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TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

1. Thông tin chung 

Hải Dương là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng, nằm trong phạm vi 

từ 20°36′ đến 21°33’ vĩ độ Bắc và từ 106°30’ đến 106°36 kinh độ Đông. Hải 

Dương tiếp giáp với 6 tỉnh, đó là: 

- Phía Đông giáp Hải Phòng.  

- Phía Tây giáp Hưng Yên.  

- Phía nam giáp Thái Bình. 

- Phía Bắc giáp Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh. 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng và ẩm ướt với 4 mùa; nhiệt độ trung bình 

là 23oC; độ ẩm trung bình hàng năm từ 78 đến 87%; lượng mưa trung bình hàng 

năm từ 1,500 mm đến 1,700 mm. Theo số liệu thống kê, từ năm 1972 đến nay, 

Hải Dương không bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa và bão. 

Là một tỉnh có tiềm năng lớn về sản xuất vật liệu xây dựng, như đá vôi 

với trữ lượng khoảng 200 triệu tấn, đất sét để sản xuất vật liệu chịu lửa với trữ 

lượng khoảng 8 triệu tấn, cao lanh - nguyên liệu chính để sản xuất gốm sứ với 

trữ lượng khoảng 400.000 tấn, quặng bô - xít dùng để sản xuất đá mài và bột 

mài công nghiệp với trữ lượng khoảng 200.000 tấn. Những nguồn tài nguyên 

này chủ yếu tập trung trên địa bàn huyện Chí Linh và Kinh Môn. 

Tỉnh Hải Dương nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - 

Hải Phòng - Quảng Ninh), có các tuyến đường bộ, đường sắt quan trọng của 

quốc gia chạy qua như các quốc lộ 5, 18, 183, 37. Là điểm trung chuyển giữa 

thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng theo trục quốc lộ 5 (cách Hải 

Phòng 45 km về phía đông, cách Hà Nội 57 km về phía tây). Phía bắc của tỉnh 

có hơn 20 km quốc lộ 18 chạy qua, nối sân bay quốc tế Nội Bài với biển qua 

cảng Cái Lân. Quốc lộ 18 tạo điều kiện giao lưu hàng hóa từ nội địa (vùng Bắc 

Bộ) và từ tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc ra biển, giao lưu với các nước 

trong khu vực và thế giới, đồng thời tạo cơ sở hạ tầng cho việc phát triển hành 

lang công 
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2. Dân số và lao động 

Hải Dương là một tỉnh có kinh tế phát triển và hướng tới thành tỉnh công 

nghiệp thuộc vùng đồng bằng sông Hồng Việt nam. Dân số tính đến 31/12/2015 

có 1.774.480 người. Trong đó, dân số thành thị là 427.577 người, chiếm 24,1%, 

dân số nông thôn là 1.346.903 người, chiếm 75,9%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 

1.064 người/km2, cao nhất là thành phố Hải Dương với tỷ lệ 3.168 người/km2. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 8,35‰. 

Trong những năm qua, Hải Dương là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao trên 

toàn quốc chính vì vậy tình hình phát triển dân số và lao động cũng gặp nhiều 

khó khăn và thách thức. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô luôn giữ 

trong khoảng 15,9 - 16‰/năm.  

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 1.107.661 người 

(chiếm 62,42% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣ tăng bình quân 1,25%/năm giai 

đoaṇ 2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 1.079.541 người. 

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo xu hướng tích cực: cơ cấu lao động lĩnh 

vực nông lâm nghiệp thủy sản có xu hướng giảm dần (năm 2010 là 47,9% và 

năm 2015 là 36,4%); Cơ cấu lao động lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: năm 

2010 là 31,4% và năm 2015 là 35,37%; Cơ cấu lĩnh vực dịch vụ; năm 2010 là 

20,7% và năm 2015 là 28,59%. 

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: 

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm bình quân dưới 1%.  

- Cơ cấu lao động trong các khu vực: nông, lâm, thuỷ sản - công nghiệp, 

xây dựng - dịch vụ đến năm 2020 là 30% - 35,5% - 34,5%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 75%. 

- Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị hàng năm xuống 

dưới 4%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Trong giai đoạn từ 2011 - 2015, Hải Dương đã đạt được các thành tựu 

quan trọng làm tiền đề cho phát triển giai đoạn sau. Tổng sản phẩm (GRDP) 

toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2010 đạt 41.872 tỷ đồng, năm 2015 đạt 

62.186 tỷ đồng (đạt tốc độ tăng trưởng 8,23%/năm giai đoạn 2010 - 2015). Sự 

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

vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất (10,86%/năm), khu 

vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (3,59%/năm). 

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hải Dương luôn đạt mức cao 

trong số các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.  

Cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, GDP bình quân đầu người 

trong tỉnh cũng tăng khá nhanh. Năm 2010 đạt 24,4 triệu đồng, năm 2015 đạt 

43,6 triệu đồng (tăng 19,2 triệu đồng so với năm 2010). 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch 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. Tăng công nghiệp - xây dựng, giảm nhẹ dịch vụ và giảm 

nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2010: nông lâm thủy sản đạt 20,04%, công 

nghiệp và xây dựng đạt 47,72%, dịch vụ và du lịch đạt 32,24%. Năm 2015 tỷ 

trọng tương ứng là: 16,1%; 53,8%; 30,11%. 

Thu ngân sách toàn tỉnh năm 2015 đạt 21.488,96 tỷ đồng, chi ngân sách là 

21.909,7 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách năm 2015 âm 420,742 tỷ đồng. Hải 

Dương là tỉnh đang trong quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hóa. 

Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 11% - 11,5%/năm, trong đó khu 

vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,8%/năm, khu vực công nghiệp 

tăng bình quân 12,6% - 12,8%/năm, khu vực dịch vụ tăng bình quân 12,3% - 

12,5%/năm.  

- Cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng - 

dịch vụ năm 2020 là: 13,3% - 50,2% - 36,5%.  

- GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.400 - 3.500 USD.  

- Giá trị xuất khẩu tăng bình quân 16% - 16,5%/năm.  

- Huy động ngân sách/GDP vào năm 2020 đạt 14 - 15%; thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 16 - 16,5%/năm. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2015 chuyển 

dịch theo hướng hiệu quả tuy không nhiều, tăng dần tỷ trọng ngành thủy sản và 

giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp. Cụ thể, năm 2010 cơ cấu 

khu vực nông nghiệp theo ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 

89,56% - 0,19% - 10,15% thì đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như 

sau: tỷ trọng ngành nông nghiệp của tỉnh giảm xuống 88,73%; trong khi đó, tỷ 

trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 11,08% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; 

ngành lâm chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong khu vực nông nghiệp (chiếm 0,19% tổng 

giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng 3,32%/năm giai đoạn 2010 - 2015 trong 

đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (5,38%/năm), dịch vụ tăng 4,48%/năm, 

trồng trọt tăng 2,39%/năm. Ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng giảm 

4,87%/năm, chỉ có duy nhất lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng tăng (14,81%/năm 

giai đoạn 2010 - 2015) còn các lĩnh vực khác đều giảm mạnh: lĩnh vực khai thác 

gỗ và lâm sản khác giảm 1,4%/năm, lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng không 

phải gỗ và lâm sản khác là giảm 0,51%/năm, nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ lâm 

nghiệp giảm 28,68%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 5,33%/năm 

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng 

tăng tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản và giảm tỷ trọng trồng trọt - lâm nghiệp. Phấn 

đấu đến năm 2020 tỷ trọng trồng trọt - lâm nghiệp là 49%, chăn nuôi - thủy sản 

là 45% và dịch vụ là 6%. 

- Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai 

đoạn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1,7%/năm - 2,0%/năm. 

- Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông sản thực phẩm 

giai đoạn 2016-2020 đạt 10,4%. 

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

đạt 150 triệu đồng/ha vào năm 2020. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 107.536 ha chiếm 

64,5% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 86.363 ha chiếm 80,31% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 66.865 ha, chiếm 77,42% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 62.974 ha, chiếm 94,18% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 19.498 ha, chiếm 22,58% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 9.568 ha, chiếm 8,9% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 3.221 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 4.797 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 1.550 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 11.282 ha, chiếm 10,49% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất làm muối không có. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ 323 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 93.565 ha, giảm 13.971 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 6.974 ha còn 56.000 ha. Đất trồng cây lâu năm 

còn 13.931 ha, giảm 5.567 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 10.363 ha, tăng 795 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 815 ha còn 10.467 ha vào năm 

2020. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác không còn. 

