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TỈNH HẢI PHÒNG 

1. Thông tin chung 

Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương trong duyên hải nằm ở hạ lưu 

của hệ thống sông Thái Bình thuộc đồng bằng sông Hồng có vị trí nằm trong 

khoảng từ 20035’ đến 21001’ vĩ độ Bắc, và từ 106029’ đến 107005’ kinh độ 

Đông. 

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh. 

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hải Dương.  

- Phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Bình. 

- Phía Đông là biển Đông.  

Hải phòng có đường bờ biển dài 125 km với 5 cửa sông lớn là Bạch Đằng, 

Cửa Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và sông Thái Bình. Hải Phòng nằm trong vành đai 

nhiệt đới gió mùa châu á cộng với việc sát biển Đông nên Hải Phòng chịu ảnh 

hưởng của gió mùa. Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh và khô kéo dài từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau. Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều mưa kéo dài từ 

tháng 5 đến tháng 10. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.600 - 1.800 mm. 

Bão thường xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9. 

Hải Phòng từ lâu đã nổi tiếng là một cảng biển lớn nhất ở miền Bắc, một đầu 

mối giao thông quan trọng với hệ thống giao thông thuỷ, bộ, đường sắt, hàng 

không trong nước và quốc tế, là cửa chính ra biển của thủ đô Hà Nội và các tỉnh 

phía Bắc; là đầu mối giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. 

Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng châu thổ sông 

Hồng, Hải Phòng được xác định là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế động 

lực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); là Trung tâm kinh tế - khoa 

học - kĩ thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung 

tâm phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 
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2. Dân số và lao động 

Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương, một trung tâm kinh tế của 

miền bắc nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Dân số tính đến 31/12/2015 

có 1.963,3 nghìn người. Trong đó, dân số thành thị là 917,5 nghìn người, chiếm 

46,73%, dân số nông thôn là 1.045,9 nghìn người, chiếm 53,27%. Mật độ dân số 

của tỉnh đạt 1.257 người/km2, cao nhất là quận Lê Chân với tỷ lệ 18.566 

người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 9,8‰. 

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

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

khăn và thách thức. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục tăng 

dù chậm, từ 16,6‰ năm 2010 lên 17,6‰ năm 2015. 

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 1.128,1 nghìn người 

(chiếm 62,04% dân số toàn tỉnh), với tốc đô ̣ tăng bình quân 2,51%/năm giai 

đoaṇ 2010 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 1.090,4 người, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo chiếm 31,8%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 3,86%. 

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: Phấn đấu đưa tỷ lệ thất nghiệp thành thị 

xuống dưới 4%. Tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc của lao động nông thôn là 

85%. Tạo 52.000 việc làm mới/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Giai đoạn 2011 - 2015, Hải Phòng đã đạt được các thành tựu quan trọng. 

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

57.284,1 tỷ đồng, năm 2015 đạt 88.468,3 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bình quân 

9,08%/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 dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất 

(11,18%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp 

nhất (2,34%/năm). Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hải Phòng 

luôn đạt mức cao trong số các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.  

GDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng khá nhanh. Năm 2010 đạt 30,83 

triệu đồng, năm 2015 đạt 64,57 triệu đồng (tăng 33,74 triệu đồng). 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhẹ công nghiệp - xây dựng, 

dịch vụ và giảm nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2010: nông lâm thủy sản đạt 

10,01%, công nghiệp và xây dựng đạt 37,22%, dịch vụ và du lịch đạt 49,31%, 

thuế sản phẩm đạt 3,47%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 7,27%; 36,71%; 

54,25%; 1,77%. 

Năm 2015, thu ngân sách trên toàn tỉnh đạt 56.288,32 tỷ đồng, chi ngân sách 

15.608,7 tỷ đồng, cân đối thu chi ngân sách năm 2015 dư 40.679,62 tỷ đồng, Hải 

Phòng với vị thế là một thành phố lớn trực thuộc trung ương, có cảng giao dịch 

lớn, hàng năm đã đóng góp rất lớn vào ngân sách Nhà nước. 

Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt bình quân 

10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 

10%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm. 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 14%/năm. 

- GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2020 đạt 5.600 

USD/người. 

- Cơ cấu kinh tế: nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông lâm - 

ngư nghiệp đạt tương ứng 57% - 37,7% và 5,3%. 

- Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 12 - 17 tỷ USD. 

- Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn đến năm 2020 đạt 110 

triệu tấn/năm. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến năm 2020 đạt trên 

80.000 tỷ đồng/năm, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Giai đoạn 2010 – 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp của 

Hải Phòng là 1,98%/năm, ngành lâm nghiệp 0,77%/năm và ngành thủy sản 

5,65%/năm 

Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục chuyển 

dịch theo hướng hiệu quả. Cụ thể, năm 2010 cơ cấu ngành nông nghiệp - lâm 

nghiệp - thủy sản lần lượt là 75,53% - 0,32% - 24,15% thì đến năm 2015 tỷ 

trọng tương ứng là 72,18% - 0,28% - 27,53%. 

Trong ngành nông nghiệp, cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi có sự chuyển 

dịch theo hướng tích cực, trồng trọt có xu hướng ngày càng giảm (từ 54,09% 

năm 2010 xuống còn 49,31% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng 

dần (từ 43,75% năm 2010 lên  46,99% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ tăng 

tương đối ít từ 2,15% năm 2010 lên 3,69% năm 2015. 

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt 

2,7%/năm. Tỷ trọng GDP nhóm ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 5,3%. 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 

2,92%/năm, trong đó: Nông nghiệp 1,55%/năm (trồng trọt 0,45%/năm, chăn 

nuôi 2,0%/năm, dịch vụ 8,85%/năm); thủy sản 6,05%/năm (nuôi trồng và dịch 

vụ 5,15%/năm, khai thác 7,15%/năm); lâm nghiệp 2,51%/năm. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản tương ứng là 

57,75% - 0,25% - 42%. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp: trồng trọt 46%, 

chăn nuôi 46,85%, dịch vụ 7,15%; thủy sản: nuôi trồng và dịch vụ 59%, khai 

thác 41%. 

- Giá trị gia tăng trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp ước đạt 106,2 triệu 

đồng/ha (giá so sánh năm 2010). 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 84.587 ha chiếm 

53,13% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 51.139 ha chiếm 60,46% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 45.946 ha, chiếm 89,85% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 44.023 ha, chiếm 95,81% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 5.193 ha, chiếm 10,15% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 19.278 ha, chiếm 22,79% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 4.500 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 6.625 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 8.153 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 13.461 ha, chiếm 15,91% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất làm muối có 204 ha 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 505 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 69.839 ha, giảm 14.748 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 6.023 ha còn 38.000 ha. Đất trồng cây lâu năm 

còn có 32 ha, giảm 5.161 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 21.811 ha, tăng 2.533 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 3.478 ha còn 9.983 ha vào năm 

2020. 

- Đất làm muối không còn. 

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

Giai đoạn 2010 - 2015, ngành trồng trọt của Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng 

bình quân 0,11%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển dịch 

theo hướng giảm giá trị cây rau, đậu tuy không nhiều (từ 29,88% năm 2010 còn 

27,38% năm 2015) và cây lương thực có hạt (từ 50,60% năm 2010 xuống 

48,81% năm 2015), tăng ít giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 5,56% 

năm 2010 lên 6,45% năm 2015).  

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

trị cây ăn quả (từ 10,80% năm 2010 xuống còn 10,13% năm 2015), cây công 

nghiệp lâu năm tăng (từ 0,23% năm 2010 lên 0,44% năm 2015).  

Định hướng đến năm 2020, ngành trồng trọt phát triển theo hướng sản xuất 

quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị 

trên cơ sở phát huy lợi thế vùng, địa phương. Tăng diện tích cây trồng hàng hóa 

giá trị kinh tế cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 2 lúa, nhất là trên đất 

canh tác lúa kém hiệu quả. Dự kiến một số cây trồng trọt chủ lực của thành phố 

đến năm 2020 như sau: 

- Cây lương thực: Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao đạt 27.100 ha vào 

năm 2020 (chiếm 71,3% tổng diện tích gieo trồng lúa); sản lượng ước đạt 

164.050 tấn; giá trị sản xuất 1.312,4 tỷ đồng. 

- Cây rau thực phẩm: diện tích gieo trồng đạt 15.000 ha, sản lượng 375 nghìn 

tấn; Hình thành vùng chuyên canh rau củ quả tập trung với diện tích 5.700 ha. 

- Hoa cây cảnh: Diện tích 680 ha; sản lượng hoa 98.163 nghìn bông, GTSX 

112,5 tỷ đồng; cây cảnh đạt 675,5 nghìn cây, giá trị sản xuất 54,9 tỷ đồng. 

