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TỈNH HƯNG YÊN 

1. Thông tin chung 

Hưng Yên là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng có toạ độ  từ 20036' - 

21000' độ vĩ Bắc tới 105053' - 106015' kinh độ Đông. Tỉnh nằm ở trung tâm đồng 

bằng Bắc Bộ và trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hưng Yên - 

Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh). 

- Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh. 

- Phía tây bắc giáp Thủ đô Hà Nội. 

- Phía Đông và Đông bắc giáp tỉnh Hải Dương. 

- Phía Tây giáp Hà Nội và Hà Nam có sông Hồng làm giới hạn.  

- Phía Nam giáp tỉnh Thái Bình có sông Luộc làm giới hạn. 

Trên địa bàn tỉnh có hệ thống các tuyến đường giao thông đường bộ quan 

trọng như : Quốc lộ 5A, 39A, 38, 38B, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; tỉnh lộ 

200, 207, 208, 199 ... và đường sắt Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng, nối Hưng 

Yên với các tỉnh phía bắc, đặc biệt là với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh; Có 

hệ thống sông Hồng, sông Luộc tạo thành mạng lưới giao thông khá thuận lợi 

cho giao lưu hàng hoá và đi lại. 

Ngoài vi ̣ trí thuâṇ lơị nằm kề sát thủ đô Hà Nôị, Hưng Yên còn có các 

tuyến đường giao thông quan troṇg như quốc lô ̣5 (dài 23 km), quốc lô ̣38, quốc 

lô ̣39 (dài 43 km) nối quốc lô ̣5 với quốc lô ̣1 taị Hà Nam, đường sắt Hà Nội - 

Hải Phòng và các tuyến đường sông: sông Hồng, sông Luôc̣ chaỵ qua. Những 

lơị thế về vi ̣ trí điạ lý và kết cấu ha ̣ tầng là cơ hôị lớn để tỉnh phát triển maṇh 

ngành công nghiêp̣ và dic̣h vu.̣ Đăc̣ biêṭ, quốc lô ̣5 đoaṇ chaỵ qua lañh thổ Hưng 

Yên mở ra cơ hôị cho viêc̣ hình thành các khu công nghiêp̣ tâp̣ trung, taọ đôṇg 

lưc̣ lớn thúc đẩy kinh tế điạ phương phát triển, góp phần thưc̣ hiêṇ thành công 

công cuôc̣ công nghiêp̣ hoá, hiêṇ đaị hoá. 

Nằm trong vùng kinh tế troṇg điểm Bắc Bô,̣ Hưng Yên có cơ hôị đón 

nhâṇ và tâṇ duṇg những cơ hôị phát triển của vùng. Nhất là trong tương lai gần, 

khi kết cấu ha ̣tầng như hê ̣thống đường bô,̣ đường cao tốc, đường sắt, sân bay, 

cảng sông đươc̣ đầu tư xây dưṇg. 

Bên caṇh đó, là tỉnh có lơị thế phát triển nông nghiêp̣, laị có vi ̣trí gần các 

trung tâm công nghiêp̣, Hưng Yên có cơ hôị chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế, 

đăc̣ biêṭ là cơ cấu ngành nông nghiêp̣ theo hướng phát triển maṇh nông nghiêp̣ 

hàng hoá phuc̣ vu ̣cho nhu cầu thưc̣ phẩm tươi sống và chế biến của các thành 

phố và khu công nghiêp̣. 
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2. Dân số và lao động 

Hưng Yên là một tỉnh có kinh tế phát triển tương đối khá thuộc vùng đồng 

bằng sông Hồng. Dân số tính đến 31/12/2015 có 1.164,37 nghìn người. Trong 

đó, dân số thành thị là 151,95 nghìn người, chiếm 13,05%, dân số nông thôn là 

1.012,42 nghìn người, chiếm 86,95%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 1.252 

người/km2, cao nhất là thành phố Hưng Yên với tỷ lệ 1.511 người/km2 và huyện 

Văn Lâm với tỷ lệ 1.585 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng 

năm là 10,31‰. 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô của tỉnh liên tục tăng, từ 16,1‰ 

năm 2010 lên 21,71‰ năm 2015. Số người trong đô ̣tuổi lao đôṇg năm 2015 là 

748,67 nghìn người (chiếm 67,3% dân số toàn tỉnh), với tốc đô ̣tăng bình quân 

1,15%/năm giai đoaṇ 2010 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 735,94 

nghìn người, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 19,9%. Tỷ lệ thất nghiệp là 

1,58%. 

