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 THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nằm chếch 

về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng Sông Hồng, có vị trí từ 20°53' 

đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông. Phía Bắc giáp các 

tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; phía Nam giáp Hà Nam, Hòa Bình; phía Đông 

giáp Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên; phía Tây giáp Hòa Bình, Phú Thọ. 

Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn 

hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. hiện có 30 đơn vị hành 

chính cấp huyện – gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã – và 584 đơn vị hành chính 

cấp xã – gồm 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn. 

Trong mối quan hệ khu vực và quốc tế, thủ đô Hà Nội có nhiều lợi thế về vị 

trí địa lý- chính trị, lịch sử phát triển lâu đời và là đô thị trung tâm quan trọng 

của Việt Nam, có sức hút và tác động rộng lớn đối với quốc gia trong khu vực 

và quốc tế. 

Phát triển không gian Thủ đô Hà Nội được đặt trong mối quan hệ vùng Thủ 

đô Hà Nội với mối quan hệ tương hỗ hai chiều. Trong đó Thủ đô Hà Nội tác 

động đến vùng bằng việc thể hiện vai trò là đầu tàu, trung tâm tăng trưởng kinh 

tế, thúc đẩy toàn vùng phát triển thông qua sự mở rộng, lan toả các hoạt động 

kinh tế, đô thị hóa ra các tỉnh xung quanh. Vùng tác động đến Thủ đô Hà Nội 

bằng việc cung cấp cho Hà Nội nguồn thực phẩm, nguồn lao động, quĩ đất phát 

triển cho các khu chức năng mang tính chất liên kết và chia sẻ chức năng vùng. 

Hà Nội là trung tâm đầu mối giao thông đối ngoại đường bộ, đường sắt, 

đường hàng không quốc gia, quốc tế, có điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác 

khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối mang tính liên vùng như: 

Vùng Hà Nội - Vĩnh Phúc - Hưng Yên khai thác sông Hồng. Vùng Hà Nội - Hà 

Nam giải quyết tiêu thoát nước mặt và các giải pháp bảo vệ môi trường sông 

Đáy. Vùng Hà Nội - Hòa Bình xây dựng Nghĩa trang liên Vùng và bảo vệ nguồn 

nước sông Đà. Vùng Hà Nội - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh - Hưng Yên 

khai thác và quản lý khu xử lý chất thải rắn liên vùng.  

II. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG  

Từ khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008 đến nay, thành phố Hà Nội có 

quy mô dân số đứng thứ hai toàn quốc (đứng sau Thành phố Hồ Chí Minh). 

Năm 2015, Hà Nội có trên 7.390,9 nghìn người, trong đó dân số khu vực thành 

thị là 3.629,5 nghìn người, chiếm 49,11% tổng dân số toàn thành phố, khu vực 

nông thôn có 3.761,4 nghìn người, chiếm 50,89%. 

Với tốc độ tăng dân số nhanh, lực lượng lao động của thành phố cũng dồi 

dào hơn. Theo thống kê, Hà Nội là một trong 5 thành phố có lượng cung ứng lao 

động lớn nhất cả nước. Năm 2015, số lao động từ 15 tuổi trở là 3.747.000 người, 

chiếm 50,7% tổng dân số toàn thành phố. 
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Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, do đó nhu cầu 

lao động tại Hà Nội giữ vị trí cao so với các địa phương khác. Số lao động có 

nhu cầu giải quyết việc làm tại Hà Nội tăng đều hàng năm, ngoài lao động tại 

chỗ còn có một lượng lao động từ các địa phương khác. Để đáp ứng nhu cầu 

này, thành phố đã thực hiện kế hoạch phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn cả 

về số lượng lẫn quy mô, nên phần nào đã đáp ứng được nhu cầu việc làm cho 

người lao động. Đến năm 2015 số người có việc làm chính thức trong các loại 

hình doanh nghiệp chiếm khoảng 52,8% tổng dân số trên địa bàn. 

Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,11%, trong đó lao động qua 

đào tạo nghề là 38,45%. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Hà Nội vẫn 

chưa cao, mất cân đối giữa cung - cầu lao động, đặc biệt năng lực của lao động 

chưa đáp ứng được nhu cầu đang là yếu tố cản trở tiến trình phát triển kinh tế - 

xã hội của Hà Nội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng khoảng 3,5%/năm. Tuy 

nhiên, số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật phân bố không đều, chủ yếu 

tập trung ở vùng đô thị, các quận nội thành. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ở 

khu vực nông thôn còn thấp. Do đó, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn 

Hà Nội rất cần được quan tâm triển khai để nâng cao chất lượng lao động trong 

khu vực nông nghiệp. 

Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 có quy mô dân số đạt mức 8,5 triệu người và 

khoảng 9,2 triệu người năm 2030; Dự kiến nhu cầu lao động của Hà Nội cho 

phát triển kinh tế - xã hội vào khoảng 130.000-150.000 người/năm. Như vậy, 

đến năm 2020, nhu cầu lao động cho toàn bộ nền kinh tế Hà Nội là hơn 4,5 triệu 

người và khoảng 5,5 – 6 triệu người vào năm 2030. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 70 – 75% vào năm 2020 và khoảng 80% vào năm 2030. Đưa Thủ đô 

trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và có tầm cỡ khu vực. 

Năm 2015, toàn thành phố ước giảm được 6.550 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ 

nghèo giảm còn 1,5%. Một số quận, huyện đạt chỉ tiêu giảm nghèo cao là: Hà 

Đông, Mỹ Đức, Long Biên, Tây Hồ, Gia Lâm… 

III. CƠ CẤU KINH TẾ  

1. Thực trạng phát triển kinh tế TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015  

- Về tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Giai đoạn 2011 - 

2015, tốc độ tăng bình quân GRDP thành phố Hà Nội là 9,23%/năm, năm 2015 

đạt 382.200 tỷ đồng (theo giá cố định 2010). Cụ thể: ngành nông lâm thủy sản 

có tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP 2,47%/năm, đạt 16.177 tỷ đồng; ngành 

công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, đạt 158.722 tỷ đồng; ngành thương mại, 

dịch vụ tăng 9.99%/năm, đạt 207.301 tỷ đồng. 

- Về cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế của thành phố có sự chuyển dịch đúng 

hướng (giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản, tăng dần dịch vụ du lịch và 

ngành công nghiệp, xây dựng). Tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản giảm từ 

5,83% năm 2010 xuống còn 4,42% năm 2015 và đạt 25,199 tỷ đồng theo giá 

hiện hành; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng ổn định ở mức trên 41,7%, đạt 
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237.872 tỷ đồng; Ngành dịch vụ, du lịch tăng từ 52,41% lên 53,85% đạt 306.975 

tỷ đồng. 

