
TỈNH LONG AN 

  

1. Thông tin chung 

Long An nằm ở tọa độ địa lý : 105030' 30'' đến 106047' 02'' kinh độ Đông và 

10023'40'' đến 11002' 00'' vĩ độ Bắc. Long An có diện tích tự nhiên là 4.493,8 km2, chiếm 

tỷ lệ 1,35 % so với diện tích cả nước và bằng 11,06 % diện tích của vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long. 

Long An là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long cách trung tâm Thành 

phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km theo đường Quốc lộ 1A, tiếp giáp với Thành phố Hồ 

Chí Minh và tỉnh Tây Ninh về phía Đông, giáp với Vương Quốc Campuchia về phía Bắc, 

giáp với tỉnh Đồng Tháp về phía Tây và giáp tỉnh Tiền Giang về phía Nam. 

Long An có đường ranh giới quốc gia với Campuchia dài: 137,7 km, với hai cửa 

khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) và Tho Mo (Đức Huệ). 

 Tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Đức Huệ, 

Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Thạnh Hóa, 

Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An; 

có 192 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 166 xã, 12 phường và 14 thị trấn. 

Tỉnh Long An có vị trí địa lý khá đặc biệt là tuy nằm ở vùng ĐBSCL song lại 

thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam (VPTKTTĐPN), được xác định là 

vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế 

Việt Nam. Long An là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với ĐBSCL, nhất là có chung 

đường ranh giới với TP. Hồ Chí Minh, bằng hệ thống giao thông đường bộ như : quốc lộ 

1A, quốc lộ 50, . . . các đường tỉnh lộ : ĐT.823, ĐT.824, ĐT.825 v.v . . . Đường thủy liên 

vùng và quốc gia đã có và đang được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới, tạo động lực và 

cơ hội mới cho phát triển. Ngoài ra, Long An còn được hưởng nguồn nước của hai hệ 

thống sông Mê Kông và Đồng Nai.  

 

2. Dân số và lao động 

Long An là tỉnh có quy mô dân số trung bình ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu 

Long. Tổng dân số tỉnh Long An năm 2015 là 1.484.655 người với mật độ dân số đạt 330 

người/km². Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 8.3%. Cơ cấu dân số giữa thành thị là nông thôn 

năm 2015 lần lượt là 18% và 82%. 

Thời gian qua, công tác dân số và sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Long An 

luôn được đẩy mạnh, chất lượng dân số từng bước được nâng lên và đạt nhiều kết quả nổi 

bật. 5 năm qua, tỷ suất sinh thô giảm từ 14,2%o năm 2011 xuống còn 13,7%o năm 2015, 

bình quân mỗi năm giảm từ 0,12%; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 5,4% xuống còn 
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3,6%, bình quân mỗi năm giảm 0,45%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 

12% xuống còn 8,7%. 

Trong năm 2015, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 3,33%, giảm 0,53% so với năm 

trước; tỷ số giới tính trẻ sinh 105 trẻ sinh nam/100 trẻ sinh nữ, thấp hơn năm trước (109 

trẻ sinh nam/100 trẻ sinh nữ). 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 

còn cao ở các khu vực vùng sâu, vùng xa; tỷ số giới tính khi sinh được khống chế nhưng 

tốc độ giảm chậm. Tỷ lệ nữ công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp được tiếp 

cận các dịch vụ chăm sóc sức khoe sinh sản chỉ đạt 10%; tình trạng mang thai và sinh con 

ở người chưa thành niên có xu hướng gia tăng… 

 Theo thống kê năm 2015, toàn tỉnh Long An có 888.500 người trong độ tuổi lao 

động. Lực lượng lao động lớn được đào tạo tại chỗ ở các trường, trung tâm dạy nghề 

cung cấp thường xuyên cho doanh nghiệp hàng năm. Ngoài ra, khi chuyển đổi các khu 

vực nông nghiệp sang công nghiệp đồng thời với việc hiện đại hóa ngành nông nghiệp đã 

tạo ra một lực lượng lớn lao động dư thừa và lực lượng này chuyển sang làm việc tại các 

khu công nghiệp.  

Công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp 

phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Nếu như năm 2014 tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt gần 59%, thì đến năm 2015 đạt 62%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 42%. 

Đồng thời, việc liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, cơ bản đáp ứng nhu 

cầu thi ̣trường lao đôṇg 

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, cơ cấu ngành nghề cũng như 

trình độ đào tạo nghề đạt chuẩn quốc gia, khu vực ASEAN. 

 Tỷ lệ hộ nghèo của Long An cũng giảm mạnh, nếu như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo 

là gần 7,4%  thì đến năm 2014, con số này giảm xuống còn dưới 3% với khoảng 11.000 

hộ nghèo. Trong đó, khu vực nông thôn có gần 10.000 hộ nghèo, khu vực thành thị là 

trên 1.000 hộ. Cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn dưới 2,5% năm và dự kiến 

giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5% mỗi năm. 