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

vực nông lâm nghiệp thủy sản có xu hướng giảm dần (năm 2010 là 88,58% và 

năm 2015 là 88,25%). 

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: Ước tính trong giai đoạn 2016 - 2020, 

duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Giai đoạn 2011 - 2015, kinh tế Hưng Yên 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 25.675,28 tỷ đồng, năm 2015 đạt 

37.465,18 tỷ đồng (đạt tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,85%/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 

(9,55%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất 

(1,54%/năm).  

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên luôn đạt mức 

cao trong số các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. GDP bình quân đầu người trong tỉnh 

cũng tăng khá nhanh, năm 2011 đạt 26,81 triệu đồng, năm 2015 đạt 40,41 triệu 

đồng (tăng 1,5 lần so với năm 2011). 

Giai đoạn 2010-2015, cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch theo 

hướng tích cực, phù hợp với xu thế chung của cả nước và phát huy được lợi thế 

so sánh về vị trí địa lý và tiềm năng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tăng nhẹ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm nông lâm nghiệp thủy 

sản. Năm 2010, nông lâm thủy sản đạt 17,85%, công nghiệp và xây dựng đạt 

48,12%, dịch vụ và du lịch đạt 34,03%. Năm 2015, tỷ trọng tương ứng là: 

13,2%; 52,04%; 34,76%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 7.863.915 triệu đồng, chi ngân 

sách năm 2015 toàn tỉnh là 6.628.617 tỷ đồng. Như vậy về cân đối thu chi ngân 

sách năm 2015 dư 1.235.298 triệu đồng, Hưng Yên một trong số ít các tỉnh tại 

vùng Bắc Trung Bộ có nguồn thu ngân sách lớn hơn các nguồn chi, đây là kết 

quả của việc thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước tiến hành đầu tư có hiệu quả 

kinh tế cao. Dù các nguồn chi từ năm 2010 đến nay có xu hướng tăng nhưng 

ngân sách vẫn dư ra, vậy có thể xem đây là một lợi thế lớn cho phát triển kinh tế 

- xã hội nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. 

Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tăng trưởng bình quân GRDP tăng từ 7,5 - 8%; giá trị sản xuất nông 

nghiệp - thủy sản tăng từ 2,5 - 3%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 9 - 10%, 

thương mại - dịch vụ tăng 8,5 - 9,5%. 

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 16%. 

- Đến năm 2020: Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 55% - dịch vụ 

37% - nông nghiệp 8%; giá trị thu được bình quân 210 triệu đồng/ha 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu 

nội địa 9.000 tỷ đồng. 

- GRDP bình quân đầu người 75 triệu đồng. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 - 2015 chuyển 

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

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

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

92,69% - 0,14% - 7,18% thì đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: 

tỷ trọng ngành nông nghiệp của tỉnh giảm xuống 90,43%; trong khi đó, tỷ trọng 

ngành thủy sản tăng lên chiếm 9,48% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành 

lâm chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu vực nông nghiệp (chiếm 0,08% tổng giá trị 

sản xuất khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp có tốc độ tăng bình quân 1,39%/năm giai đoạn 2010 - 

2015 trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (2,73%/năm), trồng trọt tăng 

