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SÓC TRĂNG 

 

1. Thông tin chung 

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh 231 

km, cách Cần Thơ 62 km; Toàn tỉnh Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện 

gồm 1 Thành phố, 2 thị xã, 08 huyện, trong đó có 17 phường, 12 thị trấn và 80 xã. 

Tọa độ địa lý: 9012’ - 9056’ vĩ Bắc và 105o33’ - 106o23’ kinh Đông. 

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang; 

- Phía Tây Nam giáp tỉnh Bạc Liêu; 

- Phía Đông Bắc giáp tỉnh Trà Vinh; 

- Phía Đông và Đông Nam giáp Biển Đông. 

Sóc Trăng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hưởng gió mùa, chia 

thành mùa là mùa khô và mùa mưa. Đất đai của tỉnh có độ màu mỡ cao, thích hợp 

cho việc phát triển cây lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày như mía, đậu nành, 

bắp, các loại rau màu như hành, tỏi và các loại cây ăn trái như bưởi, xoài, sầu 

riêng. Địa hình trong tỉnh Sóc Trăng thấp và tương đối bằng phẳng, có dạng lòng 

chảo, cao ở phía sông Hậu và biển Đông thấp dần vào trong, vùng thấp nhất là 

phía Tây và Tây Bắc; Hệ thống kênh rạch của tỉnh chịu ảnh hường của chế độ thủy 

triều ngày lên xuống 2 lần, mực triều dao động trung bình từ 0,4 m đến 1 m. Thủy 

triều vùng biển không những gắn liền với các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của cư 

dân địa phương, mà còn mang lại nhiều điều kỳ thú cho du khách khi đến tham 

quan, du lịch và tìm hiểu hệ sinh thái rừng tự nhiên. 

Nằm ở vị trí ven biển và cửa sông Hậu, với nhiều tuyến giao thông thủy bộ 

quốc gia đi qua, có nguồn tài nguyên đa dạng và ít bị ngập lũ, với đường bờ biển 

dài 72 km... tạo cho Sóc Trăng có lợi thế về mở rộng giao lưu với các tỉnh trong 

khu vực cũng như với bên ngoài và lợi thế phát triển kinh tế ở cả 3 khu vực (nông 

lâm ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch), đồng thời có vị trí 

quan trọng về an ninh  quốc phòng.  
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2. Dân số và lao động 

 Năm 2015, dân số của tỉnh Sóc Trăng là 1.310.703 người. Trong đó dân số 

thành thị là 401.075 người chiếm 30,6%, dân số nông thôn là 909.628 người 

chiếm 69,6% tổng dân số. Mật độ dân số trung bình 396 người/km2, trong đó mật 

độ cao nhất là ở thành phố Sóc Trăng với mật độ 1.814 người/km2 và thấp nhất là 

huyện Cù Lao Dung với mật độ 241 người/ km2. 

Sóc Trăng đã từng bước duy trì được mức sinh hợp lý, góp phần ổn định quy 

mô dân số. Số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tưổi sinh đẻ đã giảm từ 3,8 

con ở năm 1992, xuống còn 1,8 con ở năm 2015.  

Lực lượng lao động đến năm 2015 có 704,108 nghìn người, trong đó: lao 

động nữ có 299,02 nghìn người, chiếm 42,47% trong tổng số lực lượng lao động; 

lao động khu vực nông thôn có 469,52 nghìn người, chiếm 66,68%. Giai đoạn 

2011-2015, Sóc Trăng đã giải quyết việc làm mới cho hơn 115.000 người; trong 

đó xuất khẩu lao động hơn 1.300 người. Số lao động tham gia trong các ngành 

kinh tế quốc dân đến năm 2015 ước tính khoảng trên 604,66 nghìn người. Tỉ lệ lao 

động qua đào tạo nghề đạt hơn 45%, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân, 

góp phần giảm hộ nghèo của tỉnh từ hơn 24% năm 2010 xuống 9% năm 2015. 

 Mục tiêu 2020: 

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 0,8%. 

- Hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3%; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo 

Khmer 3 - 4% (theo tiêu chí mới). 

- Nâng cao chất lượng nguồn lao động, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đạt 60%; trong đó, đào tạo nghề đạt 55%, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 

26%. 

- Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,5%. 
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3. Cơ cấu kinh tế 

 Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 đạt 30.879,11 tỷ đồng 

(giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 

7,53%/năm; trong đó, khu vực nông, lâm thủy sản đạt 14.101,41 tỷ đồng, tăng 

bình quân 4,88%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 4.293,01 tỷ đồng, tăng 

bình quân 8,29%/năm, khu vực dịch vụ - du lịch đạt 11.484,69 tỷ đồng, tăng bình 

quân 9,8%/năm.  

GRDP theo giá hiện hành năm 2015 đạt 39.998,78 tỷ đồng, trong đó nông, 

lâm thủy sản đạt 18.054,6 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt 6.680,92 tỷ đồng, 

dịch vụ đạt 15.263,26 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, công nghiệp - 

xây dựng, dịch vụ - du lịch tương ứng là 45,14% - 16,70% - 38,16%.  

GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 30,67 triệu đồng/năm.  

 Mục tiêu 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá so sánh 2010) bình quân 5 năm đạt 

8 - 9%/năm. 

- GRDP bình quân đầu người đạt 3.320 USD/người (giá hiện hành). 

- Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du 

lịch tương ứng là 31,20% - 20,57% - 48,24%. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 43.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010). 

- Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 900 triệu USD; trong đó, xuất khẩu thủy sản 

750 triệu USD. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 120.000 

tỷ đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 3.000 - 3.500 tỷ đồng. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 

 Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, 

thủy sản đạt bình quân đạt 3,01%/năm (theo giá so sánh 2010). Tỷ trọng nông - 

lâm - thủy sản trong tổng giá trị sản xuất có xu hướng từ 45,66% năm 2010 xuống 

còn 39,72% năm 2015.  

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

tỉnh Sóc Trăng đạt 42.779.562 triệu đồng. Trong đó, cơ cấu ngành nông nghiệp 

(chăn nuôi - trồng trọt) chiếm nhiều nhất 65,78% tương ứng 28.140.628 triệu 

đồng, ngành thủy sản chiếm 33,69% tương ứng 14.143.287 triệu đồng, ngành lâm 

nghiệp chiếm không đáng kể chỉ khoảng 0,53% tương đương 225.647 triệu đồng. 

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) đạt 

28.140.628 triệu đồng (giá hiện hành). Trong đó: tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm 

74,08%, ngành chăn nuôi chiếm 15% và là từ dịch vụ nông nghiệp chiếm 10% . 

 Mục tiêu đến năm 2020: 

Thực hiện tái cơ cấu theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, góp 

phần đạt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành trồng trọt 

từ 2,5 - 3%, chăn nuôi từ 4 - 5%; 

Tỷ trọng GRDP nông lâm thủy sản chiếm 39 - 40% trong cơ cấu kinh tế của 

tỉnh,  

- Sản lượng lúa bình quân đạt trên 2 triệu tấn/năm; trong đó, sản lượng lúa 

đặc sản chiếm trên 40%. 

- Tổng sản lượng thủy hải sản đạt 348.500 tấn; trong đó, khai thác biển 

76.000 tấn. 

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 

trên 185 triệu đồng. 

- Tỷ lệ che phủ rừng (chỉ tính cây Lâm nghiệp) đạt 3,55%. 
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5. Sử dụng đất nông nghiệp 

 Hiện trạng năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 280.879  ha, 

chiếm 84,81% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó đất diện tích sản xuất 

nông nghiệp là 213.412 ha chiếm 75,98% tổng diện tích đất nông nghiệp.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm là 102.119 ha chiếm 79,24% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp, với 88,34% diện tích là đất trồng lúa. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm của tỉnh chiếm 31% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp tương ứng 45.820 ha. 

Hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh năm 2015 là 9.811 trong đó diện 

tích đất rừng sản xuất là 4.588 ha chiếm 46,76%  và đất rừng phòng hộ là 5.223 ha 

chiếm 53,24%. 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 56.840 ha chiếm 20,23% tổng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh. 

Diện tích đất làm muối khoảng 608 ha tương ứng với 0,22 % tổng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Diện tích đất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng không đáng kể khoảng 208 ha. 

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

nghiệp của tỉnh còn là 262.064 ha giảm 18.815 ha so với hiện trạng. 

Diện tích đất đất trồng lúa tới năm 2020 giảm còn 138,002 ha. 

Đất lâm nghiệp có rừng quy hoạch đến năm 2020 tăng lên đạt 11.541 ha với 

đất từng loại như sau: rừng sản xuất là 4.588 ha và đất rừng phòng hộ là 5.223  ha. 

Đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 64.000 ha. 

Diện tích đất diêm nghiệp 596 ha. 
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6. Trồng trọt 

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

giai đoạn 2011 - 2015 đạt 1.26%/năm, năm 2015 đạt 17.363.401 triệu đồng. Theo 

giá hiện hành năm 2015 giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 20.845.916 triệu 

đồng, chiếm 74,08% trong cơ cấu giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt - chăn nuôi. 

Năm 2015, diện tích gieo trồng lúa đạt 366.961 ha, năng suất bình quân 6,25 

tấn/ha; sản lượng lúa cả năm đạt 2,3 triệu tấn. Trong đó, diện tích lúa đặc sản 

chiếm 33%, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận trên 60%. Mô hình cánh đồng lớn 

ngày càng mở rộng; trong vụ Đông xuân và Hè thu, các địa phương đã thưc̣ hiêṇ 

425 cánh đồng lớn với diêṇ tích 44.650 ha, chiếm 12% diện tích canh tác vụ Đông 

xuân và Hè thu toàn tỉnh.  

Cây mía đến năm 2015 diêṇ tích 10.519 ha, năng suất bình quân 1.089,36 

tấn/ha; sản lươṇg 1,15 triêụ tấn. 

Rau đậu, hoa cây cảnh, diện tích gieo trồng 40318 ha (năm 2010 là 37.200 

ha), sản lượng 524.061 tấn. Cơ cấu cây trồng thay đổi theo hướng lựa chọn những 

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

Năm 2015, cây ăn quả của tỉnh đạt 28.186 ha. Trong đó các loại cây ăn quả 

có diện tích lớn như: chuối có diện tích 10.560 ha, sản lượng 101.362 tấn; dừa 

diện tích 3.757 ha, sản lượng 14.476 tấn; nhãn 3.745 ha, sản lượng 20.219 tấn; 

cam, chanh diện tích 3.593 ha, sản lượng 33.422 tấn; bưởi 2.609 ha, sản lượng 

17.973 tấn; xoài 1.799 ha, sản lượng 14.368 tấn... 

 Mục tiêu phát triển trồng trọt đến 2020: 

Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận (hoặc tương đương) đối với cây trồng đạt trên 

70%; Diện tích cây trồng áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến được cấp chứng 

nhận đạt từ 25 - 30 nghìn ha, diện tích cây trồng được ký hợp đồng liên kết tiêu 

thụ sản phẩm từ 400 - 500 nghìn ha. 

Sản lượng lúa bình quân đạt hơn 2 triệu tấn/năm, trong đó lúa đặc sản chiếm 

hơn 40%, đạt 140.400 ha. Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng lúa đặc sản, lúa 

thơm đạt 800.000 tấn. 

Đến năm 2020, phấn đấu Sóc Trăng trở thành trung tâm cây ăn quả lớn với 

diện tích khoảng 35.000 ha, trong đó diện tích vùng trồng cây ăn trái chuyên canh 

sẽ không ngừng mở rộng theo từng năm, đảm bảo thương hiệu trái cây Sóc Trăng 

từng bước đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 
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7. Chăn nuôi 

 Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 

đạt 4,97%/năm (theo giá so sánh 2010). Tuy nhiên những năm gần đây không ổn 

định, tốc độ tăng trưởng có năm cao năm thấp: năm 2013 giảm 6,3%; năm 2014 

tăng 9,3% và năm 2015 chỉ tăng 2,1%. 

Tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá hiện hành 2015 là 4.478.125 

triệu đồng, chiếm 15,91% trong cơ cấu giá trị sản xuất linh vực trồng trọt - chăn 

nuôi, trong đó: 

- Giá trị sản xuất từ chăn nuôi gia súc là 2.904.801 triệu đồng chiếm 64,87% 

- Giá trị sản xuất từ chăn nuôi gia cầm là 1.122.045 triệu đồng chiếm 25,06% 

- Giá trị sản xuất từ chăn nuôi khác và sản phẩm không qua giết mổ là 

407.654 trieuj đồng chit chiếm 9,10% 

Năm 2015, tổng đàn gia súc, gia cầm như sau: 

- Đàn trâu: 2.881 con 

- Đàn bò: 35.927 con 

- Đàn lợn: 297.974 con 

- Đàn gia cầm 5,99 triệu con 

- Sản lượng sữa đạt 10.072.000 lít sữa. 

 Mục tiêu phấn đấu đến 2020: 

Tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2020, số lượng đàn bò của tỉnh là 100.000 

con; năm 2025 là 200.000 con. Diện tích trồng cây thức ăn cho bò là 3.000 ha năm 

2020 và 5.000 ha năm 2025.  

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận (hoặc tương 

đương) đối với bò thịt, tỷ lệ bò lai đạt 70%; đối với lợn và gia cầm, tỷ lệ sử dụng 

giống tiến bộ kỹ thuật đạt khoảng 90%; số lượng lợn chăn nuôi theo quy trình Viet 

Gahp đạt 5%, gà đạt 15%. 
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8. Thủy sản 

 Ngành kinh tế mũi nhọn thủy, hải sản tiếp tục được đầu tư, phát triển; tỉnh 

tăng cường quản lý nhà nước gắn với tổ chức lại sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản; thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt 

xa bờ,... Năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 68.820 ha; tổng sản 

lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản năm 2015 ước đạt 220.000 tấn, tăng 

30,95% so với năm 2010. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất của ngành giai đoạn 2011 - 

2015 đạt 6.56%/năm (giá cố định 2010). 

Theo giá trị hiện hành 2015, Tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 

14.413.287 triệu đồng, trong đó: khai thác chiếm 17,19%; nuôi trồng chiếm 

82,63% và dịch vụ chỉ khoảng 0,17%. 

Năm 2015, tổng sản lượng thủy hải sản đạt 220.178 tấn; trong đó sản lượng 

khai thác 62.700 tấn.  

Tổng số lượng tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh là 672 chiếc, tổng công suất tàu 

đánh bắt  là 123.252CV.  

 Mục tiêu 2020: 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 74.850 ha và năm 2030 

là 78.100 ha; tổng sản lượng thủy sản đến năm 2020 là 348.500 tấn và năm 2030 

là 443.460 tấn; trong đó, sản lượng tôm nước lợ đến năm 2020 là 105.480 tấn và 

năm 2030 là 115.560 tấn, sản lượng cá nuôi có mức tăng trưởng là 17,5% giai 

đoạn 2016 - 2020 và 3,10%  giai đoạn 2021 - 2030. 

Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Tổng số tàu thuyền khai thác đến 

năm 2020 là 1.300 chiếc và 1.400 chiếc năm 2030; tổng sản lượng khai thác đạt 

76.000 tấn và 75.000 tấn vào các năm 2020 và 2030. 

Cơ cấu lại nghề khai thác hải sản chuyển đổi theo hướng phát triển đánh bắt 

xa bờ. Tăng nghề khai thác có tính chọn lọc cao, giảm những nghề mang tính phá 

hủy nguồn lợi thủy sản, nhất là những phương tiện hoạt động ở vùng nước ven bờ. 