 

3. Cơ cấu kinh tế 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GRDP) thời kỳ 2010 - 2015 đạt 10%/năm. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh từ nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang công 

nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Đến Năm 2015: GDP bình quân đầu người đạt 50 triệu 

đồng/người/năm (khoảng 2.400 USD); tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 

dịch vụ trong cơ cấu GDP tương ứng chiếm 26%, 45%, 29%;  



Mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020, Long An có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 

9-9,5%. Cụ thể: 

Đến năm 2020: GDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm (khoảng 

3.800 USD); tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu GDP 

tương ứng chiếm 15%, 45%, 40%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chiếm 10,8% 

GDP; Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm, khả năng huy động vốn đầu tư từ 

nguồn thu ngân sách nhà nước chiếm 29,6%; Tỷ lệ đầu tư xã hội trên GRDP đạt 40-42%. 

Định hướng đến năm 2030: GDP bình quân đầu người đạt 172 triệu 

đồng/người/năm (khoảng 8.000 USD); tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 

dịch vụ trong cơ cấu GDP tương ứng chiếm 7%, 48%, 45%; thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn chiếm 10,8% GDP; khả năng huy động vốn đầu tư từ nguồn thu ngân sách nhà 

nước chiếm 29,6%. 

   

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

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, sản xuất nông nghiệp (trong nông - 

lâm - ngư nghiệp) vẫn chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu vẫn là sản xuất lúa (trên 80% trong 

cơ cấu nội bộ ngành). 

Cơ cấu nông - lâm - thủy sản đến năm 2020: Nông nghiệp: 84,9%, lâm nghiệp: 

3,5% và thủy sản: 11,6% (về cơ cấu nội bộ Ngành: Trồng trọt 81,4%, chăn nuôi 15,6%, 

dịch vụ nông nghiệp 3,0%). 

Giai đoạn 2016-2020: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,0-3,5%/năm, 

trong đó, trồng trọt tăng 2,5-3,0%/năm; chăn nuôi tăng 5,0-5,5%/năm, dịch vụ nông 

nghiệp tăng 6,0-6,5%/năm; lâm nghiệp tăng 1,5-2,0%/năm; thủy sản tăng 5,5-6,0%/năm. 

Đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất các lĩnh vực: Nông nghiệp 85,57%, thủy sản 

9,87%, lâm nghiệp 4,56%. Bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất sản xuất 

đạt khoảng 125 triệu đồng vào năm 2020 và đạt khoảng 215-220 triệu đồng vào năm 

2030. 

 

5. Sử dụng đất nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 357.179  ha, 

chiếm 79,5 % tổng diện tích của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất nông nghiệp là 

318.920 ha chiếm 89% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 292.369,07 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 

chiếm tỷ trọng nhiều nhất tới 83,67% trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp với 

266.838,83 ha. 



Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chỉ khoảng 26.551,26 ha chiếm 8,33% 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp. 

Diện tích đất lâm nghiệp năm 2015 của tỉnh là 29.467,49 ha chiếm 9,24% tổng 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó nhiều nhất là đất rừng sản xuất với 

25.140,82 ha, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng lần lượt là 1.580,35 ha và 2.746,32 

ha. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 8.653 ha chiếm 2,75% 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 138,16 

ha. 

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

tỉnh là 330.095 ha, chiếm 73,48% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 

Trong 330.095 ha đất nông nghiệp, nhiều nhất là đất trồng lúa với 245.859 ha, tiếp 

đến là đất lâm nghiệp với đất rừng sản xuất 40.825 ha, đất trồng cây lâu năm 10.041 ha, 

đất nuôi trồng thủy sản 8.500 ha. 

 

6. Ngành trồng trọt 

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực trồng trọt, tỉnh 

Long An đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo nhu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng cho nông sản và phát triển nông nghiệp bền vững. Sau khi quy hoạch xong vùng 

lúa nguyên liệu chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu xuất khẩu, tỉnh Long An đã thực hiện 

chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác như thanh long, 

bắp, chanh, mía… tùy theo điều kiện đất đai của từng vùng. Mặc dù vậy, quá trình 

chuyển đổi cây trồng trên đất lúa diễn ra vẫn còn chậm, nên lúa vẫn chiếm đến 94% tổng 

diện tích cây trồng hàng năm.  

