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     PHẦN I. 

PHẦN MỞ ĐẦU 
    ****** 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH TỈNH   

Nam Định là Tỉnh nằm trong vùng Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ; có diện 

tích 1.668,5km2 và hơn 1,980 triệu dân; Là một trong ba đô thị đầu tiên của vùng Bắc Bộ từng 

đƣợc gọi là “thủ đô dệt may” của cả nƣớc. Phía Bắc giáp Tỉnh Thái Bình; phía Nam giáp Tỉnh 

Ninh Bình; phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ; phía Tây Bắc giáp Tỉnh Hà Nam. Tỉnh là đầu mối giao 

thông về đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy của vùng; trên các các tuyến  hành lang kinh tế - kỹ 

thuật - đô thị quan trọng nhƣ: Cao tốc Bắc Nam, QL21, QL21B, QL10, QL38B;trong vùng ảnh 

hƣởng của tam giác tăng trƣởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, hành lang kinh tế Côn 

Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và vành đai kinh tế vịnh Bắc. Đặc biệt tuyến cao tốc Ninh 

Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh và tuyến quốc lộ ven biển đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê 

duyệt sẽ có tác động tích cực cho phát triển kinh tế Tỉnh, trong đó khu kinh tế Ninh Cơ là một 

định hƣớng phát triển kinh tế Tỉnh (Quyết định số 1453 - TTg; Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

Tỉnh Nam Định chuyên đề về kinh tế biển). Với vị trí nhƣ vậy, Tỉnh Nam Định có nhiều tiềm 

năng tham gia vào sự phân công, hợp tác phát triển chung của vùng và cả nƣớc. 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hƣớng 

đến năm 2030 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 

02/12/2013; là căn cứ quan trọng để Tỉnh Nam Định chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển các 

ngành, lĩnh vực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; là công cụ để quản lý và chỉ đạo 

điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, sau gần mƣời năm thực hiện, 

có nhiều yếu tố mới của cả nƣớc, vùng Đồng bằng Sông Hồng, đặc biệt là vùng Kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ đã tác động ảnh hƣởng tích cực đến Tỉnh Nam Định, do vậy một số chỉ tiêu và 

định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực đến năm 2020 theo quy hoạch này đã 

không còn phù hợp.  

Bối cảnh phát triển và thực tế nêu trên đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải triển khai nghiên 

cứu, xây dựng Quy hoạch Tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là: (1) Thực 

hiện Luật Quy hoạch (2017) và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về 

triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND Tỉnh Nam Định tổ chức lập Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Tỉnh  Nam Định đƣợc nghiên cứu, xây dựng 

trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hƣớng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thành 

phố có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã 

hội đất nƣớc 10 năm giai đoạn 2021-2030, đƣợc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII thông qua; các quy hoạch tầng trên đƣợc xây dựng mới theo Luật Quy hoạch (quy hoạch 

tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch 

vùng...) sẽ có tác động trực tiếp đến định hƣớng phát triển của Tỉnh trong những năm tới. Mặt 

khác, theo yêu cầu của Luật Quy hoạch, việc xây dựng Quy hoạch Tỉnh Nam Định là để cụ thể 

hóa các quy hoạch tầng trên về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, 

hệ thống đô thị và phân bố dân cƣ nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

(3) Sự tác động của bối cảnh quốc tế, trong nƣớc và thực tiễn phát triển của Tỉnh đã đặt ra 
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yêu cầu cần thiết phải xây dựng mới quy hoạch:Yêu cầu đặt ra từ cách mạng công nghiệp 4.0; 

Việt Nam tham gia vào một loạt FTA thế hệ mới, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dƣơng (CPTPP), đang triển khai đồng thời đàm phán nhiều hiệp định thƣơng mại tự 

do lớn (RCEP, Việt Nam - Israel, khối EFTA) là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thƣơng mại 

và đầu tƣ; Chiến tranh thƣơng mại giữa các nền kinh tế lớn (Mỹ - Trung Quốc, EU) sẽ có tác 

động lớn đến chính sách đầu tƣ, thƣơng mại của các quốc gia.  

Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch Tỉnh Nam Định  thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 là cần thiết theo những hƣớng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát 

huy hiệu quả các lợi thế của Tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian 

lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu 

cầu phát triển chung của cả nƣớc, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội để 

xây dựng Nam Định trở thành Tỉnh phát triển năng động và có đóng góp ngày càng quan trọng 

vào sự phát triển chung của vùng và cả nƣớc. 

II. PHẠM VI, RANH GIỚI, THỜI KỲ QUY HOẠCH 

2.1. Phạm vi nghiên cứu:  

a). Phạm vi nghiên cứu trực tiếp:  

 Phần lãnh thổ đất liền: Phạm vi lập quy hoạch Tỉnh Nam Định bao gồm toàn Tỉnh 

Nam Định với diện tích tự nhiên 1.668,5 km2; 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 01 thành 

phố (Nam Định); 09 huyện (Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hƣng, Nam Trực, Trực Ninh, 

Xuân Trƣờng, Giao Thủy, Hải Hậu) với tổng số 226 xã, phƣờng, thị trấn. 

Phần không gian biển: Đƣợc xác định trên cơ sở Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 

năm 2012; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 quy định việc giao các khu 

vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Quyết định số 

513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt dự án “Hoàn 

thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. 

b). Phạm vi nghiên cứu liên vùng:  

Nghiên cứu vai trò của Tỉnh Nam Định trong mối quan hệ phát triển với các Tỉnh lân cận 

có tác động trực tiếp đến Tỉnh gồm: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình; Vùng Đồng Bằng Sông 

Hồng, Vùng kinh tế - xã hội theo Luật Quy hoạch, Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc. 

2.2. Ranh giới lập quy hoạch: 

 Toàn bộ ranh giới hành chính Tỉnh Nam Định tại tọa độ địa lý từ 19
o
54‟ đến 20

o
40‟ vĩ 

độ Bắc và từ 105
o
55‟ đến 106

o
45‟ kinh độ Đông; giáp giới nhƣ sau: Phía Bắc giáp tỉnh Thái 

Bình; Phía  Nam giáp Tỉnh Ninh Bình; Phía Tây & Tây bắc giáp Tỉnh Hà Nam; Phía Đông 

giáp vịnh Bắc Bộ. 

2.3.  Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch đƣợc lập cho thời kỳ 10 năm 2021-2030, tầm nhìn 20 năm 

(đến năm 2050). 

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH 

3.1. Quan điểm lập quy hoạch: 

Quy hoạch Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với 

các nội dung định hƣớng chiến lƣợc phát triển đất nƣớc thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nƣớc, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, 
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các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn Tỉnh. 

Quy hoạch trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, xu hƣớng phát triển, tiềm năng, lợi thế, 

nhất là các các cơ hội liên kết giữa Tỉnh Nam Định với các Tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, 

vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc và cả nƣớc; Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - 

Hải Phòng, Hành lang Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai kinh tế ven vịnh 

Bắc Bộ; khả năng khai thác các cơ hội phát triển trong tình hình mới;  

Đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng, tính khả thi và phù hợp với 

khả năng cân đối, huy động các nguồn lực bên trong, bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội 

một cách đồng bộ, nhanh và bền vững trên các lĩnh vực, các địa phƣơng trên địa bàn Tỉnh; 

Đảm bảo sự thống nhất, ổn định, hiệu quả và dài hạn của các chủ trƣơng, chính sách của 

Trung ƣơng và của Tỉnh; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành; phát triển hài hòa các 

địa phƣơng, vùng lãnh thổ. 

Quy hoạch đƣợc xây dựng trên cơ sở nhận thức đầy đủ, vận dụng đúng đắn các quy luật 

khách quan của kinh tế thị trƣờng, phù hợp với các điều kiện phát triển của Tỉnh, vùng Đồng 

bằng sông Hồng trên địa bàn Tỉnh Nam Định; huy động tối đa sức lực, trí lực của hệ thống chính 

quyền Tỉnh các cấp và nhân dân Tỉnh Nam Định; và kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm, phƣơng 

pháp lập quy hoạch trên thế giới. 

3.2. Mục tiêu lập quy hoạch 

Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp Tỉnh Nam Định sử dụng 

để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế  

xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch 

Tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 

vững; là cơ sở khoa học và thực tiễn để triển khai kế hoạch đầu tƣ công trung hạn trên địa bàn 

Tỉnh Nam Định. 

Thông qua lập Quy hoạch xây dựng phƣơng án phát triển, ý tƣởng và phƣơng án tổng thể, 

bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn Tỉnh 

hiện nay và định hƣớng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tƣơng lai trên cơ sở huy 

động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài  

Lập và thực hiện Quy hoạch để Nam Định hƣớng tới phát triển nhanh và bền vững trong 

trung và dài hạn trên cả 4 trụ cột: Phát triển kinh tế - Phát triển văn hóa - Bảo vệ môi trƣờng - 

Bảo đảm quốc phòng an ninh. 

3.3. Các nguyên tắc lập Quy hoạch 

Việc lập Quy hoạch Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm 

bảo các nguyên tắc sau: 

1. Đảm bảo sự tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy hoạch, 

Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch; các pháp luật chuyên ngành có liên 

quan đến phân bố không gian, tổ chức mạng lƣới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

2. Đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch Tỉnh với chiến 

lƣợc và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý 

ngành/lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trƣờng và quốc phòng - an ninh; bảo vệ chủ 

quyền vùng biển của Tỉnh; các phân tích, đánh giá và định hƣớng phát triển đƣợc dựa trên mối 
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quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, liên lĩnh vực và liên vùng. 

3. Bền vững và dài hạn: Đảm bảo lập quy hoạch dựa trên cả 4 trụ cột: Phát triển kinh tế - 

Phát triển văn hóa - Bảo vệ môi trƣờng - Bảo đảm quốc phòng an ninh cho một thời gian dài, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

4. Đảm bảo tính khả thi và thích ứng trong triển khai, phù hợp với nguồn lực thực hiện 

của Tỉnh giai đoạn 2021-2030 và khả năng huy động nguồn lực trong tầm nhìn đến năm 2050; 

xây dựng các phƣơng án, định hƣớng phát triển phù hợp với xu thế phát triển và vận động của 

bối cảnh trong và ngoài nƣớc, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

5. Đảm bảo tính kế thừa và tính mở để tiếp cận các phƣơng pháp quy hoạch hiện đại; ứng 

dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo tính liên kết không 

gian, thời gian trong quá trình lựa chọn các công cụ sử dụng trong hoạt động quy hoạch; nội 

dung quy hoạch sẽ chọn lọc, kế thừa các chủ trƣơng chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc cũng 

nhƣ các quy hoạch cấp quốc gia trƣớc đó. 

6. Đảm bảo tính thị trƣờng trong việc huy động các yếu tố, điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội của Tỉnh cũng nhƣ trong xây dựng định hƣớng phát triển, tổ chức không gian phát triển 

các các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; đảm bảo nguyên tắc thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc 

trong phân bổ nguồn lực phát triển. 

7. Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, có sự tham gia của các cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng, cá nhân theo quy định; đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nƣớc và lợi ích 

của cộng đồng và giữa lợi ích của các vùng, các huyện, thành phố trong Tỉnh. 

8. Đảm bảo phù hợp với các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng nhƣ các 

văn bản pháp luật quốc tế có liên quan về biển đảo, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia; 

gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế. 

IV. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 

4.1. Các văn bản quy phạm pháp luật 

4.1.1. Các luật và văn bản quy phạm về quy hoạch 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật số 28/2018/QH14 ngày 

15/6/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch; 

- Nghị quyết số 751/2019/QH-UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;  

- Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục 

các quy hoạch đƣợc tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch Tỉnh theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc bổ sung các quy hoạch 

tại phụ lục danh mục các quy hoạch đƣợc tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch Tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch ban hành kèm theo 
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nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ; 

- Công văn số 1322/BKHĐT-QLQH ngày 08/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về việc 

thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật 

Quy hoạch; 

- Văn bản số 373/BKHĐT - QLQH ngày 22/01/2021 hƣớng dẫn về cách thức, mức độ chi 

tiết tích hợp quy hoạch Tỉnh; Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. 

4.1.2. Các luật và văn bản quy phạm khác có liên quan 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 

ngày 17/6/2020; Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Luật 

Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 

29/11/2006; Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật Biên giới quốc 

gia 2003; Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018; Luật TN nƣớc 2012; 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020; Luật Tài nguyên, Môi trƣờng Biển và Hải đảo 2015; Luật biển Việt Nam 2012;  

Luật Giáo dục đại học 2012 và các Luật sửa đổi Luật Giáo dục đại học, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học 2019; 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật Di sản văn hóa 2001 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Luật Du lịch 2017; Luật 

Thƣơng mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Quản lý ngoại thƣơng số 05/2017/QH14 

ngày 12/6/2017; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định quản 

lý nhà nƣớc về giáo dục. 

- Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống Thiên tai và Luật đê điều;   

- Nghị Quyết của Chính phủ số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 về việc bổ sung các quy định 

tại Phụ lục Danh mục các quy hoạch đƣợc tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch Tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ;   

- Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 về việc phê 

duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; 

Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ số 1821/QĐTTg ngày 07/10/2014 về việc phê duyệt Quy 

hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy. 

4.2. Các chính sách, định hƣớng phát triển và các quy hoạch, kế hoạch, quy phạm 

4.2.1. Các nghị quyết của Đảng cấp Trung ương 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lƣợc phát triển kinh 
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tế - xã hội cả nƣớc 10 năm 2021-2030; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại 

kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, yêu cầu xây dựng và triển khai Chƣơng trình - Nghị quyết số 

39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng 

và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trƣơng, chính 

sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 

11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hƣớng Chiến lƣợc phát triển năng lƣợng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về ban hành Chƣơng trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính 

trị về định hƣớng Chiến lƣợc phát triển năng lƣợng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 17/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng khóa XII về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới; 

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hƣớng xây dựng 

chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 

số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ƣơng về thực hiện có hiệu quả tiến 

trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nƣớc ta tham gia các 

Hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới; 

4.2.2. Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ: 

 - Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh 

phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của 

Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-

NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành 

Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 

của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

- Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng 

với kinh tế và kết hợp kinh tế với quốc phòng. Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 

của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ 

về đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia đến đến năm 2030; 

4.2.3. Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ: 

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch mạng lƣới đƣờng bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 

số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch kết 

cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  
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- Quyết định số 326 /QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phân bổ 

chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử 

dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ 

tƣớng chính phủ về việc phê duyệt chiến lƣợc quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 

2025, định hƣớng đến năm 2030. 

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định. Quyết định số 795/QĐ-

TTg ngày 23/5/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020; 

- Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/2/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt đề 

án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn kết phát triển kết cấu hạ tầng trong nƣớc 

với mạng lƣới hạ tầng trong các liên kết khu vực”. Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 

của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; 

- Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển KT-XH trên địa bàn cả nƣớc giai 

đoạn 2011-2020; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/03/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đƣờng bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định 

hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biển đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020;  

Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chiến lƣợc phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định 

số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ 

thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nƣớc đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hƣớng đến năm 

2030; Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc quy 

hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nƣớc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc quy 

hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định 

hƣớng đến năm 2030; Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hƣớng 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1055/QĐ-TTg, ngày 20 
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tháng 7 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi 

khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 2030”; 

“Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019-2069” của Tổng cục Thống kê - 11/2020. 

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 

1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lƣợc bảo vệ 

môi trƣờng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành 

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chƣơng nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; 

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chiến lƣợc phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 

33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lƣợc thủy lợi 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về Quy chế 

kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ; Quyết định số 135/QĐ-TTg 

ngày 20/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông 

tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 

10/01/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/5/2015 và Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 

24/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

đƣờng sắt Việt Nam đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đƣờng hàng không giai đoạn đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 2030; Nghị quyết số 10/2012/NQ-CP ngày 24/4/2012 của Chính 

phủ ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lƣợc phát triển kinh tế - 

xã hội thời kỳ 2011 – 2020;  

- Quyết định số 711/2012/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 

10/01/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tƣớng CP về việc phê duyệt Quy hoạch 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- Quyết định 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt “Quy 

hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030”;  Quyết 
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định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể 

phát triển thiết chế văn hóa, TT cơ sở giai đoạn 2013-2020, hƣớng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đƣờng sắt Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định 

hƣớng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng; 

- Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030; Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 

02/12/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 

81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lƣơng thực đến năm 2030; 

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê 

duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 194/QĐ-TTg 

ngày 09/02/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phƣơng thức kinh 

doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2025, định hƣớng 2030; 

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chiến lƣợc phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;   Quyết định số 

523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt Chiến lƣợc phát triển Lâm 

nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 6299/QĐ-BCT ngày 15/7/2014 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thƣơng mại dọc tuyến biên giới Việt Nam - 

Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

4.2.4. Các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND Tỉnh: 

- Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 18/06/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây 

dựng, phát triển kinh tế ven biển Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; 

Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 18/06/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; 

- Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 18/06/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tập 

trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 17/07/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Nam Định về Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội Tỉnh Nam Định 5 năm 2021-2025; 

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 bổ sung quy hoạch Tuyến đƣờng bộ 

mới Nam Định – Lạc Quần – đƣờng bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn – Yên Định, Lạc Quần – 

Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đƣờng 489C, tuyến đƣờng bộ ven biển trong 

Quy hoạch phát triển giao thông đƣờng bộ Tỉnh Nam Định đến năm 2030; 

4.2.5. Các quyết định của UBND Tỉnh Nam Định: 

- Quyết định 672/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND Tỉnh Nam Định về phê duyệt 

Quy hoạch phát triển công nghiệp Tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định 1705/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Tỉnh Nam Định về phê duyệt 
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quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2025; 

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND Tỉnh Nam Định về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 

2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lƣới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110kV; 

- Quyết định 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND Tỉnh Nam Định về phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định 

về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Tỉnh Nam 

Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/07/2021 của Ủy ban nhân Tỉnh Nam Định về 

việc phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đƣờng bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đƣờng bộ ven 

biển, kết nối Trực Tuấn – Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch 

tuyến đƣờng 489C, tuyến đƣờng bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đƣờng bộ 

Tỉnh Nam Định đến năm 2030; 

- Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm, huyện Giao 

Thủy đến năm 2030; 

- Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 về việc phê duyệt Chƣơng trình phát 

triển đô thị thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 

2720/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 về việc phê duyệt đề cƣơng 38 Nội dung đề xuất tích hợp 

vào Quy hoạch Tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng công nghiệp, đô 

thị, dịch vụ, du lịch sinh thái Cửa Đáy (thuộc khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, Tỉnh 

Nam Định); Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 03/03/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, Tỉnh 

Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000);  

- Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 03/03/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định 

về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, Tỉnh 

Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000); Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 03/03/2022 của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Yên Định, huyện Hải Hậu đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000); 

- Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định 

về việc phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm không đƣợc san lấp trên địa bàn Tỉnh Nam 

Định. Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định về 

việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lƣợc “Phát triển thƣơng mại trong nƣớc giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn Tỉnh Nam Định; 

- Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND Tỉnh Nam Định về thực hiện 

Chƣơng trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-
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NQ/TW của Ban chấp hành Trung ƣơng về định hƣớng xây dựng chính sách phát triển công 

nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND Tỉnh Nam Định về thực hiện 

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tập trung xây 

dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; 

- Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND Tỉnh Nam Định về thực hiện 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng, phát 

triển vùng kinh tế ven biển Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; 

- Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND Tỉnh Nam Định về thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

4.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức áp dụng: 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành công nghiệp; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành nông 

nghiệp, lâm nghiệp; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành thƣơng mại; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

ngành du lịch; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành 

giao thông vận tải; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành đê điều, thủy lợi; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

ngành điện lực và thông tin; 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành y tế; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành giáo dục; Các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành văn hóa; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng đất đai; Các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn bảo vệ môi trƣờng; 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh; Các tài liệu, số liệu, 

thông tin và bản đồ số và in có liên quan; Niên giám thống kê của Tỉnh Nam Định từ năm 2011-

2020; Bản đồ hành chính, bản đồ địa hình số và in, bản đồ sử dụng đất đai và các bản đồ chuyên 

đề khác, tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000. 