Phát triển một số nghề khai thác kết hợp phục vụ du lịch. Phát triển nghề vây, 

nghề câu khơi, chú trọng đến các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá 

ngừ,… phát triển đa dạng nghề lưới rê hoạt động trong mọi vùng nước, khuyến 

khích phát triển nghề rê khơi đánh bắt các đối tượng cá nổi di cư. 
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9. Lâm nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015, giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh trong những năm 

gần đây không tăng nhiều, tốc độ tăng trung bình khoảng 3,8%/năm, đạt 119.785 

triệu đồng vào năm 2015. 

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

225.647 triệu đồng chiếm 0,53% trong cơ cấu nông - lâm - thủy sản. Trong đó: 

- Giá trị từ khai thác gỗ và lâm sản khác chiếm 93,09%; 

- Giá trị từ trồng và chăm sóc rừng là 4,59% 

- Giá trị từ dịch vụ lâm nghiệp chiếm 2,32 % 

Tổng diện tích đất rừng toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có là 9.811  ha chiếm 2,96% 

tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh và bằng 3,49% tổng diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp. Trong đó: 

- Diện tích rừng sản xuất là 4.588 ha chiếm 46,76%. 

- Diện tích rừng phòng hộ là 5.223 ha tương ứng 53,24%. 

 Mục tiêu 2020: 

Theo mục tiêu quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh nhằm 

phòng chống và giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu, góp phần tăng giá trị sản 

xuất của ngành lâm nghiệp đến năm 2020 đạt từ 2 đến 3% GDP toàn tỉnh; giải 

quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động thông qua các hoạt động lâm sinh; bảo 

tồn và phát triển các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thông qua việc quản lý, 

bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, trồng mới rừng bình quân 800 đến 900 ha/năm, 

khoảng 2 triệu cây phân tán/năm, nâng độ che phủ đạt 4,0% vào năm 2020, phát 

triển rừng theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng rừng và bền vững… 

Trong tổng diện tích 16.668,9 ha đất rừng và đất nông nghiệp sẽ được bảo vệ 

và phát triển đến năm 2020, được phân tại 4 đơn vị hành chính huyện gồm: Cù 

Lao Dung diện tích 3.812,7 ha, Mỹ Tú 2.274,2 ha, Vĩnh Châu 8.890,0 ha và Trần 

Đề 1.592,0 ha. Theo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, để 

bảo vệ và phát triển được diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp nêu trên, từ năm 2015 

đến 2020, tỉnh Sóc Trăng cần trên 255 tỉ đồng để đầu tư trồng rừng trên đất chưa 

có rừng, trồng rừng chống xói lở, xây dựng đường đai bảo vệ rừng, xác định ranh 

giới cắm mốc lập hồ sơ quản lý rừng, xây dựng chòi canh lửa…  

Giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Sóc Trăng sẽ thực hiện 11 dự án, đề án với tổng 

kinh phí đầu tư trên 418 tỉ đồng, gồm: dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

chắn sóng, lấn biển; dự án thí điểm trồng mới, phúc hồi và bào vệ rừng ngập mặn 

nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc địa bàn vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng; 

dự án chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển ở xã Vĩnh Hải, TX. 

Vĩnh Châu… 
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10. Sản xuất muối 
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11. Thủy lợi 

 Tỉnh Sóc Trăng nằm cuối dòng sông Hậu, có 3 cửa sông lớn là Định An, Trần 

Đề, Mỹ Thanh đổ ra biển Đông, tiếp giáp biển Đông với bờ biển dài 72 km tạo 

điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đến năm 2015, toàn 

tỉnh đã có 100% số xã đạt tiêu chí về thủy lợi (tiêu chí nông thôn mới). 

Giai đoạn 2010 - 2015, nguồn vốn đầu tư thủy lợi chủ yếu cho một số công 

trình nạo vét các kênh cấp nước. Năm 2015, bờ tả sông Đại Ngãi đã hoàn chỉnh 2 

cống ngăn mặn quy mô lớn. 

