
 

 

1 

TỈNH NINH BÌNH 

1. Thông tin chung 

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực Nam đồng bằng Bắc bộ, 190o 50’ đến 200o 

27’ độ Vĩ  Bắc, 105o 32’ đến 106o 27’ độ Kinh Đông. Ninh Bình tiếp giáp với 4 

tỉnh:  

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hòa Bình. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam. 

- Phái Đông giáp tỉnh Nam Định. 

- Phía Tây nam giáp tỉnh Thanh Hóa. 

- Phía Đông Nam giáp biển (vịnh Bắc Bộ). 

Trung tâm tỉnh cách thủ đô Hà Nội hơn 90 km. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 

Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10; 12A; 12B và đường sắt Bắc - Nam chạy qua cùng hệ 

thống sông ngòi dày đặc như: sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Càn, sông Vạc, 

sông Vân,...tạo thành mạng lưới giao thông thuỷ, bộ rất thuận tiện cho giao lưu, 

phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh. 

Ninh Bình có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện với các tỉnh trong 

vùng và cả nước. Đây là tỉnh duy nhất thuộc Đồng Bằng Sông Hồng có cả miền 

núi, đồng bằng và ven biển. Tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh khá đa dạng, 

phong phú, có thể coi là lợi thế cạnh tranh để phát triển, như những cảnh quan 

thiên nhiên kỳ thú, những di tích lịch sử văn hóa, những giá trị phi vật thể nổi 

tiếng, như những áng thơ văn, những lễ hội, những làn điệu chèo, hát văn, hát 

xẩm và văn hóa ẩm thực... Bên cạnh đó, tỉnh đã có nhiều chính sách thiết thực, 

ưu đãi để đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế 

đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài xây dựng nền kinh tế phát triển 

năng động, hiệu quả và bền vững. 
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2. Dân số và lao động 

Ninh Bình là một tỉnh có kinh tế phát triển thuộc đồng bằng sông Hồng. 

Dân số tính đến 31/12/2015 có 944.431 người. Trong đó, dân số thành thị là 

191.641 người, chiếm 20,29%, dân số nông thôn là 752.790 người, chiếm 

79,71%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 681 người/km2, cao nhất là thành phố Ninh 

Bình với tỷ lệ 2.544 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 

9‰. Gai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục tăng dù chậm, từ 13,4‰ 

năm 2010 lên 15,68‰ năm 2015.  

Số người lao đôṇg của tỉnh đang được tạo việc làm năm 2015 là 615,3 

nghìn người (chiếm 65,15% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣ tăng bình quân 

3,65%/năm giai đoaṇ 2010 - 2015. Trong đó, lao động trong nông lâm thủy sản 

là 275,8 nghìn người, chiếm 44,82% tổng số người đang tham gia lao động.  
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Trong giai đoạn từ 2011 - 2015, Ninh Bình đã đạt được các thành tựu 

quan trọng làm tiền đề cho phát triển giai đoạn sau. Tổng sản phẩm (GRDP) 

toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2010 đạt 19.290,41 tỷ đồng, năm 2015 đạt 

25.759,73 tỷ đồng (đạt tốc độ tăng trưởng 5,95%/năm giai đoạn 2010 - 2015). 

Sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh thể hiện ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và 

dịch vụ - du lịch trong sản xuất, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng có 

mức tăng trưởng cao hơn (11,22%/năm). Nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ 

giảm bình quân 2,38%/năm, lĩnh vực thuế nhập khẩu giảm 7,87%/năm. Nhìn 

chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ninh Bình luôn chỉ đạt mức khá trong 

số các tỉnh đồng bằng sông Hồng.  

Giai đoạn 2010 - 2015, GDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng 

10,2%/năm, năm 2010 đạt 21,39 triệu đồng, năm 2015 đạt 34,77 triệu đồng 

(tăng 13,38 triệu đồng so với năm 2010). 

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

dịch vụ đồng thời giảm nông lâm nghiệp thủy sản và thuế nhập khẩu. Năm 

2010: nông lâm thủy sản đạt 21,56%, công nghiệp và xây dựng đạt 32,48%, dịch 

vụ và du lịch đạt 37,7%, thuế sản phẩm đạt 8,26%. Năm 2015 tỷ trọng tương 

ứng là: 14,31%; 41,41%; 40,18%; 4,1%. 