V.  PHƢƠNG PHÁP  TIẾP CẬN VÀ LẬP QUY HOẠCH 

5.1. Các phƣơng pháp tiếp cận chính 

5.1.1. Tiếp cận từ đánh giá tiềm năng  

Tập trung đánh giá các dƣ địa tiềm năng của Tỉnh Nam Định đối với các tiềm năng đang 

khai thác và tiềm năng chƣa khai thác. Cần chỉ ra đƣợc các tiềm năng do các yếu tố chủ quan, 

khung khổ thể chế, khả năng tự chủ về trình độ khoa học công nghệ để cân nhắc đƣa vào trong 

thời kỳ quy hoạch. 

1. Tiềm năng tự nhiên: về vị trí địa lý của Tỉnh Nam Định, về tài nguyên thiên nhiên (khí 

hậu, thủy văn, năng lƣợng, động thực vật, cảnh quan tự nhiên...), tài nguyên khoáng sản; về môi 

trƣờng...  

2. Tiềm năng văn hóa, xã hội nhân văn: về con ngƣời, về văn hóa, lịch sử. 

3. Tiềm năng kinh tế: Vốn vật chất, vốn tài chính, quan hệ thƣơng mại. 

5.1.2. Tiếp cận, cân đối tổng thể  

Trong quá trình xây dựng các mục tiêu quy hoạch, nhất là mục tiêu liên quan đến việc huy 

động một lƣợng lớn các nguồn lực, một yêu cầu quan trọng đặt ra là cần xem xét sự tƣơng thích 

giữa các mục tiêu đó và các cân bằng tổng thể của nền kinh tế của Tỉnh Nam Định, nhằm đảm 
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bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

Dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, các cân bằng tổng thể đƣợc xem xét  xử lý: (1) Các 

yếu tố nguồn lực cần thiết để thực hiện quy hoạch; (2) Các cấu phần của sản lƣợng (GRDP); (3) 

Một số cân đối vĩ mô của nền kinh tế Tỉnh Nam Định; (4) Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan 

trọng khác của thời kỳ quy hoạch: 

Tùy thuộc vào đối tƣợng và thời kỳ quy hoạch, các mục tiêu ƣu tiên có thể khác nhau, do 

vậy có thể phân tích thêm một số chỉ tiêu quan trọng khác. 

5.1.3. Tiếp cận liên ngành  

- Tiếp cận liên ngành trên nguyên tắc: Tính hiệu quả kinh tế, xã hội tổng hợp cho từng 

ngành và sau đó tiến hành so sánh giữa các ngành. Ngành đƣợc chọn là ngành có hiệu quả cao 

nhất. Sử dụng mô hình cân đối liên ngành để lƣợng hóa tác động của mỗi ngành đối với tổng thể 

kinh tế, xã hội rồi sau đó so sánh lựa chọn ngành. 

- Trong một số trƣờng hợp có thể sử dụng phƣơng pháp chồng lớp bản đồ, công cụ GIS để 

lựa chọn, nhất là lựa chọn, xử lý các mâu thuẫn, đặc biệt trong sử dụng đất, sử dụng không gian 

giữa phát triển sản xuất và bảo tồn, bảo vệ môi trƣờng. 

- Một số phƣơng pháp (công cụ cụ thể) xử lý có thể vận dụng nhƣ sau: Sử dụng phƣơng 

pháp chuỗi giá trị và chuỗi phân phối; sử dụng phƣơng pháp hình thành các cụm liên kết liên 

ngành. 

5.1.4. Tiếp cận đa chiều 

- Kết hợp giữa từ trên xuống, từ dƣới lên và sự tham vấn của các bên liên quan trong quá 

trình Lập Quy hoạch Tỉnh Nam Định 

- Cụ thể hóa toàn bộ các đối tƣợng quy hoạch ở cấp quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng 

Sông Hồng trên địa bàn Tỉnh Nam Định nên quá trình quy hoạch phải đảm bảo luôn đƣợc thực 

hiện theo nguyên tắc hai chiều, từ trên xuống và từ dƣới lên.  

- Ngoài ra, có thể sử dụng thêm phƣơng pháp chuyên gia, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa 

đàm, tham vấn cộng đồng, các quy chuẩn, quy phạm ngành và học tập kinh nghiệm quốc tế,... 

5.1.5. Tiếp cận đảm bảo nguyên tắc thị trường 

- Không tính toán quy mô, khối lƣợng các sản phẩm hàng hóa để đƣa vào mục tiêu quy 

hoạch (chỉ đƣa vào trong quá trình phân tích). 

- Chỉ xác định các chức năng sử dụng chung, không xác định rõ tên dự án riêng theo sở 

hữu đối với tất cả các loại quy hoạch. 

- Các nội dung định hƣớng, dự báo, dự liệu các khả năng có thể xảy ra là các nội dung có 

tính chất sử dụng để tham khảo định tính, nắm bắt xu hƣớng nhƣ một yếu tố cấu thành để lựa 

chọn phƣơng án tổng thể. 

- Quy hoạch có tính dự báo nhƣng không làm thay thị trƣờng, do biến động của thị trƣờng 

có tần suất và chu kỳ tƣơng đối ngắn hơn so với dự báo quy hoạch, các yếu tố tác động (phi 

không gian) có thể chi phối đến mức độ trao đổi của thị trƣờng.  

5.2. Phƣơng pháp lập quy hoạch 

1. Phƣơng pháp tiếp cận từ đánh giá tiềm năng; đánh giá các dƣ địa tiềm năng của Tỉnh đối 

với cả tiềm năng đang khai thác và tiềm năng chƣa khai thác, chỉ ra đƣợc các tiềm năng do các 
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yếu tố chủ quan, khung khổ thể chế, khả năng tự chủ về trình độ khoa học công nghệ để cân 

nhắc đƣa vào trong thời kỳ quy hoạch. 

2. Phƣơng pháp làm việc tại bàn để thu thập, phân loại, sao chụp, khảo cứu các chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc; các báo cáo, tài liệu thống kê; số liệu từ nghiên cứu sơ cấp; số 

liệu từ khảo sát thực địa. 

3. Phƣơng pháp xây dựng phƣơng án phát triển: Sử dụng mô hình toán, phƣơng pháp phân 

tích chi phí - lợi ích (CBA), ánh xạ nhân quả, phân tích tác động đơn/tác động chéo… để xây 

dựng các kịch bản phát triển cho Tỉnh thời kỳ 2021-2030. 

4. Phƣơng pháp tích hợp quy hoạch: tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh 

vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng trong việc lập 

quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển cân đối, hài 

hòa, hiệu quả và bền vững. 

5. Phƣơng pháp tiếp cận cân đối tổng thể: Trong quá trình xây dựng các mục tiêu quy 

hoạch, nhất là mục tiêu liên quan đến việc huy động một lƣợng lớn các nguồn lực, một yêu cầu 

quan trọng đặt ra là cần xem xét sự tƣơng thích giữa các mục tiêu đó và các cân bằng tổng thể 

của Tỉnh dựa trên phân tích bảng I/O, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình 

thực hiện quy hoạch. 

6. Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành: Sử dụng mô hình cân đối liên ngành để lƣợng hóa tác 

động của mỗi ngành đối với tổng thể kinh tế, xã hội rồi sau đó so sánh lựa chọn ngành.  

7. Phƣơng pháp sử dụng công cụ GIS, chồng lớp bản đồ: sử dụng phƣơng pháp chồng lớp 

bản đồ, công cụ GIS để phân tích, đánh giá mức độ biến chuyển về không gian, xử lý các xung 

đột chức năng ngành. 

8. Phƣơng pháp phân tích hệ thống, phƣơng pháp so sánh và các phƣơng pháp phân tích 

chuyên ngành cũng đƣợc sử dụng trong quá trình lập quy hoạch: Phân tích hệ thống điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Tỉnh (phân tích SWOT); phƣơng pháp định chuẩn so 

sánh. 

9. Phƣơng pháp chuyên gia: Quy hoạch Tỉnh Nam Định đƣợc xây dựng dựa trên sự kết 

hợp giữa thực tế của địa phƣơng với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế của các 

chuyên gia, nhà khoa học từ các Bộ, Ngành Trung ƣơng, các Viện nghiên cứu, các Trƣờng Đại 

học, các tổ chức quốc tế… kết hợp với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nƣớc. 

10. Các phƣơng pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật lập Quy hoạch Tỉnh Nam Định. 

 

PHẦN II.  

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẤT ĐAI,  

ĐÔ THỊ- NÔNG THÔN VÀ CÁC YẾU TỐ PHÁT TRIỂN   

ĐẶC THÙ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH  

***** 

 

I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN ĐẶC THÙ CỦA TỈNH 

1.1.Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 
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Tỉnh Nam Định nằm ở tọa độ từ 19
0
54' đến 20

0
40' vĩ độ Bắc và từ 105

0
55' đến 106

0
45'kinh 

độ Đông, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng; Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 90km về 

phía Tây Bắc; cách cảng Hải Phòng 100 km về phía Đông Bắc; cách Tỉnh Quảng Ninh khoảng 

145 km về phía Đông Bắc. Nam Định có bờ biển dài 72 km. Diện tích tự nhiên là 1.668,5 km2. 

Toàn Tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính (9 huyện và 1 thành phố), trong đó thành phố 

Nam Định là đô thị loại I, đƣợc xác định là đô thị trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. 

Tỉnh Nam Định nằm trong vùng ảnh hƣởng của Tam giác tăng trƣởng Hà Nội - Hải Phòng 

– Quảng Ninh, tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hành lang 

Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai kinh tế ven vịnh Bắc Bộ. Trên đầu mối 

giao thông liên vùng nhƣ tuyến đƣờng sắt xuyên Việt đoạn qua Tỉnh dài 41,2km, Cao tốc Bắc 

Nam, QL21, QL21B, QL10, QL38B,... cùng hệ thống sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông 

Ninh Cơ chảy qua địa phận Tỉnh, hệ thống cảng sông và cảng biển Thịnh Long rất thuận lợi cho 

việc phát triển vận tải hành khách và hàng hóa. Mặt khác, Tỉnh Nam Định cách không xa thủ đô 

Hà Nội, cảng Hải Phòng, Quảng Ninh nên có nhiều cơ hội mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. Đồng 

thời Nam Định cũng là nơi tiếp nhận hỗ trợ về đầu tƣ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, cũng nhƣ 

chuyển giao công nghệ từ các địa phƣơng này.  

Hình 1: Bản đồ vị trí và quan hệ vùng của Tỉnh Nam Định với vùng & cả nước 

  
Sơ đồ liên hệ vùng Tỉnh Nam Định trong vùng Bắc bộ  Sơ đồ vùng Tỉnh Nam Định 

Vị trí nhƣ vậy nên Tỉnh Nam Định có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển kinh tế 

năng động, đa dạng và hòa nhập với việc phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật trong nƣớc 

và quốc tế; đồng thời cũng có không ít những thách thức trong chiến lƣợc phát triển Tỉnh.   

1.1.2. Điều kiện tự nhiên 

a). Địa hình, địa mạo: 

Là Tỉnh ven biển, thuộc hạ lƣu sông Hồng, Nam Định có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, 

có 2 vùng chính là vùng đồng bằng thấp trũng, vùng đồng bằng ven biển. Địa hình thấp dần từ 

Tây Bắc xuống Đông Nam, cao độ trung bình từ +2-3m; chỗ cao nhất là đỉnh núi Gôi cao 122m, 

chỗ thấp nhất -3m so với mặt biển ở đồng bằng trũng huyện Ý Yên. 

- Địa hình đồng bằng thấp trũng: gồm các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, 

Trực Ninh, Xuân Trƣờng, thành phố Nam Định. Vùng đồng bằng chiếm phần lớn điện tích đất 
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tự nhiên của Tỉnh. Đây cũng là vùng có nhiều khả năng thâm canh phát triển nông nghiệp, công 

nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí và các ngành nghề truyền thống. 

- Địa hình vùng đồng bằng ven biển: có bờ biển dài 72km, địa hình khá bằng phẳng, song 

bị chia cắt khá mạnh mẽ bởi các cửa sông lớn là cửa Ba Lạt (sông Hồng), cửa Hà Lạn (sông Sò), 

cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ), cửa Đáy (sông Đáy). Vùng đồng bằng ven biển đất đai phì 

nhiêu, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển nhƣ nuôi trồng, đánh bắt hải sản, 

đóng tàu; một số nơi có bãi cát thoải mịn thích hợp với phát triển du lịch nghỉ mát tắm biển nhƣ 

Thịnh Long (Hải Hậu), Quất Lâm (Giao Thuỷ), Rạng Đông (Nghĩa Hƣng). Vùng đồng bằng 

ven biển có đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển 

Là Tỉnh nằm tại phần tiến ra biển của châu thổ sông Hồng do vậy diện tích tự nhiên có sự 

thay đổi (Giai đoạn trƣớc đây trung bình hàng năm đƣợc bồi lấn 120ha/năm, trong những giai 

đoạn gần đây diện tích này đang giảm dần khoảng 40-50ha/năm).  

Hai vùng bãi bồi lớn vẫn đƣợc tiếp tục bồi lấn biển hàng năm tại cửa sông Hồng và sông 

Đáy, điều này cũng đã tạo nên một khu dự trữ sinh quyển thế giới theo công ƣớc Ramsan (rừng 

quốc gia Xuân Thủy) với hàng ngàn loài động thực vật, loài chim quý hiếm. Tuy nhiên, địa hình 

bị chia cắt khá phức tạp bởi hệ thống sông ngòi trên địa bàn Tỉnh, điển hình là sự chênh lệch về 

độ cao và sự chia ô ở vùng trung tâm vùng và ven biển do các hoạt động khai thác đất lâu đời với 

hệ thống đê điều, thủy lợi phức tạp, nền đất yếu gây tốn kém cho xây dựng hệ thống hạ tầng… 

b). Khí hậu 

Nam Định sở hữu đầy đủ đặc điểm khí hậu của khu vực nhiệt đới gió mùa nóng ẩm hay 

mƣa, có 4 mùa rõ rệt: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. 

Hình 2: Bản đồ địa hình, địa chất Tỉnh Nam Định 

 

Ghi chú: 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm của Tỉnh Nam Định từ năm 2015 - 2020 giao động 

trong khoảng từ 24,5-25,4
o
C. Nhiệt độ trung bình tháng giữa mùa hè và mùa đông trong từng 

năm có sự chênh lệch từ 11,6
o
C đến 13,3

o
C. 

Bảng 1: Nhiệt độ trung bình các tháng từ năm 2015-2020 
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Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

năm 

2015 17,5 18,8 21,5 24,5 30,0 30,8 29,6 29,6 28,1 26,3 24,3 18,4 25,0 

2017  19,2 19,5 21,9 24,4 27,1 29,8 28,9 29,1 28,7 25,1 21,7 17,5 24,4 

2018  17,7 17,0 21,8 23,7 28,8 30,5 29,3 28,3 28,1 25,5 23,7 19,1 24,5 

2019  17,6 21,9 22,7 26,7 27,7 31,3 30,8 29,8 28,5 25,8 22,7 19,1 25,4 

2020 19,6 19,7 22,8 22,1 29,2 31,5 31,5 28,9 28,8 24,1 23,1 18,1 25,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

- Độ ẩm: độ ẩm không khí ở Nam Định tƣơng đối cao, trung bình năm 82 - 83%. Mùa 

xuân có độ ẩm trung bình cao nhất, mùa hè, mùa đông có độ ẩm trung bình thấp hơn các mùa 

khác; tháng có độ ẩm cao nhất là 90%, thấp nhất là 81% (tháng 11). Độ ẩm trung bình của các 

tháng trong các mùa của năm sau có xu hƣớng cao hơn năm trƣớc. 

Bảng 2: Độ ẩm trung bình các tháng từ năm 2015-2019 

Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

năm 

2015 83 87 91 83 79 76 77 80 86 80 84 84 83 

2016 88 75 88 89 83 77 80 84 82 80 79 75 82 

2017 84 79 89 85 82 81 85 85 87 83 78 77 83 

2018 85 78 85 86 82 75 82 87 83 81 82 86 83 

2019 86 88 93 87 85 77 77 88 75 84 80 76 83 

2020              

- Nắng: Số giờ nắng cả năm từ năm 2015-2017 có xu hƣớng giảm từ 1.523 giờ (năm 

2015) xuống còn 1130 giờ (năm 2017), tuy nhiên từ năm 2018-2019 có xu hƣớng tăng từ 1378 

giờ lên 1.503 giờ. Số giờ nắng cao tập trung chủ yếu vào tháng 5,6 và tháng 7, tháng 5 hàng năm. 

Trong đó tháng 5 năm 2018 có số giờ nắng cao nhất là 240 giờ. Tháng có số giờ nắng thấp nhất 

là tháng 2 năm 2015 là 16 giờ. Số giờ nắng năm 2020 đạt trung bình 1.450 giờ. 

Bảng 3: Số giờ nắng trung bình các tháng từ năm 2015-2019 

Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

năm 

2015 115 16 29 131 234 228 137 192 135 148 107 51 1.523 

2016 33 99 17 48 157 221 185 131 117 141 100 94 1.343 

2017 47 68 24 93 153 136 102 126 147 91 67 78 1.130 

2018 26 42 87 80 240 170 123 104 140 133 128 104 1.378 

2019 30 88 40 107 125 205 172 140 184 139 128 145 1.503 

2020 70 58 36 47 179 245 240 144 134 93 124 80 1.450 

- Mƣa: Lƣợng mƣa trung bình năm từ năm 2015-2017 có xu hƣớng tăng từ 1354mm 

(năm 2015) lên 2324 mm (năm 2017). Từ năm 2018- 2019 có xu hƣớng giảm từ 1738mm (năm 

2018) xuống 1296mm (năm 2019). Lƣợng mƣa phân bổ không đều trong năm, mùa mƣa tháng 

5 đến tháng 10, chiếm gần 80% lƣợng mƣa cả năm, các tháng mƣa nhiều là tháng 7, 8, 9. Mùa 

khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chiếm 20% lƣợng mƣa cả năm. Trong thời gian 2015-

2019, tháng có lƣợng mƣa trung bình lớn nhất là tháng 7 năm 2018 có 531mm. Tháng  có lƣợng 

mƣa trung bình thấp nhất là tháng 12 năm 2016 có 2mm và tháng 12 năm 2019 có 1mm. 

Bảng 4:Lượng mưa trung bình các tháng từ năm 2015-2020 
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Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

năm 

2015 24 54 61 19 88 146 114 272 349 81 101 43 1.354 

2016 179 9 26 139 116 92 297 446 224 57 8 2 1.595 

2017 43 9 84 135 78 251 393 377 389 511 18 35 2.323 

2018 15 11 41 102 142 87 531 373 93 226 6 111 1.738 

2019 18 20 39 98 160 126 74 421 143 152 44 1 1.296 

2020 142 24 87 45 68 42 92 410 255 404 72 8 1.649 

- Hƣớng gió: Hƣớng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm là 2 - 

2,3 m/s. Mùa đông hƣớng gió thịnh hành là gió đông bắc, tốc độ gió trung bình 2,4 -2,6m/s, 

những tháng cuối mùa đông gió có xu hƣớng chuyển dần về phía đông. Mùa hè hƣớng gió thịnh 

hành là gió đông nam, tốc độ gió trung bình 1,9 -2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 

m/s, đầu mùa hạ thƣờng xuất hiện các đợt gió tây khô nóng gây tác động xấu đến cây trồng. 

Ngoài ra vùng ven biển còn chịu ảnh hƣởng của gió đất (hƣớng thịnh hành là tây và tây nam), 

gió biển (hƣớng thịnh hành là đông nam).  

- Bão: Nam Định nằm ở phía Tây vịnh Bắc Bộ, nên hàng năm thƣờng chịu ảnh hƣởng 

của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân 4 - 6 cơn bão/năm (khoảng từ tháng 7 đến tháng 10). 

Số cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hƣởng đến Tỉnh Nam Định trong năm 2015 có 2 cơn; năm 

2016 có 3 cơn; năm 2017 có 4 cơn; năm 2018 có 5 cơn; năm 2019 có 3 cơn. 