2. Một số định hướng chính đến năm 2020 và 2030 

Theo báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà 

Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” định hướng phát triển kinh tế 

của thành phố như sau: 

 - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 11-12% thời kỳ 2016-

2020 và khoảng 9,5-10% thời kỳ 2021-2030. Đến năm 2020, GDP bình quân 

đầu người của Hà Nội đạt 7.100-7.500 USD, năm 2030 đạt 16.000 -17.000 USD 

(tính theo giá thực tế). 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố theo hướng Dịch vụ - Công 

nghiệp - Nông nghiệp; dịch vụ chất lượng cao và trình độ cao đóng vai trò trọng 

yếu trong cơ cấu kinh tế Thủ đô. Đến năm 2020, trong cơ cấu GDP: tỷ trọng khu 

vực dịch vụ chiếm 55,5 - 56,5%; công nghiệp - xây dựng 41 - 42% và nông 

nghiệp 2 - 2,5%. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu trên địa bàn bình quân là 13-14% 

thời kỳ 2016-2020. 

IV. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN  

1. Thực trạng phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản thành phố Hà Nội  

- Về tốc độ tăng trưởng: Năm 2015, giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy 

sản của thành phố đạt 32.876 tỷ đồng (theo giá cố định 2010), tốc độ tăng trưởng 

giai đoạn 2010 - 2015 đạt bình quân 4,03%/năm. Trong đó giá trị sản xuất nông 

nghiệp đạt 30.234 tỷ đồng, tăng bình quân 3,67%/năm; giá trị sản xuất lâm 

nghiệp 58 tỷ đồng, tăng bình quân 1,07%/năm; giá trị sản xuất thủy sản 2.584 tỷ 

đồng, tăng bình quân 9,01%/năm. 

- Về cơ cấu: Năm 2015, trong tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy sản, 

tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố chiếm 91,9%, ngành 

lâm nghiệp chiếm 0,2%, ngành thủy sản chiếm 7,9%. Trong ngành nông nghiệp, 

ngành chăn nuôi chiếm 49,6%, đạt 20.931 tỷ đồng (giá hiện hành); ngành trồng 

trọt chiếm 46,2%, đạt 19.471 tỷ đồng; ngành dịch vụ và các hoạt động khác 

chiếm 4,2%, đạt 1.780 tỷ đồng. 

2. Một số định hướng chính đến năm 2020 và 2030 

Theo báo cáo “Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 

2020, định hướng 2030” đã được UBND TP Hà Nội  phê duyệt tại Quyết định 

số 17/2012/QĐ-UBND, một số định hướng phát triển ngành nông lâm nghiệp, 

thủy sản như sau: 

Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng năng suất và chất lượng cao, 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Ưu tiên phát triển những 

cây, con có lợi thế; giảm dần diện tích sản xuất cây lương thực đi đôi với việc 

phát triển lúa chất lượng cao; tăng sản xuất rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn 
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quả nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao 

hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng đất, nguồn nước, lao động và vốn đầu tư. 

Chuyển mạnh phát triển chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, tập trung ngoài 

khu dân cư; Theo định hướng ổn định tổng đàn lợn và gia cầm tăng nhanh đàn 

bò sữa, phát triển đàn bò thịt. Phát triển thủy sản theo hướng tập trung thâm 

canh, tăng nhanh năng suất, phát triển bền vững. 

Một số chỉ tiêu cụ thể: Tăng trưởng bình quân GDP giai đoạn 2011-2020 là 

1,5-2,0% /năm; giai đoạn  2021-2030 đạt 1,2-1,5% năm. Tốc độ tăng trưởng 

bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020 là 1,85%/năm; giai 

đoạn 2021-2030 đạt khoảng 1,5%/năm. Tỷ trọng kinh tế nông nghiệp trong GDP 

Thành phố năm 2020 khoảng 2%-2,5%. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 

năm 2020: Trồng trọt 34,5%; chăn nuôi 54,0%, thủy sản 11,5%. Giá trị sản xuất 

nông nghiệp 01 ha đất nông nghiệp (giá thực tế): năm 2020 đạt trên 340 triệu 

đồng. 

V. SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

Đến 31/12/2015, Thành phố có 197.795,43 ha đất nông nghiệp. Trong đó: 

- Diện tích đất trồng lúa có 111.267,5 ha (trong đó: đất chuyên trồng lúa 

102.245,65 ha), giảm 8.998,98 ha so với năm 2010.  

- Đất trồng cây hàng năm khác có 25.585,72 ha, tăng 399 ha so với năm 

2010. 

- Đất trồng cây lâu năm 20.197,14 ha, tăng 1.875,91 ha so với năm 2010. 

- Đất rừng phòng hộ có 4.706,56 ha; Đất rừng đặc dụng 10.289,16 ha; Đất 

rừng sản xuất 7.284,46 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 13.614,25 ha, tăng 911,07 ha so với năm 2010.  

- Đất nông nghiệp khác có 4.850,65 ha, tăng 1.288,39 ha so với năm 2010. 

2. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 

Giai đoạn 2016-2020, đất nông nghiệp toàn thành phố có 174.428,53 ha, 

giảm 23.363,92 ha so với hiện trạng. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: Đến năm 2020, có  95.002,73 giảm 16.264,74 ha so với hiện 

trạng. Trong đó, đất chuyên trồng lúa 92.000,0 ha, giảm 10.245,65 ha do chuyển 

sang các mục đích khác. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Đến năm 2020, Thành phố có 15.551,03 ha, 

giảm 10.034,69 ha do chuyển sang các mục đích khác. 

- Đất trồng cây lâu năm: Đến năm 2020, Thành phố có 17.256,85 ha đất 

trồng cây lâu năm, giảm 2.940,29 ha so với hiện trạng. 

- Đất rừng phòng hộ: Đến năm 2020, Thành phố có 8.970,0 ha, tăng 4.263,44 

ha so với hiện trạng. 



 5 

- Đất rừng đặc dụng: Đến năm 2020, Thành phố có 11.178,40 ha, tăng 

889,24 ha so với hiện trạng. 

- Đất rừng sản xuất: Đến năm 2020, Thành phố có 6.507,99 ha đất rừng sản 

xuất, giảm 776,47 ha so với hiện trạng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Đến năm 2020, Thành phố có 14.894,71 ha đất 

nuôi trồng thủy sản tăng 1.280,46 ha so với hiện trạng.  

- Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác: Đến năm 2020, Thành phố có 

5.066,8 ha đất nông nghiệp khác tăng 216,15 ha so với hiện trạng.  

3. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 

Chuyển đổi đất lúa, màu có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có 

giá trị cao hơn như trồng rau, cây cảnh, hoa, trồng cây ăn quả, nuôi thuỷ sản. 

Mở rộng quy mô diện tích các loại sản phẩm có giá trị như trồng rau, hoa cây 

cảnh, cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản. 

Đầu tư cải tạo, thâm canh tăng vụ trên đất lúa, phát triển diện tích vụ đông ở 

các loại đất có điều kiện. 

Sử dụng có hiệu quả các loại đất còn có khả năng mở rộng là: đất bãi bồi ven 

sông, bán ngập ven sông. 