- Cây thuốc lào: Diện tích 2.650 ha, sản lượng ước đạt 4.823 tấn; giá trị sản 

xuất 482,3 tỷ đồng. 

- Cây ăn quả:  

+ Cây cam: phát triển vùng cam tập trung đến năm 2020 là 3.000 - 3.500 ha, 

sản lượng 45.000 - 52.500 tấn. Đến năm 2030 ổn định diện tích, tập trung đầu tư 

thâm canh đưa năng suất lên 180 - 200 tạ/ha, sản lượng 54.000 - 70.000 tấn. 

+ Cây dứa: Duy trì diện tích dứa 1.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện 

Quỳnh Lưu, Yên Thành; phấn đấu hàng năm năng suất đạt 220 - 240 tạ/ha, sản 

lượng 22.000-24.000 tấn. 

+ Cây chanh leo: Tiếp tục đầu tư trồng mới mở rộng diện tích, phấn đấu đến 

năm 2020 đạt 900 ha, sản lượng đạt 45.000 tấn; đến năm 2030 đạt 1.500 ha, sản 

lượng đạt trên 60.000 tấn. 

- Cây dược liệu: Tập trung bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu chất lượng 

cao gắn với phát triển rừng bền vững. Phấn đấu diện tích trồng cây dược liệu đạt 

15.000 - 16.000 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 từ 

56,28% năm 2010 xuống 46,93% năm 2015, nhóm gia cầm tăng từ 38,82% năm 

2010 tăng lên 50,23% năm 2015.  

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu, bò và lợn tại Hải Phòng có xu thế 

giảm, tuy nhiên sản lượng thịt hơi các loại vẫn tăng, với tốc độ tăng bình quân 

2,47%/năm. Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 119.275,5 tấn. Chất lượng đàn vật 

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

thuật chăn nuôi.  

Quy hoạch đến năm 2020: tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 

44,34% trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020: 

- Đối với sản phẩm chủ lực lĩnh vực chăn nuôi: 

Chăn nuôi lợn: Mở rộng quy mô đàn lợn cao sản, áp dụng các tiến bộ kỹ 

thuật về giống, thức ăn, chuồng trại theo hướng chăn nuôi công nghiệp và công 

nghệ cao. Nâng cao chất lượng đàn lợn thịt, tăng năng suất sinh sản đàn lợn nái 

(năm 2020 tỷ lệ đàn lợn nái ngoại, nái lai trong cơ cấu đàn lợn nái đạt 90%; năm 

2030 đạt 100%). Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 75 nghìn tấn. 

Chăn nuôi gia cầm: Tăng sản lượng, chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng 

nâng cao tỷ trọng gà lông màu (gà Liên Minh, Đông Tảo, Đông Tảo lai, gà siêu 

trứng…); tăng số lượng một số giống vịt có năng suất chất lượng cao. Chú trọng 

chăn nuôi gia cầm công nghiệp, sử dụng thức ăn vi sinh. Đến năm 2020 tổng 

đàn gia cầm đạt 8,28 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 49,5 nghìn tấn, 

trứng 285 triệu quả; đến năm 2030 tổng đàn 9,5 triệu con, sản lượng thịt 55.000 

tấn và trứng 294,8 triệu quả. 

- Đối với vùng chăn nuôi tập trung: 

Giai đoạn 2016-2020: Dự kiến quy hoạch 5 vùng chăn nuôi lợn tập trung với 

tổng diện tích 153,2 ha tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy; 5 vùng 

chăn nuôi gia cầm tập trung với tổng diện tích 126,1 ha tại các huyện Vĩnh Bảo, 

Kiến Thụy, Thuỷ Nguyên; 17 vùng chăn nuôi tổng hợp lợn và gia cầm với tổng 

diện tích 308,1 ha tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão, An 

Dương, và Thủy Nguyên. 