Biểu đồ 1. Lượng mưa 1 ngày lớn nhất 

 
-  Đánh giá về mặt khí hậu: Nhìn chung khí hậu Tỉnh Nam Định với các đặc điểm nhiệt đới 

gió mùa nắng và bức xạ mặt trời lớn khá thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp đa 

dạng với nhiều loại cây trồng, vật nuôi và điều kiện tốt cho thâm canh tăng vụ. Tuy nhiên, tính biến 

động mạnh mẽ với nhiều điều kiện nhƣ bão, dông, lƣợng mƣa tập trung theo mùa. Kết hợp với địa 

hình thấp ven biển gây lũ lụt, ngập úng cục bộ đòi hỏi phải có biện pháp phòng tránh kịp thời, tránh 

gây ảnh hƣởng đến sản xuất nông – diêm – ngƣ nghiệp, cũng nhƣ sinh hoạt của nhân dân.  

c).Thủy văn: Nam Định có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, điển hình với 3 sông lớn là 

sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ, ngoài ra có sông Đào nối liền sông Hồng và sông Đáy làm 

giới hạn quy ƣớc cho hai vùng Nam Bắc, sông Ninh Cơ đổ ra cửa Lác, sông Sò đổ ra cửa Hà Lạn 

và những chi lƣu của sông Hồng chảy sang sông Đáy hoặc đổ ra biển; cùng với hệ thống sông nội 

đồng với tổng chiều dài khoảng 279km, phân bố đều khắp trên địa bàn các huyện theo hình xƣơng 

cá. Mật độ lƣới sông khoảng 0,6 – 0,9km/km
2. 

Do đặc điểm của địa hình, các dòng chảy ở các sông lớn nhƣ sông Hồng, sông Đáy chảy 

qua Nam Định đều theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam và thuộc phần hạ lƣu nên lòng sông thƣờng 

rộng và không sâu, tốc độ dòng chảy chậm hơn phía thƣợng lƣu và có quá trình bồi đắp phù sa ở 
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của sông. Chế độ nƣớc của hệ thống sông ngòi ở đây đƣợc chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mƣa lũ 

(từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau).
 

- Sông Hồng: Sông Hồng chảy vào Nam Định, xã Mỹ Trung là xã đầu tiên của Tỉnh đón 

nhận dòng sông, tiếp đó chảy qua 18 xã của các huyện Mỹ Lộc, thành phố Nam Định và các 

huyện Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trƣờng, Giao Thủy rồi đổ ra biển Đông ở cửa Ba Lạt tạo 

thành địa giới tự nhiên phía đông bắc giữa Nam Định với Tỉnh Thái Bình. Sông Hồng có chiều dài 

74,5 km, chảy theo hƣớng tây bắc - đông nam với nhiều khúc uốn rộng hẹp khác nhau. Trƣớc khi 

đổ ra cửa Ba Lạt sông Hồng tách thêm ra sông Vọp và sông Trà. Trên sông Hồng có 4 trạm thủy 

văn là Phú Hào, Ngô xá, Vũ Thuận và Ba Lạt. 

- Sông Đáy: Chiều dài 82 km, bắt đầu vào Tỉnh Nam Định tại phía Nam xã Yên Thọ, 

huyện Ý Yên, là địa giới giữa hai Tỉnh Nam Định và Ninh Bình và đổ ra biển tại cửa Đáy. Sông 

Đáy chạy theo hƣớng gần bắc-nam với nhiều khúc uốn lƣợn nhỏ. Nối giữa sông Đáy với sông 

Ninh Cơ có kênh Quần Liêu dài 2km thuộc xã Nghĩa Sơn huyện Nghĩa Hƣng. Mùa lũ đi từ tháng 

6 đến tháng 10 với mực nƣớc trên 1m, 3 tháng cao nhất là các tháng 7,8,9 cực đại vào tháng 8 

(1m68). 3 tháng thấp nhất là là các tháng 2, 3, 4 cực tiểu vào tháng 3(0,40m). 

- Sông Ninh Cơ: Chiều dài 61m đƣợc tách ra từ sông Hồng giữa xã Trực Chính huyện 

Trực Ninh và xã Xuân Hồng huyện Xuân Trƣờng. Sông chạy theo hƣơng đông bắc – tây nam đổ 

ra biển tại cửa Lạch Giang. Sông cũng là địa giới của giữa hai huyện Trực Ninh và Xuân Trƣờng ở 

phía Bắc và phía nam giữa hai huyện Nghĩa Hƣng và Hải Hậu. Phía Bắc sông uốn lƣợn hai khúc 

còn phía nam đổ thẳng ra biển. Trên sông Ninh Cơ có 2 trạm thủy văn là trạm Trực Phƣơng gần 

sông Hồng và trạm Liễu Đề gần kênh Quần Liêu nối với sông đáy. 

- Sông Đào (sông Nam Định): chiều dài 33,5 km đƣợc tách ra từ sông Hồng, tại địa giới xã 

Mỹ Tân huyện Mỹ Lộc với xã Nam Phong thành phố Nam Định. Sông chảy theo hƣớng đông 

bắc – tây nam, với 4 khúc uốn. Lƣu lƣợng bình quân nam 832 m3/s, lƣợng nƣớc mùa lũ (6-9) 

chiếm 76% tổng lƣợng nƣớc năm, trong đó lƣợng nƣớc tháng lớn nhất (8) chiếm 21%, còn lƣợng 

nƣớc mùa cạn (12-5) chiếm 24%, trong đó tháng 3 kiệt chỉ chiếm 2,1% . Trong mùa lũ, 3 tháng có 

mực nƣớc trên 2m là 7-8-9, cực đại vào tháng 8 đạt 2,76m. Trong mùa cạn, 4 tháng có mực nƣớc 

dƣới 0,75 là 2-3-4-5, tháng cực tiểu là tháng chỉ cao 0,64 m. Biên độ năm là 2,12m. 

- Đánh giá về hệ thống thủy văn: Nhƣ vậy, Nam Định là vùng đất nằm giữa hạ lƣu hai con 

sông lớn của đồng bằng Bắc Bộ là sông Hồng và sông Đáy, có hệ thống sông ngòi khá phong phú, 

giữ vai trò quan trọng trong duy trì, điều hòa tài nguyên nƣớc mặt trên địa bàn Tỉnh và đặc biệt rất 

thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thông thủy, cung cấp nƣớc sinh hoạt cho 

ngƣời dân trong khu vực… là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH 

trong thời kỳ quy hoạch. Tuy nhiên, vào mùa mƣa lũ, lƣu lƣợng nƣớc sông khá lớn, khi gặp mƣa 

to kéo dài, nếu không có hệ thống đê điều ngăn nƣớc thì đồng bằng sẽ bị ngập lụt; vào mùa cạn, 

lƣợng nƣớc sông giảm nhiều, các sông chịu ảnh hƣởng lớn của thủy triều, khiến cho vùng cửa 

sông bị nhiễm mặn, nếu không có các biện pháp xử lý sẽ gây ảnh hƣởng không nhỏ đến việc canh 

tác nông nghiệp, sản xuất và sinh hoạt của ngƣời dân. 

d). Hải văn: Thuỷ triều tại vùng biển Nam Định thuộc chế độ nhật triều, thời gian triều lên 

ngắn (xấp xỉ 8 giờ), chiều xuống dài (khoảng 18 giờ). Biên độ triều trung bình từ 1,6 - 1,7m, cao 

nhất là 3,31m và nhỏ nhất là 0,11m. Dòng chảy của sông Hồng và sông Đáy kết hợp với chế độ 

nhật triều đã bồi tụ tại vùng cửa hai sông tạo nên hai bãi bồi lớn ven biển là: Cồn Lu, Cồn Ngạn 
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(Giao Thuỷ) và vùng Cồn Mờ, Cồn Xanh (Nghĩa Hƣng), Cồn Tròn (huyện Hải Hậu).  

- Đánh giá về hệ thống hải văn: Thông qua hệ thống sông ngòi, kênh mƣơng, chế độ nhật 

triều giúp thau chua, rửa mặn trên đồng ruộng, cải tạo chất lƣợng đất đai, thuận lợi cho việc canh 

tác nông nghiệp. Tuy nhiên, tính chất nhật triều của khu vực đã bắt đầu kém thuần nhất, bắt đầu có 

ghi nhận về hiện tƣợng thay đổi bất thƣờng do biến đổi khí hậu (BĐKH)và nƣớc biển dâng tại khu 

vực cửa sông Hồng, vƣờn QG Xuân Thủy. Vì vậy, cần có những nghiên cứu, định hƣớng cụ thể 

về việc ảnh hƣởng của chế độ thủy triều và tác động của việc nƣớc biển dâng do BĐKH, tránh ảnh 

hƣởng đến việc sinh hoạt và SX của dân cƣ trong Tỉnh.  

e). Địa chất kiến tạo: Tỉnh Nam Định đƣợc hình thành trong một thời gian lịch sử địa chất - 

kiến tạo lâu dài với các hệ tầng địa chất: Hệ tầng Thái Ninh, Hệ tầng Vĩnh Bảo, Hệ tầng Thái 

Thụy, Hệ tầng Vĩnh Phúc, hệ tầng Hải Hƣng.  

- Hệ tầng Thái Ninh: có độ tuổi khoảng trên 2 tỷ năm và gồm các đá biến chất nhƣ đá  

phiến thạch anh - mica, đá gownai biotit, đá phiến granit hóa. Khi chƣa bị sụt võng, vào đầu 

Plioxen cách đây khoảng 5 triệu năm, địa hình lộ ra tƣơng tự nhƣ bán bình nguyên bóc mòn đá 

biến chất phức hệ sông Hồng mà ta thấy hiện nay ở vùng Phong Châu, nơi đất tổ Hùng Vƣơng. 

Các mảnh sót lại của hệ tầng Thái Ninh là các đồi thấp dƣới 100m nằm rải rác tại  huyện Ý Yên. 

Các đá biến chất giàu alumin, cho nên quanh vùng đá lộ ra hoặc nằm không sâu, có tiềm năng vật 

liệu chịu lửa và gốm sứ. 

- Hệ tầng Vĩnh Bảo chỉ có ở phía Đông núi Gôi, gồm các đá gắn kết yếu. Cát kết có màu 

xám xanh, phớt tím, hạt vừa đến mịn, độ chọn lọc tốt, thành phần đơn khoáng đến ít khoáng, cấu 

tạo phân lớp song song, nằm ngang. Bột và sét kết màu xám phớt lục phân mỏng và song song 

nằm ngang, xen kẽ với các lớp bột và sét xám nhạt và với cát kết. Bề dày trung bình đạt 200-300m.  

- Hệ tầng Thái Thụy cũng chỉ có ở phía Đông núi Gôi, cấu tạo tự trầm tích sông- biển và 

biển cát lẫn cuội, sạn, phần trên là bột sét.  

- Hệ tầng Hải Hƣng cấu tạo từ trầm tích sông- biển và biển, bột sét lẫn cát xám vàng. Các 

trầm tích Holoxen sớm- giữa tầng Hải Hƣng có chiều dày thay đổi từ 5- 52m. Mặt cắt đặc trƣng 

cho phần dƣới đƣợc cấu tạo bởi các lớp than bùn, xen ít cát sét với nhiều di tích thân cây gỗ lớn và 

các lớp tàn tích thực vật lẫn nhiều sét cát hơn.  

Trầm tích sông chiếm phần lớn diện tích của Tỉnh, nằm giữa hai sông Hồng và sông Đáy, 

phía Nam sông Đào. Trầm tích sông có các nham tƣớng long sông và nham tƣớng bãi bồi. Các trầm 

tích tƣớng lòng sông gồm cuội, sỏi cát có các thành phần và kích thƣớc khác nhau, phân bố theo 

hƣớng hạt trầm tích mịn dần về phía hạ lƣu. Các trầm tích tƣớng bãi bồi bao gồm các thành tạo phù 

sa (cát, bột, sét), phân thành tầng lớp dày vài mét đến chục mét. Dọc các sông có 2 kiểu bãi bồi là 

trong đê và ngoài đê. Các thành tạo bãi bồi trong đê chiếm diện tích lớn, còn nhiều dấu vết lòng sông 

cổ, các hồ móng ngựa và các đầm lầy. Các trầm tích bãi bồi ở ngoài đê chủ yếu cấu tạo vởi tầng cát 

bột dày lẫn sét, có chiều dày thay đổi tùy thuộc vào hoạt động dòng chảy của từng sông.  

Trầm tích sông – đầm lầy: có một vùng chạy theo hƣớng Bắc – Nam, nằm ở phía Tây sông 

Đào với diện tích khoảng 90km
2
. Bao gồm sét đen xen sét nâu, chứa nhiều di tích thực vật đầm 

lầy, đôi chỗ tạo nên các tầng than bùn hiện đại. Trầm tích sông – biển: tạo nên một kiểu tam giác 

châu mới. có 1 vùng rộng khoảng 35km
2
 ở phía Nam huyện Nghĩa Hƣng và một vùng rộng 

khoảng 50km
2
 ở huyện Hải Hậu. Đƣợc đặc trƣng bởi các lớp bột sét, cát màu xám, có mảnh vỏ 

thân mềm và các lớp sét bột 
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Trầm tích biển: có một dải ở phía Nam sông Đào và 2 dải ven biển phía Nam huyện Nghĩa 

Hƣng và Hải Hậu, đoạn cửa Lạch Giang và cửa Hà Lạn. Trầm tích này đƣợc đặc trƣng bởi các lớp 

cát hạt vừa và nhỏ, thành phần đa khoáng. Trầm tích đầm lầy – biển: Chiếm 52% diện tích phía 

Bắc sông Đào. Chủ yếu là sét - bột – cát, chứa nhiều tàn tích thực vật hiện đại và sinh vật biển. 

Trầm tích biển – gió: có 4 vùng nhỏ nằm ở phía Nam huyện Giao Thủy. Bao gồm các cồn 

cát và đụn cát. Các cồn cát cấu tạo bởi các thành phần đơn khoáng (chủ yếu thạch anh) có độ lựa 

chọn và mài mòn cao. Trong cát chứa nhiều sa khoáng ilmenit đại hàm lƣợng công nghiệp. Qua 

kết quả nghiên cứu địa chất công trình trong khu vực cho thấy có đủ điều kiện để xây dựng các 

công trình 2-3 tầng không cần phải xử lý nến móng phức tạp. 

f). Địa chất thủy văn: Nƣớc dƣới đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định phân bố ở độ sâu từ 43 – 

168,6m, chủ yếu phân bố trong 5 tầng chứa nƣớc chính. Bao gồm: 

Tầng chứa nƣớc lỗ hổng Holocen (qh2): Đặc điểm của tầng chứa nƣớc qh2 là tầng chứa 

nƣớc nông (tầng chứa nƣớc thứ nhất kể từ mặt đất), phân bố rộng khắp từ Tây sang Đông, chỉ trừ 

một diện tích nhỏ của các chỏm đồi núi đá gốc và các trầm tích tầng Hải Hƣng trên lộ phía trên 

mặt ở phía Tây Bắc vùng. Thành phần thạch học là cát, cát sét, sét, cát bột sét và các di tích động 

thực vật màu xám, xám đen cấu tạo mềm bở. Chiều dày tầng chứa nƣớc biến đổi từ 2 - 28 m, ít khi 

gặp chiều dày lớn hơn, trung bình là 13,3m. 

Tầng chứa nƣớc Holocen dƣới (qh1: Tầng chứa nƣớc qh1 có diện phân bố rộng khắp trong 

vùng, không thấy lộ trên mặt, ranh giới ngầm đƣợc bao quanh các chỏm đồi đá gốc ở phía Tây Bắc 

và Tây Nam vùng. Thành phần thạch học chủ yếu là cát hạt mịn, cát bột sét, sét bột lẫn cát và các 

thấu kính sét xen kẹp. Chiều dày tầng chứa nƣớc biến đổi từ 1,3m đến 27,5m, trung bình 12,25m. Sự 

thay đổi về thành phần hóa học nƣớc cũng nhƣ tổng khoáng hóa của nƣớc cũng có quy luật khá rõ 

ràng. Vùng nƣớc lợ nằm ở phần Bắc, Tây Bắc, có diện phân bố lớn; vùng nƣớc mặn thƣờng phân bố 

ở ven biển, tổng khoáng hóa 16-30g/l. Tầng chứa nƣớc này thuộc loại tƣơng đối giàu nƣớc nhƣng lại 

lợ và mặn không thế dùng cho ăn uống sinh hoạt đƣợc. Tuy nhiên, đối với những vùng khan hiếm, 

nƣớc có độ khoáng hóa M = 1 – 1,5g/l có thể sử dụng đƣợc trong ăn uống, sinh hoạt. 

Tầng chứa nƣớc Pleistocen (qp): Tầng chứa nƣớc qp có diện phân bố rộng khắp trong 

vùng, không lộ trên mặt đất. Độ sâu phân bố của tầng chứa nƣớc này tƣơng đối ổn định và có quy 

luật, phía Nam huyện Vụ Bản, tầng chứa nƣớc có thế nằm nông nhất, sâu dƣới mặt đất khoảng 30 

– 35m. Về phía trung tâm huyện Hải Hậu, tầng nƣớc chìm xuống độ sâu 80 – 90m, có nơi đến trên 

100m. Ra phía bờ biển tầng chứa nƣớc nâng cao lên ở độ sâu khoảng 60-70m. Chiều dày tầng 

chúa nƣớc cũng biến đổi theo quy luật, ở phía Tây Bắc thuộc phần phía Nam huyện Ý Yên, Vụ 

Bản tầng chứa nƣớc có chiều dày mỏng, khoảng 10-15m. Càng ra phía biển chiều dày tầng chứa 

nƣớc càng tăng, có nơi đạt 30-50m. 

Tầng chứa nƣớc Pliocen (n2):Tầng chứa nƣớc n2 có diện phân bố rộng trong vùng, không 

lộ trên mặt đất, bị các trầm tích trẻ phủ kín. Chiều dày tầng chứa nƣớc phụ thuộc vào địa hình và 

cấu tạo địa chất. Ở phía Bắc do ảnh hƣởng của khối nâng trầm tích biến chất hệ tầng sông Hồng 

nên chiều dày mỏng, phía Đông Nam tầng chứa nƣớc chìm xuống và nằm sâu hơn nên dày hơn, 

theo tài liệu dự đoán của bản đồ địa chất ở vùng Nam Định tầng chứa nƣớc n2 có chiều dày biến 

đổi từ 35m đến 85 m. Theo tài liệu bơm nƣớc thí nghiệm, các lỗ khoan nghiên cứu trong tầng chứa 

nƣớc có lƣu lƣợng biến đổi Q = 0,4 l/s – 111,01 l/s. Tầng chứa nƣớcn2 đƣợc xếp giàu nƣớc. 

Thành phần nƣớc thay đổi rất phức tạp, chúng biến đổi theo diện và chiều sâu. Ở Nghĩa 



 
 

 

 

21 

Hƣng đến độ sâu 250m gặp nƣớc nhạt, nhƣng ở các huyện khác thì lại mặn. Ở độ sâu 450m, trên 

diện tích các huyện Xuân Trƣờng, Giao Thủy và Hải Hậu nƣớc có độ khoáng hóa đến 15 g/l. 

Động thái nƣớc khá ổn định, giàu nƣớc, có thể dùng làm nguồn cung cấp cho ăn uống, sinh hoạt 

đƣợc. Tuy nhiên, ranh giới mặn chƣa xác định chính thức. 

Tầng chứa nƣớc trong thành tạo cacbonat, Triat giữa (t2): Phân bố ở phía Tây, Tây Bắc, 

thuộc huyện Nghĩa Hƣng, Tỉnh Nam Đinhh: Kim Sơn, Yên Khánh, Hoa Lƣ và Gia Viễn thuộc 

Tỉnh Ninh Bình. Đất đá chứa nƣớc là đá vôi bị karst hóa. Các lỗ khoan trong tầng này gồm Q92a, 

LK32, GV01 và lỗ khoan ở Cồn Thoi phía Tây Nam có mực nƣớc 0,2m cách mặt đất, lƣu lƣợng 

là 5,87l/s, độ tổng khoáng hóa 0,46g/l, là Bicacbonat Clorua Natri Canxi.. 

