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TỈNH NAM ĐỊNH 

1. Thông tin chung 

Nam Định là tỉnh ven biển phía đông nam đồng bằng châu thổ Sông Hồng, tọa 

độ địa lý từ 19 độ 55 phút đến 20 độ 16 phút vĩ độ bắc và 106 độ đến 106 độ 33 

phút kinh độ đông. Giáp các tỉnh: 

- Phía Đông giáp tỉnh Thái Bình. 

- Phía tây giáp tỉnh Ninh Bình. 

- Phía nam và đông nam giáp biển Đông. 

- Phía bắc giáp tỉnh Hà Nam.  

Nam Định có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội. 

Đường sắt xuyên Việt đi qua tỉnh dài 42 km với 5 ga, rất thuật lợi cho việc vận 

chuyển hành khách và hàng hóa. Đường bộ có: Quốc lộ 10, quốc lộ 21 dài 108 km 

đã được nâng cấp, mở rộng. Hệ thống sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông Ninh 

Cơ chảy qua địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 251km cùng hệ thống cảng sông Nam 

Định, cảng biển Thịnh Long rất thuận cho việc phát triển vận tải hàng hóa, giao 

lưu KT-XH. 

Nằm trong vùng ảnh hưởng của khu vực tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải 

Phòng - Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội 90km, cách cảng Hải Phòng 100km, đó 

là các trọng điểm kinh tế lớn trong giao lưu, tiêu thụ hàng hóa, trao đổi kỹ thuật, 

công nghệ, thông tin và kinh nghiệm quản lý kinh doanh. Cơ sở hạ tầng tương đối 

phát triển, có các cửa biển và đường giao thông thuận tiện, gần các khu công 

nghiệp và khu du lịch là những điều kiện tốt để phát triển kinh tế. Những năm gần 

đây, tỉnh đang từng bước Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá với 

mục tiêu vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa có nông sản xuất khẩu. Tuy vậy 

Nam Định còn chịu ảnh hưởng không ít của các yếu tố bất lợi như bão, mưa, úng 

ngập. Mức độ phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh 

của tỉnh, đặc biệt là việc sử dụng các nguồn lực về đất đai, lao động và tài nguyên 

biển. 
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2. Dân số và lao động 

Dân số của tỉnh Nam Định tính đến 31/12/2015 có 1.850.610 người. Trong 

đó, dân số thành thị là 338.127 người, chiếm 18,27%, dân số nông thôn là 

1.512.483 người, chiếm 81,73%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 1.109 người/km2, cao 

nhất là thành phố Nam Định với tỷ lệ 5.421 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

của tỉnh  hàng năm là 13,69‰. 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục được giữ trong khoảng 15 - 

16‰ (đạt 15,76‰ năm 2010 và 15,19‰ năm 2015).  

Số người trong đô ̣tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 1.092.318 người (chiếm 

59,02% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣ tăng bình quân 0,5%/năm giai đoaṇ 2010 - 

2015. Số lao động được tạo việc làm là 1.066.752 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

chiếm 14,38%. Tỷ lệ thất nghiệp là 2,34%. 

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: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân 0,9%/năm. 

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn khoảng 35%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70 - 75%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2010 đạt 

25.910,01 tỷ đồng, năm 2015 đạt 34.984,51 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình 

quân 6,2%/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 (10,46%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ 

tăng trưởng thấp nhất (0,96%/năm).  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng khá nhanh. Năm 2010 đạt 14,16 

triệu đồng, năm 2015 đạt 34,95 triệu đồng (tăng 20,79 triệu đồng). 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch hợp lý, 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. 

Năm 2010: nông lâm thủy sản đạt 28,28%, công nghiệp và xây dựng đạt 36,47%, 

dịch vụ và du lịch đạt 34,8%, thuế sản phẩm đạt 0,45%. Năm 2015 tỷ trọng tương 

ứng là: 21,97%; 44,42%; 33,07%; 0,54%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 11.108,09 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 9.498,04 tỷ đồng. Nam Định là một trong các tỉnh tại vùng 

Đồng bằng sông Hồng có nguồn thu ngân sách lớn hơn các nguồn chi, có đóng góp 

vào ngân sách Nhà nước, hơn nữa thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước các 

nguồn chi từ năm 2010 đến nay có xu hướng giảm, 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: 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 7,5-

8%/năm. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2020 đạt 70 - 75 triệu 

đồng. 