Định hướng phát triển ngành trồng trọt: xác định trọng tâm là sản xuất lúa gạo 

đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; phát triển theo hướng thâm canh và chuyên canh, 

ứng dụng công nghê ̣mới phù hơp̣, sử duṇg giống có chất lươṇg cao nhằm gia tăng giá trị 

sản xuất trên đơn vi ̣ diêṇ tích đất canh tác và đáp ứng nhu cầu của thi ̣ trường; đồng thời 

chú trọng khâu chế biến sau thu hoạch, nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu. Cải thiêṇ hê ̣

thống sản xuất các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh như mía, rau quả đáp ứng các tiêu 

chuẩn tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; từng bước kiểm soát hiêụ quả dic̣h bêṇh, đảm 

bảo tăng trưởng nông nghiêp̣ ổn điṇh; tuân thủ các quy trình công nghệ từ khâu sản xuất, 

chế biến đến tiêu thụ. 

Long An tập trung vào 6 loại cây: lúa, thanh long, rau, mè, bắp, chanh. Cụ thể: 

(1) Lúa: 



- Giữ ổn định sản lượng lúa trong từ 2,7 - 2,8 triệu tấn đến năm 2020 trong đó có 

trên 50% sản lượng là lúa chất lượng cao, sản xuất theo hướng VietGAP và mô hình 

Cánh đồng lớn. 

- Rà soát cơ cấu mùa vụ, diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả vùng chuyển sang 

sản xuất các cây trồng, vật nuôi có thị trường tiêu thụ, sử dụng hiệu quả, linh hoạt đất lúa 

luân canh với cây trồng khác theo thời vụ thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và 

tăng thu nhập cho nông dân. 

- Xây dựng mô hình sản xuất giống theo chuỗi giá trị, tiếp tục triển khai mô hình 

ghi nhật ký đồng ruộng, tiến hành tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. 

(2) Cây thanh long: 

Phát triển vùng thanh long chuyên canh phục vụ xuất khẩu 10.000 ha tập trung chủ 

yếu huyện Châu Thành; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng trong vận chuyển, điện, nước vệ 

sinh an toàn thực phẩm và hướng dẫn sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn 

hiệu, thương hiệu, xúc tiến thương mại. 

(3) Cây rau: 

Phát triển diện tích gieo trồng rau từ 6.500 ha lên 12.000 ha, sản lượng trên 

240.000 tấn (không bao gồm sản lượng dưa hấu), tăng gấp 3 lần năm 2000. Tiếp tục mở 

rộng diện tích trồng rau an toàn trên 2.400 ha theo quy hoạch tại các huyện Đức Hòa, Cần 

Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An đạt tiêu chuẩn VietGap. 

(4) Cây mè: 

Tập trung nguồn lực, đề xuất cơ chế chính sách mở rộng diện tích trồng mè ở các 

vùng đất cao ven biên giới các huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Tân Hưng,... đạt khoảng 

15.000 ha, trong đó diện tích mè xuân hè trên 8.000 ha. 

(5) Cây bắp: 

Phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, khu tưới Đức Hòa, diện 

tích 1.800 ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng bắp tại 2 huyện Đức Hòa, 

Đức Huệ, sử dụng các giống bắp cao sản (trên 7,0 tấn bắp hạt/ha), luân canh 01 vụ bắp 

với 01 vụ lúa và 01 vụ đậu phộng để làm giàu độ phì cho đất, kết hợp ứng dụng cơ giới 

hóa đồng bộ (bắp - lúa - đậu) và liên kết với các doanh nghiệp ổn định tiêu thụ. 

(6) Cây chanh: 

Phát triển vùng chanh thương phẩm trên các vùng đất trũng, nhiễm phèn khoảng 

10.000 ha, trong đó trên 1.500 ha chanh không hạt, thực hiện sản xuất theo hướng 

VietGAP, sử dụng công nghệ bảo quản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. 

 

7. Ngành chăn nuôi 

Đã hình thành vùng chăn nuôi tập trung, các hình thức chăn nuôi gia trại, trang trại 

tiếp tục phát triển. Tổng đàn gia cầm hàng năm khoảng 7,3 triệu con, đàn heo tăng đạt 



gần 260.000 con, đàn bò đạt gần 94.000 con, trong đó, đàn bò sữa trên 12.000 con, với 

sản lượng sữa tươi đạt gần 17,5 triệu lít/năm 2015. 

Ngành chăn nuôi của tỉnh còn nhiều khó khăn thách thức như thông tin sử dụng 

chất tạo nạc trong chăn nuôi và do cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu nên tình hình chăn 

nuôi của tỉnh nói riêng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ không ổn 

định, giá cả đầu ra khó lường, trong khi giá con giống, giá thức ăn, thuốc thú y chăn 

nuôi…..tăng cao nên hiệu quả đầu tư không đảm bảo khiến ngành chăn nuôi của tỉnh còn 

hạn chế. 

Định hướng phát triển ngành chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi (lơṇ, bò, gia cầm) 

theo hướng tâp̣ trung có quy mô phù hợp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước; áp dụng 

công nghệ chăn nuôi tiên tiến, sản xuất các sản phẩm chất lươṇg cao, đảm bảo vê ̣sinh và 

an toàn thưc̣ phẩm; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và ô nhiêm̃ môi trường do các hoaṭ đôṇg 

chăn nuôi. 