Thu ngân sách toàn tỉnh là năm 2015 là 14.111,31 tỷ đồng, chi ngân sách là 

12.528,54 tỷ đồng, về cân đối thu chi ngân sách: năm 2015 dư 1.582,77 tỷ đồng. 

Như vậy, Ninh Bình là tỉnh có nguồn thu ngân sách lớn hơn các nguồn chi trong 

giai đoạn 2010 - 2015. Bằng việc thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước các 

nguồn chi từ năm 2010 đến nay có xu hướng giảm, có đóng góp vào ngân sách 

Nhà nước, 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 kinh tế tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020:  

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,0%/năm trở lên. Tốc độ tăng 

GTSX bình quân hằng năm (theo giá so sánh 2010): Công nghiệp - xây dựng 

13% (trong đó: Công nghiệp:16%, Dịch vụ: 6,5%); Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 

2%. Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đến năm 2020 đạt 130 triệu đồng. 

Cơ cấu kinh tế (theo GRDP, giá hiện hành) đến năm 2020: Công nghiệp - 

xây dựng 48%; Dịch vụ 42%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 10%. 

GRDP bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ theo giá hiện hành đạt 

80 triệu đồng. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 22.000 tỷ đồng/năm; Thu ngân 

sách đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 6.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 

cuối nhiệm kỳ đạt 1.500 triệu USD. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2015 chuyển 

dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thủy sản, lâm nghiệp và giảm dần tỷ 

trọng khu vực nông nghiệp. Cụ thể, năm 2010 cơ cấu khu vực nông nghiệp theo 

ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 88,87% - 1% - 10,13% 

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

của tỉnh giảm xuống 85,08%; tỷ trọng ngành thủy sản tăng lên chiếm 13,29% 

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

nông nghiệp (chiếm 1,63% tổng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng 0,91%/năm giai đoạn 2010 - 2015 trong 

đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (1,9%/năm), dịch vụ tăng 0,5%/năm, trồng 

trọt tăng 0,54%/năm. Ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 12,3%/năm, tăng 

chủ yếu ở lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác (16,06%/năm giai đoạn 2010 - 

2015), còn hai lĩnh vực còn lại là lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng tăng 

4,5%/năm, lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp cùng các hoạt động lâm nghiệp khác 

giảm 1,92%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 7,47%/năm 

Trong nội bộ ngành nông nghiệp: giá trị sản xuất ngành trồng trọt có xu 

hướng giảm (từ 68,44% năm 2010 xuống còn 67,2% năm 2015), lĩnh vực chăn 

nuôi có xu hướng tăng dần (từ 26,78% năm 2010 lên 28,12% năm 2015). Cơ cấu 

ngành dịch vụ giảm không đáng kể từ 4,78% năm 2010 xuống 4,68% năm 2015. 

Trong ngành lâm nghiệp, tỷ trọng khai thác gỗ có xu hướng tăng (từ 

75,20% năm 2010 lên 88,66% năm 2015) trong khi đó tỷ trọng trồng và chăm 

sóc rừng xu hướng giảm (từ 19,78% năm 2010 còn 8,79% năm 2015). 

Trong nội bộ ngành thủy sản, Ninh Bình có tỷ trọng nuôi trồng thủy sản 

lớn hơn rất nhiều so với khai thác thủy sản từ tự nhiên. Tỉnh đang tăng dần tỷ 

trọng Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản (từ 89,39% năm 2010 lên 89,41% năm 

2015) và dịch vụ (từ 0,67% năm 2010 lên 1,42% năm 2015), giảm dần tỷ trọng 

khai thác thủy sản từ tự nhiên (từ 9,94% năm 2010 xuống 9,17% năm 2015). 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: Tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản 

đạt 4,5 - 5%/năm. Trong đó cơ cấu nông lâm thủy sản là: nông nghiệp 77% - 

lâm nghiệp 9% - thủy sản 14%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 97.182 ha chiếm 