 



 

 

6 

6. Ngành trồng trọt 

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

như giữ nguyên giá trị cây rau, đậu (đạt 37,89% năm 2010 và đạt 37,46% năm 

2015) và giảm tỷ lệ cơ cấu cây lương thực có hạt (từ 50,19% năm 2010 xuống 

46,36% năm 2015), giảm ít tỷ lệ giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 

0,9% năm 2010 xuống còn 0,66% 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 chuyển dịch theo hướng giảm ít tỷ lệ giá trị sản xuất cây công 

nghiệp lâu năm (từ 0,03% năm 2010 xuống còn 0,02% năm 2015), tỷ lệ giá trị 

sản xuất cây ăn quả tăng (từ 8,26% năm 2010 lên 12,36% năm 2015). Như vậy 

sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất các loại cây trồng tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2010 – 2015 là không nhiều. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 

đạt 126,37 triệu đồng, tăng 29,45 triệu đồng so với năm 2010.  

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hải Dương đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành 

trồng trọt tăng trưởng bình quân 0,8%/năm, đạt khoảng 10,24 tỷ đồng vào năm 

2010 (giá so sánh 2010).  

- Cây lương thực: Vùng lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, chuyên canh lúa 

lai: Diện tích khoảng 25.000 ha, tập trung tại 11 huyện, thị xã trong tỉnh. 

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Tăng diện tích rau màu từ 38.500ha lên 

39.500 ha vào năm 2020; tổng sản lượng đạt 700.000 tấn. Ổn định diện tích cây 

vụ đông ở mức 21.000 ha/năm. Tăng diện tích rau màu vụ xuân, rau màu hè thu 

lên 18.500 ha vào năm 2020. Tập trung sản xuất chủ yếu tại các huyện: Gia Lộc, 

Kim Thành, Cẩm Giàng, Nam Sách, Thanh Miện, Kinh Môn. 

- Cây ăn quả: Đến 2020 diện tích khoảng 22.000 ha; sản lượng khoảng 

220.000 tấn/năm, chủ yếu trồng 3 loại cây vải, ổi, na tại huyện Thanh Hà, thị xã 

Chí Linh. Đến 2030 giữ nguyên 22.000 ha diện tích cây ăn quả, sản lượng 

khoảng 250.000 tấn (do áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để tăng năng 

suất). Chuyển đổi một phần diện tích Vải kém hiệu quả sang trồng Thanh Long, 

Cam cho hiệu quả kinh tế cao hơn; mở rộng mô hình sản xuất vải quả xuất khẩu. 
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7. Ngành chăn nuôi 

Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) có xu hướng giảm 

tuy chậm từ 69,14% năm 2010 xuống 62,29% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất 

của nhóm gia cầm tăng từ 27,05% năm 2010 tăng lên 35,25% năm 2015.  

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và bò tại tỉnh Hải Dương có xu 

thế giảm, tuy nhiên sản lượng thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng (đạt 

4,08%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 124.995 tấn. Chất lượng đàn vật 

nuôi của Hải Dương ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống và kỹ 

thuật chăn nuôi.  

Quy hoạch đến năm 2020: Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành (theo giá cố 

định) tăng bình quân  2,9%/năm: 

- Quy hoạch chăn nuôi lợn: Đến năm 2020 tổng đàn lợn đạt 600.000 con; 

chất lượng con giống được cải thiện; tăng trọng lượng xuất chuồng lên 75 đến 

80 kg/con; tăng hệ số quay vòng từ 2,5 đến 3,0 lứa/năm; nâng sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng đạt 117.000 tấn. Phát triển lợn thịt giống ngoại và lai trên 75% máu 

ngoại nuôi công nghiệp; nuôi theo phương thức trang trại, gia trại đạt trên 50%.  

