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TỈNH THÁI BÌNH 

1. Thông tin chung 

Thái Bình. là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam 

có tọa độ: 20°18′đến 20°44′độ vĩ bắc, 106°06′đến 106°39′độ kinh đông. Trung 

tâm tỉnh là thành phố Thái Bình cách thủ đô Hà Nội 110 km về phía đông nam, 

cách thành phố Hải Phòng 70 km về phía tây nam. Thái Bình tiếp giáp với 5 

tỉnh, thành phố:  

- Phía Bắc giáp Hải Dương. 

- Phía Tây bắc giáp Hưng Yên. 

- Phía Đông bắc giáp Hải Phòng. 

- Phía Tây giáp Hà Nam. 

- Phía Tây và Tây Nam giáp Nam Định. 

- Phía Đông là biển Đông (vịnh Bắc Bộ). 

Địa hình khá bằng phẳng với độ dốc thấp hơn 1%; độ cao phổ biến từ 1-2 m 

trên mực nước biển, thấp dần từ bắc xuống đông nam. Thái Bình có bờ biển dài 

52 km. Tỉnh này có 4 con sông chảy qua: phía bắc và đông bắc có sông Hóa dài 

35 km, phía bắc và tây bắc có sông Luộc (phân lưu của sông Hồng) dài 53 km, 

phía tây và nam là đoạn hạ lưu của sông Hồng dài 67 km, sông Trà Lý (phân lưu 

cấp 1 của sông Hồng) chảy qua giữa tỉnh từ tây sang đông dài 65 km. Các sông 

này tạo ra 4 cửa sông lớn: Diêm Điền (Thái Bình), Ba Lạt, Trà Lý, Lân. 

Tỉnh có cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, có các cửa biển và đường giao 

thông thuận tiện, nguồn nước dồi dào, gần các trung tâm đô thị, công nghiệp lớn 

của vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là nơi chuyển 

giao và tiếp nhận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, dự án đầu tư và có lợi thế về 

tiêu thụ hàng nông sản (đặc biệt là nông sản tươi sống). 

Thái Bình là tỉnh có truyền thống và trình độ thâm canh trong sản xuất lương 

thực, thực phẩm ở ĐBSH, đất đai màu mỡ và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho 

trồng 2 - 3 vụ/năm, nên cơ cấu cây trồng vật nuôi, khá phong phú, đa dạng. 

 

 



 

 

2 

2. Dân số và lao động 

Dân số của tỉnh Thái Bình tính đến 31/12/2015 là 1.789,2 nghìn người. 

Trong đó, dân số thành thị là 187,5 nghìn người, chiếm 10,48%, dân số nông 

thôn là 1.601,7 nghìn người, chiếm 89,52%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 1.128 

người/km2, cao nhất là thành phố Thái Bình với tỷ lệ 2.734 người/km2. Tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 8,8‰. Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất 

sinh thô liên tục giữ trong khoảng 15‰-15,5‰ (năm 2011 là 15,5‰ và năm 

2015 là 15,1‰ ). 

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 1.420 nghìn người 

(chiếm 79,37% dân số toàn tỉnh), với tốc đô ̣ tăng bình quân 0,45%/năm giai 

đoaṇ 2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 1.160 nghìn người, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo chiếm 18,72%. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn 0,78%. Cơ cấu lao 

động chuyển dịch theo xu hướng tích cực.  

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: 

- Dân số trung bình năm 1.796 nghìn người. 

- Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân khoảng 0,1‰/năm. 

- Giải quyết việc làm cho khoảng 33 nghìn lao động/năm. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 56,5%. 