70,1% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 61.634 ha chiếm 63,42% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 51.938 ha, chiếm 84,27% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 45.729 ha, chiếm 88,05% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 81.141,4 ha, chiếm 15,73% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 28.406 ha, chiếm 29,23% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 3.987 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 8.006 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 16.413 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 6.803 ha, chiếm 16,89% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 339 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 94.510 ha, giảm 2.672 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 3.429 ha còn 42.300 ha. Đất trồng cây lâu năm 

có 7.987 ha, giảm 1.709 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp vẫn sẽ được giữ nguyên. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 2.377 ha lên 9.180 ha vào năm 

2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

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

giá trị cây rau, đậu (từ 14,22% năm 2010 lên 16,13% năm 2015) và cây lương 

thực có hạt (từ 63,62% năm 2010 lên 64,35% năm 2015), giảm tỷ lệ giá trị sản 

xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 0,08% năm 2010 xuống còn 0,05% năm 

2015).  

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

trị cây ăn quả (từ 7,07% năm 2010 lên 8,12% năm 2015), giảm giá trị cây công 

nghiệp lâu năm tăng (từ 8,48% xuống còn 2010 lên 4,46% năm 2015).  

Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 95,6 triệu đồng, tăng 12,9 

triệu đồng so với năm 2010.  

 Tới năm 2020, tỉnh Ninh Bình đặt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân giá trị sản 

xuất ngành trồng trọt 0,5- 0,8%/năm. Tỷ trọng trong ngành hẹp chiếm 65%. Tới 

năm 2020, diện tích các loại cây trồng phân bố như sau: 

- Đến năm 2020 diện tích lúa còn 76.000 ha, giảm khoảng 5.000 ha so với 

năm 2015 để chuyển sang: canh tác Lúa - Cá khoảng 3.000 ha tại các vùng 

ruộng trũng của các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô….; Chuyển khoảng 

2.000 ngàn ha sang trồng rau, củ quả và cây dược liệu có giá trị kinh tế cao trên 

diện tích đất 2 lúa, đất lúa màu của Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn đất trồng lúa 

không chủ động nước ở các huyện Nho Quan, Thị xã Tam Điệp. 

- Giảm: 1.000 ha lạc, 900 ha khoai lang, 600 ha mía và sắn sang trồng các 

loại cây có giá trị cao như: Thanh Long, Bưởi Diễn, Chuối tiêu hồng và Mắc ca. 

- Ổn định diện tích các cây trồng như: 4.000 ha lạc, 1.500 ha khoai lang, 

1.000 ha đậu tương, 500 ha sắn, 300 ha chè, 50 ha cói, 12.850 ha rau các loại, 

6.700 ha cây ăn quả. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc có xu hướng giảm từ 72,33% năm 

2010 xuống 70,56% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm tăng từ 

15,19% năm 2010 tăng lên 16,21% năm 2015. Giá trị nhóm sản phẩm vật nuôi 

không qua giết thịt tăng từ 10,69% năm 2010 lên 11,16% năm 2015.  

Giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh Ninh Bình có quy mô đàn trâu, lợn và gia cầm 

có xu thế tăng nên quy mô đàn bò có xu thế giảm không làm giảm sản lượng thịt 

hơi các loại. Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 53.509 tấn, với tốc độ tăng trưởng 

bình quân đạt 1,01%/năm. Chất lượng đàn vật nuôi của Ninh Bình ngày càng 

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

 Quy hoạch đến năm 2020: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất khoảng 

tăng 1%/năm (theo giá cố định 2010); tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành đạt 

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

- Mức tăng trưởng số lượng trang trại, gia trại chăn nuôi hàng năm đạt 

khoảng 4%/năm; đưa tỷ trọng sản phẩm hàng hóa chăn nuôi trang trại, gia trại 

tập trung trong tỉnh đạt 40 - 50% vào năm 2020 trong tổng sản phẩm ngành chăn 

nuôi.  

- Đàn trâu: Phấn đấu đạt 15,9 nghìn con vào năm 2015 và 16,0 nghìn con 

vào năm 2020. Ổn định sản lượng thịt 1,4 - 1,5 nghìn tấn vào năm 2020. Tập 

trung phát triển đàn trâu ở các huyện Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn, Yên Khánh 

và huyện Hoa Lư. 