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 47%, dịch vụ chiếm 

khoảng 35%, nông lâm ngư nghiệp chiếm khoảng 18%. 

- Tổng giá trị hàng xuất khẩu đến năm 2020 đạt 1,8 - 2 tỷ USD. 

- Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 5.500 - 6.000 tỷ đồng. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2015 chuyển dịch 

theo hướng 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 84,46% - 0,3% - 15,24% thì đến 

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

tỉnh giảm xuống 81,01%; trong khi đó, tỷ trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 

18,77% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu 

vực nông nghiệp (chiếm 0,23% tổng giá trị sản xuất). 

Ngành nông nghiệp có tốc độ tăng bình quân 2,31%/năm giai đoạn 2010 - 

2015 trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (5,47%/năm), dịch vụ tăng 

3,54%/năm, trồng trọt tăng 0,14%/năm. Ngành lâm nghiệp có tốc độ giảm 

2,8%/năm. Ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng bình quân 7,55%/năm 

Trong ngành nông nghiệp, 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 59,72% năm 2010 xuống còn 53,65% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi 

có xu hướng tăng dần (từ 34,87% năm 2010 lên  40,6% năm 2015). Cơ cấu 

ngành dịch vụ tăng tương đối ít từ 5,42% năm 2010 lên 5,75% năm 2015, đây là 

kết quả tổng hợp của việc triển khai các chương trình giống cây trồng vật nuôi, 

khuyến nông, hợp tác xã, chương trình xây dựng nông thôn mới ... 

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khai thác 

và giảm dần tỷ trọng trồng rừng tuy không nhiều. Tỷ trọng khai thác gỗ có xu 

hướng tăng (từ 90,23% năm 2010 lên 92,58% năm 2015) trong khi đó tỷ trọng 

trồng và chăm sóc rừng xu hướng giảm dần (từ 8,65% năm 2010 còn 5,89% năm 

2015). Đây là xu hướng không tích cực vì khai thác lâm sản ngoài gỗ hiện nay chủ 

yếu dựa vào khai thác tự nhiên sẵn có thêm vào đó tỉnh chưa chú trọng vào trồng 

cũng như chăm sóc rừng. Điều này là chưa quan tâm đến bảo tồn và phát triển 

rừng, làm tăng tính đa dạng sinh học của rừng. 

Ngành thủy sản, cơ cấu hiện nay đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ 

trọng nuôi trồng thủy sản (từ 61,72% năm 2010 lên 66,16% năm 2015) và sản xuất 

thủy sản giống (từ 3,95% năm 2010 lên 5,46% năm 2015), giảm dần tỷ trọng khai 

thác thủy sản từ tự nhiên (từ 34,33% năm 2010 xuống 28,38% năm 2015).  

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá 

so sánh 2010) tăng bình quân 2,5- 3%/năm, trong đó ngành nông nghiệp 2,7% 

(trồng trọt 1,1%; chăn nuôi 5,1%; dịch vụ 4,1%), ngành thủy sản đạt 7,0%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 113.027,2 ha chiếm 

67,74% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 91.460,4 ha chiếm 80,92% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 83.004,5 ha, chiếm 90,75% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 76.380,4 ha, chiếm 92,02% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 8.455,9 ha, chiếm 9,25% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 2.950,4 ha, chiếm 2,61% tổng diện tích đất nông 

nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 1.896,8 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 1.053,6 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 17.333,9 ha, chiếm 15,34% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất làm muối có 716,8 ha 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 565,7 ha. 

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

của tỉnh có 108.864 ha, giảm 4.163,2 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 1.190,4 ha còn 75.190 ha. Đất trồng cây lâu năm có 

7.752 ha, giảm 703,9 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 5.713 ha, tăng 2.762,6 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 1.750,9 ha còn 15.583 ha vào năm 

2020. 

- Đất làm muối tăng thêm 161,2 ha lên 878 ha. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác không còn. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển 

dịch theo hướng tăng giá trị cây rau, đậu tuy không nhiều (từ 15,35% năm 2010 lên 

17,89% năm 2015) và giảm giá trị cây lương thực có hạt (từ 71,84% năm 2010 

xuống 69,49% năm 2015), cây công nghiệp hàng năm (từ 5,53% năm 2010 xuống 

còn 4,81% năm 2015).  

Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm chuyển dịch theo hướng tăng ít giá 

trị cây ăn quả (từ 4,28% năm 2010 lên 4,78% năm 2015), cây công nghiệp lâu năm 

vẫn giữ nguyên trong cơ cấu là 0,01%.  

Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 102,6 triệu đồng, tăng 27,17 

triệu đồng so với năm 2010.  

 Tới năm 2020, tỉnh Nam Định đặt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân giá trị sản 

xuất ngành trồng trọt đạt 1,3 %/năm, với tỷ trọng 49,7% trong cơ cấu ngành nông 

nghiệp (ngành hẹp). 

- Cây lúa: diện tích đến năm 2020 là 75.071 ha, sản lượng đạt 900.000 tấn. 

Trong đó: vùng sản xuất lúa năng suất cao 35.000 ha; vùng sản xuất lúa chất lượng 

cao 35.000 ha; vùng lúa đặc sản 5.000 ha. 

Đến năm 2030, chủ yếu phát triển lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, chiếm 

khoảng 70% tổng diện tích gieo trồng lúa. 

- Cây ngô: ổn định diện tích 4.400 ha, sản lượng 19.800 tấn. 

- Cây đậu tương: diện tích đạt 8.000 ha, năng suất bình quân đạt 20 tạ/ha/vụ, 

sản lượng 16.000 tấn; đến năm 2030, năng suất đạt trên 22 tạ/ha/vụ, sản lượng trên 

17.000 tấn. 

- Cây lạc: có 6.000 ha, sản lượng 25.300 tấn năm 2020. Định hướng đến năm 

2030, năng suất lạc bình quân đạt 45tạ/ha để đạt sản lượng 27.000 tấn. 

- Khoai tây: ổn định diện tích 7.000 ha, sản lượng 112.000 tấn. 

- Rau đậu thực phẩm: Bố trí đến 22.500 ha, sản lượng 360.000 tấn. Cơ cấu 

rau: Vụ Đông chiếm 48-50%, vụ Xuân chiếm 27-30% và vụ Hè chiếm 20-25% sản 

lượng rau. Quy hoạch vùng phát triển cây rau quả phục vụ công nghiệp chế biến và 

xuất khẩu với diện tích từ 3.000-5.000 ha tập trung.  

- Cây ăn quả: Đến năm 2020 toàn tỉnh có 4.600-4.700 ha cây ăn quả, trong đó 

nhóm cây có múi chiếm 23,4%; nhãn vải 11,0%, chuối và các cây ăn quả khác 

chiếm 65,6%. 

- Hoa cây cảnh: Đến năm 2020 đạt 2.200 ha (trong đó 1.100 ha hoa) để tăng 

hiệu quả sản xuất/1 ha đất sản xuất nông nghiệp (diện tích mở rộng chủ yếu trên 

đất vườn tạp vùng ven đô). 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, lợn) 

có xu hướng giảm tuy chậm từ 74,63% năm 2010 xuống 73,28% năm 2015. Cơ 

cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm tăng từ 21,7% năm 2010 tăng lên 23,48% 

năm 2015.  

Quy mô đàn trâu và bò tại tỉnh Nam Định có xu thế giảm, tuy nhiên sản lượng 

thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng (đạt 5,08%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 

đạt 161.780 tấn. Chất lượng đàn vật nuôi của Nam Định ngày càng được nâng cao, 

kể cả chất lượng con giống và kỹ thuật chăn nuôi.  

 Quy hoạch đến năm 2020: giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng bình quân  

5,2 %/năm (theo giá cố định), chiếm tỷ trọng 46,6 % trong cơ cấu giá trị ngành 

nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020: 

a. Đàn bò: đến năm 2020, đàn bò đạt 45.000 con (trong đó: đàn bò sữa 5.000 

con); sản lượng thịt đạt trên 3.500 tấn, sản lượng sữa 7.500 tấn. 

b. Đàn trâu: ổn định đàn trâu khoảng 7.000 con theo hướng cung cấp thực 

phẩm, sản lượng thịt hơi khoảng 800 tấn. 

c. Đàn lợn: Đến năm 2020 đạt 850.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 