- Cơ cấu lao động nông lâm thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ  

đạt: 29% - 45% - 26%; 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Giai đoạn 2011 - 2015, Thái Bình 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 31.099 tỷ đồng, năm 2015 đạt 41.587 tỷ đồng (đạt 

tốc độ tăng trưởng 7,54%/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 (12,65%/năm), khu vực nông lâm 

nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (3,16%/năm). Nhìn chung, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Bình luôn đạt mức cao trong số các tỉnh 

vùng đồng bằng sông Hồng.  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng khá nhanh. Năm 2011 đạt 20,79 

triệu đồng, năm 2015 đạt 29,46 triệu đồng (tăng 8,67 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 39,22%, công nghiệp và xây dựng đạt 

23,72%, dịch vụ và du lịch đạt 33,29%, thuế sản phẩm đạt 3,06%. Năm 2015 tỷ 

trọng tương ứng là: 33,81%; 28,57%; 33,45%; 4,17%. 

Thu ngân sách toàn tỉnh năm 2015 là 12.074,88 tỷ đồng, chi ngân sách năm 

2015 toàn tỉnh là 12.511,15 tỷ đồng. Tỉnh có nguồn thu ngân sách gần bằng các 

nguồn chi, mục tiêu những năm tiếp theo sẽ là có đóng góp vào ngân sách Nhà 

nước dựa trên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế xã 

hội. 

Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,6%/năm trở lên. 

- Giá trị sản xuất sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trên 2,5%/năm; công 

nghiệp, xây dựng tăng trên 13,8%/năm; dịch vụ tăng 8,9%/năm. 

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 25%; Công nghiệp, xây 

dựng đạt 40% và Dịch vụ đạt 35%. 

- GRDP bình quân đầu người đạt 2.300 - 2.500 USD. 

- Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2.000 triệu USD.  

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng trở lên, trong đó thu ngân sách 

nội địa từ thuế, phí đạt trên 4.000 tỷ đồng (không tính thu tiền sử dụng đất). 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 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 2011 cơ cấu khu vực nông nghiệp theo 

ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 86,91% - 0,08% - 13% thì 

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

của tỉnh giảm xuống 83,76%; tỷ trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 16,18% 

tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong khu vực 

nông nghiệp (chiếm 0,06% tổng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng 2,54%/năm giai đoạn 2011 - 2015 trong đó 

tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (5,05%/năm), dịch vụ tăng 3,09%/năm, trồng 

trọt tăng 0,71%/năm. Ngành lâm nghiệp giảm 3,17%/năm. Ngành thủy sản đạt 

tốc độ tăng trưởng 9,3%/năm. 

Trong nội bộ 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 57,16% năm 2011 xuống còn 53,17% năm 2015), 

lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng dần (từ 38,36% năm 2011 lên 42,25% năm 

2015). Cơ cấu ngành dịch vụ tăng tương đối ít từ 4,48% năm 2010 lên 4,58% 

năm 2015. 

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng trồng, 

chăm sóc rừng và giảm dần tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản khác. Tỷ trọng khai 

thác gỗ có xu hướng giảm (từ 89,55% năm 2011 xuống 86,37% năm 2015) trong 

khi đó tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng có xu hướng tăng (từ 4,23% năm 2010 

lên 7,4% năm 2015). Trồng và chăm sóc rừng ngày càng được chú trọng và 

giảm việc khai thác lâm sản, điều này đã quan tâm đến bảo tồn và phát triển 

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

Trong nội bộ ngành thủy sản, tỉnh đang giữ tỷ trọng nuôi trồng thủy sản cao 

(đạt 73,8% năm 2011 và đạt 73,73% năm 2015); tỷ trọng khai thủy sản từ tự 

nhiên còn ở mức thấp (chỉ chiếm 26,2% năm 2011 và 26,27% năm 2015).  

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành nông lâm thủy sản giai đoạn 

2016-2020 đạt: 2,5%/năm, trong đó: trồng trọt 0,4%; chăn nuôi 3,5%; thủy sản 

6%. 