Nƣớc dƣới đất có quan hệ thủy lực với nhau. Quan hệ thủy lực giữa nƣớc mặt và nƣớc 

dƣới đất trong vùng nghiên cứu bị ảnh hƣởng và thay đổi theo mùa, tầng chứa nƣớc Holocen trên 

bị ảnh hƣởng mạnh mẽ hơn các tầng chứa nƣớc phân bố sâu hơn nhƣ tầng chứa nƣớc Pleistocen, 

Neogen và Trias. Thấu kính nƣớc nhạt ở Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Trực Ninh,… có tổng khoáng hoá 

nhỏ hơn 1000mg/l, từ 700mg/l (công trình Q.108b Nghĩa Minh - Nghĩa Hƣng) đến 254mg/l (công 

trình Q.109a Trực Phú - Trực Ninh). Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc dƣới đất cho thấy hàm 

lƣợng Amoni vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép: từ 7,2 mg/l (công trình Q.110- Hải Tây - Hải Hậu) 

đến 20mg/l (công trình Q.108 - Nghĩa Minh - Nghĩa Hƣng) và cao đến 52mg/l tại công trình 

Q.111( Hải Lý - Hải Hậu).  

Hiện nay, lƣợng nƣớc khai thác ngày một gia tăng làm suy giảm mực nƣớc với tốc độ suy 

giảm khoảng 0,59m/năm. Nguồn nƣớc nhạt quý giá này cần đƣợc đánh giá và kiểm soát để có cơ 

sở lập quy hoạch khai thác, sử dụng để bền vững tài nguyên nƣớc. 

Hình 3: Bản đồ điểm quan trắc nước dưới đất Tỉnh Nam Định 

 

 

1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 

1.1.3.a. Tài nguyên đất 

a). Hiện trạng Tài nguyên đất: Nam Định có tổng diện tích đất tự nhiên là 166.883 ha, 

trong đó diện tích đất nông nghiệp trên 111.670 ha, đất phi nông nghiệp trên 52.000 ha, đất chƣa 

sử dụng còn hơn 3000 ha. Theo kết quả điều tra, khảo sát, phân loại đất của FAO Tỉnh Nam 

Định bao có 5 nhóm với 13 loại đất, trong đó nhóm đất phù sa chiếm tỷ trọng diện tích lớn nhất 

Kết quả quan trắc mực nước tại các 

công trình quan trắc 

Sự suy giảm mực nước tại các công 

trình Q.108b, Q.109a, Q.110a 
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(89.584,9 ha bằng 54,7% DTTN toàn Tỉnh); nhóm đất mặn xếp thứ 2 về quy mô diện tích với 

41.015,3 ha (25,1% DTTN toàn Tỉnh); ba nhóm đất còn lại là cồn cát trắng, đất phèn và đất xói 

mòn trơ sỏi đá có quy mô diện tích nhỏ, cụ thể: 

- Nhóm cồn cát, bãi cát và đất cát biển: Có diện tích 1.681 ha, chiếm 1% tổng diện tích tự 

nhiên toàn Tỉnh, phân bố tập trung ở huyện Hải Hậu, Nghĩa Hƣng, số ít còn lại gặp rải rác ở các 

huyện Nam Trực, Xuân Trƣờng và Giao Thủy. Phân bố ở vành đai sát biển, địa hình cao và chạy 

song song với bờ biển. Đất có hàm lƣợng chất hữu cơ rất thấp (OM 0,12-0,29%), đạm tổng số 

tầng mặt 0,06%, phản ứng đất ít chua đến gần trung tính (pHKCl 5,2-6,7). 

- Nhóm đất mặn: Nhóm đất mặn của Nam Định có diện tích 41.016 ha, chiếm 25% tổng 

diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu ở 3 huyện là Hải Hậu; Giao Thủy và Nghĩa Hƣng. Gồm 4 

loại: Đất mặn sú vẹt đƣớc, Đất mặn nhiều, Đất mặn trung bình, Đất mặn ít. Nhìn chung đất mặn 

là nhóm đất có yếu tố hạn chế cơ bản gây nên bởi hàm lƣợng Cl- và lƣợng muối tan cao trong 

đất song với hiệu quả kinh tế cao của các mô hình nuôi trồng thủy sản nƣớc mặn, nƣớc lợ thì đất 

mặn lại có ƣu thế hơn so với đất phù sa ngọt. 

- Nhóm đất phèn: Có diện tích 3.264 ha, phân bố rải rác ở 9 trong số 10 huyện thị trừ 

Nghĩa Hƣng; đất có phản ứng chua đến rất chua (pHKCl của hầu hết các tầng dƣới tầng mặt đều 

<4); độ phì tiềm tàng khá cao; giầu chất hữu cơ và đạm tổng số; hàm lƣợng kali khá song nghèo 

lân dễ tiêu. Nên bố trí trồng 2 vụ lúa hoặc nuôi trồng thủy sản nƣớc mặn nếu điều kiện bổ sung 

nƣớc mặn thuận lợi. 

Biểu đồ 2. Cơ cấu sử dụng đất kì cuối (2016 - 2020) Tỉnh Nam Định 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

- Nhóm đất phù sa: Có diện tích 89.585 ha chiếm 52,4% tổng diện tích tự nhiên toàn 

Tỉnh, phân bố ở toàn bộ 10 huyện, thành phố nhƣng có nhiều nhất tại huyện Ý Yên, Nam Trực, 

Vụ Bản, Trực Ninh và Giao Thủy…, nhóm đất phù sa gồm 5 đơn vị: Đất phù sa đƣợc bồi, đất 

phù sa glay, đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng, đất phù sa úng nƣớc. Nhìn chung, nhóm đất 

phù sa có diện tích lớn nhất, phân bố bằng phẳng, sử dụng đa dạng, độ phì nhiêu khá đối cao, ít 

có hạn chế đối với sản xuất nông nghiệp, thích hợp với nhiều loại cây trồng. 

- Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: Có diện tích 147 ha (0,1% tổng diện tích tự nhiên), phân 

bố ở các huyện Ý Yên và Vụ Bản. Quá trình di chuyển vật chất chủ yếu theo bề mặt trong điều 

kiện không có thực vật che phủ đã làm cho đất hầu nhƣ không còn khả năng sản xuất nông 

nghiệp, nhiều trƣờng hợp trơ cả nền đá gốc nên cần trồng rừng hoặc cây bộ đậu để cải tạo, phục 

hồi độ dày tầng đất mịn và độ phì nhiêu tự nhiên. Cũng có thể bố trí xây dựng hoặc cơ sở hạ tầng 

hoặc chuyển sang đất ở. 

1.1.3.b. Tài nguyên nước 



 
 

 

 

23 

a) Tài nguyên nước mặt: Tỉnh Nam Định nằm ở hạ du đƣợc bao bọc bởi sông Hồng và 

sông Đáy với hệ thống sông ngòi dày đặc. Độ dài của các con sông chính trên địa bàn Tỉnh khoảng 

437,92km với mật độ sông khoảng từ 1,5 - 2 km/km2, chiếm 3% tổng diện tích đất tự nhiên.  

Sông Hồng là sông lớn nhất chảy qua địa bàn Tỉnh Nam Định, bắt nguồn từ Trung Quốc, 

chảy qua Việt Nam với tổng chiều dài là 510 km. Đoạn sông chảy qua địa phận Tỉnh Nam Định 

là hạ lƣu sông, chảy theo hƣớng Đông Bắc _ Tây Nam và đổ ra biển tại cửa Ba Lạt với tổng 

chiều dài khoảng 74,5 km, rộng trung bình 700 - 800 m (bắt đầu từ thƣợng lƣu cống Hữu Bị 

10km) tạo nên ranh giới giữa Tỉnh Nam Định và Thái Bình. Điểm đầu của sông Hồng trên địa 

phận Tỉnh thuộc Xã Mỹ Trung và chảy qua 18 xã trên địa bàn Tỉnh trƣớc khi đổ ra biển Đông. 

Sông Đáy là sông lớn thứ hai chảy qua địa bàn Tỉnh Nam Định,  là ranh giới tự nhiên 

phía Tây giữa Tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Phần sông chảy qua Nam Định có chiều dài 

khoảng 82km bắt đầu từ xã Yên Thọ - huyện Ý Yên và đổ ra Vịnh Bắc Bộ qua cửa Đáy. Sông 

Đáy chạy theo hƣớng Bắc - Nam với nhiều khúc uốn lớn nhỏ.  

Sông Ninh Cơ là sông lớn thứ ba qua Tỉnh Tỉnh Nam Định. Đây là con sông dài 61 km, 

rộng trung bình 400 - 500m, đƣợc tách ra giữa xã Trực Chính (huyện Trực Ninh) và xã Xuân 

Hồng (huyện Xuân Trƣờng). Sông chảy theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam và đổ ra biển Đông ở 

cửa Lạch Giang (thuộc 2 huyện Hải Hậu và Nghĩa Hƣng). Đồng thời sông Ninh Cơ cũng thuộc 

địa giới 2 huyện Trực Ninh và Xuân Trƣờng ở phía Bắc và giữa 2 huyện Nghĩa Hƣng và Hải 

Hậu ở phía Nam. Phía Bắc sông uốn lƣợn 2 khúc, phía Nam đổ ra biển. 

Sông Đào là phân lƣu của sông Hồng, có chiều dài khoảng 33,5 km, rộng trung bình 500 

- 600m, là một phân lƣu phía hữu của sông Hồng tại địa giới giữa xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc) 

với xã Nam Phong (thành phố Nam Định). Sông chảy theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam. Sông 

Đào nhập lƣu với sông Đáy tại danh giới giữa xã Yên Nhân (huyện Ý Yên) với xã Hoàng Nam 

(huyện Nghĩa Hƣng). Cũng nhƣ các con sông khác, sông Đào là địa giới giữa huyện Vụ Bản với 

huyện Nam Trực, giữa huyện Ý Yên với huyện Nghĩa Hƣng chảy qua khu vực thành phố Nam 

Định và nhập lƣu với sông. Ngoài 4 sông chính, trên địa bàn Tỉnh còn có hệ thống sông vừa và 

nhỏ nhƣ sông Vĩnh Giang, sông Sắt, sông Sò, sông Châu Thành và hệ thống các hồ, đầm, ao, 

kênh mƣơng khiến cho nguồn tài nguyên nƣớc mặt của Tỉnh trở nên phong phú, đáp ứng yêu 

cầu cho phát triển kinh tế, xã hội. 

Tổng lƣợng dòng chảy bình quân nhiều năm từ các con sông chính trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định khoảng 91,6 tỷ m3, trong đó lƣợng dòng chảy từ sông Hồng trên địa bàn Tỉnh 

khoảng 55,4 tỷ m3; lƣợng dòng chảy từ sông Đáy là 7,4 tỷ m3. Trong 5 tháng mùa kiệt, tổng 

lƣợng dòng chảy sông Hồng là 9,8 tỷ m3, sông Đáy khoảng 0,6 tỷ m3. Trong 3 tháng mùa 

cạn nhất  (tháng 1 - tháng 3), sông Hồng là 5,6 tỷ m3, sông Đáy là 0,3 tỷ m3. Vào tháng cạn 

nhất (tháng 2), tổng lƣợng dòng chảy cấp từ các sông rất thấp, đến địa phận Nam Định từ 

sông Hồng là 1,4 tỷ m3; từ sông Đáy là 0,098 tỷ m3. Thay vào đó lƣợng nƣớc từ sông Hồng 

chuyển qua cho sông Đào rất cao, bình quân nhiều năm khoảng 23,28 tỷ m3; 5 tháng mùa 

mƣa là 4,127 tỷ m3; 3 tháng mùa khô là 2,349 tỷ m3; tháng cạn nhất là 0,720 tỷ m3 (chiếm 

40% lƣợng nƣớc từ sông Hồng). 

b) Tài nguyên nước ngầm: Ngoài nguồn nƣớc mặt dồi dào, Nam Định còn có một trữ 
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lƣợng nƣớc ngầm khá phong phú. Thấu kính nƣớc nhạt lớn nhất phân bố ở các huyện ven 

biển Nghĩa Hƣng và Hải Hậu với diện tích khoảng 775km
2
, Nƣớc dƣới đất trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định chủ yếu phân bổ trong 5 tầng chứa nƣớc chính bao gồm: Tầng chứa nƣớc lỗ hổng 

Holocene (qh2); tầng chứa nƣớc Holocen dƣới (qhj); tầng chứa nƣớc Pleistocen (qp); tầng 

chứa nƣớc Pliocen (n2) và tầng chứa nƣớc trong thành tạo cacbonat, Triat giữa (t2). Lƣu 

lƣợng nƣớc ngầm tại các giếng khoan từ 30 – 50m3/ngđ. Tổng trữ lƣợng tài nguyên nƣớc 

dƣới đất tiềm năng của Tỉnh khoảng  271.638 m3/ngày tƣơng đƣơng với 99 triệu  m3/năm 

(theo báo cáo quy hoạch tài nguyên nƣớc Tỉnh Nam Nam Định đến năm 2020, định hƣớng 

đến năm 2030). Trữ lƣợng tiềm năng thấu kính nhạt tầng chứa nƣớc qp là 137.497 m3/ngày 

tƣơng đƣơng với 50,186  triệu  m3/năm, chủ yếu tập trung ở vùng Thƣợng Nam Định, bao 

gồm các huyện Ý Yên và Vụ Bản và vùng Hạ Nam Định bao gồm một phần diện tích của 

huyện Trực Ninh, các huyện Hải Hậu, Xuân Trƣờng và Giao Thủy. 

1.1.3.c.Tài nguyên rừng  

Theo kết quả thống kê đất đai Tỉnh Nam Định năm 2020: Nam Định có khoảng 3.059 ha 
đất lâm nghiệp, trong đó có 1.978 ha rừng phòng hộ, 1.081 ha rừng đặc dụng. Toàn bộ diện tích 
rừng đặc dụng của Tỉnh nằm trong Vƣờn quốc gia Xuân Thủy, là khu bảo tồn đất ngập nƣớc đầu 
tiên của Việt Nam tham gia công ƣớc Ramsar, là nơi bảo tồn nguồn gen động thực vật quý hiếm 
với gần 200 loài chim, trong đó có tới 100 loài chim di trú, 50 loài chim nƣớc, có 9 loài đặc biệt 
quý hiếm đƣợc ghi vào sách đỏ bao gồm bồ nông (2 loài), cò thìa (2 loài), Cò trắng Bắc, choi mỏ 
thìa, mòng biển mỏ ngắn, choắt chân lớn và choắt mỏ vàng.  

1.1.3.d. Tài nguyên biển  

Nam Định có bờ biển dài 72 km và vùng ngập mặn ven biển có diện tích trên 20.000 ha 
(nguồn: website: sotnmt.namdinh.gov.vn) là lợi thế để phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc và xuất khẩu. Nguồn lợi biển đa dạng và phong phú với 
nhiều loại sinh vật có giá trị cao nhƣ tôm he, tôm rảo, cua biển, rong câu, chỉ vàng, cá thu, 
ngao...Nƣớc biển Nam Định có độ mặn lớn, ven biển có nhiều cánh đồng muối lớn, tiêu biểu là 
đồng muối Văn Lý với sản lƣợng cao của cả nƣớc. Sóng biển Nam Định không dữ dội, có nhiều 
bãi tắm, cát mịn nhƣ bãi tắm Thịnh Long, Quất Lâm, nhà thờ đổ Hải Lý.... Đặc biệt, ở đây có 
Vƣờn quốc gia Xuân Thủy và có 4 cửa sông lớn: Ba Lạt, Đáy, Lạch Giang, Hà Lạn. 

Khu vực biển ven bờ của Nam Định tƣơng đối nông, nhiều bãi bồi, rất thuận lợi cho hoạt 
động lấn biển. Việc xây dựng lấn biển không chỉ là một giải pháp để mở rộng quỹ đất mà còn 
chủ động ứng phó với thực trạng biển đang ngày một ăn sâu vào đất liền nhƣ hiện nay. Tài 
nguyên biển của Tỉnh là điều kiện để phát triển kinh tế biển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới, đƣa kinh tế biển trở thành kinh tế mũi nhọn. 

1.1.3.e.Tài nguyên sinh vật 

a). Đa dạng Thực vật: Số lƣợng, thành phần các loài thực vật trên địa bàn Tỉnh Nam 
Định rất phong phú và đa dạng. Theo thống kê, thực vật bậc thấp có 2 giới: giới không nhân chỉ 
có 1 ngành là ngành Vi khuẩn lam (Cyanobacteriophyta) gồm 114 loài, 6 họ và giới có nhân 
gồm ngành Tảo silic - Bacillariophyta có 17 họ, 128 loài; ngành Tảo lục – Chlorophycophyta có 
19 họ 225 loài; ngành Tảo giáp - Pyrrophyta: có 4 họ, 25 loài. Thực vật bậc cao có 5 ngành thuộc 
hệ thực vật bậc cao có mạch của hệ thực vật Việt Nam 
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Bảng 5. Đa dạng thực vật trên địa bàn Tỉnh Nam Định 
Hệ thực vật Số bộ/ngành Số họ Số chi Số loài 

1. Thực vật bậc thấp 14 (bộ) 23 43 116 

- Giới không nhân 1 ngành 6  114 

- Giới có nhân 3 ngành 40  378 

2. Thực vật bậc cao 5 ngành 152 548 1062 
(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020) 

Nam Định có 7 loài thực vật quý hiếm, trong đó có 4 loài thực vật bậc cao có mạch đƣợc 

ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) trong đó có 3 loài thuộc phụ lục IA và IIA trong Nghị định 

32/2006-CP là Vạn tuế, Thiên tuế, Sƣa bắc bộ. Trong số 4 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 

có 2 loài thuộc nhóm EN (nguy cấp) là Găng nghèo và Vƣơng tùng;  2 loài thuộc nhóm VU (sẽ 

nguy cấp) là Sâm cau và Hoàng thảo. 

Bên cạnh các loài thực vật hoang dã, trên địa bàn Tỉnh Nam Định cũng phát triển đa dạng 

nguồn gen cây: Các giống cây lƣơng thực, hoa màu: lúa, ngô, lạc, khoai tây... Các loại cây dƣợc 

liệu truyền thống: Đinh lăng, dây thìa canh, bạch chỉ, diệp Hạ Châu, tía tô, bạc hà, kinh giới, 

hƣơng nhu, hoa hòe, gừng, láng, ngũ gia bì. Các loại rau mầu, cây ăn quả: rau ăn lá, rau gia vị, 

rau ăn quả; cam, quýt, bƣởi…và nhiều giống cây ăn quản khác 

b). Đa dạng Động vật: Theo thống kê, hệ động vật trên địa bàn Tỉnh Nam Định khá 

phong phú, phân bố rộng khắp Tỉnh. 

Bảng 6. Đa dạng sinh học thuộc hệ động vật tại Nam Định 
Hệ động vật Nam Định (Loài) Việt Nam (Loài) Tỷ lệ (%) 

Thú 46 310 14,8 

Chim 323 840 38,5 

Cá 208 > 700 <29,7 

Lƣỡng cƣ, bò sát 54 479 11,3 

Côn trùng 678 7750 8,7 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 - Nhóm động vật có xƣơng sống:  

+ Đa dạng các nhóm Thú: gồm 46 loài thuộc 7 bộ và 20 họ. Trong đó có những loài dễ 

quan sát nhƣ các loài Dơi, Sóc, Chồn và một số loài ghi nhận qua phỏng vấn hoặc căn cứ vào 

các di vật còn lƣu giữ trong nhà dân. Đã ghi nhận đƣợc 6 loài thú quý hiếm bao gồm dơi oi, dơi 

mũi ống cánh lông, dơi chó tai ngắn, rái cá thƣờng, cầy giông, cầy hƣơng.  

+ Đa dạng các nhóm Chim: gồm 323 loài thuộc 17 bộ, 56 họ. Trong đó có 30 loài quý 

hiếm nhƣ cò hƣơng, cò trắng Trung Quốc, cò nhạn, cò lạo Ấn Độ, mòng bể mỏ ngắn,… 

- Bò sát và Lƣỡng cƣ: Bao gồm 54 loài thuộc 2 bộ, 14 họ. Họ rắn nƣớc có số loài nhiều 

nhất gồm 16 loài. Có 4 họ có số loài ít nhất, mỗi họ chỉ có 1 loài. Lớp Lƣỡng cƣ có 28 loài thuộc 1 

bộ, 6 họ. Họ ếch nhái có số loài nhiều nhất gồm 15 loài. Có 1 họ chỉ có 1 loài đó là họ Nhái bén. 