- Quy hoạch chăn nuôi bò thịt: Ổn định và tăng nhẹ đàn bò với số lượng 

22.000 con vào năm 2020; tập trung nâng cao chất lượng giống bằng công tác 

thụ tinh nhân tạo, tạo ưu thế lai theo hướng lấy thịt chất lượng cao. Đến năm 

2020, tỷ lệ bò lai chiếm 85 - 90 % có tỷ lệ từ 1/2 - 7/8 máu ngoại theo hướng lấy 

thịt. Tập trung phát triển đàn bò ở những địa phương miền núi, vùng bãi bồi ven 

sông như các huyện: Nam Sách, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Kim Thành, Kinh Môn và 

thị xã Chí Linh. 

- Quy hoạch chăn nuôi gia cầm tập trung: Đến năm 2020, tổng đàn gia 

cầm đạt khoảng 13 triệu con, sản lượng thịt gia cầm đạt khoảng 30.000 tấn; tỷ lệ 

gia cầm chuyên thịt chiếm 70%, gia cầm sinh sản hướng trứng và sản xuất giống 

chiếm 30%; tỷ lệ gia cầm nuôi trang trại công nghiệp chiếm 20-25%, gia trại 

chiếm 45-50%. Tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm tập trung tại thị xã Chí 

Linh và các huyện: Tứ Kỳ, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Bình Giang sau đó mở rộng 

sang các huyện: Nam Sách, Thanh Hà, Kinh Môn, Gia Lộc. 
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8. Ngành thủy sản 

Hải Dương có tiềm năng khai thác thủy sản do có nhiều tuyến sông chảy 

qua (sông Thái Bình, sông Kinh Thầy). Năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản 

toàn tỉnh đạt 10.847 ha, sản lượng nuôi trồng đạt 64.858 tấn, đạt tốc độ tăng 

trưởng bình quân 3,95%/năm giai đoạn 2011 - 2015. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác chỉ đạt 1.814 tấn, chiếm tỷ trọng 

2,72% tổng sản lượng thủy sản và có xu hướng ngày càng giảm (năm 2010 tỷ 

trọng đạt 3,81%).   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 66.672 tấn, tốc độ 

tăng trưởng bình quân đạt 3,65%/năm giai đoạn 2011 - 2015. 

 Quy hoạch đến năm 2020:  

- Phấn đấu tốc độ phát triển ngành thủy sản bình quân tăng 3,3%/năm giai 

đoạn 2016 - 2020. 

- Đến năm 2020 sản xuất 48 - 50 triệu con giống cá chủ lực và giống thủy 

sản truyền thống với chất lượng tốt, sạch bệnh; duy trì ổn định diện tích mặt 

nước nuôi thủy sản khoảng 10.300 ha; năng suất nuôi bình quân đạt 75 tạ/ha; 

hoàn thành việc xây dựng các khu nuôi trồng thủy sản đã được phê duyệt. 

- Đến năm 2030, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 10.500 ha (trong 

đó nuôi thâm canh đạt 1.700 ha, nuôi bán thâm canh đạt 4.500 ha; nuôi quảng 

canh cải tiến đạt 4.300 ha); sản lượng nuôi đạt 78.000 tấn. 

- Quy hoạch phát triển nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh hợp lý, đảm bảo an 

toàn dịch bệnh thủy sản và vệ sinh môi trường. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Năm 2015, lĩnh vực khai thác lâm sản và lâm sản khác chiếm tỷ trọng lớn 

nhất chiếm 83,63%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 4,56%, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng chiếm 6,31%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 5,5%.  

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Hải Dương năm  2015 đạt 9.568 ha 

(rừng sản xuất đạt 3.221 ha, rừng phòng hộ đạt 4.797 ha, rừng đặc dụng 1.550 

ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 11.264 ha (rừng tự nhiên đạt 2.554 ha, 

rừng trồng đạt 8.710 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy củi là 151,55 

nghìn ste.  

* Quy hoạch đến năm 2020: 

- Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020 khoảng 11.263,9 

ha, trong đó: rừng đặc dụng: 1.543,3 ha; rừng phòng hộ: 4.683,7 ha; rừng sản 

xuất 5.036,9 ha. 