172.000 tấn; sản lượng lợn sữa xuất khẩu 5.000-7.000 tấn. 

d. Đàn gia cầm: Chuyển đổi nhanh phương thức chăn nuôi theo hướng trang 

trại tập trung. Quy hoạch đến năm 2020 có 7,5 triệu con; sản lượng thịt gia cầm đạt 

20.000 tấn. Sản lượng trứng năm 2020 đạt 322 triệu quả. 
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8. Ngành thủy sản 

 Nam Định cũng là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để nuôi trồng và khai 

thác thủy sản. Năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 15.961 ha, với tốc độ 

tăng trưởng bình quân 0,35%/năm giai đoạn 2010 - 2015. Sản lượng đạt 76.973 

tấn, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12,52%/năm. Sản lượng thủy sản khai thác 

đạt 44.579 tấn, chiếm tỷ trọng 36,67% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng 

đạt 3,53%/năm.    

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 121.552 tấn, với tốc độ tăng 

trưởng bình quân 8,86%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất thủy sản có tốc độ tăng trưởng bình 

quân 6,5%/năm (theo giá cố định năm 2010). 

- Nuôi tôm thương phẩm: ổn định diện tích nuôi tôm là 3.800 ha, trong đó 

nuôi thâm canh và bán thâm canh là 1.000 ha; sản lượng đạt 4.175 tấn. 

- Nuôi cua biển: ổn định diện tích nuôi cua đạt 1.000 ha, sản lượng đạt 800 - 

1.000 tấn.  

- Nuôi cá biển trong đầm nước lợ: diện tích 850 ha, sản lượng đạt 3.800 tấn.  

- Nuôi ngao thương phẩm: diện tích 1.800 ha, sản lượng đạt 31.200 tấn. 

- Nuôi cá rô phi đơn tính: diện tích là 455 ha, sản lượng 2.970 tấn.  

- Nuôi tôm càng xanh: diện tích 300 ha, sản lượng 350 tấn.  

- Nuôi cá truyền thống: diện tích nuôi 8.500 ha, đạt sản lượng 34.500 tấn. 

- Sản xuất giống thủy sản các loại: sản xuất khoảng 5,27 tỷ con giống các loại, 

trong đó giống tôm sú 240 triệu con, tôm chân trắng 160 triệu con, cua 22 triệu 

con, nhuyễn thể 3.405 triệu con, cá biển 33 triệu con, cá nước ngọt 1.400 triệu 

con.. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Năm 2015, lĩnh vực khai thác lâm sản chiếm tỷ trọng lớn nhất 92,58%, trồng và 

chăm sóc rừng chiếm 5,89%, thu nhặt sản phẩm từ rừng chiếm 0,31%, dịch vụ lâm 

nghiệp chiếm 1,22%.  

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Nam Định năm  2015 đạt 5.713 ha 

(rừng phòng hộ đạt 2.592 ha, rừng đặc dụng 3.121 ha), trong đó diện tích rừng hiện 

có đạt 3.111 ha toàn bộ là rừng trồng.   

* Quy hoạch đến năm 2020: Giá trị sản xuất toàn ngành lâm nghiệp chiếm 

6,38% trong cơ cấu giá trị sản xuất toàn ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp.  
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10. Ngành sản xuất muối 

Nam Định với trên 70 km bờ biển, đây là lợi thế, tiềm năng để phát triển nghề 

biển nói chung và sản xuất muối nói riêng; sản xuất muối bằng phương pháp phơi 

cát là một trong những nghề truyền thống của Nam Định.  

Năm 2015, diện tích sản xuất muối tỉnh Nam Định đạt hơn 600 ha, sản lượng 

ước đạt 32 nghìn tấn. 

* Quy hoạch tới 2020:  

- Phấn đấu giữ diện tích sản xuất muối ổn định 550 ha (Giao Thủy 315 ha, Hải 

Hậu 195 ha và Nghĩa Hưng 40 ha). 

