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. 

 Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020:  Toàn tỉnh chia thành 5 vùng thủy lợi: Vạn 

Ninh; sông Cái Ninh Hòa; sông Cái Nha Trang; Cam Lâm - Cam Ranh và Tô Hạp. 

 Các giải pháp phát triển thủy lợi tập trung vào việc cấp nước cho cây trồng 

và thủy sản (nạo vét sửa chữa 61 công trình, xây dựng mới 66 công trình, bổ sung 

nguồn nước nuôi trồng thủy sản, sửa chữa, xây mới các đập ngăn mặn..), bảo đảm 

tưới cho hơn 42.000 ha (hơn 18.900 ha lúa, hơn 15.200 ha màu và cây công 

nghiệp, hơn 8.000 ha cây ăn quả); cấp nước cho các khu đô thị, du lịch, Khu kinh 

tế Vân Phong và công nghiệp chủ yếu từ các hồ thủy lợi lớn; triển khai xây dựng 2 

nhà máy thủy điện Sông Chò 2 và Sông Giang 1, thủy lợi kết hợp thủy điện, nâng 

tổng công suất lắp máy thủy điện trên địa bàn lên 89,6 MW; nạo vét, khơi thông 

gần 70 km tuyến kênh trọng yếu, mở rộng kè bảo vệ 137 km để tiêu úng và phòng, 

chống lũ. 

 Giai đoạn 2016 - 2025, toàn tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp, kiên cố hóa kênh 

mương 40 công trình thủy lợi (hồ Suối Luồng, Suối Lớn...); xây dựng 27 công 

trình cấp nước (Đồng Điền, Sông Búng, Chà Rang...); mở rộng, nạo vét tuyến 

thoát lũ, xây kè bảo vệ, chỉnh trị sông 19 tuyến. Giai đoạn 2021 - 2025, sẽ nâng 

cấp, kiên cố hóa kênh mương 20 công trình thủy lợi (Suối Sim, Buôn Tương, trạm 

bơm Diên Lâm 1...); xây 10 công trình cấp nước (Đất Lành, Nước Ngọt, Công 

Dinh...); mở rộng 36 tuyến kè. Giai đoạn sau 2025, xây dựng 29 công trình cấp 

nước, mở rộng, nạo vét 36 tuyến... 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề chế biến: 

 Đến năm 2015, toàn tỉnh có gần 8.000 cơ sở sản xuất kinh doanh về ngành 

nghề nông thôn, bao gồm các nhóm ngành nghề: Chế biến, bảo quản nông, lâm, 

thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu; sản 

xuất vật liệu xây dựng; cây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh; xây dựng vận tải và 

các dịch vụ khác… Các ngành nghề nông thôn đã tạo việc làm thường xuyên cho 

gần 27.000 lao động, chiếm 6,3% lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân 

4,4 triệu đồng/người/tháng. 

Riêng đối với các ngành nghề liên quan đến sản xuất, chế biến thủy hải sản, 

toàn tỉnh hiện có hơn 550 cơ sở, giải quyết lao động cho hơn 1.500 người và cho 

thu nhập bình quân khoảng 4,1 triệu đồng/người/tháng.  

Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định công nhận 6 nghề 

truyền thống, 4 làng nghề và 1 làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

 Phương hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh là:  

Giai đoạn 2016 - 2020, các nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận 

như nghề gốm (huyện Vạn Ninh, thành phố Nha Trang); dệt chiếu cói, đúc đồng 

(huyện Diên Khánh); xoi trầm hương (Vạn Ninh)… sẽ được tỉnh đầu tư trên 13 tỷ 

đồng từ ngân sách để hỗ trợ các nghệ nhân, doanh nghiệp phát triển nghề, tạo sự 

gắn kết với các điểm du lịch tại địa phương hoặc hình thành các tuyến du lịch mới 

trong tỉnh.        

Ngoài ra, Khánh Hòa còn dự kiến sẽ du nhập một số nghề mới như: nghề 

pháp lam Huế, nghề tranh đá quý, chạm bạc, thêu kimono; khôi phục các làng 

nghề hải sản mỹ nghệ, mành ốc mỹ nghệ (thành phố Nha Trang) và phát triển làng 

nghề mới như chế tác trầm hương (huyện Diên Khánh)… nhằm tạo các sản phẩm 

có giá trị và hiệu quả về kinh tế, phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng cho du khách.  

Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản có định hướng tập trung 

phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm mà địa phương có thế mạnh về 

nguồn nguyên liệu. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

 Giai đoạn 2010 - 2015: 

- Về Giao thông: toàn tỉnh có tổng cộng 4.348 km đường bộ, trong đó: Đường 

Quốc lộ (QL1A, QL26, QL26B, QL1C, QL27B): 292 km; đường tỉnh quản lý: 492 

km; đường tỉnh quản lý: 557 km; đường đô thị, đường huyện: 1.024 km; đường 

xã: 2.540 km; đường chuyên dụng: 70 km; hệ thống giao thông tỉnh Khánh Hòa đã 

được quy hoạch, sửa chữa, nầng cấp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. 
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- Về Thủy lợi: đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có tất cả 30 hồ 