Trong số 82 loài bò sát, lƣỡng cƣ có 19 loài quý hiếm nhƣ tắc kè, rồng đất, kỳ đà nƣớc, trăn đất, 

trăn gấm, rắn sọc dƣa, rắn roi xanh, rắn sọc khoanh, rắn ráo thƣờng, rắn ráo trâu, rắn cạp nong, rắn 

cạp nia bắc, rắn hổ mang, rắn hổ chúa, rắn lục mép trắng, vích, chàng an đéc sơn, ếch vạch, gai. 

- Cá: thành phần cá cũng khá đa dạng, bao gồm cả cá tự nhiên và cá nuôi, cá nƣớc ngọt 

và cá biển. Hiện đã thống kê đƣợc 208 loài cá thuộc 13 bộ và 61 họ, trong đó có có 5 loài đƣợc 

ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam gồm 1 loài đƣợc xếp hạng rất nguy cấp CR (Cá bống bớp - 
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Bostrichthys sinensis); 2 loài xếp hạng quý hiếm EN (Cá mòi cờ hoa - Clupanodon thrissa, cá 

chuối hoa - Channa maculata); 2 loài xếp hạng sẽ nguy cấp VU (Cá mòi cờ chấm - Konosirus 

punctatus, Cá lăng chấm - Hemibagrus guttatus). 

- Nhóm động vật không xƣơng sống: Đa dạng các nhóm Côn trùng; thống kê đƣợc 678 

loài côn trùng thuộc 119 họ của 14 bộ. Số loài phân bố rất khác nhau ở các bộ. Động vật đáy với 

các nhóm Ngành Giun đốt gồm 3 lớp, 13 bộ, 22 họ, 93 loài; Ngành Chân khớp gồm 1 lớp, 5 bộ, 

39 họ, 167 loài; Ngành Thân mềm gồm 3 lớp, 21 bộ, 48 họ; Ngành Tay cuộn gồm 1 lớp, 1 bộ, 1 

họ;  Ngành Gai (Sứa lông châm) gồm 1 lớp, 1 bộ, 1 họ; Ngành Giun biển gồm 1 lớp, 1 bộ, 1 họ; 

Ngành Sáu chân (thuộc ngành động vật chân khớp) gồm 1 lớp, 1 bộ, 1 họ. 

1.1.3.h. Tài nguyên khoáng sản 

Tiềm năng tài nguyên khoáng sản của Tỉnh Nam Định không lớn cả về chủng loại và trữ 

lƣợng. Các tài nguyên khoáng sản này chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu phát triển kinh tế- xã 

hội của Tỉnh. Cụ thể: 

Theo Quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 2020 thì trên 

địa bàn Tỉnh có 12 khu vực mỏ cát đã thăm dò, khảo sát đƣa vào quy hoạch khai thác nhƣ sau:   

- Tuyến sông Hồng có 9 điểm mỏ, tổng trữ lƣợng đƣợc phép khai thác là 8.490.103 m3; 

Mỏ Bãi Búng thuộc địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, trữ lƣợng 965.400 m3; Mỏ Bãi Gùi 2 

tổng trữ lƣợng 751.000 m3 ; Mỏ Bãi Gùi trữ lƣợng 2.2500.000 m3 , thuộc địa phận xã Nam 

Thắng, huyện Nam Trực; Mỏ Mom Rô thuộc địa phận xã Trực Chính, huyện Trực Ninh và xã 

Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng; trữ lƣợng 306.000 m3; Mỏ Mom Rô 2 thuộc địa phận xã 

Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng; trữ lƣợng 1.593.000 m3; Mỏ Sa Cao thuộc địa phận xã Xuân 

Châu, huyện Xuân Trƣờng; trữ lƣợng 35.730 m3; Mỏ Xuân Tân 1 trữ lƣợng 423.000 m3; Mỏ 

Xuân Tân 2 trữ lƣợng 323.100 m3, thuộc địa phận xã Xuân Tân, huyện Xuân Trƣờng; Mỏ Giao 

Thiện thuộc địa bàn xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy; trữ 1.842.873 m3.  

- Tuyến sông Đào có 01 điểm mỏ, trữ lƣợng khai thác là 126.000 m3. Tuyến sông Đáy 

có 01 điểm mỏ; trữ lƣợng khai thác là 333.000 m3.Tuyến sông Ninh Cơ có 2 điểm mỏ, tổng trữ 

lƣợng khai thác là 1.825.100 m3. Theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 18/02/20116 của 

UBND Tỉnh Nam Định về phê duyệt bổ sung Quy hoạch khai thác cát trên địa bàn Tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, Quy hoạch bổ sung 03 khu vực khai thác gồm: Khu vực Cửa Đáy, khu vực 

ven biển huyện  Nghĩa Hƣng va khu vực ven biển huyện Giao Thủy.  Cụ thể nhƣ sau:  

+ Mỏ cát Cửa Đáy: Diện tích khai thác 139,0ha; chiều sâu khai thác tối đa so với cao 

trình khu vực: -5m; trữ lƣợng tài nguyên 3,704 triệu m3; khoảng cách khai thác gần nhất so với 

bờ là: 50m; trữ lƣợng quy hoạch khai thác 3,704 triệu m3. 

+ Mỏ cát ven biển huyện Nghĩa Hƣng: Diện tích khai thác 3.558,0 ha; chiều sâu khai thác 

tối đa so với cao trình khu vực: -10m; trữ lƣợng tài nguyên 113,407 triệu m3; khoảng cách khai 

thác gần nhất so với bờ là: 6 – 7 km; trữ lƣợng quy hoạch khai thác 113,407triệu m3. Mỏ cát ven 

biển huyện Giao Thủy: Từ cửa Ba Lạt tới đuôi cồn Lu huyện Giao Thủy: Diện tích khai thác 

2.224,0 ha; chiều sâu khai thác tối đa so với cao trình khu vực: -10m; trữ lƣợng tài nguyên 

78,434 triệu m3; khoảng cách khai thác gần nhất so với bờ là: 6 – 7 km; trữ lƣợng quy hoạch 

khai thác 78,434 triệu m3. 
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 Dải cát ven bờ của các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng: Đặc điểm hình dạng là 

các dải cát chạy dài dọc theo đƣờng bờ biển từ xã Giao Long - huyện Giao Thủy đến xã Nghĩa 

Phúc - huyện Nghĩa Hƣng có chiều dài khoảng 36 km. Đây là dải cát nằm trong hành lang bảo 

vệ an toàn đê kè, đƣờng bờ biển dọc theo các đƣờng kè và hành làng bảo vệ an toàn các bãi bồi 

ven biển, các công trình thủy lợi, các cầu cống, các bến thuyền, bãi tắm, bến cảng, bến phà và các 

khu vực có di tích lịch sử văn hóa, danh lang thắng cảnh, khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ 

sinh quyển, rừng ngập mặn và khu vực đang bị sói lở  của 3 huyện ven biển là Giao Thủy, Hải 

Hậu, Nghĩa Hƣng nên bị cấm khai thác. 

Nguồn đất sét làm gạch ngói với trữ lƣợng khoảng 25 – 30 triệu tấn; sét làm gốm không 

nhiều, chất lƣợng khá; Fenspat có ở núi Phƣơng Nhi, núi Gôi đƣợc khai thác làm phụ gia sản 

xuất gốm sứ; than nâu ở huyện Giao Thủy, đƣợc phát hiện dƣới dạng mỏ nhỏ, sâu dƣới long đất; 

nƣớc khoáng tại núi Gôi (Vụ Bản), Hải Sơn (Hải Hậu) có chất lƣợng kháNgoài ra, Tỉnh còn có 

tiềm năng dầu mỏ và khí đốt còn tiềm ẩn ở vùng biển Bắc Bộ. Nhìn chung khoáng sản của Tỉnh 

không nhiều, có trữ lƣợng vừa và nhỏ nên việc phát triển công nghiệp phụ thuộc nhiều vào 

nguồn nguyên liệu từ bên ngoài. 

1.1.3.i. Tài nguyên thủy sản 

Nam Định có nguồn lợi thuỷ sản đa dạng (gồm thuỷ sản nƣớc ngọt, thuỷ sản nƣớc lợ và 

nƣớc mặn): 65 loài thực vật nổi, 59 loài động vật nổi và giun nhiều tơ thuộc lớp động vật đáy. Mặt 

nƣớc vùng cửa sông còn có nhiều tảo và thực vật thuỷ sinh, là nguồn thức ăn cho cá, ốc, tôm, cua... 

- Cá: nhìn chung phong phú về giống loài, nhƣng nghèo về mật độ và trữ lƣợng, đặc biệt 

là những loài có giá trị kinh tế cao. Thành phần giữa cá xa bờ và gần bờ, giữa tầng trên và tầng 

đáy không có sự khác nhau lớn. Trữ lƣợng ƣớc ính khoảng 20% tổng trữ lƣợng cá Vịnh Bắc Bộ. 

Khả năng cho phép khai thác khoảng 70.000 tấn. 

- Tôm: đã phát hiện có 45 loài tôm thuộc họ tôm he, trong đó có 9 loài có giá trị kinh tế, tập 

trung ở cửa Ba Lạt, trữ lƣợng ƣớc tính khoảng 3.000 tấn, khả năng khai thác cho phép khoảng 

1.000 tấn. Mực: có 20 loài, trữ lƣợng khoảng 2.000 tấn, khả năng khai thác cho phép 1.000 

tấn/năm, trong đó hơn 600 tấn ở độ sâu 30m nƣớc trở vào và trên 400 tấn ở sâu 30m nƣớc trở ra. 

Ngoài ra còn có các loại khải sản khác nhƣ moi, sò huyết, sò lông, bào ngƣ, cầu 

gai...Nguồn lợi thủy sản của Tỉnh có thể sản xuất và khai thác đƣợc quanh năm nhƣng do ảnh 

hƣởng của bão hoặc gió mùa Đông Bắc mạnh nên mỗi năm thƣờng chỉ sản xuất và khai thác 

đƣợc từ 240 -270 ngày. 

1.1.3.j.Tài nguyên năng lượng  

Nam Định đƣợc đánh giá là Tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển nguồn tài nguyên năng 

lƣợng. Hiện nay, điện lực Tỉnh Nam Định cơ bản đáp ứng đƣợc nguồn điện năng phục vụ nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên trong giai đoạn tới khi các dự án đi vào hoạt động nhƣ 

nhà máy nhiệt điện than, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Tỉnh Nam Định không những 

nhận đƣợc những hiệu quả tích cực từ điện năng mang lại mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn 

lao động, đóng góp ngân sách nhà nƣớc hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.Nhiệt điện than Nam Định 

I&II: với công suất mỗi nhà máy là 600MW  thuộc huyện Hải Hậu sẽ sớm khởi công vào giữa 

năm 2022 và dự kiến phát điện vào năm 2025. 
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- Điện mặt trời: Tỉnh khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái và trên mặt nƣớc, phấn 

đấu đêm 2030 đạt tổng công suất 65 MWp và năm 2045 đạt 170 MWp 

- Điện gió: Tỉnh đã đồng ý chủ trƣơng cho tập đoàn Xuân Thiện khảo sát điện gió ngoài 

khơi biển Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hƣng, đồng thời xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị 

điện gió ( công suất đạt 1.000MW/năm, mỗi cột có tua bin công suất từ 5-20MW/cột – loại lắp 

đặt ngoài biển. tỷ lệ nội địa hóa của mỗi dự án của mỗi dự  án điện gió là 70%) 

- Điện sinh khối: Trong giai đoạn 2025-2030, Tỉnh sẽ triển khai đầu tƣ nhà máy điện rác 

quy mô công suất khoảng 12MW.  

Việc khai thác tiềm năng đó có ý nghĩa KT-XH to lớn không chỉ đối với Tỉnh mà còn 

mang tầm vóc Quốc gia. 

1.1.4. Đánh giá về điều kiện tự nhiên Tỉnh Nam Định 

a). Thế mạnh: Nam Định là Tỉnh có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, có 

nhiều lợi thế trong việc phát triển các loại nông sản. Thuộc miền võng Hà Nội, là phần đất liền 

của bể dầu khí sông Hồng, có tiềm năng trong việc khai thác khí thiên nhiên cùng các loại tài 

nguyên tự nhiên nhƣ nƣớc khoáng, vật liệu xây dựng. 

Hệ thống sông ngòi dày đặc với các tuyến sông lớn chạy qua, nên Nam Định rất thuận lợi 

trong việc khai thác các tuyến đƣờng sông và cảng thủy nội địa cũng nhƣ phát triển hệ thống 

công trình thủy lợi. Mặt nƣớc vùng cửa sông còn có nhiều tảo và thực vật thủy sinh, là nguồn 

thức ăn cho cá, ốc, tôm, cua… 

Có lợi thế 72km đƣờng bờ biển, thuận lợi trong việc khai thác kinh tế biển với các ngành, 

lĩnh vực nhƣ phát triển du lịch, khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển ngành diêm 

nghiệp, đóng tàu... 

b). Hạn chế: Tình hình địa chất kiến tạo của Tỉnh khiến cho Tỉnh nằm trong vùng động 

đất có thể lên đến cấp 8. Vị trí Đông Nam giáp biển và nằm ở giữa hai sông Hồng, sông Đáy 

cũng khiến cho Nam Định chịu nhiều tác động của biển do ảnh hƣởng của thủy triều, nƣớc mặn 

vẫn lan vào các cửa sông. Sự phân hóa này ảnh hƣởng sâu sắc đến địa hình và thổ nhƣỡng và 

thủy văn của Nam Định. Ngoài ra, đặc điểm địa lý của Nam Định cũng gây giảm bớt sự khô 

lạnh về mùa đông và gia tăng ảnh hƣởng của bão về mùa hè... 

Hàng năm, Tỉnh Nam Định chịu ảnh hƣởng của hầu hết các loại thiên tai nhƣ Bão,  ATNĐ, 

lũ, mƣa lớn, xâm nhập mặn, triều cƣờng, nƣớc dâng, hạn hán, rét đậm, rét hại,… đặc biệt là bão, 

ATNĐ gây ảnh hƣởng nặng nề cho đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội trong Tỉnh. 

1.2. Điều kiện xã hội Tỉnh Nam Định (Giai đoạn 2011-2021) 

1.2.1. Dân số 

 Nam Định là khu vực có ngƣời cƣ trú từ rất sớm, thời Nguyễn, theo ghi chép của một số 

nhà nghiên cứu, vào đầu thời Minh Mạng (1820), Tỉnh Nam Định có 58.003 ngƣời, đến cuối 

thời Tự Đức có 70.898 ngƣời (thời kỳ này, Nam Định bao gồm cả phần đất của Tỉnh Thái Bình). 

Trong thời Pháp thuộc, theo kết quả điều tra dân số năm 1931; Nam Định cùng với Thái Bình là 

những địa phƣơng có mật độ dân cƣ đông nhất ở đồng bằng Bắc Bộ (tức trên 1500 ngƣời/km2).  

Dân số Nam Định tính đến năm 2020 là 1.780.333 ngƣời, bao gồm dân số thành thị 

360.866 ngƣời, chiếm 20,27%; thấp hơn so với dân số thành thị của cả nƣớc là 36,6%; dân số 
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nông thôn 1.419.467 ngƣời, chiếm 79,73%; dân số nam 872.239 ngƣời, chiếm 48,99%; dân số 

nữ 908.094 ngƣời, chiếm 51,01%. Theo tổng điều tra dân số hàng năm từ năm 1999 đến nay, 

dân số Nam Định có tỷ lệ di cƣ ra ngoài Tỉnh khá lớn, bình quân mỗi năm giảm - 0,3%. Tuy 

nhiên, đầu năm 2021, do Covid 19 diễn biến phức tạp nên toàn Tỉnh có tăng khoảng 205.000 

ngƣời về địa phƣơng làm việc và sinh sống. Nhƣ vậy, dân số hiện nay của Tỉnh là: 1980.722 

ngƣời. (Công văn số 452/CKT-TKXH ngày 01/9/2021 của Cục thống  kê Nam Định)  

Mật độ dân số năm 2020 là 1.067 ngƣời/km², bằng 98% so với ĐBSH và gấp 4,7 lần so 

với cả nƣớc, là một trong những Tỉnh có mật độ dân số cao, trong đó tập trung đông ở thành phố 

Nam Định và các huyện Ý Yên, huyện Hải Hậu, huyện Nam Trực...); Cơ cấu dân số theo giới 

tính hầu nhƣ không có sự thay đổi, dân số nam thấp hơn dân số nữ, tỷ số giới tính của dân số giai 

đoạn 2016-2020 dao động từ 95.78 – 96,05 nam/100 nữ. Tỷ lệ tăng dân số bình quân là 0,95%/ 

năm, đây là tốc độ tăng dân số ở mức hợp lý, góp phần duy trì sự ổn định quy mô dân số, đáp 

ứng các yêu cầu về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế. 

Biểu đồ 3. Dân số trung bình phân bố theo huyện, thành phố năm 2020( ĐVị: Nghìn người) 

 
 (Nguồn: Cục Thống kê Nam Định) 

Tỷ trọng dân số sống ở khu vực thành thị tiếp tục xu hƣớng tăng lên, khu vực nông thôn 

giảm dần. Tuổi thọ trung bình của ngƣời dân trên địa bàn Tỉnh đã tăng lên đáng kể. Theo kết 

quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020 cho thấy tuổi thọ trung bình của ngƣời dân Tỉnh 

Nam Định đạt 74,5 tuổi (cao mức bình quân của cả nƣớc), trong đó nam là 72,1 năm và nữ 

là 77,2 năm, tăng 1,5 tuổi so với năm 2017 (73,5 tuổi). 

Bảng 7. Biến động dân số Nam Định giai đoạn 2010-2020 
TT Chỉ tiêu Đơn vị 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Tổng dân số Ngƣời 1.822.346 1.796.890 1.792.452 1.788.225 1.784.206 1.780.865 1.780.333 

1. Phân  theo khu vực         

- Thành thị Ngƣời 320.738 317.524 317.009 316.536 324.047 323.741 360.866 

- Nông thôn Ngƣời 1.501.608 1.479.366 1.475.443 1.471.689 1.460.159 1.457.124 1.419.467 

* Cơ cấu % 100 100 100 100 100 100 100 

- Thành thị % 17,60 17,67 17,69 17,70 18,16 18,18 20,27 

- Nông thôn % 82,40 82,33 82,31 82,30 81,84 81,82 79,73 

2. Phân theo giới         

- Nam Ngƣời 891.433 878.879 876.911 875.114 873.490 872.507 872.239 

- Nữ Ngƣời 930.913 918.011 915.541 913.111 910.716 908.358 908.094 

* Cơ cấu % 100 100 100 100 100 100 100 

- Nam % 48,92 48,91 48,92 48,94 48,96 48,99 48,99 

- Nữ % 51,08 51,09 51,08 51,06 51,04 51,01 51,01 

3. Tỷ  số  giới  tính 
nam/100 

nữ 
95,8 95,7 95,8 95,8 95,9 96,1 96,1 
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- Thành thị  92,9 94,2 94,5 94,8 95,2 95,6 95,8 

- Nông thôn  96,4 96,1 96,1 96,1 96,1 96,2 96,1 

4. Tăng trƣởng % -9,76 -0,26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.03 

- Thành thị % -6,75 -5,47 -0,16 -0,15 2,37 -0,09 11,47 

- Nông thôn % -3,01 -2,01 -0,27 -0,25 -0,78 -,0.21 -2,58 

- Nam %  2,18 -0,22 -0,20 -0,19 -0,11 -0,03 

- Nữ %  -2,48 -0,27 -0,27 -0,26 -0,26 -0,03 
 (Nguồn: Niên giám Thống kê Tỉnh Nam Định) 

Thời kỳ 2011-2020, tỷ lệ tăng dân số bình quân là -1,56%/năm. Tính riêng giai đoạn 

2010-2020, tỷ lệ tăng tự nhiên bình quân của Tỉnh là 9,87%0 /năm. 