Trâu, bò: 

Quy mô đàn trâu giảm từ 13.095 con vào năm 2015 xuống 11.800 con vào năm 

2020 và đến năm 2030 đàn trâu còn khoảng 10.500 con. 

Đến năm 2020, đàn bò vào khoảng 98.000 con và tới năm 2030 phát triển lên 

121.000 con. 

Bò sữa: 

Tập trung đầu tư phát triển đàn bò sữa đến năm 2020 trên 15.000 con, gắn với việc 

quy hoạch các vùng đất lúa, mía kém hiệu quả chuyển sang chuyên canh trồng cỏ ở các 

địa phương tiềm năng như Đức Hòa, Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, vùng 

ven của thành phố Tân An. Khuyến khích việc chế biến và tồn trữ thức ăn khô từ cỏ, rơm 

rạ, thân đậu, bắp,... gieo tinh nhân tạo trong đó có phương pháp gieo tinh phân biệt giới 

tính để nâng cao chất lượng và sản lượng sữa khai thác (trên 4.500 lít/chu kỳ/năm). 

 Gia cầm, heo: 

Phát triển trang trại, gia trại tập trung ở các vùng quy hoạch, tuyển chọn đàn giống 

tốt, mục tiêu đến năm 2020, đàn gia cầm khoảng 6.800.000 con, đàn heo trên 250.000 

con, trong đó trên 50% tổng đàn được chăn nuôi với hình thức trang trại, ứng dụng công 

nghệ mới, nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn sinh học và đảm bảo an toàn thực 

phẩm. Đến năm 2030, quy mô đàn gia cầm ổn định khoảng 6.600.000 con và đàn heo 

khoảng 225.000 con. 

 

8. Thủy sản 

Giá trị sản xuất ngành thủy sản của tỉnh Long An liên lục tăng qua các năm, tốc độ 

tăng trưởng khoảng 5-6%/năm. Đến năm 2015, tổng giá trị sản xuất của ngành thủy sản 



là 2.922,26 tỷ đồng. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của cả tỉnh là 8.653 ha với tổng 

sản lượng trên 42.000 tấn/ năm. Diện tích nuôi trồng giảm chậm trong những năm gần 

đây nhưng sản lượng nuôi trồng thủy sản thì tăng mạnh từ 30.416 tấn/năm vào năm 2013 

lên 42.253 tấn/năm vào năm 2015. 

Định hướng phát triển thủy sản: Phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hoá ở vùng 

Đồng Tháp Mười theo hướng kiểm soát và bảo vệ môi trường sinh thái. Nghiên cứu xây 

dựng các mô hình tổ chức nuôi trồng phù hợp (câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ kinh tế, trang 

trại, v..v) nhằm đảm bảo lợi ích của các bên và thúc đẩy sản xuất hàng hóa; đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng để ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy hải sản.  

Mục tiêu ngành thủy sản đến năm 2020: tăng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn 

tỉnh đạt 12.200 ha vào năm 2020, tốc độ tăng trưởng khoảng 7,3%/năm cho giai đoạn 

2016-2020, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đến năm 2020 ddatj 58.660 tấn/năm. 

Quy hoạch một số giống nuôi trồng thủy sản chủ lực của tỉnh đến năm 2020: 

Cá nước ngọt: 

Tăng nhanh diện tích nuôi cá nước ngọt lên 7.600 ha vào năm 2020, (chiếm từ 

46% - 59%) tổng diện tích nuôi thủy sản, trong đó chủ yếu phát triển nuôi cá ở các huyện 

vùng Đồng Tháp Mười, đồng thời phát triển mô hình luân canh lúa - cá đăng quầng mùa 

lũ đến năm 2020 đạt trên 5.000 ha. 

Con tôm: 

- Tôm sú, tôm thẻ chân trắng ở vùng nước lợ đến năm 2020 là 4.600 ha, tập trung 

ở các huyện vùng hạ: Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành, Tân Trụ. 

- Con tôm càng xanh: Diện tích nuôi năm 2020 là 1.000 ha. Phát triển các mô hình 

nuôi tôm càng xanh ở một số huyện có khả năng phát triển như: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, 

Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thủ Thừa, Đức Huệ. 

 

9. Lâm Nghiệp 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh năm 2015 là 25.635,3 ha. Diện tích đất 

rừng tập trung chủ yếu ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười, nhiều nhất ở huyện Thạnh 

Hóa, Đức Huệ. Rừng sản xuất chiếm diện tích lớn nhất, trên 85% tổng diện tích đất lâm 

nghiệp. 

Theo điều tra thống kê tài nguyên rừng của tỉnh có 130 loài thực vật tự nhiên, 

trong đó tràm (Melaleuca cajuputi) là loài chiếm ưu thế do có nguồn gốc tự nhiên thích 

nghi với điều kiện chua phèn, ưa sáng nên sinh trưởng nhanh và mạnh (có thể khai thác 

sau 6 - 10 năm trồng). Ngoài ra, rừng tràm vừa mang lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần 

bảo vệ môi trường.  