- Đàn bò: Phấn đấu đạt 44,7 nghìn con vào năm 2015 và 49,5 nghìn con vào 

năm 2020. Sản lượng thịt bò đạt 2,4 nghìn tấn vào năm 2015 và 2,76 nghìn tấn 

vào năm 2020. Đến năm 2020, tỷ lệ bò Zebu trong tổng đàn đạt 55 - 60%; tỷ lệ 

đàn bò thịt giết mổ trên tổng đàn đạt 25,4%; trọng lượng xuất chuồng bình quân 

190-210 kg/con; tỷ lệ thịt xẻ 55 - 60%. 

- Đàn lợn: Tổng đàn đạt 477 nghìn con với sản lượng thịt khoảng 57,1 

nghìn tấn vào năm 2015; đến năm 2020, tổng đàn đạt 531 nghìn con với sản 

lượng thịt 74,2 nghìn tấn.  

- Đàn gia cầm: Đến năm 2015 toàn tỉnh có khoảng 4,32 triệu con và đạt 

4,73 triệu con vào năm 2020. Sản lượng thịt gia cầm hơi toàn tỉnh đạt 8,39 nghìn 

tấn vào năm 2015 và 10,13 nghìn tấn vào năm 2020; sản lượng trứng đạt 114,8 

triệu quả vào năm 2015 và đạt 130,4 triệu quả vào năm 2020. 

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung: Đến năm 2020 dự kiến là 25 khu chăn 

nuôi tập trung với tổng diện tích là 839,5 ha bố trí trên địa bàn các huyện Nho 

Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh, Yên Mô và thị xã Tam Điệp. Quy hoạch 

Chăn nuôi trang trại, gia trại: Tổ chức lại chăn nuôi gia trại, nông hộ có quy mô 

nuôi trâu, bò từ 10 con trở lên; lợn nái trên 10 con, lợn thịt từ 50 đến 500 con; gia 

cầm trên 1.000 con. 
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8. Ngành thủy sản 

 Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 10.977 ha. Sản lượng nuôi 

trồng đạt 35.547 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,17%/năm giai đoạn 

2010-2015. 

Sản lượng thủy sản khai thác đạt 6.159 tấn, chiếm tỷ trọng 14,77% tổng 

sản lượng thủy sản, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,67%/năm. Khai thác 

thủy sản không chiếm tỷ trọng cao trong nội bộ ngành thủy sản, tỉnh chỉ chủ yếu 

phát triển nuôi trồng thủy sản.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 41.706 tấn, tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 6,67%/năm. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Giá trị sản xuất thủy sản đến năm 2020 đạt 1.749 tỷ đồng, tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 10%/năm. 

- Kinh tế thủy sản của Tỉnh đóng góp 20,5% GDP trong khối nông, lâm, 

ngư nghiệp. 

Đến năm 2020, Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 13.650 ha (tăng bình 

quân trong giai đoạn 2015 - 2020 là 3,25%). Tổng sản lượng thủy sản đến năm 

2020 đạt 64.170 tấn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 

10%/năm. Trong đó: 

- Nuôi trồng thủy sản 

+ Trọng tâm là phát triển NTTS ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả chuyển 

đổi sang nuôi chuyên canh là theo hình thức thâm canh, bán thâm canh, nếu nuôi 

kết hợp với lúa thì nuôi theo hình thức bán thâm canh, quảng canh cải tiến. 

+ Tập trung phát triển các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao và ưu thế 

như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, Ngao, cá Bớp. 

+ Xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung có giá trị kinh tế cao: 

Vùng nước lợ huyện Kim Sơn; nuôi cá ruộng trũng huyện Nho Quan, Gia Viễn, 

Yên Mô. 

+ Xây dựng và mở rộng các vùng ương giống cá tập trung có lợi thế cao 

tại các huyện Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan để chủ động cung ứng giống cho 

vùng nuôi ruộng trũng trong tỉnh. 

- Khai thác thuỷ sản: Tập trung đầu tư cải hoán nâng cấp tàu thuyền khai 

thác gần bờ đủ điều kiện để vươn ra khai thác xa bờ; Tổ chức khai thác nguồn 

lợi hợp lý gắn kết với các mô hình quản lý cộng đồng trong từng khu vực sông 

và hồ. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác lâm sản và lâm sản khác chiếm tỷ trọng lớn 

nhất chiếm 79,33%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 12,09%, thu nhặt sản phẩm 

từ rừng chiếm 3,96%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 4,62%.  