Tỉnh triển khai đầu tư 3 dự án nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kênh - cống khép kín 

như: Dự án thủy lợi cho vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh 5.200 ha ở 

huyện Trần Đề. Dự án thủy lợi phục vụ cho vùng nuôi tôm 12.000 ha trên địa bàn 

4 xã ở thị xã Vĩnh Châu dự kiến hoàn thành trong năm 2016.  

 Mục tiêu phấn đấu đến 2020: 

Tỉnh thực hiện đền án tái cơ cấu ngành thủy lợi đến 2020 với kinh phí đầu tư 

giai đoạn 2015 - 2020 khoảng 2.572 tỷ đồng, đầu tư cho 26 công trình; trong đó: 

nguồn vốn nước ngoài chiếm 37%; vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 3%; vốn ngân 

sách Trung ương chiếm 52%; vốn ngân sách địa phương chiếm 7% và vốn khác 

chiếm 1%.  

Bộ NN-PTNT đã thống nhất và thẩm định dự án cho đầu tư thí điểm mô hình 

thủy lợi cấp - thoát nước riêng biệt vùng chuyên canh nuôi tôm bền vững ở huyện 

Trần Đề quy mô 2.150 ha, với kinh phí 155 tỷ đồng. Dự kiến bố trí nguồn vốn 

thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. 

Bố trí vốn đầu tư 300 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất lúa 

thơm - tôm sạch tại huyện Mỹ Xuyên quy mô 10.000 ha lúa và 17.000 ha nuôi 

tôm. Bên cạnh đó, đầu tư đồng bộ thủy lợi cho 6 xã còn lại của thị xã Vĩnh Châu 

với 23.000 ha, dự kiến nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư 

80 tỷ đồng. 

Sở NN-PTNT Sóc Trăng đã khảo sát sơ bộ lập dự án trình Bộ NN-PTNT xem 

xét "dự án đầu tư dự kiến trên 900 tỷ đồng cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện 

ở huyện Cù Lao Dung nhằm phục vụ chuyển dịch cơ cấu SX theo hướng ứng phó 

trước biến đổi khí hậu”.  
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp  

 Ngành nghề nông thôn: 

 Đến năm 2015, toàn tỉnh có 12 làng nghề truyền thống, trong đó có 03 làng 

nghề, sản phẩm được đưa vào phục vụ phát triển du lịch như Làng nghề Bánh Pía 

- Lạp Xưởng, Làng nghề Đan đát, Làng nghề Cốm dẹp. Mỗi làng nghề truyền 

thống đều có giá trị riêng với những sản phẩm đặc trưng tạo sự cuốn hút cho du 

khách gần xa. 

Trong quá trình hội nhập và phát triển, làng nghề truyền thống đã và đang được 

chú trọng đầu tư nhằm giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa của mỗi dân tộc. Phát triển 

du lịch phải gắn với việc phát triển sản phẩm của các làng nghề truyền thống để có 

những sản phẩm hấp dẫn, đặc trưng đã và đang được tỉnh Sóc Trăng chú trọng đầu tư.  

Đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh về hệ thống đào tạo nghề công lập có 1 trường 

cao đẳng nghề và 10/11 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm dạy nghề, trong đó có 2 

trung tâm dạy nghề gắn với giáo dục thường xuyên (Thạnh Trị và Châu Thành); 1 

trường trung cấp y tế có dạy nghề trình độ trung cấp) và 1 phân hiệu (phân hiệu 1) 

của Trường trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ). Bên cạnh 

đó còn có khoảng trên 200 tổ chức, cá nhân ở các huyện, thị xã, thành phố tham gia 

dạy nghề theo hình thức kèm cặp, truyền nghề tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Nhờ đó mà hàng năm Sóc Trăng có thể đáp ứng ĐTN cho khoảng trên 25.000 lao 

động ở nông thôn và thành thị. Tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn được 51 

nghề, trong đó có 25 nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp và 26 nghề thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp. 