VI. NGÀNH TRỒNG TRỌT 

1. Thực trạng phát triển ngành trồng trọt  

- Về diện tích: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn Thành 

phố đạt 294.322 ha. Trong đó, lúa cả năm đạt 200.531 ha; ngô 21.073 ha; cây 

chất bột có củ 6.744 ha; mía 52 ha; cây có hạt chứa dầu 24.044 ha; rau, đậu, hoa 

cây cảnh 38.090 ha; cây gia vị và dược liệu hàng năm 701 ha; cây hàng năm 

khác 3.138 ha.  

- Về Năng suất: Tuy thời tiết trong những năm qua có biến đổi thất thường 

nhưng một số cây trồng chủ yếu vẫn cho năng suất cao như: Lúa cả năm đạt 

58,3 tạ/ha; ngô có năng suất đạt 48,7 tạ/ha; khoai lang đạt 98,4 tạ/ha; sắn 196,3 

tạ/ha; dong giềng đạt 212,5 tạ/ha; Năng suất các loại cây có hạt chứa dầu: Đậu 

tương đạt 15 tạ/ha; lạc 22,8 tạ/ha; vừng 4,7 tạ/ha. Rau các loại năng suất đạt 

206,1 tạ/ha;  

- Về sản lượng: sản lượng lúa cả năm năm 2015 toàn Thành phố đạt được 

1.169,46 nghìn tấn; ngô cả năm đạt 102,59 nghìn tấn; các loại cây lấy củ có chất 

bột: Khoai lang cả năm đạt 39 nghìn tấn; sắn 35 nghìn tấn; dong giềng 14 nghìn 

tấn; các loại cây có hạt chứa dầu: Đậu tương 30 nghìn tấn; lạc 9 nghìn tấn. 

Nhóm rau, đậu, hoa, cây cảnh: Rau các loại 655 nghìn tấn. 

2. Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020 

- Quy hoạch cây lương thực: 
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+ Cây lúa: Đến năm 2020, diện tích đất canh tác trồng lúa là 92,2 nghìn ha; 

tổng diện gieo trồng lúa cả năm khoảng 150 - 152 nghìn ha. Năng suất năng suất 

lúa bình quân toàn thành phố sẽ ổn định ở mức 58 - 60 tạ/ha. 

+ Cây ngô: diện tích gieo trồng khoảng 23 nghìn ha, năng suất bình quân trên 

55 tạ/ha, sản lượng khoảng 125 nghìn tấn. 

- Quy hoạch phát triển rau đậu thực phẩm: Đến năm 2020 diện tích gieo 

trồng đạt khoảng 34 nghìn ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau an toàn vùng 

tập trung khoảng 6,5 nghìn ha canh tác, sản lượng đạt khoảng 380 nghìn tấn 

(chiếm khoảng 40 - 45% sản lượng rau đậu thực phẩm của Hà Nội sản xuất). 

- Phát triển hoa, cây cảnh: Diện tích canh tác sản xuất hoa, cây cảnh của 

Thành phố đến năm 2020 đạt 2.300 ha (diện tích gieo trồng khoảng 4.600 ha).  

- Phát triển cây công nghiệp hàng năm 

+ Sản xuất đậu tương: đến năm 2020 diện tích giảm còn khoảng 30 - 31 

nghìn ha, năng suất bình quân đạt trên 20 tạ/ha. 

+ Sản xuất lạc: diện tích còn khoảng 5.000 ha, đạt năng suất trên 24 tạ/ha. 

- Phát triển cây lâu năm: 

+ Phát triển cây ăn quả: Diện tích đến năm 2020 đạt 17.000 ha: trong đó ưu 

tiên phát triển một số loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao có lợi thế của Hà Nội, 

bao gồm: 440 ha bưởi (trồng mới:100 ha, thâm canh 340 ha), cam Canh 110 ha 

(trồng mới: 50 ha, thâm canh: 60 ha), nhãn chín muộn: 210 ha (trồng mới: 85 ha, 

thâm canh: 125 ha), chuối sử dụng giống nuôi cấy mô: 700 ha, tạo thành vùng 

sản xuất hàng hoá chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao thu nhập 

và đời sống nông dân. 

+ Cây chè: đến năm 2020 diện tích khoảng 2,7 - 3,0 nghìn ha, năng suất chè 

búp tươi đạt từ 80 tạ/ha trở lên. 

3. Định hướng phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030 

Tăng nhanh diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Mở rộng diện tích cây trồng có chất lượng cao; sản phẩm an toàn như hoa, 

rau an toàn, cây ăn quả. 

Giảm nông sản chế biến thô, tăng nhanh nông sản qua chế biến để đạt được 

giá trị gia tăng lớn 

Phát triển nông nghiệp gắn chặt với hình thành vành đai xanh, vùng trồng rau 

sạch, lúa chất lượng cao, vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng hoa, cây cảnh gắn 

với hệ thống phân phối tiện lợi cho người dân. Nâng cao NS, chất lượng hàng 

nông sản, an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị sản xuất/đơn vị 

diện tích đất NN.  

Hình thành các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh quy mô lớn: 
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- Vùng sản xuất rau đậu thực phẩm, vùng rau an toàn, rau cao cấp ở Đông 

Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì; khu vực ven sông Đáy và bãi sông Hồng 

thuộc các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, 

Thường Tín, Phú Xuyên và Ứng Hoà và một số địa bàn thuộc các huyện. 

- Vùng hoa, cây cảnh phát triển tập trung ở các huyện Mê Linh, Từ Liêm, 

Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đan Phượng, Quốc Oai, Hoài Đức, Thường Tín, 

TX Sơn Tây. Đưa diện tích trồng hoa, cây cảnh đến năm 2020 ổn định khoảng 

4,6 nghìn ha gieo trồng (khoảng 2,3 nghìn ha canh tác). 

- Vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao: Bố trí vùng sản xuất lúa hàng 

hoá chất lượng cao tập trung với quy mô khoảng 40 nghìn ha đất canh tác tại các 

huyện, trong đó chủ yếu tập trung tại các huyện trọng điểm lúa của Thành phố 

là: Ứng Hoà, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Oai, 

Thường Tín. 

- Phát triển các vùng sản xuất cây ăn quả, tập trung đầu tư phát triển các cây 

ăn quả đặc sản để củng cố và nâng cao thương hiệu sản phẩm trên thị trường: 

cam Canh, bưởi Diễn (vùng bãi ven sông Hồng, sông Đáy), nhãn chín muộn 

vùng đồi gò ... Đưa diện tích trồng cây ăn quả đến năm 2020 khoảng 17 nghìn 

ha. 

- Vùng trồng chè: Chủ yếu thuộc các xã vùng đồi, gò các huyện: Ba Vì, Sóc 

Sơn, Chương Mỹ. 