Bảng 8:Thống kê dân số Tỉnh Nam Định 2015 - 2020 
Năm Dân số (ng) Tỷ lệ tăng 

trung bình 

(%) 

Tỷ lệ tăng 

cơ học (%) 

Tỷ lệ tăng tự 

nhiên (%) 

Tỷ suất sinh 

thô (%) 

Tỷ suất chết 

thô (%) 

2010 1.822.346 -3,31 -13,32 10,01 15,76 5,75 

2015 1.796.890 -2,59 -12,63 10,04 15,19 5,15 

2016 1.792.452 -2,48 -12,50 10,02 15,05 5,03 

2017 1.788.225 -2,36 -12,38 10,02 14,95 4,93 

2018 1.784.206 -2,25 -12,83 9,58 14,81 5,23 

2019 1.780.865 -1,88 -11,33 9,45 14,69 5,24 

2020 1.780.333 -0,3 -9,72 9,42 14,59 5,17 
(Nguồn: Niên giám Thống kê Tỉnh Nam Định) 

1.2.2. Lao động và việc làm 

Nam Định có nguồn nhân lực lao động phong phú, tỷ lệ lao động chất lƣợng cao có nhiều 
tiềm năng. Tỉnh luôn dẫn đầu cả nƣớc về chỉ số giáo dục, hàng năm đều có tỷ lệ thi đạt tốt nghiệp 
PTTH đứng đầu cả nƣớc và có tỷ lệ đỗ thủ khoa đại học cao. Nhƣng hiện nay vấn đề di dân đô 
thị, nông thôn, thiếu việc làm, không thu hút đƣợc các lực lƣợng lao động giỏi có chuyên môn, 
đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, cải tiến sản xuất đang là những trở ngại lớn cho quá trình phát triển 
kinh tế xã hội. 

Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn Tỉnh năm 2020 đạt 1.025.898 nghìn 
ngƣời (chiếm 57,58% dân số trên địa bàn Tỉnh) giảm 31.889 ngƣời so với năm. Bình quân giai 
đoạn 2016-2020, lực lƣợng lao động giảm 0,78%/ năm. Trong số lực lƣợng lao động từ 15 tuổi 
trở lên có khoảng 98,6% là lao động đang làm việc. Sau 5 năm, lao động từ 15 tuổi trở lên đang 
làm việc trên địa bàn Tỉnh giảm khoảng 30 nghìn ngƣời.  

 Cơ cấu lao động các ngành kinh tế đã có dự chuyển dịch theo hƣớng tích cực, giảm tỷ 
trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 
Năm 2020, tỷ trọng lao động đang làm việc phân theo các ngành kinh tế nhƣ sau: (1) Nông, lâm 
nghiệp và thủy sản: 38,3%; (2) Công nghiệp xây dựng: 34,7%; (3) Dịch vụ và thƣơng mại: 27,0% 

Bảng 9. Một số chỉ tiêu dân số, nguồn lao động 
ST 

T 
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

Nhịp tăng 

2010-2015 2016-2020 

1 Dân số Ngƣời 1.822.346 1.796.890 1.780.333 -0,28 -0,18 

- Mật độ dân số Ng/km2 1.092 1.077 1.067 -0,28 -0,19 

- Dân số đô thị Ng.Ngƣời 320.738 317.524 360.866 -0,2 2,59 

- Tỷ lệ đô thị hóa % 17,6 17,67 20,3 -0,11 -0,12 

2 Tỷ lệ sinh ‰ 15,76 15,19 14,59 -0,11 -0,11 

- Mức giảm tỷ lệ sinh ‰ 0,2 0,2 0,1   
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- Tỷ lệ tăng tự nhiên ‰ 10,01 10,04 9,42   

3 Nguồn lao động (NLĐ) Ngƣời 1.060.620 1.066.170 1.025.163 0,1 -0,1 

- Nguồn Lao động/dân số % 58,2 59,3 57,58   

- Số trong độ tuổi có khả năng LĐ Ngƣời    -1,08 -0,26 

- Số đang LV trong các ngành KTQD Ngƣời 1.037.693 1.045.024 1.010.898 0,14 -0,66 

- Cơ cấu lao động  100,0 100,0 100   

+ Nông, Lâm nghiệp và thủy sản % 58,7 49,9 38,3   

+  Công nghiệp và xây dựng % 20,04 27,1 34,7   

+ Dịch vụ % 21,26 22,6 27,0   

4 Tỷ lệ LĐ qua đào tạo % 12,9 14,38 19,7   
(Nguồn: niên giám thống kê 2020) 

Năm 2020, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ đạt 19,70%, cao hơn mức 14,42% của năm 2016, trong đó lao động đã qua đào tạo 

khu vực thành thị đạt 40,20%; khu vực nông thôn đạt 15,80%. Tỷ trọng lao động đã qua đào 

tạo ở trên địa bàn Tỉnh vẫn còn thấp, với 80,30% dân số trong độ tuổi lao động chƣa đƣợc đào 

tạo chuyên môn, kỹ thuật; trong đó khu vực nông thôn tỷ lệ lao động chƣa đƣợc đào tạo chiếm 

tới 84,20%. Nhƣ vậy, đội ngũ lao động trên địa bàn Tỉnh phần lớn chƣa đƣợc trang bị chuyên 

môn, kỹ thuật mới.  

   Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2020 là 1,68%, giảm 0,42 điểm phần trăm 

so với năm 2016. Trong đó khu vực thành thị 2,33%; khu vực nông thôn 1,52%. Tỷ lệ thiếu việc 

làm trong độ tuổi lao động năm 2020 có xu hƣớng giảm so với các năm trƣớc và diễn ra ở cả 

khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Năm 2020, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ 

tuổi của cả Tỉnh là 1,7%, trong đó khu vực thành thị 1,01%; khu vực nông thôn 1,86%, giảm 

2,02 điểm phần trăm so với năm 2016; trong đó, mức giảm tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông 

thôn rõ nét hơn so với khu vực thành thị với 2,6 điểm phần trăm. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc 

làm tiếp tục giảm, đặc biệt ở khu vực nông thôn trong những năm gần đây do Tỉnh Nam Định đã 

triển khai có hiệu quả chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang công 

nghiệp qua việc thu hút đƣợc nhiều doanh nghiệp lớn về khu vực nông thôn đầu tƣ nhƣ: Công ty 

cổ phần may Sông Hồng, Công ty TNHH giày Amara Việt Nam,...  

 Trong giai đoạn 2015-2020, đã đào tạo nghề cho 34.214 lao động nông thôn. Cơ cấu lao 

động chuyển dịch theo hƣớng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp, dịch vụ; 

Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 giảm còn 38,3%; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng lên 34,7%; và dịch vụ tăng lên 19,7%.  

Bảng 10. Cơ cấu lao động đang làm việc tại các Huyện, thành phố Tỉnh Nam Định 2020 

Tỷ trọng lao động trong các ngành lĩnh vực trong các 

huyện, thành phố Tỉnh Nam Định năm 2012 

TP. Nam 

Định 

H. Mỹ 

Lộc 

H. Vụ 

Bản 

H. Ý 

Yên 

H. 

Nghĩa 

Hƣng 

H. Nam 

Trực 

H. Trực 

Ninh 

H. Xuân 

Trƣờng 

H. Giao 

Thuỷ 

H.Hải 

Hậu 

Nông, lâm, thủy sản 5,34% 55,54% 67% 77% 74% 70,8% 63% 73% 67,5% 70,05% 

Công nghiệp, xây dựng 43,41% 24,58% 22% 15% 13% 18,28% 22% 13% 17,5% 16,26% 

Dịch vụ, thƣơng mại, du lịch, ngành khác 48,31% 19,88% 11% 8% 13% 10,92% 15% 14% 15% 13,69% 

(Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

 Theo kết quả kiểm kê cho thấy, Tỉnh Nam Định đang trong thời kỳ “ Cơ cấu dân số 

vàng”, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động cao gấp đôi nhóm dân số trong độ tuổi phụ thuộc. 

Tuy nhiên, thời kỳ dân số vàng tạo ra nhiều thuận lợi, thế mạnh song cũng đặt ra không ít những 

khó khăn, thách thức mà Tỉnh cần phải giải quyết nhƣ vấn đề về nâng cao trình độ kỹ năng của 

ngƣời lao động để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động 
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trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra hiện nay, kết nối cung cầu thị 

trƣờng lao động, giảm bớt áp lực về thiếu việc làm. 

1.2.3.  Lịch sử hình thành và phát triển, bản sắc văn hóa 

Theo biến thiên lịch sử, vùng đất này đã nhiều lần thay đổi về cƣơng vực (phạm vi, ) và 

địa danh (tên gọi) khác nhau; thời Hùng Vƣơng thuộc bộ Giao Chỉ (nƣớc chia 15 bộ). Thời Lý-

Trần, đặt Lộ Thiên Trƣờng. Thời Lê Hồng Đức đổi làm Sơn Nam Thừa Tuyên. Đến năm 1741 

(thời vua Lê Cảnh Hƣng) gọi là Sơn Nam Hạ Lộ. Thời Tây Sơn đổi làm trấn Sơn Nam. Năm 

Minh Mạng thứ 3 (1822) đổi làm Trấn Nam Định. Đến năm 1832 đổi trấn thành Tỉnh. 

 Năm Đồng Khánh thứ 3 (1888) cho lập huyện Hải Hậu, Thành Thái năm thứ 2 (1890) 

lấy 7 huyện của 2 phủ Kiến Xƣơng và Thái Bình, 2 huyện của phủ Tiên Hƣng đặt thành Tỉnh 

Thái Bình. Tỉnh Nam Định còn lại 2 phủ 9 huyện: Phủ Nghĩa Hƣng kiêm lý huyện Đại An, gồm 

Vụ Bản, Nam Trực, Ý Yên, Phong Doanh; phủ Xuân Trƣờng kiêm lý huyện Giao Thủy gồm: 

Hải Hậu, Trực Ninh, Thƣợng Nguyên, Mỹ Lộc.  

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, theo yêu cầu nhiệm vụ của từng thời 

kỳ, Nam Định cũng trải qua nhiều lần tách nhập Tỉnh. Sát nhập với Tỉnh Hà Nam thành Tỉnh 

Nam Hà (1965), hợp nhất Nam Hà và Ninh Bình thành Tỉnh Hà Nam Ninh (1975), chia thành 2 

Tỉnh Nam Hà và Ninh Bình (1991), chia Tỉnh Nam Hà thành 2 Tỉnh Nam Định và Hà Nam 

(1996) với địa danh hành chính là Tỉnh Nam Định từ ngày 01-01-1997. Từ 01-04-1997 sau khi 

chia tách, tái lập một số huyện, xã; Tỉnh Nam Định giữ nguyên địa giới hành chính cho đến ngày 

nay. 

Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc hào hùng của dân tộc Việt 

Nam; Nam Định luôn là địa phƣơng có bề dày về văn hóa – văn hiến, đóng góp nhiều sức ngƣời, 

sức của và có nhiều công trạng lớn lao. Những dấu tích lịch sử còn lƣu lại ở nhiều nơi trong 

Tỉnh. Nổi trội nhất là truyền thống hiếu học và học giỏi. Khoa cử Việt Nam thời phong kiến, từ 

khoa thi 1075 (thời Lý) đến khoa thi năm 1919 cả nƣớc có 2.898 vị đỗ đại khoa; Tỉnh Nam Định 

có 83 vị. Đời nối đời Nam Định đã xuất hiện nhiều danh nhân, danh tiếng tiêu biểu nhƣ Trần 

Nhân Tông hoàng đế, Hƣng Đạo Đại Vƣơng, các trạng nguyên sau này là các tiến sỹ, sử gia và 

nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, nghệ thuật tài hoa nhƣ nhà thơ Trần Tế Xƣơng (Tú 

Xƣơng), Nguyễn Bính, v.v đƣợc ghi trong sử sách. 

  
Hình 4: Nghi lễ rước Ấn tại Đền Trần Hình 5: Lễ hội Phủ Giày 

Nam Định là quê hƣơng của 14 đời vua Nhà Trần, là vùng đất có bề dày văn hoá truyền 

thống, lịch sử, cũng là nơi phát tích của Bà chúa Liễu Hạnh một trong Tứ bất Tử (Thánh Tản 
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Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Bà Chúa Liễu Hạnh) của dân tộc theo quan niệm truyền 

thống dân gian Việt Nam. Cùng hệ thống các công trình văn hóa, tôn giáo tín ngƣỡng dân gian 

đặc trƣng nổi tiếng cả nƣớc nhƣ khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, quần thể di tích Phủ Dầy.  

Nam Định có bề dày văn hoá truyền thống, các lễ hội đặc sắc. Một kho tàng văn hoá 

đƣợc bắt nguồn từ cuộc sống của các cƣ dân, đƣợc gìn giữ, bảo tồn, lƣu truyền đời này qua đời 

khác và phát triển chúng dƣới nhiều hình thức của các loại hình: hát chèo, hát chầu văn, hát xẩm, 

ca trù… từng hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật dân gian từ ca múa, điêu khắc nhất là các tích, trò 

diễn xƣớng… Đặc trƣng phổ biến nhất là múa hát tập thể các làn điệu dân ca Bắc Bộ, hát chầu 

văn, ca trù, hát Xẩm, nghệ thuật múa rối nƣớc… Tồn tại trên địa bàn Tỉnh Nam Định ngày nay 

còn khá nhiều công trình kiến trúc tôn giáo đƣợc chạm, khắc, đắp, đúc các họa tiết hoa văn, tạo 

hình khá độc đáo mang tính thẩm mỹ cao (nhƣ Chùa Tháp Phổ Minh, chùa Keo Hành Thiện, 

Đen Xám,..) Kế thừa những tinh hoa nghệ thuật đó ngày nay một số nghề thủ công truyền thống 

đƣợc phục hồi, phát triển mạnh nhất là chạm khắc gỗ mỹ nghệ ở La Xuyên (Ý Yên),.. 

Nam Định là một Tỉnh đa tôn giáo, đa tín ngƣỡng: Phật giáo, Công giáo, Tin lành. Nhiều 

lễ hội truyền thống (đặc biệt là lễ hội Phủ Dầy - quê hƣơng Bà Chúa Liễu Hạnh) với các trò chơi 

dân gian nhƣ hát văn, hầu đồng, hoa trƣợng hội, múa rối nƣớc... 

Nam Định còn là một trong những địa phƣơng phát sinh ra nhiều phong tục nhƣ: cƣới 

hỏi; sinh dƣỡng; giao tiếp; đạo hiếu; lễ tang; giỗ tết, tế lễ, v.v Uy Viễn Tƣớng Công Nguyễn 

Công Trứ (1779-1858) là tác giả nổi tiếng về thể hát nói, một thể đặc sắc trong ca trù hay còn gọi 

là hát ả đào - một loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. 

1.2.4. Truyền thống và di sản văn hóa: 

a). Di sản văn hóa vật thể: Hiện nay toàn Tỉnh có 1.360 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 

có: 02 di tích quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 301 di tích cấp Tỉnh và 970 di tích trong 

danh mục kiểm kê. Bảo tàng Tỉnh đang trƣng bày bảo quản hơn 25.000 tài liệu, hiện vật, trong 

đó có 04 nhóm bảo vật quốc gia; 

b). Di sản văn hóa phi vật thể: Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của Nam Định rất đa 

dạng ở nhiều loại hình, từ lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công 

truyền thống đến phong tục, tập quán xã hội và tín ngƣỡng, tri thức dân gian. 

Đến nay, Tỉnh có 01 di sản đƣợc UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật 

thể đại diện của nhân loại (Thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt); 9 di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia: lễ hội Phủ Dầy (Vụ Bản), lễ hội Đền Trần (TP Nam Định), lễ hội Chùa 

Keo Hành Thiện (Xuân Trƣờng), lễ hội Chùa Đại Bi (Nam Trực), nghề sơn mài Cát Đằng (Ý 

Yên), lễ hội Đền Chùa Linh Quang  (Trực Ninh), nghi lễ Chầu văn của ngƣời Việt tại Nam Định, 

nghệ thuật hát Ca trù; thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt. 

1.3. Các yếu tố của Vùng, Quốc gia và Quốc tế tác động đến phát triển Tỉnh 

1.3.1.  Các Yếu tố của quốc tế tác động đến phát triển Tỉnh 

Với vai trò, vị thế nhất định của ASEAN trong cấu trúc quyền lực Châu Á - Thái Bình 

Dƣơng, Việt Nam với tƣ cách là thành viên tích cực trong cộng đồng cũng đã, đang và sẽ tận dụng 

đƣợc nhiều cơ hội thuận lợi để thực hiện thành công chiến lƣợc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Cùng với bối cảnh chung đó, Tỉnh Nam Định cũng sẽ chịu 

những tác động từ những thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập của đất nƣớc.  
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Diễn biến phát triển kinh tế thế giới thời kỳ 2021-2030 còn phức tạp, khó lƣờng, khó dự báo; 

quan hệ giữa các nƣớc đan xen giữa xu thế toàn cầu hóa với chủ nghĩa bảo hộ quốc gia, đòi hỏi sự 

điều chỉnh chiến lƣợc, chính sách ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong phát triển kinh tế. Các hiệp 

định thƣơng mại đi liền với việc gia tăng các hàng rào bảo hộ thƣơng mại phi thuế quan. 

Xu thế ổn định của thế giới và khu vực khó xác định trong bối cảnh các nền kinh tế lớn cạnh 

tranh gay gắt và xu thế mới nổi của một số quốc gia diễn ra đang tác động đến phân công lao động 

thế giới và khu vực, ảnh hƣởng đến thị trƣờng phân phối và tiêu thụ sản phẩm, cũng nhƣ môi 

trƣờng đầu tƣ và phát triển. Tăng trƣởng kinh tế thế giới đƣợc dự báo có khả năng chậm hơn giai 

đoạn trƣớc, thƣơng mại và đầu tƣ quốc tế có xu hƣớng giảm; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro trên thị 

trƣờng tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. 

Tác động của đại dịch Covid là rất lớn, khó lƣờng và chƣa dự đoán đƣợc điểm kết thúc, đòi 

hỏi các quốc gia đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu, trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu kép, vừa 

chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo chống dịch cùng với tăng trƣởng kinh tế. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ tác động nhanh, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế, văn 

hoá, xã hội, môi trƣờng. Tiến bộ công nghệ có thể làm thay đổi bản chất của thƣơng mại, đầu tƣ và 

lao động toàn cầu. Nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trƣởng xanh đang là mô hình nhiều quốc 

gia lựa chọn. 

  

Quan hệ vùng Quốc tế Quan hệ vùng Quốc gia và khu vực 

Hình 6: Mối quan hệ vùng Quốc gia và Khu vực 

Xu hƣớng dịch chuyển chuỗi giá trị toàn cầu dự báo sẽ diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn mang 

lại các cơ hội lựa chọn và tham gia vào các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu đối với Việt 

Nam nói chung, Tỉnh Nam Định nói riêng. Nhiều hoạt động chế biến, chế tạo đƣợc dự báo sẽ di 

chuyển ra khỏi Trung Quốc sang các nƣớc ASEAN và Việt Nam trong thập kỷ tới. Xu hƣớng này 

còn đƣợc thúc đẩy bởi tác động của xung đột thƣơng mại Mỹ - Trung và đại dịch COVID-19. Việt 

Nam đƣợc đánh giá là một trong số các điểm đến hấp dẫn của dòng đầu tƣ này. Nam Định với nền 

tảng công nghiệp chế, chế tạo hiện có cùng với các điều kiện thuận lợi về thị trƣờng, hạ tầng công 

nghiệp có thể thu hút và tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất liên quan đến các lĩnh vực cơ khí, 

điện tử, dệt may, da giày... 

Tăng trƣởng kinh tế ở Trung Quốc đang chậm lại khi nền kinh tế của nƣớc này chuyển dịch 
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theo hƣớng cân bằng và phát triển hơn. Điều này có nhiều hàm ý đối với nền kinh tế thế giới và 

nền kinh tế Việt Nam và Nam Định: (1) Các nhà sản xuất ở Trung Quốc đang tìm kiếm lao động 

rẻ hơn bên ngoài Trung Quốc; (2) Trung Quốc đang cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng 

tiêu dùng và đây là một thị trƣờng tiềm năng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, (3) Trung Quốc 

đang cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc đẳng cấp các quốc 

gia phát triển (ví dụ nhƣ ngũ cốc, hoa quả, sản phẩm dinh dƣỡng). 

Các thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trƣờng, cạn kiệt tài nguyên, sử dụng nguồn 

nƣớc xuyên biên giới, an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cấp 

bách về tăng cƣờng hợp tác xử lý, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn chƣa từng có cho phát triển 

nhanh và bền vững. Cạnh tranh giữa các quốc gia về tài nguyên nƣớc, năng lƣợng tiếp tục gay gắt 

và ảnh hƣởng tiêu cực đến nhiều quốc gia, nhất là ở khu vực Châu Á. Chuyển dịch sang năng 

lƣợng tái tạo, năng lƣợng xanh sẽ là xu thế rõ nét hơn trong thời kỳ tới. 