- Năng suất đạt trên 110 tấn/ha 

- Sản lượng đạt trên 60.000 tấn 

- Sản xuất muối sạch: Năm 2020 đạt trên 50% diện tích. 
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11. Ngành thủy lợi 

 Phân khu thuỷ lợi toàn tỉnh được chia thành 3 khu thuỷ lợi : 

a. Khu thuỷ lợi bán sơn địa Hữu Đáy: Bao gồm diện tích phía Hữu Đáy của 5 

xã thuộc huyện Thanh Liêm, 4 xã của huyện Kim Bảng, 1 phường và xã của thị xã 

Phủ Lý. Diện tích tự nhiên của toàn khu là 16634 ha, trong đó diện tích canh tác là 

3090ha, diện tích cần tiêu là 3767ha. 

Toàn khu có 22 trạm bơm trong đó có 9 trạm bơm tưới, 3 trạm bơm tiêu và 11 

trạm bơm tưới tiêu kết hợp 

b. Khu thuỷ lợi Tả đáy- Bắc Châu: Khu thuỷ lợi Tả Đáy - Bắc Châu có diện 

tích tự nhiên là 23.328 ha, trong đó diện tích canh tác là 13.760 ha. Diện tích cần 

tiêu là 21.435ha. 

Trong khu đã có 40 trạm bơm, trong đó có 4 trạm bơm tưới, 10 trạm bơm tiêu 

và 26 trạm bơm tưới tiêu kết hợp cùng với mạng lưới kênh mương.   

c. Khu thuỷ lợi Tả Đáy- Nam Châu: Bao gồm diện tích của huyện Lý Nhân, 

Bình Lục, phần Tả Đáy của huyện Thanh Liêm và thị xã Phủ Lý. Có diện tích tự 

nhiên: 45.201 ha, diện tích canh tác: 27.113 ha, với diện tích cần tiêu là 42.956 ha. 

Nằm trọn trong hệ thống 6 trạm bơm điện Hà Nam nên vấn đề tưới tiêu chủ 

yếu là vẫn phụ thuộc vào hệ thống các trạm bơm lớn.  

Công trình phòng chống lũ: Hệ thống đê điều toàn tỉnh hiện có: 88,1km đê 

cấp 1, đê cấp 2 là 222,5 km, đê cấp 3,4,5 là 44,5 km bao trong vùng phân chậm lũ. 

Ngoài ra còn có 232 cống dưới đê, 35 tuyến kè trên hệ thống đê trung ương, đê địa 

phương và đê  vùng phân chậm lũ. 

Nhìn chung hiện trạng của các công trình phòng chống lũ của tỉnh đã tương 

đối đáp ứng được nhiệm vụ phòng chống lũ. Tuy nhiên còn có nhiều vấn đề cần 

quan tâm. 

 Định hướng phát triển thủy lợi đến năm 2020: Hạn chế ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn, đảm bảo cung cấp nước tưới cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bao 

gồm diện tích đất trồng lúa, mạ màu, cây công nghiệp, cây vụ đông, diện tích nuôi 

trồng thủy sản, diêm nghiệp cũng như các ngành kinh tế khác và đời sống dân sinh.  

Đảm bảo tiêu úng cho diện tích đất phía trong đê của tỉnh, tập trung giải quyết 

tiêu cho các vùng thấp, khó tiêu thường úng, ngập hàng năm và hỗ trợ tiêu cho một 

phần diện tích ngoài đê. 

Duy trì dòng chảy trên các sông trục của hệ thống góp phần giảm thiểu ô 

nhiễm, sự cạn kiệt nguồn nước và cải thiện môi trường sinh thái. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Các cơ sở chế biến nông sản: 

Thời gian qua, Nam Định đã coi phát triển làng nghề là một trong những nội 

dung để tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn. Đến năm 2015, toàn tỉnh có 129 

làng nghề, với 310 cơ sở, 23.600 hộ sản xuất và trên 55.200 lao động. Trong số 

129 làng nghề, có 80 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận, 29 làng nghề 

truyền thống. Số xã trên địa bàn tỉnh có làng nghề chiếm 39%. Giá trị sản xuất làng 

nghề năm 2016 đạt gần 4.000 tỷ đồng, chiếm 49% giá trị sản xuất ngành nghề 

nông thôn. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất làng nghề bình quân khoảng 

10%/năm. Sản phẩm chủ yếu của làng nghề Nam Định là đồ gỗ, mây tre đan, may 

mặc, thêu ren, cơ khí, cây cảnh… Trong đó, sản phẩm may mặc có tốc độ tăng 

trưởng mạnh nhất trong những năm gần đây. Các sản phẩm làng nghề có thị trường 

tại địa phương, trong nước và nước ngoài như cơ khí, đúc đồng, mây tre đan, thêu 

ren. Đã có nhiều sản phẩm làng nghề của tỉnh Nam Định có uy tín tại các thị 

trường lớn trong và ngoài nước. 