Tăng tỷ lệ đàn lợn, đàn gia cầm trong trang trại, vùng chăn nuôi tập trung so 

với tổng đàn; đến năm 2020 tỷ lệ chăn nuôi trong trang trại, vùng chăn nuôi tập 

trung đạt 50% tổng đàn lợn và 55% tổng đàn đàn gia cầm; đến năm 2030 đạt 

55% tổng đàn lợn và 60% tổng đàn gia cầm. 
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8. Ngành thủy sản 

Hải Phòng là thành phố cảng có tiềm năng khai thác thủy sản. Năm 2015, sản 

lượng thủy sản khai thác đạt 68.800 tấn, chiếm tỷ trọng 59,41% tổng sản lượng 

thủy sản, với tốc độ tăng trưởng bình  quân 8,86%/năm. Diện tích nuôi trồng 

thủy sản đạt 12.046,8 ha, sản lượng nuôi trồng đạt 47.000 tấn. Tính chung năm 

2015, sản lượng thủy sản đạt 115.800 tấn, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai 

đoạn 2010 - 2015 là 5,01%/năm. 

 Quy hoạch đến năm 2020:  

- Đối với việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

+ Giảm hợp lý số tàu công suất nhỏ, tăng số lượng tàu thuyền công suất lớn, 

khai thác thủy sản vùng biển xa bờ. Đến năm 2020 có 2.675 tàu khai thác thủy 

sản, trong đó: 750 tàu công suất trên 90 CV (tăng 210 tàu so với năm 2014), tàu 

công suất dưới 90 CV còn 1.925 chiếc (giảm 700 tàu) 

+ Sản lượng khai thác đến năm 2020 đạt trên 86.500 tấn (khai thác nội địa 

10%, khai thác hải sản 90%); trong đó: cá chiếm 76,4%, tôm chiếm 7,8%, hải 

sản khác (mưc̣, nhuyêñ thể…) chiếm 15,8%. 

- Đối với nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản:  

+ Đến năm 2020 diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 11.640 ha (nước mặn, 

lợ 6.290 ha, nước ngọt 5.350 ha); diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh 

6.950 ha (đạt 69,5%, tăng 1.582 ha so với năm 2014). Sản lượng nuôi đến năm 

2020 đạt 81.070 tấn (cơ cấu: Nước mặn 28,9%, nước lợ 31,3%, nước ngọt 

39,8%); trong đó tôm 15%, cá 55%, thủy sản khác 30%. Sản lượng giống thủy 

sản 3,1 tỷ con, tăng 5,29%/năm (giống nước ngọt 70,9%, tôm giống 22,6% và 

giống thủy sản khác 6,5%).  

Trong đó xác định một số sản phẩm chủ lực đến năm 2020 như: 

- Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh 850 ha (tại các huyện Kiến Thụy, Vĩnh 

Bảo, Tiên Lãng…), năng suất 15 tấn/ha, sản lượng 12.750 tấn. 

- Phát triển nuôi tôm nước lợ với cơ cấu hợp lý: 

+  Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 600 ha, năng suất 12 tấn/ha, 

sản lượng 7.200 tấn (chiếm 80,5% sản lượng tôm nuôi).  

+ Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh 1.600, năng suất 1,09 tấn/ha, sản 

lượng 1.738 tấn (chiếm 19,5% sản lượng tôm nuôi. 

Tập trung đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất cho trung tâm giống thủy sản của 

thành phố và các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thành phố, đáp ứng 

trên 70%  nhu cầu con giống cho thành phố và 30% nhu cầu con giống cho các 

tỉnh lân cận. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Cơ cấu GTSX chuyển dịch theo hướng giữ tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng, 

giảm tỷ trọng khai thác gỗ, tăng tỷ trọng dịch vụ lâm nghiệp. Năm 2015, lĩnh 

vực khai thác lâm sản và lâm sản khác chiếm tỷ trọng 45,57%, trồng và chăm 

sóc rừng chiếm 29,62%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 24,3%, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng không phải gỗ và lâm sản khác chiếm 0,51%.  

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Hải Phòng năm  2015 là 19.278 ha 

(rừng sản xuất đạt 4.500 ha, rừng phòng hộ đạt 6.625 ha, rừng đặc dụng 8.153 

ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 3.010 m3 giảm gần một nửa so 

với năm 2010 (6.654 m3), để lấy củi là 60 nghìn ste. 

* Quy hoạch đến năm 2020: 

Thực hiện tốt các chương trình bảo vệ và phát triển rừng Chính phủ và thành 

phố đã phê duyệt; bảo vệ 95.308,7 lượt ha; trồng mới 5.249,8 ha; khoanh nuôi 

tái sinh tự nhiên 7.816,5 lượt ha; khoan nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ 

sung 1.000 ha; nâng cấp rừng trồng 2702,9 ha. 