VII. NGÀNH CHĂN NUÔI 

1. Thực trạng phát triển ngành chăn nuôi  

- Về tổng đàn: số lượng đàn gia súc tại thời điểm 1/10/2015: Đàn trâu có 

25,4 nghìn con; Đàn bò có 141,9 nghìn con, trong đó đàn bò sữa là 15 nghìn 

con; Đàn lợn có 1.548,3 nghìn con, trong đó đàn lợn thịt 1.381 nghìn con, lợn 

nái 164,5 nghìn con; Tổng đàn gia cầm có 25.429 nghìn con. 

- Về sản lượng: Tổn sản lượng thịt lơi các loại đạt 318 nghìn tấn. Trong đó: 

thịt trâu hơi đạt 1.504 tấn; thịt bò 9.396 tấn; thịt lợn 307.098 tấn; thịt gà 63.201 

tấn; thịt vịt 15.706; thịt ngan 2.778 tấn;… Sản phẩm chăn nuôi không qua giết 

thịt như sữa tươi đạt 34.990 tấn; trứng gà 704.536 nghìn quả; trứng vịt 446.857 

nghìn quả; trứng ngan ngỗng 6.009 nghìn quả. 

2. Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020 

- Phát triển chăn nuôi lợn: Tổng đàn lợn năm 2020 đạt khoảng 1,4 - 1,5 triệu 

con, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 340 nghìn tấn .  

- Phát triển chăn nuôi trâu, bò:  

+ Bò thịt: đến năm 2020, quy mô đàn bò thịt khoảng 150 - 155 nghìn con, 

sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 8,0 nghìn tấn.  

+ Bò sữa: số lượng đàn bò sữa đạt 20.000 con; sản lượng cũng như chất 

lượng sữa được nâng cao, đến năm 2020 khoảng 36 nghìn tấn. 
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+ Đàn trâu: dự kiến tổng đàn là 16 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

khoảng 700 - 800 tấn/năm.  

- Phát triển chăn nuôi gia cầm: tổng đàn gia cầm khoảng 15 triệu con/năm. 

Đưa sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng đạt trên 66 nghìn tấn vào năm 2020. 

- Phát triển một số con nuôi khác: Xây dựng một số mô hình con nuôi mới 

trên địa bàn các huyện như nuôi dê, thỏ tại các huyện vùng đồi gò (Ba Vì, TX 

Sơn Tây, Quốc Oai, Mỹ Đức,...). Phát triển đàn ong lấy mật đến năm 2020 toàn 

Thành phố có trên 20 nghìn đàn ong. 

3. Định hướng phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2030 

Tăng cường phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Tăng tỷ trọng 

chăn nuôi có chất lượng cao. Giảm nông sản chế biến thô, tăng nhanh nông sản 

qua chế biến để đạt được giá trị gia tăng lớn 

Hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tại các địa phương: 

- Vùng phát triển chăn nuôi đại gia súc: Chăn nuôi bò thịt thương phẩm, bò 

sữa  tại các huyện vùng đồi gò và vùng bãi bồi ven sông Đà, sông Hồng, sông 

Đuống, sông Cà Lồ…; 

- Vùng phát triển chăn nuôi gia cầm: chủ yếu tại các huyện vùng đồi gò, một 

số xã vùng bãi;  

- Chăn nuôi lợn thương phẩm ở hầu hết ở các huyện. 

VIII. THỦY SẢN 

1. Thực trạng phát triển ngành thủy sản:  

Năm 2015, diện tích nuôi trồng thuỷ sản, trên địa bàn toàn Thành phố đạt 

21.140 ha. Tổng lượng thuỷ sản 2015 đạt 88 nghìn tấn (sản lượng 85.667 tấn; 

sản lượng tôm 41 tấn), trong đó: sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 86.755 tấn, sản 

lượng thuỷ sản khai thác 1.246 tấn. 

2. Quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 

Trong giai đoạn phát triển tới năm 2020, sản xuất thủy sản Hà Nội chuyển 

mạnh theo hướng thâm canh, bán thâm canh trên cơ sở ứng dụng nhanh, rộng 

các tiến bộ khoa học công nghệ về giống, kỹ thuật nuôi, thức ăn, phòng trừ dịch 

bệnh, ... nhằm tăng năng suất và đa dạng hóa loài nuôi. Đến năm 2020 về cơ bản 

các ao, hồ nuôi thủy sản tập trung ngoài khu dân cư được đầu tư nuôi theo 

phương thức bán thâm canh, thâm canh, nuôi theo hệ sinh thái VAC. Bên cạnh 

sản phẩm chủ lực là các loài, giống cá (cả truyền thống và loài, giống mới) cần 

chú trọng thúc đẩy phát triển quy mô sản xuất các loài thủy đặc sản như tôm 

càng xanh, ba ba, ếch, lươn. Đồng thời công nghệ nuôi cần đổi mới, đáp ứng 

tích cực yêu cầu phát triển thủy sản nuôi theo hướng sạch, an toàn vệ sinh thực 

phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong cung ứng sản phẩm cho thị 

trường Thủ đô. 
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Giai đoạn 2016 - 2020: diện tích nuôi trồng thuỷ sản khoảng 22.500 ha 

(trong đó diện tích tập trung có điều kiện đầu tư thâm canh 10,2 nghìn ha),  năng 

suất vùng nuôi trồng tập trung bình quân 17,5 tấn/ha, tổng sản lượng thủy sản 

đạt khoảng 212 nghìn tấn.  

3. Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Hà Nội: 

Với quỹ diện tích ruộng trũng có khả năng chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ 

sản sẽ thực hiện đầu tư cải tạo, chuyển đổi hàng năm khoảng 200 - 250 ha sang 

nuôi trồng thuỷ sản tập trung.  

Với diện tích các ao hồ hiện có, khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung nằm ngoài 

khu dân cư để phát triển theo hướng nuôi thâm canh và bán thâm canh, nâng cao 

hiệu quả khai thác/01 ha diện tích mặt nước. 

Với các hồ mặt nước lớn (ao hồ thủy lợi, du lịch) sẽ được đầu tư khai thác 

theo hướng kinh tế sinh thái, chủ yếu là bảo vệ, cải thiện môi trường nước và 

sinh vật nước gắn kết với tôn tạo cảnh quan, phát triển các hoạt động dịch vụ (du 

lịch, vui chơi, giải trí, ...). 

Cải tạo, nâng cấp diện tích các ao hồ nhỏ để nuôi các đối tượng thuỷ sản 

truyền thống, bảo vệ, cải thiện môi trường nước và sinh vật nước gắn kết với tôn 

tạo cảnh quan, phát triển các hoạt động dịch vụ.  

Đầu tư nuôi cá lồng bè trên một số sông (sông Bùi, sông Tích, sông Đà), hồ 

chứa nước (các hồ Quan Sơn, Suối Hai, Đồng Mô, Đồng Sương, Miễu, hồ Văn 

Sơn,...) kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái, du lịch, dịch vụ. Ổn định 

khoảng 800 lồng nuôi đến năm 2020. 

Phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện đến năm 2020 với 

quy mô vùng nuôi trồng thủy sản tập trung khoảng 3,1 nghìn ha, trong đó diện 

tích xây dựng mới từ chuyển đổi ruộng trũng khoảng 2,2 nghìn ha. 

IX. LÂM NGHIỆP 

1. Thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp:  

Năm 2015, diện tích rừng trồng mới trên địa bàn Thành phố đạt 218 ha. Diện 

tích rừng trồng được chăm sóc đạt 1.592 ha; diện tích rừng được giao khoán bảo 

vệ 11.207 ha; Số cây trồng phân tán 775 ngàn cây xanh các loại. Sản lượng gỗ 

khai thác cả năm sơ bộ đạt 9.535 m3; sản lượng củi 43.869 ste; tre 2.152 nghìn 

cây; nứa hàng 91 nghìn cây. 

2. Quy hoạch lâm nghiệp đến năm 2020 

Bảo vệ rừng hiện còn và rừng tạo mới (đã hết hạn đầu tư cơ bản): hàng năm 

từ 11,4  - 13,1 nghìn ha; Khoanh nuôi có trồng bổ sung: 406 ha; Nâng cấp rừng 

trồng trong rừng phòng hộ: 1.560 ha; Làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt: 315 ha 

;Trồng rừng 6.450 ha; Xây dựng trang trại rừng: 500 ha; Trồng cây phân tán: 10 

triệu cây. 

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng: 
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+ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ: 

Tổng diện tích rừng phòng hộ bảo vệ môi trường là: 9.000 ha, chủ yếu tập 

trung tại các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thị xã 

Sơn Tây và Chương Mỹ, trong đó nhiều nhất tại huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức.  

Rừng phòng hộ của Hà Nội là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, phòng hộ 

đầu nguồn cho các hồ lớn, nhỏ trong vùng như hồ Suối Hai, Đồng Mô, Ngải 

Sơn, Đồng Quan, Quan Sơn ... 

Do vậy, quản lý bảo vệ bằng được diện tích rừng hiện có đã đạt tiêu chuẩn 

của rừng phòng hộ bảo vệ môi trường (rừng tự nhiên, rừng thông, rừng trồng 

hỗn giao...). Cải tạo, nâng cấp một số rừng đã trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng 

phòng hộ, diện tích cây ăn quả chất lượng kém; trồng rừng mới trên đất chưa có 

rừng với tập đoàn cây đa mục đích phù hợp. Nâng tỷ lệ có rừng trong rừng 

phòng hộ từ 84,2% hiện nay lên >88% vào năm 2020. 

+ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng: 

Tổng diện tích rừng đặc dụng là: 13.546 ha, bao gồm: VQG Ba Vì, khu 

DTLSVH Hương Sơn, khu K9, khu Vật Lại 

Đối với rừng đặc dụng của Hà Nội cần thiết được bảo tồn các hệ sinh thái 

rừng, các nguồn gen quý hiếm, đa dạng sinh học cao, bảo vệ và làm đẹp cảnh 

quan rừng để rừng vừa phục vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ tham quan du 

lịch, góp phần PHBVMT và có thể cung cấp các đặc sản trong rừng phát triển 

kinh tế. 

Lấy nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ rừng là chính, chỉ trồng các loài cây đặc hữu, 

quý hiếm phục vụ bảo tồn và nghiên cứu khoa học.  

+ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng sản xuất:  

Tổng diện tích rừng sản xuất là: 4.161 ha, phân bố tại các huyện: Ba Vì, 

Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Thị xã Sơn Tây.  

Đối với rừng sản xuất của Hà Nội phải vừa tạo ra sản phẩm từ rừng có giá trị 

cao, vừa làm đẹp cảnh quan phục vụ du lịch, vừa có tác dụng PHBVMT.  

Bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng hiện có, khai thác khi rừng đến 

tuổi thành thục, trồng rừng mới trên đất chưa có rừng và trồng rừng thay thế sau 

khai thác theo hướng chuyển đổi cơ cấu rừng kinh tế (thâm canh, giống mới, đầu 

tư cao) bằng các loài cây đa tác dụng phù hợp có năng suất, chất lượng sản 

phẩm từ rừng cao. 

3. Định hướng bảo vệ và phát triển rừng 

Bảo vệ và phát triển rừng Hà Nội phải gắn với phát triển toàn diện và bền 

vững của các ngành kinh tế và phát triển tổng thể KTXH của Thủ đô. 

Đối với rừng tự nhiên: Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, làm giầu rừng 

đối với đối tượng rừng nghèo để vừa bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy chức 

năng phòng hộ của rừng, khoanh nuôi và tái sinh phục hồi rừng 
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Đối với rừng trồng và rừng phòng hộ: Cải tạo, nâng cao chất lượng rừng 

trồng (đặc biệt là rừng phòng hộ), phát triển bền vững; 

Đối với rừng sản xuất: phát triển rừng kinh tế gắn liền với rừng đa mục đích, 

để rừng vừa cho nhiều sản phẩm kinh tế (gỗ, lâm đặc sản, quả chất lượng cao...), 

vừa phòng hộ bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan góp phần phát triển du 

lịch...  

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt tập 

trung vào lĩnh vực giống cây trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây đặc sản ... công 

tác quản lý bảo vệ rừng. 

X. THỦY LỢI 

1. Thực trạng hệ thống thuỷ lợi 

- Hiện trạng công trình tưới: Tổng cộng có 921 công trình tự chảy và động 

lực, đảm bảo tưới 80%, trong đó: tưới bằng tự chảy từ các hồ đập chiếm 20% ở 

vùng núi, tưới động lực bằng các trạm bơm chiếm khoảng 70%. 

Hiện tại các công trình tưới trên địa bàn thành phố có công suất thiết kế 

175.911 ha, thực tế tưới chủ động cho 127.839 ha đạt 73% yêu cầu chủ yếu là 

đảm bảo cho diện tích canh tác, còn các diện tích trồng cây ăn quả ở các khu vực 

gò đồi, các diện tích canh tác nhỏ lẻ phân tán phải tưới nhờ trời.  

+ Về trạm bơm: Có 1.834 trạm bơm, trong đó có 1.267 trạm do các xã quản 

lý và 567 trạm do các công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thành phố quản lý. 

Trong 1.267 trạm do xã quản lý có 526 trạm (41,52%) đang hoạt động tốt và 741 

trạm (58,48%) đã xuống cấp. 

+ Về hồ chứa: Có 20 hồ chứa nước với tổng dung tích 164 triệu m3 nước. 

+ Kênh mương: Hệ thống kênh do các công ty thuỷ lợi Thành phố quản lý 

4.517 km cấp I, cấp II trong đó 203 km đã được kiên cố hoá, còn 4.314 km chưa 

kiên cố hoá. Kênh mương cấp 3 do xã quản lý 5.881,7 km, trong đó có 2.045,09 

km (34,77%)  đã kiên cố hoá, 3.836,6 km (63,23%) chưa được kiên cố hoá. 