1.3.2. Tác động của Quốc gia đến phát triển Tỉnh 

- Nằm ở khu vực trung tâm phía Nam vùng đồng bằng Bắc bộ,  Tỉnh Nam Định có thế 

mạnh và nhiều cơ hội trong thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ và thƣơng mại dựa trên sản phẩm của 

các ngành kinh tế truyền thống có thế mạnh là nông nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp, công 

nghiệp đóng tàu, công nghiệp chế biến,... 

- Thế và lực của đất nƣớc sau gần 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và 

sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế từng bƣớc đƣợc cải thiện, cơ cấu 

kinh tế bƣớc đầu chuyển dịch sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh 

tế đƣợc cải thiện đáng kể. 

- Kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng, một số hiệp định FTAs thế hệ mới quan trọng nhƣ 

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP), Hiệp định thƣơng mại 

tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam – Vƣơng quốc Anh 

(UKVFTA), đòi hỏi phải cải cách thể chế kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, tạo cơ hội mở rộng thị 

trƣờng, đầu tƣ cho phát triển công nghiệp và thực hiện công nghiệp hoá. Khu vực tƣ nhân đóng 

góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế đất nƣớc.  

- Các tập đoàn đa quốc gia đang có xu hƣớng rút khỏi Trung Quốc và chuyển dịch sang 

các nƣớc khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và một số nƣớc đang phát triển khác. Việt Nam, trong 

đó có Nam Định, với những tiềm năng về phát triển kinh tế, vị trí chiến lƣợc, nguồn nhân lực dồi 

dào, môi trƣờng vĩ mô, chính trị ổn định, độ mở kinh tế lớn và các lợi thế từ việc tham gia các 

hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới (nhƣ CPTPP, EVFTA,…), đã trở thành điểm thu hút FDI 

mạnh.  

- Nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình và khả năng tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn là thách 

thức lớn; độ mở của nền kinh tế lớn làm các tác động tiêu cực của kinh tế thế giới đến kinh tế 

trong nƣớc nhanh và mạnh hơn. Khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế chịu ảnh hƣởng mạnh 

từ biến động hoạt động sản xuất khu vực đầu tƣ nƣớc ngoài và một số thị trƣờng lớn; khó khăn, 

yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm đƣợc khắc phục. 

- Năng lực tiếp cận nền kinh tế số còn hạn chế; các yếu tố nền tảng nhƣ thể chế, hạ tầng, 

nguồn nhân lực,... Mức độ tham gia của Việt Nam vào các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực 

vẫn còn hạn chế và vẫn tham gia ở các công đoạn giản đơn. Nhu cầu vốn đòi hỏi tăng mạnh để 

đáp ứng các yêu cầu phát triển trong khi nguồn vốn ƣu đãi và viện trợ sụt giảm. Đồng thời, 
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nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội đang có xu hƣớng 

giảm, đặc biệt là nguồn lực nhà nƣớc.  

- Việt Nam nói chung, Tỉnh Nam Định nói riêng sẽ tiếp tục nhận đƣợc các lợi thế của cơ 

cấu dân số vàng. Dân số Việt Nam đang tăng trƣởng bình quân 1%/năm và có thể sẽ chậm lại về 

mức 0,7-0,8%/năm trong 10-15 năm tới, dự kiến Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đƣợc cơ cấu dân số 

vàng đến năm 2042. Điều này tác động tích cực đến thị trƣờng lao động cả số lƣợng và chất 

lƣợng. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, quy mô dân số Việt Nam sẽ đạt khoảng 107 triệu 

ngƣời vào năm 2030, tỉ lệ lực lƣợng lao động trên dân số đạt khoảng 66,0%, thuận lợi cho phát 

triển các ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Phát triển và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực đã và đang đƣợc xác định là một trong những đột phá trong giai đoạn tới. 

- Xu hƣớng đô thị hóa dự báo diễn ra nhanh hơn cùng với sự phát triển của kinh tế, Dự 

kiến dân số đô thị Việt Nam sẽ tăng từ 33,1 triệu năm 2019 lên 47 triệu vào năm 2030. Sự phát 

triển của đô thị có tác động tích cực đối tăng trƣởng kinh tế trên nhiều mặt (phát triển khoa học, 

công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng nhu cầu tiêu dùng, gia tăng đầu tƣ cho 

giáo dục, y tế,…), với hơn 70% GDP từ kinh tế đô thị; tăng trƣởng kinh tế đô thị gấp 2-2,5 lần 

tăng trƣởng kinh tế cả nƣớc). Tuy nhiên, để chuẩn bị cho quá trình đô thị hóa, cần có sự chuẩn bị, 

đáp ứng tốt về cơ sở hạ tầng và việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Nam Định cần có phải 

có giải pháp quy hoạch đô thị hợp lý, phát triển đô thị theo chiều sâu – bền vững để nâng cao 

chất lƣợng đô thị.  

- Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, sẽ tiếp tục đƣợc đầu tƣ . Phát triển cơ 

sở hạ tầng là điều kiện nền tảng cho phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng phải đi trƣớc một bƣớc, tạo 

tiền đề cho phát triển kinh tế. Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành một số tuyến giao thông 

quan trọng nhƣ đƣờng bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, mở rộng, nâng cấp cảng hàng không 

quốc tế, cảng biển, kết nối đƣờng ven biển. Các yếu tố này giúp Nam Định kết nối tốt hơn với 

các trung tâm kinh tế lớn và cũng quốc tế cũng nhƣ đặt ra yêu cầu xây dựng, nâng cấp và phát 

triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông nội Tỉnh, giao thông kết nối vùng, hạ tầng cảng 

biển, cảng hàng không, hạ tầng các KKT, KCN và các trung tâm logistics. Nhiệm vụ bảo vệ độc 

lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. 

1.3.3. Tác động của vùng đến phát triển Tỉnh 

1.3.3.a. Vị thế, mối quan hệ với các Tỉnh trong Vùng kinh tế Bắc bộ, vùng thủ đô HN  

Vùng KTTĐ Bắc Bộ có vai trò động lực, thúc đẩy cả khu vực Bắc Bộ cùng phát triển. Nằm 

liền kề với vùng KTTĐ (từ Nam Định đến Hà Nội là 80 km theo cao tốc Bắc Nam; đến Hải 

Phòng, Quảng Ninh khoảng 100 km theo Quốc lộ 10); Tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng - 

Quảng Ninh, tuyến đƣờng bộ ven biển, tuyến vận tải biển...khi đƣợc hình thành sẽ rút ngắn khoảng 

cách và thời gian đến các Tỉnh lớn trong vùng. Tỉnh Nam Định sẽ là địa phƣơng đƣợc đón nhận 

những tác động tích cực nhƣ bố trí các cơ sở công nghiệp vệ tinh, tham gia vào chu trình sản xuất 

công nghiệp hiện đại tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của vùng. Nam Định cũng có điều kiện 

phát triển cung cấp các dịch vụ, sản phẩm cho vùng KTTĐ nhƣ các dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ 

dƣỡng, sản phẩm nông lâm nghiệp... Ngoài ra tỉnh cũng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chất lƣợng 

cao của các đô thị trong vùng KTTĐ nhƣ khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trƣờng, đào tạo 

nguồn nhân lực và hợp tác phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục... 



 
 

 

 

37 

Nhƣ vậy khả năng giao lƣu phát triển của Nam Định sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi cuốn 

hút vào sự phát triển và chịu ảnh hƣởng lớn của những khu vực phát triển này; Nam Định có thể 

chia sẻ các nguồn lợi từ vị trí, các tài nguyên , cảnh quan để giao lƣu phát triển các ngành công 

nghiệp dệt may, chế biến, đóng tàu, du lịch sinh thái, Logistic...  

1.3.3.b. Vị thế, mối quan hệ với các Tỉnh trong Vùng Đồng Bằng Sông Hồng 

Vùng đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế quan trọng của cả nƣớc. Trong giai đoạn 2011-

2020, vùng ĐBSH luôn duy trì tốc độ tăng trƣởng kinh tế gấp khoảng 1,4 lần mức tăng trƣởng 

bình quân chung cả nƣớc. Công nghiệp phát triển nhanh, tập trung nhiều ngành công nghiệp giữ 

vị trí quan trọng của cả nƣớc, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế. 

Trong những năm tới, Vùng đƣợc định hƣớng tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trƣởng cao và bao 

trùm, hoàn thiện và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

 Trong vùng ĐBSH, vai trò của Nam Định trong các mục tiêu kinh tế đƣợc nâng cao  vào 

giai đoạn 2021- 2030 khi nằm trên trục/hành lanh kinh tế Bắc - Nam. Tỉnh Nam Định sẽ đƣợc 

hƣởng các chính sách và sự quan tâm chung của cả nƣớc đối với vùng, ảnh hƣởng lớn đến phát 

triển tỉnh Nam Định bao gồm các dự án, công trình quy mô quốc gia, đầu tƣ xây dựng KKT 

Ninh Cơ. Với kết cấu hạ tầng đƣợc đầu tƣ nâng cấp, Tỉnh có thể giúp các Tỉnh phía Nam của 

ĐBSH cải thiện kết nối và tiếp cận với cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh. Ngoài ra, Nam Định 

cũng có thể tích hợp vào hệ sinh thái hiện có của các Tỉnh ĐBSH để tạo ra chuỗi cung ứng toàn 

diện mang tầm thế giới. Nam Định có hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch với một số Tỉnh 

ĐBSH, tiêu biểu nhất là các tour du lịch văn hóa - tâm linh phía Bắc (Bái Đính -Tràng An - Đền 

Trần - Côn Sơn Kiếp Bạc-Yên Tử). Việc tăng cƣờng hợp tác trong lĩnh vực du lịch và đồng phát 

triển các tour du lịch kết hợp sẽ thúc đẩy toàn cảnh du lịch ở mỗi Tỉnh. 

1.3.3.c. Định hướng phát triển mạnh về Kinh tế biển (của vùng) 

Nghị quyết Trung ƣơng 8 khóa XII về Chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở 

thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vƣợng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng 

góp quan trọng vào nền kinh tế đất nƣớc, góp phần xây dựng nƣớc ta thành nƣớc công nghiệp 

hiện đại theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết 

các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dƣơng. Trong đó, định hƣớng phát triển khu vực 

vùng biển và ven biển phía Bắc (từ Quảng Ninh - Ninh Bình) là: Tiếp tục xây dựng khu vực Hải 

Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển; là cửa ngõ, động lực phát triển vùng kinh 

tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng quốc tế Lạch Huyện; phát triển Quảng Ninh trở thành trung 

tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới. Vùng 

biển Tỉnh Nam Định nằm trong khu vực này, do đó cần xác định các ngành kinh tế biển phù hợp 

để gắn kết và tận dụng đƣợc các cơ hội phát triển của khu vực.  

Sự phát triển đi trƣớc về kinh tế của các Tỉnh lân cận, cũng nhƣ nhu cầu hội nhập kinh tế 

thế giới đòi hỏi Nam Định phải tập trung phát triển năng lực quản trị cũng nhƣ năng lực cạnh 

tranh trong việc thúc đẩy, thu hút đầu tƣ vào các ngành sử dụng lao động tay nghề cao, các ngành 

sử dụng công nghệ tiên tiến. 

1.3.3.d. Vị thế, mối quan hệ với các Tỉnh lân cận 

Nam Định và Hà Nam có tiềm năng hợp tác trên một số khía cạnh chính nhƣ mở rộng các 

KCN, CCN, hợp tác phát triển các trung tâm y yế vùng,  giáo dục đào tạo nghề nghiệp, thƣơng 
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mại và phát triển cơ sở hạ tầng. Nam Định và Hà Nam có thể phát triển các nhà máy với mục đích 

bổ sung cho nhau các chuỗi giá trị sản xuất linh kiện điện tử, chế biến sâu nông sản và thúc đẩy 

chuyển giao kiến thức giữa hai địa phƣơng để phát triển tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo. 

Nam Định có thể phối hợp với Ninh Bình để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa-

tâm linh, du lịch thắng cảnh. Ninh Bình có các địa điểm du lịch nổi tiếng nhƣ Quần thể danh 

thắng Tràng An (đã đƣợc Unesco công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới), Cố 

đô Hoa Lƣ, Tam Cốc- Bích Động.. .là cơ sở để hình thành và phát triển các tuyến du lịch giữa hai 

Tỉnh: Tuyến du lịch xuyên Việt: Hà Nội - Hà Nam Định - Ninh Bình; Tuyến du lịch văn hóa- 

tâm Tràng An – Phủ Dầy – Đền Trần. Đặc biệt, Nam Định và Nình Bình cần phối hợp trong việc 

bảo tồn khẩn cấp quần thể voọc mông trắng ở Khu bảo tồn đất ngập nƣớc Vân Long, Tỉnh Ninh 

Bình và vùng rừng quốc gia Xuân Thủy, Tỉnh Nam Định. 

Nam Định kết nối, hợp tác với Tỉnh Thái Bình trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu nông sản và phát triển du lịch (tuyến du lịch duyên hải Đông 

Bắc: Theo quốc lộ 10 qua các điểm Yên Tử (Quảng Ninh) - Đồ Sơn (Hải Phòng) - Khu du lịch 

Đồng Châu (Thái Bình) - Đền Trần (Nam Định) - Tam Chúc (Hà Nam)…vv 

1.4. Các nguy cơ và tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) 

1.4.1. Tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu 

1.4.1.a. Tác động của thiên tai trên địa bàn Tỉnh 

a). Bão và áp thấp nhiệt đới: Bão và áp thấp nhiệt đới ở Nam Định thƣờng xảy ra từ 

tháng 6 đến tháng 10. Bão và áp thấp nhiệt đới là hiện tƣợng cực kỳ  nguy hiểm với tốc độ gió 

xoáy mạnh nhất trên cấp 6, có phạm vi theo chiều nằm ngang từ vài trăm đến hơn 1000 km và 

phạm vi theo chiều thẳng đứng lên đến 9-10 km hoặc cao hơn, kèm theo gió mạnh là mƣa lớn, 

sóng cao, nƣớc biển dâng. Đi kèm theo hệ  thống bão có khi còn có tố  lốc, vòi rồng và một số 

hiện  tƣợng nguy hiểm khác. Bão và áp thấp nhiệt đới thƣờng gây ra thiệt hại to lớn về  ngƣời và 

tài sản trên phạm vi rộng,  ảnh hƣởng đến mọi hoạt động kinh tế  xã hội và cuộc sống ngƣời dân. 

Mặc dù số lƣợng bão và  ATNĐ  hoạt  động  trên  Biển  Đông  tăng  lên,  nhƣng  số  lƣợng  bão  

và  ATNĐ  ảnh hƣởng trực tiếp vào đất liền nƣớc ta lại giảm, trung bình giảm khoảng 0,3 

cơn/năm. Số  cơn bão và ATNĐ  ảnh hƣởng đến Tỉnh Nam Định trong 10 năm (2011-2020) 

đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 11. Bão, ATNĐ ảnh hưởng đến Nam Định từ năm 2011-2020 

Năm 

Số 

cơn 

bão 

Số hiệu 

cơn bão 
Ảnh hƣởng do bão Thiệt hại do bão gây ra 

2011 3 2,3,5 
Gây mƣa đến 140 mm; Gây  

triều cƣờng cà nƣớc biển dâng. 

 Nhiều đoạn đê, kè xung yếu trên tuyến đê biển gặp sự cố. 39.000 ha lúa bị ngập úng, 

trong đó 1.164 ha lúa chết; 1.269 ha lúa  cấy dặm tỉa 

2012 3 4,5,8 

Mây 180 mm; (Giao Thủy: 379 , 

Xuân Trƣờng: 307, Trực Ninh 

254 mm) 

Thiệt hại nặng nông nghiệp, thủy sản và hạ tầng; hƣ hỏng nhiều đoạn đê kè ;thiệt hại: 

2.500 tỷ đồng. 

2013 4 2,5,6, 4 Mƣa lớn , triều cƣờng. diện rộng 
 Thiệt hại nông nghiệp và thủy sản. hƣ hỏng nhiều đoạn đê, kè trên  đê biển và đê 

sông; thiệt hại: 277 tỷ đồng 

2014 2 2, 3 
Mƣa lớn trên diện rộng, gió mạnh 

và triều cƣờng  
Gây  hỏng nhiều đoạn  đê biển và đê sông. 

2015 2 1,2 
Mƣa diện rộng, dông lốc, mƣa 

lớn và triều cƣờng 

Hƣ hỏng một số đoạn đê kè,đến sản xuất nông nghiệp và thủy sản.3 ngƣời chết và 

mất tích bị thƣơng; 2.545 nhà bị ngập nƣớc, sạt lở, tốc mái, hƣ hại; 131 ha lúa và 608 

ha hoa mầu bị thiệt hại;  thiệt hại: 91,03 tỷ đồng. 
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2016 3 1, 3, 7 

Mƣa 150 mm: TP Nam Định: 

172 mm, Trực Ninh: 170 mm; 

Vụ Bản: 158 mm, Giao Thủy: 

163 mm 

Nông nghiệp và thủy sản bị thiệt hại nặng; đê biển gặp sự cố. Có 20 ngƣời bị thƣơng; 

61 ngôi nhà bị sập ; 47.540 nhà bị ngập nƣớc, sạt lở, tốc mái, ; 44.969 ha lúa và 7.598 

ha hoa màu bị thiệt hại;thiệt hại: 3.100 tỷ  

2017 2 2, 4, 10 

Bão &lũ hồ Hòa Bình cấp III.  

 Tổng mƣa 505 mm , mực lũ 

vƣợt  III từ 25 - 96 mm 

Nông nghiệp và thủy sản bị thiệt hại nặng; đê biển sạt lở (Hải Hậu); 14 ngƣời chết, bị 

thƣơng; 81 nhà bị ngập; 51.677 ha lúa và 4368 ha  màu  thiệt hại; thiệt hại:1.969 tỷ 

đồng. 

2018 1 3 

Biển động triều cƣờng sóng 3/4 

mái kè ;mực nƣớc sông dâng cao 

gây lũ lụt 

Nông nghiệp và thủy sản bị thiệt; đê biển bị sạt, (Cồ Tròn, Hải Thịnh 2 và 3; 31.522 ha 

lúa và 1.571 ha hoa màu bị thiệt; thiệt hại: 153,45 tỷ đồng 

2019 3 2,3,4 
Bão biển động  triều cƣờng gây 

sóng lớn và mƣa lớn  

Nông nghiệp và thủy sản bị thiệt; hƣ hỏng đê biển và đê sông (Hải Hậu, Giao Thủy, 

Nghĩa Hƣng) 3 ngƣời chết và mất tích;  thiệt hại: 75 tỷ đồng 

2020 3 2, 5, 7 
Bão biển động  triều cƣờng gây 

sóng lớn và mƣa lớn 

 Nông nghiệp và thủy sản bị thiệt; hƣ hỏng nhiều đoạn đê  biển và đê sông. 1.125  ha 

lúa và 2.705 ha hoa màu thiệt hại. thiệt hại: 46,2 tỷ đồng. 

(Nguồn: Chi cục Thủy lợi, Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định) 

b). Mưa lớn, ngập lụt: Mƣa lớn kéo dài kèm theo triều cƣờng gây ngập lụt trên diện rộng  

thƣờng là do ảnh hƣởng của các cơn bão. Trên địa bàn Tỉnh Nam Định trong những năm gần 

đây lũ lụt có dấu hiệu bất thƣờng và không theo quy luật. 

Tháng 10/2017, do ảnh hƣởng của áp thấp nhiệt đới, mƣa lớn kết hợp với việc hồ  thủy 

điện Hòa Bình xả  lũ đã khiến mực nƣớc tại các sông  ở  Nam Định dâng cao. Trận lũ lịch sử  

trên sông Đáy của huyện Ý Yên đã làm tràn và vỡ  bờ  bao các xã Yên  Bằng, Yên Phúc, Yên 

Khang; uy hiếp tràn và vỡ bối Yên Trị với hơn 10 nghìn hộ dân; gần 500 hộ  dân bị  ngập nƣớc 

trên 1m, 328 hộ  dân phải di dời khẩn cấp. Ƣớc tính thiệt hại về  tài sản, hoa màu, thủy sản do 

trận mƣa lũ gây ra trên địa bàn huyện Ý Yên là hơn 240 tỷ đồng. 