Khai thác rừng: Khai thác cây trồng phân tán; cây gỗ tận dụng, tận thu ở rừng 

phòng hộ trên cơ sở đảm bảo chức năng phòng hộ và cảnh quan và theo quy 

định pháp luật. Đến 2020 sản lượng khai thác đạt 20.000 m3; củi tận dụng 

200.000 ster. 

Kinh doanh chế biến gỗ, lâm sản: Xây dựng ngành sản xuất chế biến gỗ hiện 

đại, đồng bộ có khả năng cạnh tranh cao, phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa, có sự tham gia của các thành phần kinh tế. Đối với Hải Phòng, có đặc điểm 

là thị trường thế mạnh cho nhiều mặt hàng chế biến lâm sản như: Bao bì, giấy, 

hàng nội thất, thủ công mỹ nghệ,… Cần tiến hành rà soát lại các cơ sở chế biến 

hiện có; tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp nhà xưởng, hỗ trợ dây truyền công 

nghệ hiện đại cho các doanh nghiệp chủ lực. Đầu tư hỗ trợ các làng nghề, các 

cụm, khu công nghiệp chế biến lâm sản vừa và nhỏ tập trung, phục vụ cho tiêu 

dùng trong nước và xuất khẩu. 

Dịch vụ môi trường rừng: Thực hiện xã hội hóa bảo vệ rừng thông qua thực 

hiện các đề án, dự án: Phát triển du lịch; cho thuê dịch vụ môi trường rừng; bảo 

tồn đa dạng sinh học; đầu tư vùng đệm và phát triển kinh tế trang trại, gia trại 

theo hướng nông lâm kết hợp.   

Dịch vụ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp: Hoàn thiện các cơ sở giống 

lâm nghiệp theo hướng hiện đại, đảm bảo cung cấp đủ giống có chất lượng phục 

vụ nhu cầu trồng rừng, trồng cây phân tán; từ năm 2020 trở đi bảo đảm cung cấp 

100% giống được công nhận cho trồng rừng và trồng cây phân tán. 
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11. Ngành thủy lợi 

- Đối với hệ thống đê điều: 

Hệ thống đê điều của Hải Phòng bao gồm 24 tuyến đê với tổng chiều dài 

416,9 km; trong đó: Đê biển dài 104 km, đê sông dài 312,9 km. Toàn hệ thống 

có 97 công trình kè dài 87,3 km và 383 cống dưới đê.  

Đối với đê biển: Đến năm 2015 đã có 30 km đê biển được nâng cấp đảm 

bảo mức phòng chống bão cấp 10 triều tần suất 5%. Các đoạn đê còn lại chưa 

được nâng cấp chỉ đảm bảo chống bão cấp 9, triều cường. Trong trường hợp bão 

trên cấp 9 gặp triều cường sẽ xảy ra tình trạng hư hỏng, nguy cơ mất an toàn đê 

điều ở các tuyến đê trực tiếp biển.  

Đối với đê sông: Hầu hết các tuyến đê sông đã đảm bảo cao trình chống 

lũ, bão ở mức nước thiết kế. Hiện còn 70,9km đê kém ổn định và xung yếu, 

chưa được nâng cấp có nguy cơ mất an toàn trong trường hợp có lũ. 

Kè bảo vệ đê: Có 54,5 km kè ổn định đảm bảo an toàn (62,0%); 28,3 km 

kè kém ổn định chưa đảm bảo an toàn (32,0%); 4,5 km kè xung yếu có nguy cơ 

mất an toàn cao (6,0%).  

Cống: Có 176 cống đảm bảo an toàn (46,0%); 149 cống kém an toàn 

(40,0%); 58 cống xung yếu (14,0%).  

- Đối với hệ thống thủy lợi: 

Hiện nay, toàn thành phố hiện có 6 hệ thống thủy lợi độc lập, trong đó 5 

hệ thống trên đất liền (Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Đa Độ, An Hải, Thủy Nguyên) và 

1 hệ thống thủy lợi trên huyện đảo (Cát Hải). 

Công trình thủy lợi gồm: 383 cống dưới đê; 709 trạm bơm điện tưới tiêu 

nước; 3.823 tuyến kênh chìm từ cấp 1 đến cấp 3, dài 4.044 km; 702 tuyến kênh 

nổi cấp 1 sau trạm bơm dài 1.296 km và hàng nghìn tuyến kênh nội đồng.  