Kiểm kê trữ lượng rừng ở Long An, chủ yếu là rừng từ 6 - 10 tuổi, đường kính 4,0 

cm - 6,5 cm, cao 6 - 8 m, trữ lượng biến động từ 35 - 250 m3/ha. Tổng trữ lượng rừng nói 

chung khoảng: 15.000 m3 gỗ bạch đàn và hơn 100 triệu cây tràm cừ các loại.  

Động vật hoang dã hầu như còn rất ít vì hầu hết thảm rừng tự nhiên bị thu hẹp. 

Hiện tại, chỉ còn các loài cá, tôm (cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc, cá trèn, cá thát lát), lươn, 

rùa, ong và 84 loài chim nước (phân bố ở khu vực bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước 

Láng Sen và trung tâm nghiên cứu dược liệu Đồng Tháp Mười).  

Định hướng phát triển lâm nghiệp: duy trì và bảo tồn các nguồn tài nguyên rừng 

hiện có nhằm đảm bảo phát triển rừng bền vững; bảo tồn môi sinh cho các loài động vật 

hoang dã, các nguồn gen quý hiếm kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là 

rừng đăc̣ duṇg, trong đó khu vực Đồng Tháp Mười đóng vai trò quan trọng góp phần 

giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bảo vệ và có chính sách hợp 

lý nhằm duy trì diện tích rừng phòng hộ, kết hợp phát triển rừng với an ninh quốc gia ở 

các huyện biên giới. Khai thác các nguồn tài nguyên rừng hợp lý, khuyến khích đầu tư 

sản xuất và phát triển rừng bền vững. 

 

10. Sản xuất muối 

 

11. Thủy Lợi 

Trước tình hình hạn, mặn gây rất nhiều thiệt hại cho nông dân trong sản xuất nông 

nghiệp, nhất là nguồn nước phục vụ sản xuất, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

được triển khai thực hiện và sửa chữa đã cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, 

bổ sung mạch nước ngầm; cấp nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn, đô thị, phục vụ công 

nghiệp; cải tạo môi trường sống xanh, sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển giao 

thông nông thôn. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho nhân dân trong khu vực điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, góp phần tăng năng suất, chất 

lượng các sản phẩm nông nghiệp. 

Định hướng phát triển thủy lợi đến năm 2030: 

- Phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp: xây dựng, củng cố và bổ sung nâng 

cấp hệ thống công trình thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất an toàn, hiệu quả, bền vững cho 

toàn bộ 298.402 ha diện tích đất nông nghiệp theo định hướng quy hoạch phát triển nông 

- lâm - ngư nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

- Kiểm soát lũ: Kiểm soát mức ngập lũ đầu vụ và cuối vụ để ổn định sản xuất đất 

hai vụ lúa đông xuân và hè thu ở vùng ngập sâu và kiểm soát lũ triệt để cho vùng đất lúa 

3 vụ ở vùng ngập nông; Kiểm soát lũ trong thời gian canh tác cho diện tích cây trồng và 



nuôi trồng thủy sản; Giảm thấp mức lũ chính vụ để tạo điều kiện phát triển sản xuất, giảm 

chi phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. 

- Tưới, tiêu và kiểm soát mặn: Xây dựng các công trình thủy lợi, như: cải tạo, nâng 

cấp hệ thống đê bao, cống bọng, hệ thống kênh mương các cấp, trạm bơm nhằm tăng 

cường khả năng lấy và tiêu nước, kiểm soát mặn hữu hiệu; tạo thế đưa nước giàu phù sa 

từ sông Tiền vào sâu nội đồng, tiêu chua rửa phèn, cải tạo đất, cải tạo môi trường nước và 

vệ sinh đồng ruộng 

- Phát triển đa mục tiêu: kết hợp giữa việc cung cấp nước tưới với việc cung cấp 

nước cho sinh hoạt công nghiệp, du lịch và các mục tiêu khác; xem xét bố trí kết hợp 

công trình thủy lợi với hệ thống giao thông thủy bộ, giao thông đồng ruộng, cụm tuyến 

dân cư và phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. 

Quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi:  

- Giai đoạn từ 2016 đến 2020 

+ Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống công trình kiểm soát mặn theo hình thức 

bao từng lưu vực sông rạch vùng Hạ, hoàn thiện khép kín các dự án kiểm soát mặn và 

ngọt hóa cho vùng V và VI; 

+ Vùng Bắc kênh TT - LG không kiểm soát lũ, Vùng nam kênh TT - LG bao theo 

kênh cấp II để kiểm soát lũ tháng Tám, cao trình bờ bao tùy thuộc vào từng vùng cụ thể. 