- Hiện trạng công trình tiêu: Toàn thành phố có 208.633 ha diện tích cần tiêu, 

với 723 công trình đầu mối tiêu có diện tích thiết kế là 239.761 ha, song khả 

năng thực tế các công trình tiêu này chỉ đạt 164.096 ha (79% diện tích cần tiêu).  

Tiêu động lực bằng 455 trạm bơm các loại (tiêu thiết kế cho 187.407 ha), 

thực tế tiêu được cho 121.861 ha đạt 65%. Tiêu tự chảy bởi 268 cống (tiêu thiết 

kế cho 48.008 ha), thực tế tiêu được cho 39.590 ha đạt 82%. 

2. Quy hoạch thủy lợi thành phố Hà Nội đến năm 2020 

- Quy hoạch cấp nước: 

+ Vùng Hữu sông Đáy: Tiếp tục thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo sông 

Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; cải tạo, nâng cấp đấu nối tuyến 

kênh trạm bơm tiêu Săn - kênh trạm bơm tiêu Thụy Đức để chuyển nước từ sông 

Tích sang bổ sung vào sông Đáy với lưu lượng 20m/s; Cải tạo, nâng cấp trạm 
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bơm Xuân Phú (huyện Phúc Thọ); trạm bơm Trung Hà; Xây mới một số trạm 

bơm nhỏ ở các vùng chưa có công trình hoặc có công trình nhưng còn thiếu; 

Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng Hữu Đáy có thể tưới được cho 

44.679ha, trong đó: 38.490 ha lúa, rau màu, hoa cây cảnh là 1.495ha; 3.514ha 

đất nuôi trồng thủy sản và 1.180 ha đất cây quả và chè, còn lại 9.519 ha chủ yếu 

là các cây ăn quả, cây lâu năm nằm ở đồi gò và một số diện tích rau màu nằm rải 

rác ở bãi sông không bố trí được công trình tưới tập trung. 

+ Vùng Tả sông Đáy: Xây dựng trạm bơm tiêu kết hợp tưới Liên Mạc công 

suất 70 m3/s và cải tạo, nạo vét trục chính sông Nhuệ; Cải tạo các trạm bơm lấy 

nước dọc sông Hồng; Xây mới trạm bơm Thụy Phú II; xây dựng trạm bơm Xóm 

Cát, huyện Ứng Hòa; Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống tưới cho các vùng 

chuyên canh rau, hoa, cây ăn quả thuộc các huyện Từ Liêm; Đan Phượng, Hoài 

Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai; 

Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng tả Đáy có thể tưới được cho 

42.863 ha trong đó 33.720 ha lúa, rau màu, hoa cây cảnh là 3.425 ha, 5.423 ha 

đất nuôi trồng thủy sản và 295 ha đất cây quả. 

+ Vùng Bắc Hà Nội: Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm lấy nước dọc sông 

Hồng: trạm bơm Thanh Điềm (huyện Mê Linh) công suất 15 m3/s; trạm bơm Ấp 

Bắc (huyện Đông Anh) công suất 18 m3 /s; Xây mới: trạm bơm Thụy Lôi 

(huyện Đông Anh), trạm bơm Đồng Lạc (huyện Sóc Sơn), trạm bơm Đình 

Thông (huyện Sóc Sơn); Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nhỏ thuộc huyện Sóc 

Sơn; Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm Tăng Long, Cẩm Hà, Tân Hưng. 

Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng, Bắc Hà Nội có thể tưới được 

cho 25.172ha, trong đó: 9.910ha lúa; rau màu, hoa cây cảnh là 3.249ha, 1.384ha 

đất nuôi trồng thuỷ sản và 630ha đất cây quả và chè. 

- Quy hoạch tiêu, thoát nước: 

+ Vùng hữu sông Đáy: Tiếp tục cải tạo nâng cấp các trạm bơm tiêu đã xuống 

cấp, thiếu công suất đã được phê duyệt; Xây mới các trạm bơm tiêu tại các vùng 

đang bị ngập úng, năng lực công trình tiêu hiện có còn thiếu: trạm bơm Tây 

Đằng (huyện Ba Vì) công suất 4,5 m3/s tiêu cho 500 ha; trạm bơm Yên Sơn 

(huyện Quốc Oai): trạm bơm Cầu Đổ (huyện Mỹ Đức); các trạm bơm: Hữu Văn, 

Sông Đào, Trại Cốc (huyện Chương Mỹ) và trạm bơm Khúc Bằng, huyện 

Chương Mỹ công suất 40 m3/s để tiêu cho khu đô thị Xuân Mai; Cải tạo, nâng 

cấp kênh xả lũ hồ Đồng Mô; sông Hang; sông Cầu Dầm, sông Linh Khiêu phục 

vụ tiêu thoát cho đô thị Sơn Tây; cải tạo ngòi Ngang, ngòi Địa: ngòi Vài Cả, 

ngòi Nà Mương để tiêu thoát cho khu đô thị Hoà Lạc; 

Sau quy hoạch vùng hữu sông Đáy có diện tích được tiêu nước chủ động 

bằng động lực là 80.217 ha. 

+ Vùng tả sông Đáy: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tiêu 

nước trong lưu vực hệ thống thủy lợi sông Nhuệ; Xây mới trạm bơm Cao Viên 

(huyện Thanh Oai); xây dựng trạm bơm Phú Minh (huyện Phú Xuyên); xây 
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dựng trạm bơm tiêu Khai Thái 2; Nâng cấp, cải tạo, nạo vét các kênh, trục tiêu 

trong vùng; 

Sau quy hoạch vùng tả sông Đáy có diện tích được tiêu nước chủ động bằng 

động lực là 95.326ha. 

+ Vùng Bắc Hà Nội: Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm: Cẩm Hà, Thăng Long 

(huyện Sóc Sơn); trạm bơm tiêu Phương Trạch, Mạnh Tân, trạm bơm 19-5 

(huyện Đông Anh); Dương Hà, Phù Đổng, Thịnh Liên (huyện Gia Lâm); Xây 

mới các trạm bơm: Xuân Kỳ (huyện Sóc Sơn); trạm bơm Kim Lũ (huyện Sóc 

Sơn); trạm bơm Văn Khê (huyện Mê Linh); trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh (huyện 

Đông Anh); trạm bơm Long Tửu (huyện Đông Anh); Nâng cấp, cải tạo, nạo vét 

các sông, suối, kênh trục tiêu trong vùng; 

Sau quy hoạch vùng Bắc Hà Nội có diện tích được tiêu nước chủ động bằng 

động lực là 64.496 ha. 