- Tỷ trọng các ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đến năm 

2020 là: Trồng trọt 32%; chăn nuôi 31%, dịch vụ 6,9%, lâm nghiệp 0,1% và 

thủy sản 30%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 108.598 ha chiếm 

68,46% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 93.738 ha chiếm 86,32% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 85.841 ha, chiếm 91,58% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 79.544 ha, chiếm 92,66% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 7.898 ha, chiếm 8,43% diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 885 ha, chiếm 0,81% tổng diện tích đất nông 

nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 885 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 12.953 ha, chiếm 11,93% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất làm muối có 50 ha 

- Đất nông nghiệp khác có 972 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 96.052 ha, giảm 12.546 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 3.434 ha còn 76.110 ha. Đất trồng cây lâu năm có 

4.544 ha, giảm 3.354 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 2.755 ha, tăng 1.870 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 665 ha lên 17.520 ha vào năm 2020. 

- Đất làm muối ổn định 50 ha. 

- 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 tăng 

giá trị cây rau, đậu (từ 22,99% năm 2011 lên 29,82% năm 2015) và cây lương 

thực có hạt giảm (từ 63,08% năm 2011 xuống 59,36% năm 2015), giảm ít tỷ lệ 

giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 6,94% năm 2011 xuống còn 

4,67% năm 2015). Trong đó, giá trị sản xuất về nhóm cây lương thực vẫn chiếm 

vai trò chủ đạo. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 122,74 triệu 

đồng, tăng 19 triệu đồng so với năm 2010.  

 Tới năm 2020, tỉnh Thái Bình đặt chỉ tiêu tỷ trọng giá trị sản xuất ngành 

trồng trọt chiếm 32% trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp, với mức tăng 

trưởng bình quân 0,4 %/năm. 

- Tỷ lệ diện tích đất canh tác được tích tụ với quy mô từ 02 ha trở lên đạt trên 

50%; 

- Diện tích trồng trọt áp dụng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt 

(VietGap) đạt 25%; 

- Sản lượng nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng: Lúa gạo 10%; rau củ quả 

10%; ngô 20%; 

- Diện tích đất lúa bảo đảm tiêu thụ nội tỉnh, sản xuất hàng hóa, và góp phần 

đảm bảo an ninh lương thực và đời sống dân sinh; 

- Diện tích ngô: Khoảng 12.500 ha/năm, tăng 1.956 ha so với hiện nay, chủ 

yếu tăng ở vụ Xuân do chuyển từ đất lúa sang trồng ngô, mỗi năm tăng khoảng 

400 ha; 

- Diện tích rau gieo trồng các loại: Khoảng 37.765 ha/năm, trong đó: Diện 

tích khoai tây khoảng 6.000 ha (vụ Xuân 500 ha, vụ Đông 5.500 ha); diện tích 

rau chuyên canh tăng từ 1.800 ha lên 2.500 ha. 
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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 

khá mạnh từ 74,41% năm 2011 xuống 68,93% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất 

của nhóm gia cầm tăng từ 13,29% năm 2011 tăng lên 29,27% năm 2015.   

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và bò tại tỉnh Thái Bình có xu thế 

giảm, tuy nhiên sản lượng thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng (đạt 5,07%/năm). 

Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 243.796 tấn. Chất lượng đàn vật nuôi của Thái 

Bình ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống và kỹ thuật chăn 

nuôi. Sở dĩ đạt được như vậy là nhờ chính sách phát triển nông thôn mới giai 

đoạn 2011 - 2015 cũng như việc giảm thiểu chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ và 

phát triển chăn nuôi tập trung.  