+ Nạo vét mở rộng tuyến kênh trục và kênh cấp I cụ thể: Kênh 61, kênh Rạch 

Tràm - Mỹ Bình, rạch Cái Cỏ - Long Khốt, kênh Phước Xuyên, Kênh 79, Kênh 28,… Để 

tăng cường khả năng thoát lũ và lấy nước vào mùa khô. 

+ Đối với Tiểu vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ Tây - Vàm Cỏ Đông và kênh Trà 

Cú Thượng: Làm hệ thống đê bao kép kín theo kênh cấp II và hệ thống cống dưới đê để 

kiểm soát mặn giữ ngọt vào mùa khô đồng thời nạo vét tuyến Bo Bo và các kênh cấp II 

nối hai sông Vàm Cỏ để tăng cường khả năng lấy ngọt trong mùa khô, thau chua rửa 

phèn trong mùa mưa. 

+ Đối với Vùng IV các công trình tưới được bố trí như đã được thiết kế của dự án 

khu tưới Đức Hòa, Vùng V các công trình chống ngập và kiểm soát mặn sẽ được bố trí 

như phương án chọn của dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Phát triển hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh để tăng cường khả 

năng tưới tiêu. 

+ Tất cả các công trình được đặt trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng 

cùng với sự phát triển sản xuất cao ở các nước thượng lưu đặc biệt là Campuchia và các 

công trình thủy điện trên sông Mê Công. 

- Giai đoạn sau 2020 



+ Xây dựng tuyến kiểm soát lũ kênh Tân Thành - Lò Gạch. Đây là công trình đầu 

mối kiểm soát lũ với vai trò chủ đạo, có tác động toàn cục trên diện rộng ở đồng bằng 

sông Cửu Long, vùng ĐTM và yếu tố xuyên biên giới được đề xuất để giải quyết vấn đề 

lũ, là một trong những cơ sở để tổ hợp hình thành các phương án bố trí hệ thống thủy lợi. 

Dù vậy vẫn cần hệ thống bờ bao kiểm soát lũ sớm để đảm bảo sản xuất an toàn giai đoạn 

đầu mùa lũ, nhưng sẽ ứng với mực nước lũ thấp hơn. Thời gian sản xuất, canh tác của 

mùa vụ khi áp dụng biện pháp này được kéo dài hơn và an toàn hơn so với biện pháp 

kiểm soát lũ ở vùng thích nghi. Sau khi thu hoạch mùa vụ, thực hiện phân lũ vào khoảng 

đầu đến cuối tháng 8 để khai thác mặt lợi của lũ. 

Tuyến kiểm soát lũ Tân Thành - Lò Gạch, gồm: Tuyến đê, cống, đập tràn, kênh 

cấp I... kiểm soát lượng lũ tràn vào ĐTM và sau đó phân lũ thoát ra hướng sông Tiền và 

một phần ra hướng sông Vàm Cỏ Tây. Hệ thống này vận hành theo phương thức kiểm 

soát lũ sớm. 

+ Xây dựng cống Vàm Cỏ: Cống Vàm Cỏ vận hành theo chế độ triều để tiêu thoát 

lũ, ngăn mặn giữ ngọt, ngăn nước biển dâng ở quy mô kích thước và vị trí thích hợp, 

cùng với việc cải tạo lòng dẫn sông Vàm Cỏ để tăng cường khả năng tiêu thoát lũ từ 

ĐTM ra nơi nhận nước tiêu (phía biển Đông). 

 

12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Toàn tỉnh có khoảng trên 30.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề 

nông thôn, thu hút gần 70.000 lao động chiếm khoảng 8% lao động xã hội. Có khoảng 40 

loại ngành nghề đang được sản xuất và kinh doanh. Tỉnh có 11 nghề truyền thống, 14 

làng nghề, 25 cụm làng nghề truyền thống, nhưng hầu hết chưa đề nghị xét, công nhận. 

Một số nghề mới phát triển như nghề cơ khí nông nghiệp, cơ khí phụ trợ nông nghiệp, 

nghề đan lục bình, nghề kết cườm, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời 

sống người dân nông thôn. 

Giá trị sản xuất của ngành nghề nông thôn hiện nay chiếm khoảng 5 - 6% giá trị 

sản xuất ngành công nghiệp và ước tính đóng góp khoảng 5% GDP toàn tỉnh. Thu nhập 

bình quân trên lao động (giá hiện hành) ước đạt trên 30 triệu đồng/năm. 

Trong giai đoạn tới tỉnh Long An tập trung khuyến khích phát triển các loại 

ngành nghề sau: 

a) Lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản: 

- Xay xát lương thực: Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở xay xát đầu tư trang thiết bị 

và công nghệ hiện đại sấy lúa, tách tạp chất, tách màu, đánh bóng, giảm tỷ lệ gạo gẫy, 

tăng tỷ lệ gạo nguyên, nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu. 