 Định hướng phát triển đến năm 2020: 

Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, khôi phục các nghề, làng 

nghề gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Duy trì và phát triển làng nghề truyền thống, du nhập nghề và tạo điều kiện phát triển 

các ngành nghề mới ở nông thôn; phát triển ngành nghề theo thế mạnh về lao động, 

tài nguyên trên từng địa bàn gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm giải quyết 

việc làm tại chỗ 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, 

phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%, trong đó có bằng 

cấp, chứng chỉ đạt 26%. Giai đoạn 2016 - 2020, đào tạo, bồi dưỡng cho 65.000 

người, trong đó: Đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp là 4.800 người, trình độ sơ 

cấp và dưới 3 tháng cho 60.200 người. Trong đó, tỷ lệ lao động nông thôn có việc 

làm sau đào tạo nghề hàng năm đạt trên 80%. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp  

 Giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh đã đầu tư xây mới khoảng 975,7 km đường 

tỉnh, huyện, xã; trong đó đường xã có 830 km. Tổng số km đường nông thôn được 

cải tạo, nâng cấp và duy tu là 9.200 km. Tổng số cầu trên đường xã mới được xây 

dựng khoảng 750 cây. Tỷ lệ các xã có đường ô tô đến trung tâm hiện nay cơ bản 

đã đạt 100%. 
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Về công trình thủy lợi, đê bao khép kín được đầu tư xây dựng mới và nâng 

cấp với nguồn vốn đầu tư của nhà nước và nhân dân cùng làm.  

Các huyện, thị xã cũng đã tranh thủ nguồn vốn từ trung ương, địa phương và 

nguồn vốn xã hội hóa với tổng nguồn vốn khoảng 31 tỷ đồng đầu tư xây chợ thuộc 

13 xã của 8 huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Trường học, trạm y tế được đầu tư xây 

dựng ngày càng đồng bộ và khang trang đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người 

dân. Thực hiện phương châm: “Nhà nước và nhân dân chung tay phát triển lưới 

điện”, ngành điện kéo đường dây trung thế, người dân đóng góp đường dây hạ thế 

và nhánh rẽ vào nhà, theo đó số hộ có điện không ngừng gia tăng. 

 Mục tiêu thực hiện đến năm 2020: 

Ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, mang tính then chốt tại các xã phấn 

đấu đạt chuẩn, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo từ nguồn vốn Chương 

trình, vốn xổ số kiến thiết của tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng gắn với giao thông nông thôn 

và hệ thống đê bao, cống bọng đảm bảo chấm dứt hiện tượng xâm nhập mặn vào 

vùng nước ngọt ổn định; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cơ giới hóa 

vào đồng ruộng. 

- Về Giao thông: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình giao thông, đảm 

bảo 100% đường giao tnông trục xã, ỉiên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 

chuẩn; 50% đường trục ấp, xóm được cúng hóa, 30% cứng hóa đường ngõ xóm 

sạch, không lầy lội vào mùa mưa; 50% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. 

Hệ thống đường giao thông từ liên hộ gia đình đến liên xóm ấp từng bước được 

đầu tư. 

- Về Thủy lợi: Tiếp tục nạo vét các kênh thủy lợi tạo nguồn, xây dựng cống 

đập ngăn mặn, vận động nhân dân quản lý và nạo vét kênh thủy lợi nội đồng tích 

trữ nước vào mùa khô, xây dựng hệ thống trạm bơm điện đảm bảo phục vụ sản 

xuất và dân sinh.  

- Về Điện: Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống đường dây 

trung áp, hạ áp, đảm bảo cung cấp điện đến hộ gia đình.  

- Về Trường học: Rà soát, hoàn thiện, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường 

học có trọng điểm theo hướng đạt chuẩn quốc gia.  

- Cơ sở vật chất văn hóa: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu 

về hoạt động văn hóa thể thao xã, ấp; tiến tới thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao xã.  