 Quy hoạch đến năm 2020: Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 

tỷ trọng 31% trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020, 

tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3,5%/năm. Cụ thể đối với các loại vật nuôi: 

- Ổn định đàn lợn khoảng 1 - 1,1 triệu con, tăng đàn bò lên 100 nghìn con, 

tăng đàn gia cầm lên 13 triệu con (trong đó đàn gà 10 triệu con); 

- Duy trì đàn lợn nái chiếm khoảng 18% tổng đàn lợn. Tăng tỷ lệ đàn lợn nái 

lai và lợn nái ngoại lên 75% tổng đàn vào năm 2020; 

- Tăng số lượng các cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và lớn lên 1.000 

trang trại; 

- Đưa 40% số điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh vào 

các cơ sở giết mổ đã được quy hoạch; 

- Sản lượng thịt bò tăng 80-90% thông qua việc tăng cường phối giống bằng 

thụ tinh nhân tạo bò lai Sind với nhóm bò Zebu. 
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8. Ngành thủy sản 

 Thái Bình cũng là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để nuôi trồng và khai 

thác thủy sản. Thái Bình là một trong số ít những tỉnh trong vùng Đồng bằng 

Sông Hồng có giá trị sản xuất ngành thủy sản chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu 

kinh tế ngành nông nghiệp. Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích nuôi trồng 

thủy sản năm 2015 đạt 14.689 ha, tăng trưởng bình quân 2,12%/năm. Sản lượng 

nuôi trồng năm 2015 đạt 118.500 tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 9,08%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 64.500 tấn, chiếm tỷ trọng 

35,25% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng đạt 8,35%/năm. Sản lượng 

khai thác thủy sản biển tăng khá là nhờ thời tiết thuận lợi, năng lực khai thác 

tăng, nhất là tàu đánh bắt xa bờ tăng, tàu thuyền làm dịch vụ thủy sản đảm bảo 

khâu cung ứng, tiêu thụ và tăng thời gian bám biển.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 183.000 tấn, tốc độ tăng 

trưởng đạt 8,82%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Thủy sản vẫn giữ vị trí có tỷ trong cao trong giá trị sản xuất ngành nông 

nghiệp, đạt 30%. Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định năm 2010) đạt tốc 

độ tăng trưởng bình quân 6 %/năm. Cụ thể đối với 1 số giống thủy sản nuôi chủ 

lực: 

- Lượng giống thủy sản được cung cấp bởi địa phương chiếm 75%; 

- Khoảng 25% sản phẩm thủy sản là sản phẩm chế biến; 

- Diện tích ngao 4.100 ha, sản lượng 123.000 tấn; 

- Diện tích nuôi tôm sú xen ghép cá rô phi 3.000 ha và nuôi cá các loại (cá 

vược, cá song, cá bống bóp); 

- Cá rô phi: 2.500 ha, sản lượng: 37.500 tấn; 

- Sản lượng khai thác 70.000 tấn. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh đang dần chú trọng việc trồng và bảo vệ rừng 

đồng thời giảm khai thác lâm sản. Tuy vậy trong năm 2015, giá trị sản xuất 

trong lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 86,37%, 

trồng và chăm sóc rừng chiếm 7,4%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 6,23%.  

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Thái Bình năm  2015 đạt 885 ha (rừng 

phòng hộ đạt 301.263,2 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 3.709 ha toàn bộ 

là diện tích rừng trồng. Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 2.993 m3 tăng 

gấp 2,52 lần so với năm 2010, để lấy củi là 8.084 ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 

tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 đạt 0,1%/năm (theo giá cố định 2010). 
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10. Ngành sản xuất muối 

Thái Bình là môṭ trong những tỉnh có làng nghề làm muối theo phương pháp 

phơi cát. Xã Thụy Hải, huyêṇ Thái Thụy là địa phương duy nhất của Thái Bình 

hiện còn duy trì nghề làm muối.  