0,34%/năm, dịch vụ giảm 2,18%/năm. Ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng 

bình quân đạt 7,72%/năm 

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 53,88% 

năm 2010 xuống còn 51,15% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng 

dần (từ 44,39% năm 2010 lên 47,4% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ giảm 

tương đối ít từ 1,73% năm 2010 xuống 1,45% năm 2015, đây là kết quả tổng 

hợp của việc triển khai các chương trình giống cây trồng vật nuôi, khuyến nông, 

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

Trong nội bộ ngành thủy sản, cơ cấu ngành nghề hiện nay đang chuyển 

dịch và phát triển theo hướng phát triển bền vững, tỉnh đang tăng dần tỷ trọng 

nuôi trồng thủy sản (từ 96,57% năm 2010 lên 97,8% năm 2015), giảm dần tỷ 

trọng khai thác thủy sản từ tự nhiên (từ 3,43% năm 2010 xuống 2,2% năm 

2015). Nhìn chung, tỷ trọng khai thác thủy sản từ tự nhiên của tỉnh chỉ chiếm ít 

trong cơ cấu giá trị sản xuất nhưng tỉnh vẫn giảm dần cho thấy tỉnh đang tiến tới 

phá triển ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ thủy sản theo hướng CNH-

HĐH phù hợp với từng thị trường. 

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 -

2020 là 3,5%/năm: Ngành nông nghiệp tăng 2,8%/năm (trong nội bộ ngành 

nông nghiệp: Trồng trọt tăng 0,3%/năm; chăn nuôi tăng 6,0%/năm và dịch vụ 

tăng 8,0%/năm); thuỷ sản tăng 8,5%/năm. 

- Cơ cấu: Năm 2020 cơ cấu ngành nông nghiệp: Trồng trọt 40,5%; chăn 

nuôi 55,2% và dịch vụ 4,3%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 61.019,6 ha chiếm 

65,6% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 54.452,1 ha chiếm 89,24% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 41.498 ha, chiếm 76,21% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 37.540,6  ha, chiếm 

90,46% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 12.954,1 ha, chiếm 23,79% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất nuôi trồng thủy sản có 5.081,1 ha, chiếm 8,3% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác có 1.486,5 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 45.700 ha, giảm 15.319,63 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 6.100,62 ha còn 31.440 ha. Đất trồng cây lâu 

năm có 6.056,7 ha, giảm 6.897,35 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 682,06 ha còn 4.399 ha vào năm 

2020. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác tăng 211,37 ha, có 1.697,9 ha vào năm 

2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

Giai đoạn 2010-2015, có tốc độ tăng bình quân về giá trị sản xuất ngành 

trồng trọt là 0,34%/năm, đạt 5.107.521 triệu đồng năm 2015. Cơ cấu ngành 

trồng trọt trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp những năm qua có sự 

chuyển dịch theo hướng tích cực, trồng trọt có xu hướng ngày càng giảm (từ 

53,88% năm 2010 xuống còn 51,15% năm 2015. 

Cơ cấu trà vụ, giống lúa chuyển đổi tích cực. Vụ Xuân đã gieo cấy 100% 

diện tích bằng trà Xuân muộn. Tỷ lệ gieo cấy lúa chất lượng cao tăng từ 48,3% 

(năm 2010) lên 57,63% (năm 2014); lúa lai từ 8,3% (năm 2010) lên 16,7% (năm 

2014), giá trị sản xuất lúa tăng từ 1,64% so với năm 2010. Diện tích trồng cây ăn 

quả tăng 9,7% so với năm 2010; nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao 

được đưa vào sản xuất. Giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã chuyển đổi gần 6.000 

ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi và 

nuôi trồng thủy sản. 

Tới năm 2020, tỉnh Hưng Yên đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành trồng trọt 

đạt 5.184.6 tỷ đồng (giá so sánh 2010), với tăng trưởng bình quân đạt 0,3%/năm, 

đóng góp 40,5% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp vào năm 2020. 