- Nghề nấu rượu: Tập trung tại các huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Tân 

Trụ, Đức Hòa, Thủ Thừa. Phát triển nghề nấu rượu đế Gò Đen. 



-Nghề làm mắm, nước mắm: Tập trung ở các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Châu 

Thành và Đức Hòa; sản phẩm gồm các loại nước mắm, mắm tôm chua, mắm còng, mắm 

cá cơm. 

- Nghề chế biến các loại nông sản thực phẩm và chế biến rau quả: tập trung chủ 

yếu ở các huyện: Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Bến Lức, thành phố Tân An. 

- Giết mổ gia súc, gia cầm: Sắp xếp các cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch, 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Phát triển các cơ sở quy mô 

lớn ở các huyện: Thủ Thừa, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, thành phố Tân An. 

b) Ngành nghề sản xuất đồ gỗ, dệt chiếu, đan mây tre lá, dệt may, cơ khí nhỏ: 

- Nghề dệt chiếu: Tập trung ở các huyện: Cần Đước, Tân Trụ, Bến Lức, Châu 

Thành. Triển khai quy hoạch vùng trồng cây lác; khôi phục các làng nghề dệt chiếu 

truyền thống. 

- Dệt may: Mở các lớp đào tạo nghề dệt may. Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho các 

THT dệt may gia công cho các công ty dệt may lớn. 

- Nghề mộc gia dụng: tiếp tục sản xuất các sản phẩm đồ gỗ truyền thống đặc thù 

của địa phương, đồng thời chuyển hướng phát triển các sản phẩm thay thế gỗ hoặc đồ 

mộc giả gỗ. 

- Nghề cơ khí nhỏ: Phát triển cơ khí lắp ráp, sửa chữa máy và tiến tới chế tạo các 

loại máy dùng trong nông nghiệp như: máy gieo trồng, chăm sóc cây trồng, máy thu 

hoạch, máy bảo quản chế biến nông sản, máy phục vụ sản xuất chăn nuôi, thủy sản. 

- Nghề đan mây tre lá: Tập trung chủ yếu ở huyện Đức Hòa. Xây dựng Dự án bảo 

tồn làng nghề truyền thống đan mây tre lá, nghề chằm nón lá. 

c) Ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: 

Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm: đan lục bình; chạm, khắc gỗ; thêu 

ren. 

d) Ngành gây trồng, kinh doanh sinh vật cảnh: 

Đây là nghề có tiềm năng lớn. Phát triển các chi hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ nghệ 

nhân ở các huyện, xã, nhất là thành phố Tân An; mở các lớp đào tạo nghề về gây trồng, 

kinh doanh sinh vật cảnh. 

đ) Ngành xây dựng, vận tải liên xã và các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống 

dân cư nông thôn: 

Tập trung phát triển các Tổ hợp tác ngành nghề xây dựng đường giao thông, nhà ở, 

cấp thoát nước sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa ở nông thôn. Phát triển mạnh dịch vụ 

cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ các khâu làm đất, gieo cấy, bón phân, phun 

thuốc, thu hoạch, sấy lúa... 

e) Ngành nghề đào tạo, truyền nghề, tư vấn sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực 

ngành nghề nông thôn: 



Tổ chức các lớp đào tạo nghề, truyền nghề phi nông nghiệp cho lao động nông 

thôn. Hàng năm tổ chức các hội thi tay nghề giỏi; mở các buổi trình diễn kỹ thuật, giúp 

người lao động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nâng cao tay nghề. Huy động các nguồn tài 

chính của Trung ương, địa phương và của người học hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 

1.500 - 5.000 lao động cho các làng nghề. 

Bảo tồn và phát triển làng nghề: 

a) Bảo tồn và phát triển các làng nghề: 

- Các nghề cần bảo tồn và phát triển: Nghề đan mây tre lá ở huyện Đức Hòa; nấu 

rượu (ở khu vực Gò Đen); làm trống, làm bánh tráng ở huyện Tân Trụ; nghề mộc gia 

dụng, đóng xuồng ghe ở huyện Cần Đước, Châu Thành, Tân Trụ. 

- Các nghề truyền thống cần bảo tồn để không bị mai một, thất truyền: Nghề rèn 

(Thủ Thừa, Cần Giuộc); làm mắm, làm bánh in (Cần Đước); chằm nón, đan lát (Đức 

Hòa); nghề dệt chiếu truyền thống ở Cần Đước, Châu Thành, Tân Trụ; nghề làm bánh 

tráng ở thành phố Tân An và Tân Trụ. 

b) Phát triển các nghề mới và làng nghề mới: 

- Phát triển nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh ở thành phố Tân An, khu 

vực thị trấn các huyện: Đức Hòa, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, 

Thủ Thừa. 