Từ năm 2011- 2013, xa ̃Thuỵ Hải được tiếp nhận Dư ̣án “Xây dựng mô hình 

Tổ hợp tác và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất muối sạch” tại HTX Đại 

Đồng do Trung tâm Khuyến nông Thái Bình triển khai. Tham gia thưc̣ hiêṇ dư ̣

án, diêm dân đa ̃xây dưṇg đươc̣ Tổ Hơp̣ tác để hỗ trơ ̣nhau trong sản xuất và tiêu 

thu ̣sản phẩm, đồng thời áp duṇg công nghê ̣mới, thay đổi vị trí chắt lọc truyền 

thống từ sát ô kết tinh ra giữa ruộng phơi cát để giảm nhe ̣sức lao đôṇg, và phơi 

nước muối đã cô đặc trên nền bạt HĐPE. Những công đoaṇ này đa ̃giảm được 

sức lao động và cải thiêṇ chất lươṇg sản phẩm vì muối phơi trên nền bạt sẽ trắng 

và ít tap̣ chất hơn; 

Công nghệ sản xuất muối được cải tiến giúp năng suất và chất lươṇg muối 

nâng lên đáng kể, đời sống diêm dân phần nào đươc̣ cải thiêṇ... Tuy nhiên, diêm 

dân ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tác động của biến 

đổi khí hậu, thời tiết không theo quy luật mùa nên rất khó khăn cho người sản 

xuất muối. Ngoài ra, những năm qua, một lượng lớn muối từ nơi khác được 

chuyển về địa phương bán với giá rẻ cạnh tranh với muối sản xuất tại địa 

phương do vậy muối của HTX sản xuất ra rất khó tiêu thụ và thu nhập ngày 

công của xã viên rất thấp. Thu nhập bình quân 01 lao động chỉ từ 150.000 - 

200.000 đồng/tháng, trong khi nghề sản xuất muối đòi hỏi lực lượng lao động 

khỏe maṇh và phải lao động trong môi trường nắng nóng khắc nghiệt...do vậy, 

nguồn nhân lực của HTX hết sức khó khăn, số lao động còn đang làm muối có 

tuổi đời cao từ 50 tuổi trở lên, nhiều hộ không có lao động để tiếp tục làm muối 

nên đã bỏ sản xuất.   

Giải pháp phát triển nghề muối đến năm 2020, các ngành chức năng cần có 

sự đầu tư tu bổ, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi (nạo vét sông tưới 

trục chính); cứng hóa kênh tiêu chính; cứng hóa mương tưới nội đồng; sửa chữa 

phai cống, máy đóng mở cống; tu bổ ô phơi. Đồng thời, áp dụng tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng muối; cơ cấu lại nghề sản xuất 

muối theo hướng sản xuất hàng hóa có sự gắn kết với doanh nghiệp, đầu tư và 

thương mại hóa sản phẩm. Đối với diện tích sản xuất muối kém hiệu quả cần có 

chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang những mô hình sản xuất khác phù 

hợp, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. 
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11. Ngành thủy lợi 

 Do vị trí đặc biệt, hệ thống thuỷ lợi của Tỉnh chia thành 2 khu vực độc lập: 

Bắc (phía Bắc sông Trà), Nam (phía Nam sông Trà). 

- Hệ thống đê: bao gồm các tuyến đê chính ven sông Hồng, sông Trà Lý, 

dài gần  540 km, và đê ven biển dài 337 km. Còn lại là các đê bối, đê bao. 

- Hệ thống ngòi đồng nội : chằng chịt, dàn trải tương đối đồng đều trên mặt 

bằng toàn Tỉnh và mật độ bình quân khá cao là : 4 - 6 km sông/kênh/1 km2. 

Hệ thống Bắc, gồm sông chính là Tiên Hưng, tiêu cho gần hết diện tích 

phía Bắc (khoảng : 58.057 ha) và tiêu cho: 86% diện tích của lưu vực (khoảng 

82967 ha). Hệ thống Nam Thái Bình, đảm nhận tưới cho hầu hết diện tích 

(khoảng 43.732 ha) và tiêu cho 70 % diện tích của lưu vực (59.782 ha).  

Toàn hệ thống, có tổng chiều dài sông khoảng 1.936 km, trong đó các trục 

sông lớn có khoảng 500 km. 

- Cống đập nội đồng: Tổng số có khoảng: 1.992 cống đập, trong đó có 386 

cống, đập chính. 