Mục tiêu chính phát triển ngành trồng trọt trong giai đoạn này là: xây dựng và 

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao để 

nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất trên 1 

đơn vị diện tích đất nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Cây lúa: Đến năm 2020, diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh duy trì khoảng 

76.200 ha, năng suất bình quân trên 66,5 tạ/ha/vụ, sản lượng đạt khoảng 465.000 

- 500.000 tấn, phấn đấu tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm trên 60%, tỷ lệ lúa lai 

chiếm khoảng 20-25% diện tích. 

- Cây Ngô: Phát triển, mở rộng diện tích theo hướng gắn với phát triển 

chăn nuôi gia súc. Đến năm 2020, diện tích ngô tẻ khoảng 8.500ha, diện tích 

ngô nếp khoảng 2.500 ha. 

- Cây Chuối: Mở rộng diện tích trồng trên vùng đất bãi, đất trồng cây 

hàng năm,…thay thế một số cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp. Phấn đấu đến 

năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 1.700 ha trồng chuối. 

- Rau các loại: Tập trung vào phát triển sản xuất rau theo quy trình thực 

hành nông nghiệp tốt (GAP), rau công nghệ cao. Diện tích bố trí khoảng 10.000 

ha (vụ Đông từ 6.500-7.000ha), sản lượng cây rau đậu, thực phẩm các loại đạt 

khoảng 250.000 tấn 

- Cây Nhãn, Vải: Giữ ổn định 3.000 ha trồng nhãn. 

- Cây có múi: Giữ ổn định diện tích cây ăn quả có múi đến năm 2020 đạt 

3.000 ha, sản lượng 51.300 tấn.  

- Hoa, cây cảnh: Đến năm 2020, diện tích khoảng 1.600ha 
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7. Ngành chăn nuôi 

Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành chăn 

nuôi của tỉnh đạt 2,73%/năm, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi có xu 

hướng tăng dần (từ 44,39% năm 2010 lên 47,4% năm 2015).  

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và lợn tại tỉnh Hưng Yên có xu 

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

2,26%/năm) vì quy mô đàn gia cầm và bò vẫn tăng cùng với áp dụng kỹ thuật 

sản xuất tiên tiến, giống chất lượng cao vào sản xuất. Sản lượng thịt hơi năm 

2015 đạt 132.081 tấn. Chất lượng đàn vật nuôi của Hưng Yên ngày càng được 

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

Quy hoạch đến năm 2020: Phát triển chăn nuôi tập trung; khuyến khích 

phát triển các trang trại và các cơ sở chăn nuôi sản xuất hàng hoá lớn theo 

phương pháp công nghiệp với quy mô phù hợp, tập trung vào lợn, trâu, bò thịt, 

bò sữa, gia cầm; tăng tỷ trọng chăn nuôi công nghiệp và trang trại. Tăng trưởng 

bình quân giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 6%/năm; chiếm tỷ trọng 55,2% 

trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp (ngành hẹp) vào năm 2020:  

- Chăn nuôi lợn: Đến năm 2020, tổng đàn lợn đạt 800.000 con, tỷ lệ lợn 

hướng nạc đạt trên 85%, sản lượng 150.000 tấn. 

- Chăn nuôi trâu, bò: Đến năm 2020 đạt 60.000 con, trong đó, bò sữa  

2.000 con. Phát triển đàn trâu khoảng 4.000 con. 

- Chăn nuôi gia cầm: Đến năm 2020, tổng đàn 12 triệu con, sản lượng thịt 

35 nghìn tấn, sản lượng trứng 358 triệu quả. 
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8. Ngành thủy sản 

Hưng Yên không phải là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển 

kinh tế thủy sản. Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản năm 

2015 đạt 5.537 ha, tăng trưởng bình quân 6,62%/năm. Sản lượng nuôi trồng năm 

2015 đạt 33.786 tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 7,44%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác chỉ có 737 tấn, chiếm tỷ trọng 

2,13% tổng sản lượng thủy sản, giảm  67 tấn so với năm 2011. Sản lượng khai 

thác thủy không cao vì tỉnh Hưng Yên không có hệ thống sông hồ hay biển để 

có thể đánh bắt, khai thác nhiều.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 34.523 tấn, tốc độ tăng 

trưởng đạt 7,18%/năm. 