XI. NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP 

1. Thực trạng ngành nghề và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Toàn thành phố có 996 HTX nông nghiệp; 1.291 trang trại các loại; 1.350 

làng nghề và làng có nghề, chiếm 58,8% số làng của toàn Thành phố (trong đó 

có 286 làng nghề đã được UBND Thành phố công nhận). Hoạt động của các 

HTX, các làng nghề và các trang trại đã thu hút được một lực lượng lao động 

đáng kể từ khu vực nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú như: 

Hàng dệt may, đồ gỗ, nông sản chế biến... góp phần tích cực trong chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các loại cây 

trồng, vật nuôi có giá trị hàng hoá cao. Tạo nên các mô hình sản xuất, kinh 

doanh có hiệu quả; tạo ra nhiều sản phẩm nông sản hàng hoá chất lượng cao cho 

thị trường và cho xã hội. Quan hệ hợp tác phát triển kinh tế trong nông thôn 

ngày càng được mở rộng. Nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp làm ăn có hiệu quả, 

các loại hình dịch vụ về xây dựng, vận tải, thương mại… phát triển đều khắp các 

vùng góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế khu vực nông thôn.  

Hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông nông thôn, điện, nước sạch được quan 

tâm đầu tư. 100% số thôn, xã có điện sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt; Các 

đường liên xã được nâng cấp, đường liên thôn và đường làng phần lớn được bê 

tông hóa; 100% số xã có trạm y tế (trong đó 77,6% trạm y tế xã có bác sỹ). Hệ 

thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, góp phần từng bước 

nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực nông thôn. Công trình nhà văn hoá, sân 

vận động thể thao ở nhiều nơi được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. 

Công tác vệ sinh môi trường bước đầu đã được quan tâm đầu tư, tỷ lệ xã, thôn 

được thu gom rác thải trên địa bàn thành phố đạt trên 74%. 

2. Quy hoạch đến năm 2020 và một số chỉ tiêu định hướng đến 2030  

- Về ngành nghề nông thôn: Đến năm 2030, Hà Nội sẽ có 1.500 làng có nghề 

(chiếm khoảng 65,33% so với tổng số làng ở ngoại thành thành phố); bảo tồn và 

khôi phục 21 làng; phát triển làng nghề kết hợp với du lịch ở 17 làng; hạn chế 
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phát triển hoặc chuyển hướng nghề mới, hoặc di dời vào cụm công nghiệp làng 

nghề ở 14 làng; nâng cấp cơ sở hạ tầng 70 làng.  

- Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn: Hình thành đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật, là đầu mối giao thông gắn với các trung tâm đô thị, đảm bảo kết 

nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung khu vực. 

 Thị trấn Phùng và vùng phụ cận: Hình thành trung tâm hành chính, chính trị, 

kinh tế thương mại, văn hóa, thể dục thể thao huyện Đan Phượng. Phát triển 

theo mô hình sinh thái mật độ thấp, mở rộng không gian về phía Đông Bắc và 

Tây Nam, gồm phần đất thuộc các xã Song Phượng, Đan Phượng, Thượng Mỗ, 

Tân Hội, kết nối với tuyến đường Tây Thăng Long. Duy trì cấu trúc truyền 

thống trong các khu dân cư hiện có, xác định các khu phát triển mới nhằm giãn 

dân, di dân trong các khu vực làng xóm, bổ sung quỹ đất bố trí các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ dân cư địa phương. 

 Định hướng phát triển khu dân cư nông thôn: Từng bước chuyển dịch nông 

thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa chất lượng 

cao cung ứng sản phẩm cho nhu cầu Thủ đô. 

 Cụm làng dọc bờ sông Hồng (thuộc các xã Hồng Hà, Trung Châu A, Thọ 

Xuân, Thọ An, Trung Châu B) và các cụm làng dọc bờ sông Đáy (thuộc xã 

Phương Đình, Đồng Tháp, Song Phượng): Bảo tồn các giá trị làng nông nghiệp 

lâu đời. Phát triển dịch vụ, du lịch, giải trí sinh thái. Các khu vực làng xóm nằm 

ngoài đê, trong hành lang thoát lũ, dần từng bước di chuyển vào các khu di dân, 

tái định cư phía trong đê. 

 Cụm làng giáp với thị trấn Phùng (thuộc các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ, 

Thượng Mỗ): Hình thành những khoảng không gian sinh thái ngăn cách với đô 

thị. Phát triển các tiện ích về không gian sinh thái nông nghiệp nông thôn, như 

nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, giải trí ẩm thực… 

XII. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1. Thực trạng phát triển nông thôn 

Năm 2015, GRDP bình quân đẩu người 3.600 USD - gấp 1,8 lần so với năm 

2010. Giá trị sản phẩm nông nghiệp thu hoạch trên 1 ha đất nông nghiệp (giá 

thực tế) ước đạt 233 triệu đồng/ha; Hạ tầng nông thôn ngày càng được đổi mới, 

nâng cấp; hệ thống đê điều, công trình thủy lợi được củng cố đảm bảo phục vụ 

sản xuất, an toàn phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai; đời sống 

vật chất và tinh thần của nông dân được nâng cao một bước; góp phần giữ vững 

an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. 

- Về tỷ lệ hộ nghèo: Năm 2015, toàn thành phố ước giảm được 6.550 hộ 

nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. Một số quận, huyện đạt chỉ tiêu giảm 

nghèo cao là: Hà Đông, Mỹ Đức, Long Biên, Tây Hồ, Gia Lâm. 

- Về xây dựng nông thôn mới: Năm 2015 có 179/386 xã đạt tiêu chí NTM 

(chiếm 47,9% tổng số xã), vượt kế hoạch Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 
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XV đề ra là 4,6%. Ngoài huyện Đan Phượng đã được Thủ tướng Chính phủ 

công nhận đạt chuẩn NTM, Thành phố Hà Nội còn có 3 huyện Thanh Trì: 13/15 

xã (đạt 86,67%), huyện Hoài Đức: 15/19 xã (đạt 78,95%) và huyện Đông Anh: 

18/23 xã (đạt 78,26%). 

- Nâng cao đời sống của nông dân: Đời sống nông dân không ngừng được cải 

thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã tăng từ 

14,0 triệu đồng (năm 2011) lên 28,6 triệu đồng (năm 2014) và hết năm 2015 đạt 

33 triệu đồng/người/năm. 

2. Một số chỉ tiêu phát triển nông thôn chủ yếu đến năm 2020  

- Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020: 8,5-9,0%, trong đó: - 

Dịch vụ: 7,8-8,3%; Công nghiệp - xây dựng: 10-10,5%; Nông nghiệp: 3,5- 4%.  

- Cơ cấu kinh tế năm 2020: Dịch vụ: 61-62%; Công nghiệp - xây dựng: 35-

36,5%; Nông nghiệp 2,5-3,0%. 

- GRDP bình quân/người: 140-145 triệu đồng (tương đương 6.700-6.800 

USD).  

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 70-75% tổng số xã (tăng thêm 110-130 

xã so với năm 2015).  

- Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo: 70 - 75%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ theo chuẩn mới: dưới 1,2%. 