- Hệ thống động lực: Các trạm bơm lớn: số trạm bơm lớn là 22 trạm, diện 

tích tưới là 4.200 ha, diện tích tiêu là 27.600 ha; Hệ thống trạm bơm điện nhỏ 

khoảng 2.100 trạm, với 1.956 máy, tổng công suất 24.142 CV, tưới cho khoảng 

80.000 ha, và tiêu cho khoảng 10.500 ha; Kênh mương sau trạm bơm khoảng 6.021 

km hiện đã được kiên cố  hóa. 

 Mục tiêu quy hoạch thủy lợi tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020: Nâng 

cao hiệu quả phục vụ của hệ thống thủy lợi đối với yêu cầu phát triển nông 

nghiệp, các ngành kinh tế và bảo vệ môi trường nước, cụ thể: Đáp ứng nhu cầu 

cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; bảo đảm tưới chủ động 100% diện 

tích lúa, nâng tần suất tưới lên 85%; Đảm bảo năng lực cấp nước phục vụ phát 

triển công nghiệp với mức cấp 50 - 100m3/ngày/ha xây dựng; Tiêu thoát nước và 

bảo vệ môi trường nước: Tăng cường khả năng tiêu thoát nước với tần suất đảm 

bảo 5 ÷ 10%, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng; đảm 

bảo môi trường nước trong các hệ thống thủy lợi đạt tiêu chuẩn nước tưới và 

nước sinh hoạt. 

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng: Hệ thống đê 

biển, đê cửa sông đảm bảo mức tối thiểu chống được bão cấp 9, cấp 10, triều 

trung bình; hệ thống đê sông bảo đảm chống được lũ tương ứng với mực nước 

sông Hồng tại trạm Long Biên là 13,1m. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong thiết kế, thi công và quản 

lý khai thác các công trình thủy lợi theo hướng hiện đại hoá; nâng cao hiệu quả 

quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy trên 90% năng lực 

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

 Ngành nghề nông thôn: 

Giai đoạn 2010 - 2015, phong trào khôi phục, phát triển nghề và làng nghề 

liên tục phát triển. Ðến năm 2015, UBND tỉnh Thái Bình đã cấp bằng công nhận 

145 làng nghề, trong đó: huyện Hưng Hà có 52 làng nghề, xã nghề, huyện Kiến 

Xương có 40 làng, huyện Quỳnh Phụ có 35 làng, các địa phương khác có từ 15 

đến 20 làng, xã nghề. 

Phát triển nghề và làng nghề ở Thái Bình đã mang lại lợi ích kinh tế -xã hội 

khá lớn. Năm 2000, giá trị sản xuất (tính theo giá cố định 2010) của các làng 

nghề mới đạt 660 tỷ đồng, đến năm 2015, đạt 7.127 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng 

giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng vạn 

lao động nông thôn.  

Năm 2015, giải quyết việc làm cho hơn 150.000 người. Nhiều nơi, giá trị sản 

xuất của nghề và làng nghề chiếm từ 45 -50% trong tổng giá trị sản xuất của các 

ngành kinh tế, đưa tốc độ phát triển kinh tế địa phương thời gian qua tăng bình 

quân 13 -14%/năm. 

Thái Bình đặt mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu trở thành tỉnh công nông 

nghiệp theo hướng hiện đại và có từ 50 -70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ðể 

duy trì, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, tỉnh có chính sách quan 

tâm đến công tác đào tạo, truyền nghề, dạy nghề; tôn vinh các doanh nghiệp, 

nghệ nhân, thợ giỏi; ưu tiên tăng nguồn vốn khuyến công, vốn đào tạo dạy nghề, 

truyền nghề. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng cụm công 

nghiệp gắn với hệ thống xử lý môi trường. Có chính sách ưu tiên làng nghề 

truyền thống, đăng ký xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên 

thị trường.  