- Đến năm 2020 phấn đấu trồng mỗi năm được 1 triệu cây phân tán. Tỷ lệ 

che phủ rừng và cây xanh vào năm 2020 đạt 22,5% - 23%. Tỷ lệ che phủ 

rừng/diện tích đất rừng là 93%. 

- Từ năm 2020 đến năm 2030, kế hoạch mỗi năm trồng 1,5 triệu cây phân 

tán; đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng/diện tích đất rừng đạt 95%. 
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11. Ngành thủy lợi 

Hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương gồm vùng thủy lợi Bắc 

Hưng Hải và thủy lợi vùng triều với 1.234 trạm bơm tưới, tiêu, hơn 10 nghìn km 

kênh mương, 68 hồ đập trữ nước tưới (chủ yếu ở Chí Linh)...  

Hải Dương là tỉnh nông nghiệp với gần 100 nghìn ha đất trồng lúa, rau 

màu, cây ăn quả và mặt nước thủy sản. Công tác tưới tiêu nói chung và phòng 

chống lũ, úng nói riêng trong những năm qua gặp nhiều khó khăn do hệ thống 

công trình thủy lợi (trạm bơm, kênh mương) phần lớn được xây dựng cách đây 

30 đến 50 năm, nên đã cũ nát và xuống cấp nghiêm trọng. Việc hình thành các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới cũng như mở rộng không 

gian đô thị, dồn điền đổi thửa, thay đổi mùa vụ, tập quán canh tác… trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương đã phá vỡ quy hoạch thủy lợi cũng như ảnh hưởng tới công tác 

tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Nhằm khắc phục những bất cập trên, năm 2015, tỉnh Hải Dương đầu tư 

hơn 300 tỷ đồng (tương đương mức đầu tư năm 2014) cho công tác tu bổ đê điều 

và cải tạo, nâng cấp hệ thống các trạm bơm tưới, tiêu và kênh mương. Trong đó 

nguồn vốn bao gồm cả từ ngân sách địa phương, Trung ương hỗ trợ và nguồn 

vốn trái phiếu Chính phủ. Những công trình chính là đầu tư xây dựng mới các 

trạm bơm tưới tiêu Kênh Than, Thanh Thủy, Đoàn Thượng, Cầu Dừa, Cổ Ngữa, 

Đò Hàn… và cải tạo nâng cấp các trạm bơm Tân Hương, Đò Bía, Kỳ Đặc, Lý 

Văn, Vân Dương, Quang Minh… Bên cạnh đó là đầu tư gia cố, kè đá mái đê, 

xây tường chắn lũ, xây cống qua đê… ở 23 vị trí đê xung yếu; nạo vét 1,4 triệu 

m 3 kênh mương. 

Tập trung nạo vét trục sông Bắc Hưng Hải, đầu tư tu bổ, gia cố các tuyến 

đê, kè xung yếu thuộc sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Rạng, sông Đình 

Đào và một số đoạn đê hiện mặt cắt chưa đảm bảo thuộc các tuyến đê sông hệ 

thống Bắc Hưng Hải. Xây dựng cải tạo, nâng cấp 78 trạm bơm, 18 hồ chứa và 

60 cống; xây mới 40 trạm bơm, 15 cống; kiên cố hóa 925 Km kênh mương các 

loại. Củng cố và nâng cấp các tuyến đê của tỉnh: Cứng hóa 157Km, củng cố 

1,6Km, làm 105Km đường hành lang; tôn cao ấp trúc 6,5Km, trồng 2,3Km tre 

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

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có gần 3.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh ở các vùng nông thôn, với các ngành nghề: May mặc, chế biến nông 

sản, nhựa, sản xuất đồ gỗ và cơ khí... Các cơ sở này đã tạo việc làm ổn định cho 

khoảng 20-30 nghìn lao động nông thôn, với mức thu nhập bình quân từ 2-5 

triệu đồng/người/tháng, góp phần giúp các địa phương thực hiện được nhiều tiêu 

chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, để thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ về hạ 

tầng kỹ thuật, rèn luyện tác phong công nghiệp cho nông dân.  