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ 

trương xã hội hóa đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn 

theo quy hoạch. Đối với các địa phương không quy hoạch chợ, khuyến khích hình 

thành các điểm thương mại, dịch vụ, tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, phục 

vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. 
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13. Phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010 - 2015, triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới với 

nỗ lực bằng những phong trào, những bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; 

bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn, giảm 

nghèo, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường sinh thái; kiện toàn hệ thống chính 

trị ở nông thôn, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đến năm 2015, toàn tỉnh đã có 17/22 xã điểm được công nhận xã NTM; các xã 

còn lại đã đạt từ 13 tiêu chí trở lên (trong đó có 05 xã đạt 15 tiêu chí, 11 xã đạt 14 

tiêu chí, 11 xã đạt 13 tiêu chí, 20 xã đạt 12 tiêu chí, 09 xã đạt 11 tiêu chí, 04 xã đạt 

10 tiêu chí và 01 xã đạt 9 tiêu chí). 

Toàn tỉnh hiện có 111 hợp tác xã đang hoạt động (tăng 3 hợp tác xã so với 

năm 2014). Thu nhập bình quân của xã viên khoảng 19,3 triệu đồng/năm (tăng 4,1 

triệu đồng so với năm trước). Về chất lượng hoạt động, có khoảng 56% hợp tác xã 

xếp loại khá tốt; 25% xếp loại trung bình và 19% xếp loại yếu kém. 

Kéo điện sinh hoạt 21.000 hộ dân; trong đó, có 8.400 hộ Khmer. Nâng tổng 

số hộ sử dụng điện toàn tỉnh là 322.911 hộ (đạt tỷ lệ 99,36%); trong đó, có 94.862 

hộ Khmer (đạt tỷ lệ là 96,8% so với tổng số hộ Khmer toàn tỉnh). 

Đến năm 2015, có 9.500 hộ thoát nghèo, toàn tỉnh còn 30.200 hộ nghèo, 

chiếm tỷ lệ 9,5%. 

 Mục tiêu đến năm 2020: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn  

- Phấn đấu đến năm 2020, có 02 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới là Mỹ 

Xuyên, Cù Lao Dung và có thêm 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới là 47 xã, chiếm 58,75%, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở 

lên. 

Có 100% dân cư thành thị, 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh. 

90% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị, công nghiệp, dịch vụ và 50% tại Khu 

dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. 

100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2-3%/năm, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo dân 

tộc Khmer 3-4%/năm.  
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14. Đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Giai đoạn 2010 -2015: 

- Nguồn vốn huy động thực hiện chương trình NTM của tỉnh đạt trên 6.700 tỷ 

đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 600 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông 

đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống thủy lợi, trường học, trạm 

y tế. 

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 520,11 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 21,30 triệu USD, hàng lâm sản 

4,20 triệu USD, hàng thủy sản đạt 494,61 triệu USD. Các mặt hàng nông sản 

chính xuất khẩu là: gạo (31.664 tấn), thủy sản đông lạnh (16.816 tấn), tôm đông 

lạnh (40.127 tấn), Nấm rơm muối (1.630 tấn). 

 Định hướng đến năm 2020: 

- Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc Trăng ưu tiên kêu gọi đầu tư đối với một số 

dự án mới; bao gồm:  

+ Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Long Phú (thực hiện tại 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng);  

+ Dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao Châu Thành (thực hiện tại 

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành);  

+ Dự án Xây dựng nhà máy chế biến rau, củ, quả xuất khẩu, Dự án đầu tư xây 

dựng Nhà máy chế biến sữa bò (thực hiện tại Khu Công nghiệp An Nghiệp);  

+ Dự án xây dựng nhà máy bảo quản và chế biến hành tím xuất khẩu (thực 

hiện tại Cụm Công nghiệp Vĩnh Châu, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu). 

+ Tỉnh cũng kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp để 

thực hiện Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Long Phú (tại Xã Tân 

Hưng, huyện Long Phú) 

- Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng xuất khẩu thủy sản chiếm khoảng 70% 

tổng sản lượng chế biến; tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 700 triệu USD 

năm 2020 và 1.200 triệu USD vào năm 2030. 