Hệ thống thuỷ lợi Hải Phòng cơ bản chủ động trong phòng và chống ngập 

úng; cấp nước cho sản xuất và đời sống; tiêu thoát nước và cải thiện môi trường 

sinh thái; phát triển giao thông thuỷ, du lịch và dịch vụ trên địa bàn thành phố.  

Một số hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư hoàn thiện, nhiều công trình đã 

xây dựng từ lâu chưa được nâng cấp, cải tạo nên khả năng tưới tiêu nước phục 

vụ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Điển hình như hệ thống tiêu úng trên địa 

bàn huyện Vĩnh Bảo; hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt cho khu vực huyện Vĩnh 

Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy; các trạm bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn thành phố, hệ thống kênh cứng dẫn nước sau các trạm bơm điện... 

* Quy hoạch thủy lợi cho nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020: 

- Nạo vét, nâng cấp, mở rộng các kênh trục chính và các kênh cấp I bảo 

đảm yêu cầu tiêu thoát nước. 



 

 

11 

- Mở rộng, nâng cấp và xây mới một số cống tiêu, tăng khả năng tiêu tự 

chảy, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát cho các hệ thống: 

+ Hệ thống Thủy Nguyên: Nâng cấp và mở rộng cống Sáu Phiên, cống 

Thủy Triều, cống Lâm Hoa; xây dựng cống Minh Đức 2. 

+ Hệ thống An Kim Hải: Nâng cấp và mở rộng cống Song Mai, cống Lê 

Xá 2. 

+ Hệ thống Đa Độ: Nâng cấp và mở rộng cống Thống. 

+ Hệ thống Tiên Lãng: Xây mới cống Ba Gian, nâng cấp cống Dương Áo. 

+ Hệ thống Vĩnh Bảo: Nâng cấp và mở rộng cống Trấn Dương, cống 

Đợn; xây mới cống Hà Dương. 

- Cải tạo, nâng cấp và xây mới một số trạm bơm tăng khả năng tiêu thoát, 

giảm mức độ ngập úng cục bộ một số vùng cao trong thời gian triều cường khi 

mực nước ngoài sông cao hơn mực nước trong kênh nội đồng: 

+ Hệ thống Đa Độ: Cải tạo nâng cấp trạm bơm Bát Trang từ công suất 

48.000 m3/h lên 56.000 m3/h, trạm bơm Quang Hưng từ công suất 48.000 m3/h 

lên 56.000 m3/h. 

+ Hệ thống Tiên Lãng: Cải tạo và nâng cấp trạm bơm Sinh Đan từ công 

suất 17.500 m3/h lên 27.500 m3/h. 

+ Hệ thống Vĩnh Bảo: Xây mới trạm bơm Cộng Hiền 2 công suất 64.000 

m3/h, trạm bơm Đợn công suất 80.000 m3/h. 

- Nghiên cứu xây dựng 2 công trình trên dòng chính: Cống sông Mới trên 

sông Mới và cống Thái Bình trên sông Thái Bình. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Nhằm xây dựng nền nông, lâm nghiệp công nghệ cao của tỉnh, đồng thời 

từng bước giúp người dân tiếp cận kỹ thuật sản xuất theo hướng hiện đại, nâng 

cao thu nhập, thành phố Hải Phòng xác định các sản phẩm chính trong chế biến 

là lương thực qua xay xát, bún, bánh phở, rượu, đậu phụ, cốm, nước mắm, thuỷ 

hải sản đông lạnh, sấy khô, chế biến. Các thành phần kinh tế tham gia thực hiện 

là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, hộ tư 

nhân, hợp tác xã dịch vụ và tổ hợp tác. 

Xay xát gạo, các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu bột gạo: Ưu tiên các 

chủng loại chất lượng cao. Định hướng chính là cải tiến công nghệ, thiết bị xay 

xát gạo tiên tiến hơn, giảm giá thành phục vụ, nâng tỷ lệ thu sản phẩm cao hơn 

67 - 68%, giảm tỷ lệ gạo gãy, nâng cao chất lượng đánh bóng gạo. Các cơ sở 

này phải tiến tới chế biến, bao gói nhiều kích cỡ trọng lượng, tạo mẫu mã, 

thương hiệu được xác nhận để đưa vào các trung tâm thương mại, siêu thị lớn. 

Bảo quản và chế biến rau, quả thực phẩm: 

- Hướng thứ nhất là rau quả thực phẩm ăn tươi là chính, tập trung vào bảo 

quản tươi. Đầu tư chiều sâu về công nghệ bảo quản lạnh gắn với thương mại. 