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Ninh Bình năm  2015 có 963.691 ha 

(rừng sản xuất đạt 492.984,4 ha, rừng phòng hộ đạt 301.263,2 ha, rừng đặc dụng 

169.479,4 ha), trong đó diện tích rừng hiện có là 902.171 ha (rừng tự nhiên đạt 

735.423 ha, rừng trồng đạt 166.748 ha). Sản lượng khai thác chủ yếu năm 2015 

là 351,2 nghìn m3 gỗ, tăng gấp 2,52 lần so với năm 2010 và 2.130 nghìn ste củi.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp có tốc độ tăng 

trưởng bình quân là 8%/năm; chiếm tỷ trọng 1,5% trong khối nông lâm thủy sản. 

Các mục tiêu cụ thể của ngành: 

+ Đáp ứng 1 phần nhu cầu gỗ nguyên liệu phục vụ nhu cầu sản xuất trong 

tỉnh. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân từ 8%/năm, dự kiến đạt 25 

triệu/ha/năm vào năm 2020. 

+ Nâng độ che phủ của rừng lên 20,5% vào năm 2020. Mỗi năm thu hút 

khoảng 10.000 lao động tham gia sản xuất lâm nghiệp. 

Đẩy mạnh việc trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao để dần thay 

thế cây keo mang lại hiệu quả kinh tế thấp, như: Trồng cây Mắcca (1.000ha), 

trồng cây Xoan Đào (400ha), trồng cây Trám (50ha), trồng cây thông (200ha). 

+ Thực hiện các dự án: Trồng rừng phòng hộ ven biển huyện Kim Sơn do 

khả năng bồi lấp khu vực ven biển nên trong 5 năm tới có diện tích trồng bổ 

sung 300 ha rừng phòng hộ ven biển huyện Kim Sơn; Dự án trồng cây phân tán 

để bổ sung lượng gỗ củi phục vụ nhu cầu người dân địa phương, góp phần tạo 

cảnh quan môi trường trong sạch, trung bình mỗi năm trồng khoảng 1 triệu cây;  

Xây dựng, triển khai thực hiện đề án thuê rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và đề 

án chi trả dịch vụ môi trường rừng, dự án kiểm kê rừng toàn tỉnh; Tăng cường 

công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; Xây dựng trung tâm 

sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

 Hệ thống thủy lợi tỉnh Ninh Bình được chia thành 2 khu vực như sau: 

- Khu Bắc Ninh Bình : bao gồm diện tích đất của  16 xã huyện Gia Viễn 

và 22 xã thuộc huyện Nho Quan. 

Tổng số công trình thuỷ lợi của khu là: 10 hồ, 1 đập, 8 cống, 44 trạm bơm 

tưới, tiêu: Tưới thiết kế 11.689 ha, thực tưới 8822 ha đạt 75%. Tiêu thiết kế 

12.922,58 ha, thực tiêu 9918,58 ha đạt 76%. 

- Khu Nam Ninh Bình: bao gồm các huyện Hoa Lư, Yên Mô, Yên Khánh, 

Kim Sơn, thị xã Tam Điệp, và thị xã Ninh Bình, 11 xã của huyện Nho Quan, 4 

xã huyện Gia Viễn. 

Toàn khu thuỷ lợi Nam Ninh Bình có 13 tiểu khu được tưới tiêu bằng các 

loại công trình: Hồ: 10 hồ, đảm bảo tưới theo diện tích thiết kế 2414 ha, thực tế 

các hồ đã tưới 1648 ha; Cống: 36 cống trên triền sông, diện tích tưới tiêu tự chảy 

14.492 ha, thực tế được tưới 10.144 ha ; diện tích tiêu tự chảy 16.186 ha; Trạm 

bơm : 135 trạm bơm (hầu hết là các trạm bơm tưới tiêu kết hợp). 

 Quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Bình đến năm 2020: 

- Ưu tiên xây dựng hệ thống công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy 

sản vùng ven biển huyện Kim Sơn, nuôi trồng thủy sản vùng trũng Nho Quan, 

Gia Viễn, Yên Mô; quan tâm đầu tư công trình tưới cho cây trồng cạn các vùng 

Nho Quan, Tam Điệp và phục vụ đời sống dân sinh. Thực hiện phân cấp quản lý 

đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo quy định phù hợp tình hình thực tế. 

Phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi theo hướng 

xã hội hóa. 

- Hoàn chỉnh hệ thống đê sông, đê biển bảo đảm chống lũ: Hoàn chỉnh đê 

hữu sông Đáy, đê sông Bến Đang, đê sông Vạc, sông Mới, sông Chanh, sông Na 

và các vùng đê bối; hệ thống trạm bơm trên các tuyến đê sông đảm bảo tưới, 

tiêu. Đầu tư xây dựng trạm tiêu úng cho 12 xã vùng phân lũ chậm lũ của hai 

huyện Nho Quan, Gia Viễn. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi 

ven biển Kim Sơn phục vụ nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp; các 

công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng trũng Nho Quan, Gia Viễn, Yên 

Mô và Trung tâm giống thủy sản nước ngọt Yên Khánh; công trình thủy lợi 

ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trên cửa sông Vạc (xây dựng 

âu Kim Đài) cho các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô và một phần huyện 

Hoa Lư theo chiều hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. 

- Đầu tư cho hệ thống thuỷ lợi phục vụ tiêu úng vùng ven biển và tưới cho 

cây công nghiệp ở vùng trung du, núi thấp. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên 

cố hoá kênh mương. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động trên 17.000 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 trên 44% tổng số vốn. Chính nhờ đó sau gần 5 năm thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Ninh Bình 

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, cả tỉnh đến thời điểm này đã có 40 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn tỉnh đạt 15,7 tiêu chí/xã và đã có 

40/119 xã đạt chuẩn NTM, cao hơn bình quân chung cả nước và không còn xã 

nào đạt dưới 5 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 đến năm 2020, có ít nhất 106/118 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 

89,8% số xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; có 111/119 xã đạt chuẩn 

tiêu chí Giao thông; có 97,5% số xã đạt chuẩn tiêu chí Thủy lợi; 100% số xã đạt 

chuẩn tiêu chí điện theo tiêu chí nông thôn mới, 100% hộ dân nông thôn được sử 

dụng điện thường xuyên, an toàn từ lưới điện quốc gia; 90% số xã đạt chuẩn tiêu 

chí số 5 về cơ sở vật chất trường học;  96,6% số xã có cơ sở vật chất văn hóa đạt 

chuẩn theo quy định; 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế; có 99,2% 

số xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở nông thôn. Không còn nhà tạm nhà dột nát; Đến 

năm 2020 bình quân thu nhập khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm. 

Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5%-2%. Các xã đạt chuẩn và đăng 

ký đạt chuẩn trong giai đoạn 2017-2020 đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm. 

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

hướng đến mục tiêu xây dựng NTM Ninh Bình tiên tiến, hiện đại. Tỉnh sẽ đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí đồng bộ, hiện đại 

và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp 

chế biến, dịch vụ. Môi trường sống tại khu vực nông thôn được bảo vệ, an ninh 

trật tự được giữ vững và đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng 

được nâng cao. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá thực tế cho các ngành kinh tế là 

21.790.935 triệu đồng, giảm 17.947.720 triệu đồng so với năm 2010, trong đó 

đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 846.038triệu đồng (chiếm 

3,86% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 961.906,4 

nghìn USD, trong đó: giá trị xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp đạt 438.865,4 

nghìn USD. 

Giai đoạn 2015 - 2020, Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 

các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: Ưu tiên nguồn vốn phát triển kết cấu 

hạ tầng, trước hết đầu tư tập trung vào những vùng sản xuất hàng hoá, những 

chương trình sản xuất nông, hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề nông thôn, 

hỗ trợ đầu tư chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Vốn đầu tư cần tập trung 

vào khâu sản xuất giống cây trồng (lúa chất lượng cao, cây ăn quả…), giống vật 

nuôi (lợn hướng nạc, giống bò thịt, bò sữa, gia cầm siêu thịt, siêu trứng)… 


