
 
 

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SNN-QLCL 

V/v Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm 

nông sản của tỉnh Khánh Hòa. 

 
Khánh Hòa, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Sở Công Thương; 

    - Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa; 

  

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ của nước ta, có phần lãnh 

thổ trên đất liền nhô ra xa nhất về phía biển Đông. Diện tích tự nhiên của Khánh Hòa 

là 5.197 km2 , đứng vào loại trung bình so với cả nước. Tỉnh Khánh Hòa có diện tích 

đất nông nghiệp là 335.159 ha, đất trồng cây hàng năm là 59.734 ha chiếm 11,63% 

tổng diện tích và đất trồng cây lâu năm là 40.473 ha chiếm 7,88%. Diện tích cây 

hàng năm là 80.331 ha, cây công nghiệp lâu năm là 23.581 ha trong đó diện tích cây 

ăn quả là 16.349 ha. Trong những năm qua, thực hiện Đề án chuyển đổi cây trồng 

giai đoạn 2016 – 2020, đã chuyển đổi được 4.126,691ha, trong đó là 1.191,24 ha từ 

đất lúa kém hiệu quả không chủ động nước sang trồng cây hàng năm khác; và 

2.935,451 ha chuyển từ đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm kém hiệu quả sang 

trồng cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao. 

Trên phạm vi toàn tỉnh đã hình thành và phát triển vùng cây ăn quả tập trung 

như sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh có diện tích sản xuất khoảng 

1.866,59ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 780ha, sản lượng hiện này 

khoảng 6.242 tấn; xoài ở huyện Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa với diện tích sản 

xuất khoảng 8.624,12ha, sản lượng 38.844 tấn xoài các loại; bưởi da xanh ở Khánh 

Vĩnh, Khánh Sơn với diện tích sản xuất  khoảng 1.447,3ha, trong đó diện tích cho 

sản phẩm khoảng 449,6ha, sản lượng đạt 1,484,6ha; các sản phẩm thủy sản nuôi như 

tôm hùm (khoảng 54.256 ô lồng, sản lượng khoảng 1239 tấn), ốc hương ( diện tích 

nuôi khoảng 404 ha, sản lượng khoảng 2053 tấn), tôm thẻ (diện tích khoảng 862ha, 

sản lượng khoảng 2960 tấn), cá biển nuôi đìa (diện tích 229,7ha, sản lượng 408,8 

tấn), cá biển nuôi lồng bè (5807 ô lồng, sản lượng 5686,8 tấn). 

Hiện nay, theo báo cáo của các địa phương một số loại nông sản chủ lực của 

tỉnh đang bắt đầu vào vụ thu hoạch, cung cấp ra thị trường với sản lượng lớn, có chất 

lượng tốt, đạt các tiêu chuẩn VietGAP,…. 

Để đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng,chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát 

triển kinh tế, giúp bà con trong tỉnh có điều kiện tái đầu tư sản xuất, ổn định đời 

sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ 

quan chức năng của tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, tạo mọi điều 

kiện trong việc thu mua,  thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển, tiêu thụ các sản 

phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh.  



 
 

Để tiếp tục hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ các sản phẩm 

nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Khánh Hòa trân trọng đề nghị: 

1.  Các Sở, ban, ngành quan tâm hỗ trợ, giới thiệu việc cung ứng và tiêu thụ 

các loại nông sản chủ lực của tỉnh (có danh mục các loại nông sản, thông tin đầu mối 

tiêu thụ kèm theo). 

2. Thông tin liên hệ: 

Để thuận lợi trong kết nối tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và PTNT xin cử đồng chí 

Nguyễn Ngọc Việt – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản Khánh Hòa, điện thoại: 0977333579 làm đầu mối liên hệ, trao đổi thông 

tin. 

Hoặc liên hệ trực tiếp với các đầu mối tại các huyện, thị xã, thành phố (danh 

sách đính kèm) 

Trân trọng 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
 

- Lưu:VT, CCQLCL.  
 

 

 

 

Lê Tấn Bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

THÔNG TIN VỀ ĐẦU MỐI LIÊN HỆ TIÊU THỤ NÔNG, THỦY SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

TT Sản phẩm Sản lượng Thông tin liên  hệ 

01 Thủy sản các 

loại 

Tổng sản lượng thuỷ sản thu hoạch 

là 12.476 tấn. Trong đó, sản lượng 

tôm sú 84 tấn, tôm thẻ chân trắng 

2.610,4 tấn, cá biển nuôi đìa 851,1 

tấn, tôm hùm 709,8 tấn, cá biển 

nuôi lồng bè 4.548 tấn, ốc hương 

2.837,7 tấn và các loại thuỷ sản 

khác khoảng 835 tấn. 

Bà Trần Thị Anh Thư 

– Phòng Kinh tế huyện 

Vạn Ninh 

ĐT: 0968409818 

02 Mía tím ở huyện Khánh Sơn, Diện tích vào 

khoảng 236ha, sản lượng dự kiến 

đạt khoảng 11.000 tấn. Mùa vụ thu 

hoạch bắt đầu đầu tháng 9. 

Ông Nguyễn Văn Điệu 

– Phòng Nông nghiệp 

và PTNT Khánh Sơn 

ĐT: 0988261556 

03 Xoài Tứ quý Diện tích sản xuất 895 ha, sản 

lượng 7.160 tấn. Hiện đang vào vụ 

thu hoạch 

Ông Lê Đình Cường – 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT Cam Lâm 

ĐT: 091 7016867 

04 Táo, dưa hấu Táo tại thành phố Cam Ranh, diện 

tích khoảng 86,8 ha, trong đó diện 

tích cho sản phẩm khoảng 81,8ha, 

sản lượng cung cấp ra thị trường 

khoảng 1,5 tấn/1 ngày. Hiện đang 

đã vào chính vụ và kéo tới tháng 

10/2021. 

- Bà Dương Nữ Duy 

Hiền - Phó Chủ tịch 

HND 

ĐT: 0378183858 

- Ông Hồ Tấn Cường – 

Giám đốc HTX 

ĐT: 0946058256 
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