Chủ đầu tư sẽ là nhà đầu tư có vốn (doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước 

ngoài), làm chủ công nghệ hiện đại, nhằm cung cấp cho thị trường trong và 

ngoài nước (huyện trọng điểm trồng rau quả thực phẩm như An Dương, An Lão, 

Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo). Bên cạnh đó đặc biệt ưu tiên quy hoạch thành những 

vùng tập trung diện tích lớn để thu hút đầu tư công nghệ chế biến hiện đại khép 

kín từ sản xuất đến tiêu thụ của các doanh nghiệp.  

- Hướng thứ hai là: Ngành nghề thủ công tham gia ở một số công đoạn 

như thu gom, sơ chế sau thu hoạch và bảo quản rau quả tươi thủ công; đóng gói 

bao bì có nhãn mác, xuất xứ hàng hoá, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Chế biến thịt gia súc gia cầm: Chế biến công nghiệp, sản phẩm chế biến là 

các loại thịt cấp đông, thịt hộp các loại phục vụ đô thị và xuất khẩu trên dây 

chuyền hiện đại, vốn đầu tư lớn. Hiện đại hóa các cơ sở giết mổ tập trung, dần 

xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

Chế biến thuỷ sản: Những sản phẩm truyền thống (như nước mắm, cá 

khô, mắm ruốc, cá phơi sấy…), đặc biệt quan tâm phát triển chế biến công nghệ 

sâu tạo sản phẩm chế biến đa dạng phù hợp thị hiếu tiêu dùng, nhất là xuất khẩu, 

giá trị gia tăng cao. 

Chế biến thức ăn gia súc: Nâng cao chất lượng các sản phẩm thức ăn gia 

súc thông qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chất lượng nguyên liệu tốt (kể cả 

nhập khẩu) để giúp chăn nuôi đạt hiệu quả cao (nâng tăng trọng và chất lượng 

sản phẩm trên đơn vị thức ăn); mặt khác phát huy lợi thế các nguồn nguyên liệu 



 

 

13 

tại chỗ như bột cá, phụ phẩm trồng trọt, khoai, ngô làm giảm giá thành chăn 

nuôi.  

Đối với ngành nghề chế biến, thành phố Hải Phòng có 39 làng nghề và 

làng có nghề (trong đó có 18 làng nghề được công nhận), với trên 35 nghìn lao 

động tham gia, thu nhập bình quân tháng một lao động 3 - 5 triệu đồng. Chia 

theo các hoạt động ngành nghề như sau: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy 

sản: 6 làng nghề; sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy 

tinh, dệt may, cơ khí nhỏ: 22 làng nghề; gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh: 

6 làng nghề. Thành phố sẽ tập trung phát triển một số ngành nghề chính như: 

Ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng: Sản phẩm truyền thống như đá, 

cát, sỏi, gạch ngói, bột đá làm xi măng, phát triển các mặt hàng mới theo hướng 

sản xuất công nghiệp phục vụ xây dựng (như gạch trang trí nội thất…), phát 

triển ở những vùng có lợi thế nguyên liệu tự nhiên sẵn. Hình thành các cụm cơ 

sở ngành nghề tập trung khai thác đá, nung vôi ở xã Lại Xuân, Liên Khê (Thuỷ 

Nguyên)... Khai thác cát ở Tiên Lãng, sản xuất gạch bằng lò tuy len tại Vĩnh 

Bảo, loại bỏ sản xuất thủ công. Đưa công nghệ mới vào sản xuất gạch, ngói 

trang trí, bảo đảm không gây ô nhiêm môi trường.  

Sản xuất đồ gỗ gia dụng: Ngoài việc cải tiến mẫu mã những mặt hàng 

truyền thống (bàn ghế, giường tủ các loại…), phải đa dạng hóa sản phẩm gỗ nội 

thất phù hợp với giai đoạn hiện nay, cung cấp cho các khu đô thị. Nhóm hàng 

thủ công mỹ nghệ, điêu khắc cần nâng cao chất lượng, mẫu mã phù hợp để đáp 

ứng nhu cầu thị trường cao cấp và khách du lịch. Tập trung tại các xã Phả Lễ, 

Phục Lễ (Thủy Nguyên); Đa Phúc (Kiến Thụy); Lê Thiện, Hồng Phong (An 

Dương); Đoàn Lập, Tiên Thắng, Tiên Cường, Tự Cường (Tiên Lãng).... 