chứa thủy lợi, thủy điện, 119 đập dâng và 62 trạm bơm. Trong đó hồ chứa nước có 

dung tích lớn hơn 10 triệu m3 có 6 hồ gồm: hồ Đá Bàn, hồ Cam Ranh, hồ Suối 

Dầu, hồ Hoa Sơn, hồ Tà Rục, hồ Eakrong Rou; hồ chứa nước có dung tích từ 1,0 

triệu m3 đến 10,0 triệu m3: có 10 hồ; hồ chứa nước có dung tích nhỏ hơn 1,0 triệu 

m3: có 14 hồ. Tổng chiều dài kênh mương trên toàn tỉnh 2.200 km (kênh mương 

đã kiên cố là 1650 km) đảm bảo cho tưới 18.685 ha cây trồng (tưới cho lúa là 

17.612 ha chiếm đến 94,3%; màu, cậy công nghiệp 1.073 ha) đạt tỷ lệ 51,1% so 

với thiết kế, ngoài công tác phục vụ tưới cho nông nghiệp còn phục vụ cấp nước 

cho nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp... 

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh còn khoảng 55 công trình thủy lợi và một số các 

đập dâng, trạm bơm nhỏ nằm rải rác tại các địa phương trong tỉnh do quá trình xây 

dựng lâu năm và ảnh hưởng của mưa lũ nên bị hư hỏng xuống cấp. Những công 

trình này cần sớm bố trí nguồn vốn tu sửa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn trong 

mùa mưa lũ và nâng cao hiệu quả tưới. 

- Cấp điện: Khánh Hòa sử dụng nguồn điện của mạng quốc gia 220 KV, có 

nguồn điện diezen dự trữ, đáp ứng đủ mọi nhu cầu về điện cho các hoạt động sản 

xuất và sinh hoạt. Toàn tỉnh đã phủ điện 100% đến các xã.  

- Về hiện trạng cấp nước: Trên địa bàn tỉnh hiện có 97 hệ thống cấp nước tập 

trung, cùng với các Công ty cổ phần cấp nước đô thị của các huyện cấp nước đạt 

Quy chuẩn Quốc gia cho khoảng 236.548 người chiếm 37% dân số của cả tỉnh. 

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 85.098 công trình cấp nước nhỏ lẻ đạt 

tiêu chuẩn hợp vệ sinh. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: Toàn tỉnh có 50 bưu cục cấp I, II, III và 89 điểm 

Bưu điện Văn hóa xã, tấc cả các bưu cục và điểm Bưu điện Văn hóa xã đều có 

điện thoại liên lạc nội tỉnh và liên tỉnh. Các mạng thông tin di động khác như 

Viettel, Mobifone.. đã được phủ sóng rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Hệ thống thông 

tin liên lạc, truyền thanh đã được nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa; 

 Phương hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh là:  

Tập trung đầu tư các công trình đặc thù, quan trọng của tỉnh và các công trình 

theo 04 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh: Chương trình phát triển 

đô thị, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình phát triến nhân 

lực. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được cấp 

giấy chứng nhận đầu tư; Triến khai xây dựng các dự án đầu tư lớn, tạo động lực 

lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tể của tỉnh để từng bước đưa tỉnh Khánh Hòa trở 

thành đô thị văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triến kinh tế - xã hội chung 

của tỉnh và vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

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

là 14.754,2 tỷ đồng, trong đó: vốn trực tiếp cho Chương trình là 896,15 tỷ đồng 

(ngân sách Trung ương: 70,35 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 608,3 tỷ đồng; ngân sách 

huyện và xã: 217,5 tỷ đồng); vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác: 993,4 tỷ 

đồng, vốn tín dụng: 12.344,41 tỷ đồng; vốn huy động doanh nghiệp: 181,54 tỷ 

đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư: 267,98 tỷ đồng. Chính nhờ 

đó bộ mặt nông thôn ở tỉnh Khánh Hòa 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 hết năm2015, số xã đạt 19 tiêu chí: 10/94 xã (10,6% tổng số xã); số xã 

đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 4/94 xã (4,3% tổng số xã); số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 

45/94 xã (47,9% tổng số xã); số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 35/94 xã (37,2% tổng số 

xã). Bình quân chung của toàn tỉnh là 11,04 tiêu chí/xã (so với tháng 7/2011 bình 

quân 5,4 tiêu chí/xã; tăng bình quân 5,64 tiêu chí/xã).  

 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 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 

53/94 xã); 90% số xã còn lại đạt 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên (tương ứng 

37/41 xã). 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; giảm tỷ lệ hộ nghèo 

bình quân từ 1,5 - 2,0%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020; xây dựng 

nghĩa trang tại 100% xã; xây dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và 

cụm dân cư với 90% số hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 95% 

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 90% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 90% 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 90%. 

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

đến mục tiêu xây dựng NTM Khánh Hòa 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 20.992 tỷ đồng, tăng 5.752 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó đầu tư cho ngành 

nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 107 đồng (chiếm 0,51% tổng vốn đầu tư toàn 

tỉnh). 

Giai đoạn 2016 - 2020, Khánh Hòa 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. 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 1.112,96 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 87,18 triệu USD, hàng lâm sản 

65,44 triệu USD; hàng thủy sản đạt 388,7 triệu USD. Các mặt hàng nông sản 

chính xuất khẩu là: sắn lát (50.617 tấn; hạt điều (674 tấn), cà phê (38.213 tấn); yến 

sào (1.111 tấn); muối 41 tấn; hải sản các loại (76.001 tấn). 

 