 Quy hoạch đến năm 2020:  

Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định năm 2010) đạt trên 1.574,48   tỷ 

đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,5%/năm. Tái cơ cấu theo hướng đẩy 

mạnh phát triển nuôi thủy sản theo hướng thâm canh, đa dạng hóa đối tượng và 

hình thức nuôi; diện tích nuôi thủy sản đến năm 2020 phấn đấu đạt khoảng 

5.000 ha, sản lượng đạt trên 35.000 tấn (trong đó, nuôi cá thâm canh 1.050 ha; 

nuôi bán thâm canh 1.920 ha; nuôi quảng canh VAC 1.030 ha); nuôi cá lồng bè 

khoảng 150 lồng, sản lượng trên 250 tấn. 
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11. Ngành thủy lợi 

Tỉnh Hưng Yên có 82.804 ha nội đồng thuộc lưu vực hệ thống Bắc Hưng 

Hải, 9.505 ha diện tích vùng bãi sông Hồng, sông Luộc. Dựa vào điều kiện địa 

hình, sông ngòi phân thành 4 khu thủy lợi như sau: 

- Vùng 1: Bắc Kim Sơn - Toàn bộ đất đai trong đồng nằm ở phía Bắc 

sông Kim Sơn của các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang, Ân Thi. 

- Vùng 2: Châu Giang - Giới hạn bởi các sông Hồng, Kim Sơn, Điện Biên 

và Cửu An, đất đai thuộc địa giới các huyện: Khoái Châu, Kim Động, Yên Mỹ 

và Văn Giang. 

- Vùng 3: Ân Thi - Giới hạn bởi các sông Kim Sơn, Tây Kẻ Sặt, Điện 

Biên và Cửu An, thuộc địa giới của các huyện: Khoái Châu, Kim Động, Yên 

Mỹ, Ân Thi, Phù Cừ. 

- Vùng 4: Tây Nam Cửu An - Toàn bộ đất đai nằm ở phía Nam sông Cửu 

An của các huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Khoái Châu, Tiên Lữ, TP Hưng 

Yên. 

Đến 2015 toàn tỉnh có 10 trạm bơm tiêu ra sông ngoài (kể cả trạm bơm 

My Động), tổng diện tích lưu vực tiêu ra sông ngoài là 25.216 ha. 

Đối với công trình bơm có tổng số công trình (trạm bơm) phục vụ tưới là 

525 công trình phục vụ tưới cho 46.990 ha, trong đó: 

* Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

- Quy hoạch tiêu: Hướng tiêu ra sông ngoài: Sau năm 2015, sau khi hoàn 

thành trạm bơm Nghi Xuyên ha khu vực phía Đông Nam của tỉnh. Tổng diện 

tích được tiêu trực tiếp ra sông ngoài là 50.865 ha, trong đó: (1) Tiêu ra sông 

Hồng là 13.455 ha, được tiêu bằng 3 trạm bơm Bảo Khê, Liên Nghĩa và Nghi 

Xuyên; (2) Tiêu ra sông Luộc là 37.410 ha, được tiêu bằng 7 trạm bơm Tân 

Hưng, Triều Dương A+B; Mai Xá A+B; La Tiến và Nam Kẻ Sặt. 

Hướng tiêu vào sông trục có tổng diện tích lưu vực tiêu là 29.863 ha, 

được tiêu bằng 72 công trình trạm bơm. Trong đó: (1) Cần cải tạo, nâng cấp tiêu 

cho 15 công trình với tổng diện tích lưu vực sau cải tạo là 9.960 ha; (2) Duy trì 

hoạt động của 57 công trình tiêu ổn định cho 21.903 ha. Với 94 trạm bơm cục 

bộ, trở thành trạm bơm cấp 2 của trạm bơm Liên Nghĩa, trạm bơm Nghi Xuyên 

và trạm bơm Nam Kẻ Sặt. (3) Các đầu mối tiêu hiện có sẽ duy trì hoạt động cho 

đến khi các trạm bơm tiêu lớn được đưa vào vận hành, sẽ căn cứ theo điều kiện 

cụ thể để bỏ hoặc giữ nhiệm vụ tiêu của các công trình này. 