Nghề mây tre đan, những mặt hàng truyền thống gia dụng phục vụ sinh 

hoạt và sản xuất nông nghiệp, cần chuyển sang sản xuất những sản phẩm mới 

phù hợp với nhu cầu cuộc sống hiện đại (hàng mây tre mỹ nghệ ở Chính Mỹ - 

Thủy Nguyên; Sinh Đan – Tiên Lãng; Thâm Động – Vĩnh Bảo; Dư Hàng Kênh, 

Tiên Sa – An Dương; Xuân Úc, Xuân La – Kiến Thụy...) phục vụ thị trường 

trong nước, khách du lịch và xuất khẩu.  

Nghề kim khí: Đa dạng hóa sản phẩm kim khí (đúc các chi tiết máy phục 

vụ cho công nghiệp trong và ngoài nước), chuyển hoạt động nghề rèn theo 

hướng chế tạo, lắp ráp các sản phẩm cơ khí có chất lượng cao, có thương hiệu 

phục vụ công nghiệp và đời sống nhân dân (phụ tùng; hàng gia dụng chất lượng 

cao bằng nhôm, inox, tôn, kim loại màu khác). Địa bàn trọng điểm như: thị trấn 

Núi Đèo, xã Mỹ Đồng, Minh Đức, Lưu Kiếm, Kỳ Sơn, Kiền Bái, Lập Lễ (Thủy 

Nguyên). Xây dựng một số cơ sở sản xuất và sửa chữa cơ khí ở Tiên Lãng… 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Trong giai đoạn 2010-2015, thành phố đã huy động 12,2 nghìn tỷ đồng 

trong đó nhà nước đầu tư khoảng 34%, tín dụng 40%, xã hội hóa 26%, đầu tư 

không dàn trải, tập trung cho các địa phương phấn đấu để xây dựng nông thôn 

mới. Chính nhờ đó sau gần 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Hải Phòng 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, 

thành phố Hải Phòng có 139/143 xã thuộc 7 huyện triển khai Chương trình xây 

dựng NTM. Bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 14,5 tiêu chí; 48 xã cơ 

bản hoàn thành 19 tiêu chí (bằng 34,5% tổng số xã); 11 xã đạt từ 15-18 tiêu chí 

(bằng 7,9%), 80 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (bằng 57,56%); đặc biệt huyện Cát Hải 

cơ bản hoàn thành các tiêu chí về 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 đến năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm từ 07 - 1%; đảm bảo 100% cơ sở sản xuất 

kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% khu đô thị, khu công nghiệp, khu 

kinh tế có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài 

ra, tỉnh đảm bảo tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt: 100% tại đô thị, 90% tại 

nông thôn. 

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

hướng đến mục tiêu xây dựng NTM Hải Phòng 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 48.278.838 triệu đồng, tăng 16.625.207 triệu đồng so với năm 2010, trong 

đó đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 1.157.306 triệu đồng 

(chiếm 2,4% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

Giai đoạn 2015 - 2020, Hải Phòng 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)… 

Dự kiến tổng nhu cầu vốn thực hiện công cuộc tái cơ cấu ngành Nông 

nghiệp đến năm 2030 là 40.913 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2016-2020 là 

10.551,9 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến 30.361,1 tỷ đồng. Vốn ngân 

sách Trung ương 1.512,3 tỷ đồng; ngân sách địa phương 1.935,8 tỷ đồng; vốn 

tín dụng 8.773,5 tỷ đồng và vốn đầu tư của doanh nghiệp, tư nhân và các tổ chức 

khác 28.691,4 tỷ đồng. Chia theo các giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Đầu tư cho ngành trồng trọt 3.902,5 tỷ đồng, đầu 

tư cho ngành chăn nuôi 3.115,4 tỷ đồng, đầu tư cho ngành lâm nghiệp 204,5 tỷ 

đồng, đầu tư cho ngành thủy sản 3.329,5 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2020 - 2030: Đầu tư cho ngành trồng trọt 7.804,9 tỷ đồng, đầu 

tư cho ngành chăn nuôi 8.478,9 tỷ đồng, đầu tư cho ngành lâm nghiệp 224,4 tỷ 

đồng, đầu tư cho ngành thủy sản 17.182,4 tỷ đồng. 

 

 