Hải Dương có hệ thống cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận 

lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển: 

- Mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương rất thuận tiện bao 

gồm nhiều tuyến đường bộ (Quốc lộ 5A, 188, 18...); đường sắt (tuyến Hà Nội - 

Hải Phòng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hòa qua 7 trạm trên dọc tuyến 

đường, tuyến đường này dự kiến sẽ sớm được nâng cấp hiện đại hơn) và đường 

thủy (tuyến đường thủy dài 400 km rất thuận tiện cho việc vận chuyển của các 

loại tàu bè có trọng tải khoảng 500 tấn; Cảng Cống Câu có công suất khoảng 

300.000 tấn/năm; Hệ thống cảng thuận tiên có thể đáp ứng được các nhu cầu về 

vận chuyển đường thủy).  

Hải Dương gần 2 sân bay đó là: Sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội và Sân 

bay Cát Bi Hải Phòng, và có tuyến đường vận chuyển Côn Minh (Trung Quốc) - 

Hà Nội - Quảng Ninh chạy qua. 

- Hệ thống điện: Trên địa bàn tỉnh có Nhà máy nhiệt điện Phả Lại công 

suất 1040 MW; hệ thống lưới điện khá hoàn chỉnh, đảm bảo cung cấp điện an 

toàn và chất lượng ổn định; trên địa bàn tỉnh có 5 trạm biến áp 110/35 kV tổng 

dung lượng 197 MVA và 11 trạm 35/10 kV, các trạm phân bố đều trên địa bàn 

tỉnh. Lưới điện 110, 35 kV đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phục vụ tốt nhu cầu 

điện cho sản xuất và sinh hoạt. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động 24.470 tỷ đồng để xây dựng 

NTM. Trong đó, riêng nguồn vốn xã hội hoá từ sự đóng góp của nhân dân, 

doanh nghiệp đạt được 4.513,3 tỷ đồng. Chính nhờ đó sau gần 5 năm thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Hải Dương 

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 nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới của Hải Dương 

đạt 3.205 tiêu chí, bình quân đạt 14,2 tiêu chí/xã, cao hơn bình quân toàn quốc là 

13,2 tiêu chí/xã, chỉ còn 4 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới là 46 xã. Số xã đạt được những tiêu chí cơ bản của chương trình: Thu thập 

126/226 xã, nghèo 87/226 xã, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 217/226 

xã, môi trường 147/226. Đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nông 

thôn mới ở 100% số 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: 

Phấn đấu nâng mức độ đạt chuẩn bình quân lên 17,5 tiêu chí/xã. Có 100% số xã 

đạt chuẩn các tiêu chí: Quy hoạch, Hình thức tổ chức sản xuất, Tỷ lệ lao động có 

việc làm thường xuyên, Bưu điện, Điện, Giáo dục, Y tế, Hệ thống tổ chức chính 

trị xã hội. Tỉnh phấn đấu có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó là 

80% nhà văn hoá thôn đảm bảo đủ điều kiện hoạt động; xây dựng trung tâm văn 

hoá - thể thao đủ điều kiện hoạt động; 80% số trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ 

hộ nghèo giảm mỗi năm từ 1,5 - 2%; xây dựng nghĩa trang tại 100% xã; xây 

dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư với 100% số hộ 

gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% dân số đô thị loại 4 trở 

lên và 100% dân số đô thị loại 5 được dùng nước sạch; 95% chất thải rắn sinh 

hoạt được thu gom và xử lý; 100% 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 100%. 

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

hướng đến mục tiêu xây dựng NTM Hải Dương 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 22.844 tỷ đồng, tăng 2.756 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó đầu tư cho 

ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 555 tỷ đồng (chiếm 2,43% tổng vốn đầu 

tư toàn tỉnh). 

Giai đoạn 2015 - 2020, Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 

các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: Ưu tiên nguồn vốn phát triển kết cấu 

hạ tầng, trước hết đầu tư tập trung vào những vùng sản xuất hàng hoá, những 

chương trình sản xuất nông, hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề nông thôn, 

hỗ trợ đầu tư chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Vốn đầu tư cần tập trung 

vào khâu sản xuất giống cây trồng (lúa chất lượng cao, cây ăn quả…), giống vật 

nuôi (lợn hướng nạc, giống bò thịt, bò sữa, gia cầm siêu thịt, siêu trứng)… 

 

 