- Phát triển nghề bảo quản và chế biến rau quả ở các huyện: Châu Thành, thành 

phố Tân An, Tân Trụ, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc. 

- Phát triển nghề giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch. 

- Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ nông thôn: dịch vụ sản xuất nông nghiệp, 

buôn bán, dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt nông thôn; dịch vụ ăn uống, giải khát, văn 

hóa, nghệ thuật.... 

- Phát triển làng nghề gắn với các trạm dừng chân, các điểm du lịch để phục vụ 

nhu cầu tham quan, mua sắm quà lưu niệm của du khách. 

 

13. Phát triển nông thôn 

 Đến năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn chiếm 2,89% tổng số hộ trên địa bàn 

toàn tỉnh. Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước sạch chiếm 97,58%.  

 Sau 5 năm thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2011 - 2015, Long An đạt bình 

quân 14,5 tiêu chí/xã (tăng 8,5 tiêu chí so với năm 2010); có 43 xã đạt chuẩn NTM, 

chiếm 25,9% (vượt kế hoạch 7 xã); 62 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí (chiếm 37,4%); 51 xã đạt 

từ 10 - 13 tiêu chí (chiếm 30,7%); 10 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí (chiếm 6,0%); không còn 

xã đạt dưới 6 tiêu chí.  



Số lượng trang trại theo tiêu chí mới trên toàn tỉnh tăng liên tục trong nhưng năm 

qua, năm 2013 là 713 trang trại, năm 2014 là 937 trang trại và đến năm 2015 là 965 trang 

trại. 

Long An đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 89 xã đạt chuẩn NTM (53,6%), điều đó 

có nghĩa, trong giai đoạn 2016 -2020 toàn tỉnh phải có 46 xã đạt chuẩn. Đồng thời phấn 

đấu xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM (dự kiến năm 2018). 

Ngoài ra, tiêu chí NTM đạt bình quân là từ 16,5 - 17 tiêu chí/xã, không còn xã đạt 

dưới 10 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% (Theo chuẩn thu nhập mới cảu cả nước) Thu 

nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt khoảng 49 triệu 

đồng/người/năm; phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 136 xã đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục trung học ( chiếm 82%). Có trên 60% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; phấn 

đấu 166/166 xã xây dựng NTM có trên 70% ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa. 

Đồng thời còn có những mục tiêu chính khác như có 60% số xã đạt tiêu chuẩn xã 

văn hóa và 80% số xã có trung tâm văn hóa - thể thao xã đạt chuẩn; có ít nhất 98% số hộ 

dân khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó, có ít nhất 45% hộ sử dụng 

nước sạch theo quy chuẩn quốc gia; 100% số xã có các tổ chức trong hệ thống chính trị 

đạt trong sạch, vững mạnh; 100% số xã tình hình an ninh, trật tự xã hội được giữ vững… 

 

14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Long An đang dẫn đầu các tỉnh ĐBSCL và đứng thứ 12 trong số 63 tỉnh, thành 

phố của cả nước về thu hút vốn FDI, chiếm đến gần 65% tổng số dự án và 34,55% vốn 

đăng ký FDI đầu tư vào ĐBSCL… Thu hút vốn FDI tăng nhanh đã góp phần tăng trưởng 

GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhưng chất lượng thu hút chưa cao. Các dự án mang 

tính lan tỏa, lôi kéo doanh nghiệp trong nước cùng phát triển còn hạn chế, chưa góp phần 

xây dựng công nghiệp công nghệ cao ở tỉnh. Các dự án đầu tư vào nông nghiệp và dịch 

vụ thân thiện với môi trường còn ít, nhiều dự án còn gây ô nhiễm, tình hình chuyển giá, 

né thuế của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh vẫn còn… 

Kênh tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ yếu thông qua hoạt động của thương lái. Hậu 

quả, người sản xuất và người tiêu dùng luôn chịu thiệt thòi, nhà chế biến và nhà xuất 

khẩu (XK) thường xuyên trong tình trạng bị động.  

Bốn loại nông sản chủ lực của Long An được XK gồm: Thanh long, chanh, gạo, 

chuối. Tuy nhiên, khi xuất khẩu những nông sản trên gặp nhiều khó khăn, trắc trở.  

- Thứ nhất, quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, khó kiểm soát chất lượng; chất lượng giống 

chưa cao dẫn đến độ đồng đều không cao, giá cả không cạnh tranh.  

- Thứ hai, về quy trình sản xuất vẫn theo truyền thống, chưa theo quy trình sản 

xuất công nghiệp; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức quy định; tỷ lệ hàng nông 

sản sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP còn thấp.  



- Thứ ba, công nghệ bảo quản sau thu hoạch chưa bảo đảm yêu cầu.  

- Cuối cùng, do sản xuất ở quy mô nhỏ, lẻ nên nông dân, HTX chưa nhận thức 

đúng việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu. 