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

 Thái Bình có mạng lưới giao thông tương đối đồng bộ. Giai đoạn 2010 - 

2015 tỉnh đã phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn với 

chủ trương huy động đóng góp từ nhân dân, nhà nước hỗ trợ một phần đưa Thái 

Bình trở thành địa phương dẫn đầu cả nước tạo cơ sở để tỉnh thực hiện những 

công trình lớn góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thái 

Bình là tỉnh có mạng lưới vận tải thủy phát triển, đội tàu biển tư nhân mạnh nhất 

toàn quốc với khoảng 15.000 tấn phương tiện vận tải sông, 8.300 tấn phương 

tiện vận tải pha sông biển, 12.000 tấn phương tiện vận tải biển. Cảng Diêm Điền 

đã được bộ Giai thông vận tải công nhận là cảng biển tổng hợp, đang nâng cấp 

cho tàu 600 tấn vào cảng, lượng hàng thông qua dự kiến 500.000 tấn/năm.  

Đến nay, Thái Bình đã có hơn 100 km quốc lộ, hơn 300 km tỉnh lộ, 500 km 

huyện lộ; 100% số xã, phường có đường ô tô về trung tâm. Mạng lưới vận tải 

đáp ứng tốt nhu cầu giao thương nội tỉnh và với cả nước. Tỉnh có hiện nhiều 
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doanh nghiệp vận tải với nhiều loại hình vận tải như: trung chuyển container, xe 

khách chất lượng cao, xe buýt, taxi phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao lưu kinh tế - 

văn hóa của địa phương. 

- Mục tiêu phát triển hạ tầng nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020: 

+ Về hạ tầng giao thông: Xây dựng hoàn thành các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ và 

giao thông nông thôn có tính huyết mạch liên vùng trong tỉnh và liên kết với tỉnh 

lân cận, thường xuyên duy tu bảo đảm giao thông thông suốt, thuận lợi, an toàn 

trong mọi tình huống, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để phát triển và 

quản lý giao thông vận tải gắn với đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa giao thông vận tải. 

+ Về hạ tầng thủy lợi: Ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn 

mới, bảo đảm tưới, tiêu nước cho diện tích lúa, cây vụ đông, vùng sản xuất hàng 

hoá và nuôi thủy sản tập trung. Đầu tư xây dựng các đập ngăn mặn xâm nhập, 

tiếp tục tu bổ, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, đẩy mạnh xây dựng kết cấu 

hạ tầng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình đã đạt được những 

kết quả quan trọng, trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, với sự tham gia 

tích cực của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân. Đến năm 2015, toàn 

tỉnh có 1 huyện, 164 xã (62,36%) đạt chuẩn nông thôn mới, 18 xã đạt 15- 18 tiêu 

chí, chiếm 6, 84%; 75 xã đạt 10- 14 tiêu chí, chiếm 28,52%; 6 xã đạt 9 tiêu chí, 

chiếm 2, 28%; bình quân toàn tỉnh năm 2015 đạt 16,53 tiêu chí, tăng trên 11 tiêu 

chí so với năm 2010. 

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 15 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 75% số xã 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; 92,8% số trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ 

nghèo giảm mỗi năm khoảng 1%/năm; 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 được dùng 

nước sạch; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị và 90% 

ở nông thôn; trên 100% cơ sở sản xuất mới và 90% cơ sở sản xuất cũ có hệ 

thống xử lý chất thải 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 Thái Bình 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 hiện hành thực hiện cho các ngành 

kinh tế là 20.904.987 triệu đồng, tăng 5.278.596 triệu đồng so với năm 2010, 

trong đó đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 1.450.570 triệu đồng 

(chiếm 6,94% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

Giai đoạn 2015 - 2020, Thái Bình 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 1.275,4 

triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 22,2 triệu USD, hàng 

thủy sản đạt 10,6 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu là: gạo, thủy sản, thực 

phẩm chế biến. 

 

 