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%, trong đó 

nước sạch: 50%; tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch: 95-100%. 

3. Định hướng phát triển nông thôn đến năm 2030 

Phát triển nông thôn Hà Nội theo mô hình “Nông thôn mới”. Tập trung phát 

triển giao thông nông thôn, nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên thôn, tái định 

cư tại chỗ dân cư có tuyến đường mới hoặc mở rộng đi qua. Các trung tâm xã 

tiếp cận với làng xóm và các khu dịch vụ đô thị bằng hệ thống giao thông được 

nâng cấp và xây dựng mới. Bảo tồn các nghề truyền thống di tích lịch sử văn 

hóa tôn giáo, cảnh quan thiên nhiên gắn với khai thác du lịch và giải trí. Hình 

thành các khu nông nghiệp công nghệ cao (vùng lúa năng suất cao, vùng sản 

xuất rau sạch theo công nghệ tiên tiến, duy trì và mở rộng các vùng trồng rau, 

hoa quả truyền thống, vùng chăn nuôi tập trung …). Kiểm soát, hạn chế phát 

triển lấy đất nông nghiệp để xây dựng mới, mở rộng không theo quy hoạch. Xây 

dựng các khu sản xuất làng nghề tập trung ở ngoài khu dân cư làng xóm, giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề. Đối với nhà ở nông thôn, khuyến 

khích phát huy phát triển giá trị kiến trúc, bảo tồn không gian làng xóm truyền 

thống.  

XIII. ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 
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1. Đầu tư phát triển khu vực nông thôn Hà Nội 

Đầu tư phát triển khu vực nông thôn Hà Nội được quan tâm và tăng nhanh 

bắt đầu từ năm 2012, khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai 

mạnh mẽ, tập trung chủ yếu vào việc xây dựng phát triển hạ tầng nông nghiệp, 

nông thôn. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2014 lũy kế là 23,1 nghìn tỷ đồng, 

trong đó, từ ngân sách nhà nước là 17,7 nghìn tỷ đồng (ngân sách Thành phố 7,1 

nghìn tỷ đồng; ngân sách các huyện, thị xã 9,4 nghìn tỷ đồng; ngân sách cấp xã 

1,2 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, huy động đóng góp ngoài ngân sách để đầu tư là 

5,5 nghìn tỷ đồng (doanh nghiệp, tổ chức đóng góp 2,4 nghìn tỷ đồng; nhân dân 

đóng góp 3,1 nghìn tỷ đồng). Như vậy, tỷ trọng đầu tư phát triển khu vực nông 

thôn trong đầu tư phát triển từ ngân sách Thành phố chiếm khoảng 17,6%. 

 Giai đoạn 2016-2020, một mặt tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, nông thôn bằng nguồn vốn ngân 

sách và đóng góp của doanh nghiệp và người dân, mặt khác cần khuyến khích 

phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường đầu tư cho sản xuất nông nghiệp 

thông qua các kênh: tín dụng ngân hàng, các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khuyến 

nông và các quỹ khác,… đồng thời tích cực giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ, ưu 

đãi vốn vay… Phổ biến, hướng dẫn cho các hộ dân vay vốn ngân hàng theo 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ với nhiều ưu đãi, 

hạn mức cao hơn, đối tượng được vay rộng hơn. Ngoài ra cần tích cực triển khai 

thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ưu đãi trong đầu tư hạ tầng sản xuất nông 

nghiệp đã được ban hành: tiếp tục thực hiện Quyết định 16/2012/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2012 quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn giai đoạn 2012-2016; triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND 

Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp 

chuyên canh tập trung giai đoạn 2014-2020, chính sách khuyến khích phát triển 

nghề, chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn; Nghị quyết 

số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND Thành phố về một số chính 

sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 

2. Xuất khẩu nông sản 

Năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản của thành phố 

đạt 1.432 triệu USD, tăng 384 triệu USD so với năm 2010 (tăng cao nhất từ 

trước tới nay) với tốc độ tăng bình quân 6,44%/năm giai đoạn 2011-2015. Trong 

đó: hàng nông sản đạt 1.056 triệu USD, với tốc độ tăng bình quân 3,97%/năm; 

hàng lâm sản đạt 191 triệu USD, tăng 22,58%/năm; hàng thủy sản đạt 10 triệu 

USD, tăng 10,76%/năm; hàng thủ công mỹ nghệ đạt 175 triệu USD, tăng 

10,97%/năm;  

Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của TP Hà Nội: 

- Các Sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, trong đó chú trọng cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ 
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tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và 

giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

- Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội 

nhập giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”. 

- Tiếp tục triển khai chính sách Hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư cho các 

doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2015; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất 

đáp ứng điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ nguồn ngân sách Thành 

phố. 

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh 

nghiệp, nhà sản xuất: (1) tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, (2) đào tạo Giám đốc điều hành doanh 

nghiệp, kiến thức quản trị doanh nghiệp, (3) tập huấn cho các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu về chính sách mới, cung cấp thông tin thị trường, quản lý hàng tồn 

kho và logistics, đào tạo năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm các ngành hàng, 

xây dựng thương hiệu, hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tăng hiệu quả kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng 

nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, tiếp tục duy trì tổ chức 

các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại các Trung tâm giới thiệu việc làm và tổ 

chức các phiên giao dịch việc làm lưu động. 

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất 

khẩu: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, xây dựng hạ tầng các khu 

công nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp phần mềm, xây dựng các điểm giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hình thành chuỗi cung cấp hàng nông 

sản chất lượng cao. 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư 

đẩy mạnh xuất khẩu: Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Triển 

lãm, giao dịch thương mại tại các thị trường xuất khẩu quan trọng, thị trường 

tiềm năng, thị trường Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) và 

khai thác các thị trường mới; xúc tiến thương mại cho các sản phẩm làng nghề, 

hàng nông sản, dệt may, công nghệ thông tin; đón các đoàn nhập khẩu nước 

ngoài tham gia giao dịch thương mại tại Hà Nội; xây dựng bộ ấn phẩm xúc tiến 

đầu tư phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2016. 

- Duy trì thường xuyên việc tổ chức giao ban doanh nghiệp để thu thập thông 

tin, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, xuất 

khẩu; thông qua đó giải quyết hoặc trình Thành phố và các Bộ, ngành liên quan 

đối với các đề xuất kiến nghị không thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành. 

- Xúc tiến các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua việc tổ chức 

đoàn doanh nghiệp Hà Nội tham gia Khu gian hàng triển lãm sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại Thái Lan. 
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- Tăng cường giám sát hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn, quy định về chất 

lượng, vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý thị 

trường, thanh tra, kiểm tra đối với việc kinh doanh các mặt hàng có điều kiện và 

các đơn vị nhập khẩu và phân phối nhằm kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập 

siêu. 

- Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn cần chủ động nâng cao 

chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng 

hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo do các Sở, ban, 

ngành Thành phố tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng 

yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
 