Định hướng phát triển làng nghề của tỉnh là song song bảo tồn, phát triển làng 

nghề truyền thống có thế mạnh và tiềm năng để phát huy bản sắc văn hóa địa 

phương; tập trung phát triển thị trường để phát triển cả về số lượng và quy mô các 

làng nghề. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bồi dưỡng trình độ 

quản lý cho các chủ cơ sở làng nghề. Khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học 

công nghệ mới vào sản xuất làng nghề để nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm. Từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, bảo đảm hài 

hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế với lợi ích môi trường./.Hệ thống giao thông ở 

nông thôn : 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

Giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ các 

nguồn vốn Trung ương, ODA… để hoàn thiện và đầu tư mới nhiều công trình hạ 

tầng giao thông trọng điểm như: các Quốc lộ 21, 21B kéo dài, 37B, 38B; các tỉnh 

lộ 485, 488, 488B, 488C, 489, 490C, 487, 489C; Đại lộ Thiên Trường, cầu Tân 

Phong, đường nối cầu Tân Phong với Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21…Thực hiện 

chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh đã nâng cấp mới trên 6.000 km đường nông 

thôn.   

Để tiếp tục bứt phá về phát triển hạ tầng giao thông theo hướng kết nối vùng, 

tăng khả năng kết nối giữa đường bộ với đường thủy, Bộ GTVT đầu tư Cụm công 

trình luồng qua cửa Lạch Giang với giá trị xây lắp 110 triệu USD theo dự án WB6 

xây dựng hạ tầng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc.  

Hạ tầng mạng lưới điện cũng được tỉnh chú trọng nâng cấp phục vụ sản xuất, 

kinh doanh và sinh hoạt của đã nâng cấp nhiều công trình thủy lợi trọng điểm như: 

cống, trạm bơm An Lá, kênh tiêu Kinh Lũng, kênh tưới đường Vàng, trạm bơm 

Nam Hà; nâng cấp 257 trạm biến áp, 137 km đường dây trung thế, 1.264 km 

đường dây hạ thế tại huyện Nam Trực...  
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã huy động được 11.564,466 tỷ đồng để 

phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó: vốn ngân sách 26,8%, vốn tín dụng 25,8%, 

vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 5,2%, còn lại tới 42,2% là vốn huy 

động từ  doanh nghiệp, người dân ủng hộ. Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Nam Định 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, Nam Định đã có 112 xã (53,6% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới (vượt 18,6% kế hoạch), 1 huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. 

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 

năm 2016 có thêm 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017 có thêm 31 xã, 2- 3 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018 có thêm 14 xã, 3 – 4 huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới. Năm 2019 có thêm 7 xã và các huyện còn lại đạt chuẩn nông thôn 

mới, để tỉnh Nam Định đủ điều kiện xét công nhận là tỉnh nông thôn mới. Năm 

2020 tỉnh Nam Định phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó là 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% trường mầm non, 90% trường trung học cơ sở và 

trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 60% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

mức độ II; % số xã có đường trục xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đường liên 

thôn được cứng hoá đạt chuẩn; hệ thống kênh mương các xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm 

mỗi năm từ 1 – 1,5%; xây dựng nghĩa trang tại 100% xã; xây dựng hệ thống thoát 

nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư với 95% số hộ gia đình nông thôn được 

dùng nước hợp vệ sinh; 100% dân số đô thị được dùng nước sạch. 

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

đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới Nam Định 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 22.289.231 triệu đồng, tăng 10.110.952 triệu đồng so với năm 2010, trong đó 

đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 1.025.125 triệu đồng (chiếm 

4,6% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

Giai đoạn 2015 - 2020, Nam Định 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)… 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 981.027 nghìn 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 78,31 nghìn USD, hàng lâm sản 

đạt 124,95 nghìn USD, hàng thủy sản đạt 112,29 nghìn USD. Các mặt hàng xuất 

khẩu là: hàng cói, mây tre đan, thịt đông lạnh 

 

 