- Quy hoạch tưới: (1) Giữ nguyên 462 công trình hiện có phụ trách tưới 

cho 29.304 ha; (2) Cải tạo, nâng cấp 51 công trình tưới cho 13.468 ha; (3) Làm 

mới 11 công trình phụ trách tưới 4.218 ha. Có 70 trạm bơm, điểm bơm tưới hiện 
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không phát huy hiệu quả hoặc nằm trong khu tưới của các trạm bơm lớn dự kiến 

bỏ nhiệm vụ tưới. 

- Quy hoạch đê: (1) Hiện trạng đã đắp tôn cao gia thăng đối với đê sông 

Hồng, sông Luộc ứng với +13,1m tại Hà Nội và 8,3 m tại Hưng Yên, 6,3 m tại 

La Tiến. Tới năm 2020 kết hợp mở rộng mặt đê, áp trúc và đắp cơ đê đủ kích 

thước, bề rộng, mái, cao độ cơ theo mặt cắt ngang cấp chân đê; (2) Đắp luống 

trồng tre ở những vị trí chưa có luống; (3) Xây dựng đường hành lang chân đê ở 

những vị trí có khu dân cư; (4) Xử lý nền đê ở những đoạn đê chất lượng xấu. 

- Quy hoạch kè: (1) Làm mới và xây dựng tiếp hoặc bổ sung các đập mỏ 

hàn cứng để tiến tới hoàn thiện chỉnh trị các tuyến kè lớn xung yếu phải chỉnh 

trị; (2) Chú trọng tới chống sạt lở: kè Phi Liệt huyện Văn Giang, Nghi Xuyên 

huyện Khoái Châu;  

- Quy hoạch cống: Thường xuyên tu bổ, sửa chữa các cống dưới đê để bảo 

đảm an toàn cho đê phục vụ sản xuất chú trọng cải tạo thiết bị đóng mở, kết cấu 

cửa van để bảo đảm lấy sa an toàn thuận tiện khi lũ cao. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

* Đối với ngành nghề chế biến: Phát triển công nghiệp chế biến gỗ theo 

hướng chế biến sâu, tạo ra sản phẩm chất lượng cao để xuất khẩu, thay thế dần 

các sản phẩm xuất khẩu thô (nguyên liệu giấy, gỗ dăm xuất khẩu); chế biến than 

củi sạch trên cơ sở sử dụng phế phẩm từ chế biến gỗ. Đảm bảo nguyên liệu ổn 

định cho chế biến chè, cao su, cây ăn quả, sắn, chế biến thịt, sữa. Ổn định công 

suất các nhà máy đường hiện có. Xây dựng nhà máy sản xuất dược liệu, dược 

phẩm gắn với phát triển vùng nguyên liệu ở các huyện miền núi. Xây dựng các 

cụm chế biến hải sản vùng ven biển. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến 

thịt và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm,... vào khu kinh tế Đông Nam. 

- Phát triển công nghiệp chế biến: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp 

bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nhằm tăng giá trị sản xuất; thu hút 

đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản, đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong chế biến (GHP, GMP, ISO,...). Trong 

đó: 

+ Rau, củ quả: Tập trung thu hút đầu tư, hỗ trợ xây dựng phát triển hệ 

thống các cơ sở sơ chế, chế biến và các cửa hàng bán rau an toàn gắn với vùng 

nguyên liệu tập trung (Thành phố Hưng Yên, Khoái Châu, Văn Giang, Tiên 

Lữ,…) với tổng sản lượng đến năm 2020 khoảng 70.000 tấn rau; xây dựng nhà 

bảo ôn bảo quản rau, quả tươi tại các khu vực sản xuất tập trung có công suất 

3.000 - 5.000 tấn/năm. 

+ Chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản: Phát huy tối đa công suất các nhà 

máy, cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản hiện có trên địa 

bàn tỉnh. 

+ Chế biến gia súc, gia cầm: Hỗ trợ, khuyến khích phát triển hệ thống cơ 

sở giết mổ thịt gia súc, gia cầm; phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100 cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 3-5 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 

trung; với công suất 320 tấn lợn/ngày đêm, 30 tấn gia cầm/ngày đêm, 110 tấn 

trâu bò/ngày đêm. 

* Phát triển ngành nghề nông thôn: Đến năm 2020, phát triển các làng 

nghề theo quy hoạch, với quy mô, cơ cấu sản phẩm, trình độ công nghệ hợp lý, 

phù hợp với điều kiện của từng địa phương; gắn hoạt động kinh tế của làng nghề 

với dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống; dự kiến thu hút 

khoảng 60.000 lao động, giá trị sản xuất TTCN - ngành nghề đạt 26 tỷ đồng (giá 

thực tế), giá trị sản xuất khối làng nghề đạt 5.000 tỷ đồng. 

* Phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ nông nghiệp: 

- Giao thông nông thôn: Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng để 

cứng hóa, bê tông hóa giao thông nông thôn, đường ra đồng theo phương thức 

“Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong 5 năm tới, phấn đấu hoàn thành nhựa 
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hóa, bê tông hóa 100% đường thôn xóm, đường ra đồng đáp ứng nhu cầu đi lại 

của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. 

- Điện: Tăng cường cơ sở vật chất ngành điện trên cơ sở tiếp tục thực hiện 

duy tu, nâng cấp hệ thống điện nông thôn, đồng thời chú trọng nâng cao chất 

lượng điện, bán điện đúng quy định. 

- Cấp nước: Khai thác các nguồn lực, từng bước tiếp tục đầu tư xây dựng 

hệ thống cấp nước sinh hoạt, nhất là địa bàn nông thôn; chú trọng xây dựng hệ 

thống nước phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp. Phấn đấu đến năm 

2020, số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

- Thủy lợi: Củng cố, phát triển thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng nông 

thôn mới theo hướng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng, đáp ứng 

các phương thức canh tác tiên tiến; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động 17.223,2 tỷ đồng để xây 

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

doanh nghiệp đạt được 4.513,3 tỷ đồng. Đến hết năm 2015, bình quân toàn tỉnh 

đạt 14,7 tiêu chí/xã, 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 24,2% tổng số xã), 

29 xã đạt 15-18 tiêu chí, 78 xã đạt 10-14 tiêu chí, không có xã dưới 10 tiêu chí. 

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 có 70% 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 với 90% số cơ quan, đơn vị, gia đình và 87% số làng, khu 

phố đạt danh hiệu văn hóa; 100% tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ 

lệ trường đạt chuẩn quốc gia, bậc học mầm non 45%, tiểu học 95%, trung học cơ 

sở 60%, trung học phổ thông 50%; 100% số xã có đường trục xã được nhựa hoá 

hoặc bê tông hoá, đường liên thôn được cứng hoá đạt chuẩn; 100% hệ thống 

kênh mương các xã được cứng hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; xây dựng nghĩa 

trang tại 100% xã; xây dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và cụm 

dân cư với 90% số hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 98% dân 

số đô thị được dùng nước sạch; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt 

tiêu chuẩn môi trường; 70% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống 

xử lý chất thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, thu gom và xử lý chất thải 

rắn đạt 97% ở khu vực đô thị và đạt 55% ở khu vực nông thôn. 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 Hưng Yên 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 20.336.993 triệu đồng, tăng 6.870.971 triệu đồng so với năm 2010, trong đó 

đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 964.177 triệu đồng (chiếm 

4,74% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

Giai đoạn 2015 - 2020, Hưng Yên 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)… 

 