Tháng 10/2020, do ảnh hƣởng của bão số 7 Tỉnh Nam Định xuất hiện mƣa lớn kéo dài 

gây  ngập cục bộ tại những khu vực ven biển, ảnh hƣởng đến đi lại sinh hoạt của ngƣời dân. 

Mƣa lớn kéo dài đã làm quá tải hệ thống thoát nƣớc, gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, 

khu vực của thành phố Nam Định. Nhiều ngôi nhà sát biển của Tỉnh Nam Định đã ngập do sóng 

to, nƣớc biển tràn qua đê. Toàn bộ các hộ dân trong khu vực ngập nƣớc phải di dời ngay trong 

sáng 14/10 để đảm bảo an toàn. Nƣớc ngập từ trục đƣờng chính vào bãi tắm Thịnh Long kéo dài 

hàng km, điểm ngập sâu nhất ngang đến bụng. 

c). Hạn hán, nắng nóng: (1) Hạn hán: là hiện tƣợng lƣợng mƣa thiếu hụt nghiêm trọng, 

kéo dài, làm giảm hàm lƣợng  ẩm trong không khí và hàm lƣợng nƣớc trong đất, làm suy kiệt 

dòng chảy sông suối, hạ  thấp mực nƣớc ao hồ, mực nƣớc trong các tầng chứa nƣớc dƣới đất, 

gây ảnh hƣởng xấu đến sự  sinh trƣởng của cây trồng, làm môi trƣờng suy thoái gây đói nghèo, 

dịch bệnh... Theo số  liệu thống kê, lƣợng mƣa trung bình năm Tỉnh Nam Định thời kỳ  1989 - 

2018 biến đổi trong phạm vi từ 1.750 - 1.800 mm, tuy nhiên phân phối không  đều  trong  năm  

và  theo  các  mùa.  Lƣợng  mƣa  trong  mùa  mƣa  chiếm  80,6% lƣợng mƣa cả  năm nhƣng 

lƣợng mƣa trong mùa khô chỉ  chiếm gần 19,4% lƣợng mƣa cả năm. Bên cạnh đó, độ ẩm không 

khí tƣơng đối trung bình năm đạt 81-89%. Thời kỳ có độ  ẩm thấp nhất là các tháng (XI-XII) và 

giữa mùa hè (VI-VII) trung bình trong khoảng 73-85%. Với điều kiện độ ẩm và lƣợng mƣa 

trung bình, tỉnh trạng hạn hán trên địa bàn Tỉnh Nam Định khá hiếm gặp và diễn ra không gay 

gắt. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ  trên 37oC gây ra tỉnh trạng thiếu 

nƣớc tƣới vào mùa hè,  ảnh hƣởng đến diện tích trồng trọt của ngƣời dân. Gần đây nhất 3 đợt 

nắng nóng trong năm 2015 đã phá vỡ  nhiều kỷ  lục thời tiết và làm ảnh  hƣởng  lớn  tới  đời  



 
 

 

 

40 

sống  ngƣời  dân.  Các đợt nắng  nóng  xảy  ra  vào  giữa  tháng 5/2015; đầu tháng 6/2015; đợt 

thứ 3 vào cuối tháng 6 đầu tháng 7/2015. Nắng nóng đã làm 60% diện tích lúa  ảnh hƣởng 

nghiêm trọng; 80% diện tích hoa màu bị  ảnh hƣởng năng suất; 80% diện tích nuôi trồng thủy 

sản bị  ảnh hƣởng; nắng nóng  ảnh hƣởng lớn tới sinh hoạt dân cƣ đặc biệt là ngƣời già và trẻ em. 

(2) Nắng nóng: Trong những năm gần đây, liên tục có những đợt  nắng nóng vƣợt kỷ  

lục. Trung bình nhiều năm, số đợt nắng nóng xảy ra trên địa bàn Tỉnh khoảng 5 –  6 đợt/năm, 

trong khi 6 năm trở  lại đây trung bình 8  –  9 đợt/năm. Đặc biệt, năm 2014, 2015 và 2016 số  đợt 

nắng đã liên  tiếp vƣợt kỷ  lục trong số  liệu quan trắc; nhƣ năm 2014 (11 đợt), năm 2015 (13 

đợt) và 2016 (10 đợt). Theo số  liệu quan trắc từ  năm 1961 đến nay, nhiệt độ  cao nhất quan trắc 

đƣợc tại  Nam  Định  là  39,5oC  (1994).  Trong  khi  đó  vào  gian  đoạn  2013-2018,  năm  2013 

nhiệt độ  cao nhất (39,7oC) vƣợt kỷ  lục năm 1994, đến tháng 6/2017 xảy ra đợt nắng nóng đặc 

biệt gay gắt với nhiệt độ  cao nhất trong hai ngày đã đạt đến 40,2oC (nhiệt độ cao kỷ  lục từ  

trƣớc đến nay) và đầu tháng 7/2018 cũng xẩy ra đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt với hai ngày liên 

tiếp có nhiệt độ cao nhất ngày (40,0oC). 

d). Rét đậm, rét hại: Rét đậm, rét hại: Số  đợt rét đậm, rét hại trong những năm gần đây 

giảm so với thời kỳ trƣớc đây. Số liệu của Đài KTTV Tỉnh Nam Định cho thấy, trong năm 2012, 

xảy ra 8 đợt rét đậm, rét hại; giảm còn 4 đợt, năm 2016 và đặc biệt năm 2017 đã không xảy ra 

một đợt rét đậm, rét hại nào trên địa bàn Tỉnh Nam Định. Nhiệt độ  thấp nhất quan trắc đƣợc vào 

tháng 01/2016 là 5,1oC bằng mốc lịch sử(tháng 12/1975) và nhiệt độ trung bình ngày thấp nhất 

trong chuỗi số liệu quan trắc đƣợc từ 1960 đến nay từ 6,6 – 6,7oC (ngày 24/01/2016) (Nguồn: 

Đài Khí tƣợng thủy văn Tỉnh Nam Định).Bên cạnh đó, tại Tỉnh Nam Định đã từng xảy ra hai 

hiện tƣợng TT cực đoan khác nhƣ mƣa đá và lốc xoáy. Tuy nhiên, là thiên tai hiếm gặp, ít xảy ra. 

e). Mƣa đá, giông lốc, sét: (1) Mƣa đá: Ngày 25/1/2020, tại một số điểm trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định đã xuất hiện mƣa đá. Đây là hiện tƣợng thời tiết bất thƣờng, hiếm gặp. Mặc dù mức 

độ thiệt hại của đợt mƣa đá này không bằng đợt mƣa đá lịch sử năm 2008, song cũng là một biểu 

hiện thay đổi của thời tiết cần đƣợc quan tâm để phòng, chống và khắc phục một cách hiệu quả. 

(2) Lốc xoáy:  Tháng 7/2012, trên địa bàn các xã Xuân Phú, Xuân Đài  và Xuân Tân xảy ra lốc 

xoáy. Trận lốc xoáy mạnh diễn ra khoảng 15 phút, quét qua xóm 4, xóm 8 và xóm 9 làm tốc mái 

26 ngôi nhà lợp ngói và prô-xi măng. Tại các xã Xuân Phú và Xuân Tân, lốc xoáy gây hƣ hại 

cho 23 ngôi nhà, trong đó có 5 ngôi nhà thiệt hại nặng, làm một ngƣời bị  thƣơng nhẹ. Lốc xoáy 

còn làm đứt dây điện sinh hoạt của nhân dân và hƣ hại hoa màu, lúa mới cấy.  

g). Nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn: (1) Nƣớc biển dâng: Theo số liệu của Viện địa chất 

và địa chất vật lý biển Việt Nam cung cấp, mỗi năm mực nƣớc biển tại khu vực Nam Định tăng 

lên 2,15mm. Cùng với đó, đƣờng bờ biển bị lấn vào trung bình 10 m. Ngoài ra, số liệu tại địa 

phƣơng cho thấy, tổng cộng nƣớc biển đã làm xói lở đất của xã Hải Triều gần 180 hecta đất.  

Nguyên nhân chính khiến bờ biển Hải Hậu bị bào mòn đƣợc xác định là  năng lƣợng sóng tăng 

cao tác động lên bờ. Trong đó có yếu tố quan trọng là nƣớc biển đang dâng.  

(2) Xâm nhập mặn: Trên cơ sở bộ số liệu do AVISO cung cấp, kết quả tính toán cho thấy 

mực nƣớc biển ở khu vực Tỉnh Nam Định có xu thế tăng trong giai đoạn 2011-2017. Mức tăng 

của mực nƣớc biển ở khu vực Nam Định vào khoảng 2,0 đến 2,2 ±0,2 mm/năm. Nhƣ vậy, so 

với kết quả tính toán của Bộ TNMT (2016), mức nƣớc biển ở khu vực Tỉnh Nam Định có xu thế 

tăng nhanh dần trong khoảng 7 năm gần đây.  
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Theo số liệu quan trắc từ các báo cáo quan trắc hiện trạng môi trƣờng Tỉnh Nam Định 

qua các năm 2015, 2016, 2017 và đợt 1 năm, 2018 cho thấy phạm vi xâm nhập mặn do nƣớc 

biển dâng đang có xu hƣớng mở rộng làm suy giảm và ảnh hƣởng đến diện tích hệ sinh thái rừng 

ngập mặn. Nguyên nhân khách quan là do biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cao và lƣợng mƣa 

về mùa khô giảm. Ngoài ra còn do tính phức tạp của dòng chảy sông ở hạ du về mùa kiệt và nhu 

cầu dùng nƣớc của các ngành kinh tế tăng cao làm cho xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu về 

thƣợng nguồn. Trong đó, nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do lƣu lƣợng thƣợng nguồn giảm, 

vận hành khai thác không hợp lý các công trình phục vụ đa mục tiêu và đặc biệt là sự phối hợp 

giữa các ngành sử dụng nƣớc chƣa chặt chẽ dẫn đến tranh chấp nguồn nƣớc giữa nhu cầu nƣớc 

cho phát điện với sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy và môi trƣờng sinh thái; trong đó chƣa 

quan tâm đúng mức đến việc thau chua, rửa mặn. 

Việc mở cống lấy nƣớc từ các đập, cống ngăn triều cho nông nghiệp và thủy sản có độ 

mặn vƣợt qua (so với ngƣỡng chịu đựng của cây trồng) hoặc thấp hơn (thủy sản) nồng độ cho 

phép đã gây những thiệt hại không nhỏ đến năng suất sản xuất. Ví dụ, vụ đông xuân năm 1987-

1988 ở huyện Xuân Thủy và đông xuân 1998-1999 ở hạ huyện Nghĩa Hƣng đã gây chết lúa do 

lấy nƣớc vào đồng có nồng độ mặn vƣợt quá giới hạn cho phép. Trong một số mùa vụ, mùa vụ 

phải thực hiện chậm lại so với thời vụ tốt nhất do không lấy đƣợc nƣớc vào đồng nhƣ vụ đông 

xuân 1998-1999, đông xuân 2002-2004 ở cả 4 huyện cửa sông Nam Định. Theo số liệu quan 

trắc trong những năm gần đây (2011-2017), nƣớc mặn đã lấn sâu vào các sông trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định. Ranh giới mặn 10/00 đã xâm nhập ngày càng sâu vào trong các sông Hồng, Ninh 

Cơ và Đáy. Đặc biệt, trong các tháng mùa khô hạn trong những năm gần đây (2006, 2014, 2015, 

2016), trên tất cả các vùng cửa sông, mặn xâm nhập sâu: Trên sông Hồng, mặn lấn sâu đến cửa 

cống Hạ Miêu I với độ mặn 7,20/00 cách biển 26km; trên sông Ninh Cơ, mặn đã lấn đến cửa 

cống Múc 2 với độ mặn 1,70/00, cách biển 37km; trên sông Đáy, mặn đã xâm nhập đến cửa 

cống Bình Hải I, với độ mặn 50/00, cách biển 18km. 

Theo kết quả điều tra khảo sát bằng phƣơng pháp Delphi (Vũ Văn Doanh, 2018) đã xác 

định đƣợc 4 huyện có nguy cơ bị tác động mạnh bởi nƣớc biển dâng tại Tỉnh Nam Định gồm: 

Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trƣờng, trong đó có 3 huyện giáp biển.Riêng huyện 

Xuân Trƣờng mặc dù không phải là huyện giáp biển, nhƣng do điều kiện địa hình và sự tƣơng 

đồng về hệ thống thủy lợi, thủy nông với Giao Thủy (hệ thống thủy nông chung của 2 huyện là 

Xuân Thủy), nên trong những năm gần đây do tác động của BĐKH và NBD, huyện Xuân 

Trƣờng chịu ảnh hƣởng nặng của quá trình xâm nhập mặn. 

Tất cả  các  sông đã có sự  xâm nhập mặn  ở  mức độ  khác nhau và đặc biệt cao vào các 

tháng mùa khô trong năm. Tháng 7,8 do nƣớc lũ từ  thƣợng nguồn đổ  về  làm mực nƣớc tại các 

con sông tăng lên ngăn chặn sự xâm nhập mặn từ biển nên độ xâm nhập mặn là rất nhỏ Do ảnh 

hƣởng của BĐKH và hoạt động mạnh của thủy triều và đặc biệt là do lƣợng nƣớc tại thƣợng 

nguồn ít trong khi khai thác nƣớc mặt quá nhiều trong mùa kiệt, quá trình xâm nhập mặn ngày 

càng sâu vào nội địa và thời gian cũng dài hơn. Hiện nay sự  xâm nhặp mặn trên ba tuyến sông 

Ninh Cơ, sông Hồng và sông Đáy vào mùa kiệt lấn sâu vào đất liền trung bình khoảng 22 - 25 

km, có một số thời điểm vào sâu đất liền tới 35 - 40 km và có xu hƣớng xâm nhập tăng lên. 

1.4.1.b. Tác động của BĐKH trên địa bàn Tỉnh 

a). Tác động đến môi trường tự nhiên 
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(1) Tác động của BĐKH đến tài nguyên đất: BĐKH làm thay đổi tần suất và cƣờng độ 

của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ nắng nóng, mƣa lớn, lũ quét, ngập lụt, giông, lốc, sé, 

rét đậm sƣơng muối, nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn… kéo theo nhiều thay đổi và ảnh hƣởng 

tới chất lƣợng đất và giảm hiệu quả sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp. Đất của Tỉnh Nam 

Định chủ yếu là đất phù sa sông bồi lắng, có độ phì, hàng năm đƣợc bồi đắp. Thành phần cơ giới 

từ thịt nhẹ đến trung bình, khả năng giữ nƣớc và chất dinh dƣỡng tốt thuận lợi cho phát triển các 

loại cây trồng. Tuy nhiên BĐKH trong những năm qua đã tác động đến tài nguyên đất của Nam 

Định nhƣ sau: 

+ Đất bị khô hạn và chua hóa do biến đổi khí hậu: Những khu vực có lƣợng mƣa lớn hơn 

lƣợng bốc hơi, lƣợng nƣớc thừa sẽ di chuyển trên mặt đất và thấm sâu xuống đất tạo nên các quá 

trình xói mòn và rửa trôi, làm cho các nguyên tố kiềm và kiềm thổ rất dễ bị rửa trôi làm cho đất 

trở nên khô hạn. Đất bị khô hạn và chua hóa ở Nam Định đang ở mức độ nhẹ, diện tích bị khô 

hạn nhẹ và chua hóa do tác động của  BĐKH là  59.280 ha , trong đó có 55.633 ha đất nông 

nghiệp và 3.633 ha đất chƣa sử dụng. Quá trình này diễn ra trong thời gian dài, kết hợp với nắng 

nóng thƣờng xuyên, lƣợng mƣa càng lớn thì đất bị chua hoá càng mạnh. Đối với đất vùng nhiệt 

đới, lƣợng mƣa hàng năm càng cao, pH và tổng các cation kiềm trao đổi càng giảm.  

+ Đất bị sạt lở, xói mòn, rửa trôi đất : Các trận bão, lũ lụt xảy ra những năm qua trên địa 

bàn Tỉnh Nam Định đã dẫn đến các hiện tƣợng xói mòn, rửa trôi đất đá, sạt lở hệ thống đê biển 

nghiêm trọng từ xã Hải Lý đến xã Hải Triều huyện Hải Hậu, xã Giao Hải huyện Giao Thủy bị 

sạt lở một phần bãi bồi, từ xã Giao Long đến thị trấn Quất Lâm sạt lở toàn bộ phần đất bồi, đê 

trực diện với biển. Đã có 1.061.288 m
3
 đất, đá bị sạt lở, xói mòn và rửa trôi trên địa bàn Tỉnh. Sạt 

lở, xói mòn, rửa trồi làm  đất mất dần độ phì nhiêu, tăng nhiều độc tố trong đất gây suy thoái đất 

đai. Hậu quả cuối cùng là tạo thành những vùng đất bạc màu nếu không có biện pháp phù hợp sẽ 

trở thành khu vực không thể canh tác – vùng đất chết.  

+ Đất bị xâm nhập mặn: Nhiều trạm bơm đầu mối phải dừng hoạt động hoặc động với 

công suất thấp. Các cống vùng triều thuộc các huyện phía Nam Tỉnh Nam Định, mực nƣớc thấp, 

độ mặn tiến sâu vào các cửa sông nên số giờ mở cống lấy nƣớc giảm đáng kể, có nơi giảm 70-

80%. Nam Định có 8.765 ha đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, trong đó có 950ha đất trồng màu;. 

3.000 ha đầm tôm. Xâm nhập mặn và mực nƣớc sông xuống thấp dẫn đến khó khăn cho công 

tác tƣới tiêu phục vụ canh tác tại các huyện ven biển nhƣ Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy.  

 (2) Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước: Tỉnh Nam Định có hệ thống sông ngòi 

khá phong khú với 14 con sông lớn nhỏ nên qua sự thay đổi nhiệt độ và mực nƣớc đã làm thay 

đổi lớn tới thời tiết nhƣ chế độ mƣa, bão, hạn hán, cháy rừng, Elino… từ đó ảnh hƣởng tới lƣu 

lƣợng, đặc biệt là tần suất và thời gian của những trận lũ và hạn hán làm giảm sản lƣợng sinh học 

bao gồm cả cây trồng nông, công nghiệp và lâm nghiệp, sự diệt vong của nhiều loài động thực 

vật bản địa, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.  BĐKH đã và đang tác động trực tiếp tới 

tài nguyên nƣớc của Tỉnh Nam Định: 

- Làm thay đổi lƣợng mƣa và sự phân bố mƣa: BĐKH làm nhiệt độ tăng cao dẫn đến bốc 

hơi nhiều hơn, do đó mƣa nhiều hơn. BĐKH là nguyên nhân gây ra sự thay đổi lƣợng mƣa và sự 

phân bố mƣa ở Tỉnh. Việc gia tăng nhiệt độ khiến lƣợng bốc hơi nhiều gây mƣa nhiều hơn. 

Dòng chảy các sông có xu hƣớng giảm vào các tháng đầu mùa kiệt và gia tăng vào tháng cuối 

mùa kiệt, do đó dẫn đến tỉnh trạng thiếu nƣớc phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.  
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- Hiện tƣợng hạn hán ở Nam Định những năm gần đây có dấu hiệu gia tăng. Những thay 

đổi về lƣợng mƣa cũng dẫn đến những thay đổi về dòng chảy của các con sông, tần suất và 

cƣờng độ các trận lũ cũng lớn hơn. Nƣớc biển dâng gây ra xói lở bờ biển và xâm nhập mặn vào 

các con sông trong đất liền. 

(3) Tác động của BĐKH đến tài nguyên rừng: (3) Tác động của BĐKH đến tài nguyên 

rừng: Theo kết quả thống kê đất đai Tỉnh Nam Định năm 2020, tổng diện tích đất lâm nghiệp 

của tỉnh là: 3.059 ha, trong đó đất có rừng phòng hộ là 1.978 ha; đất có  rừng đặc dụng; 197,65 

ha rừng sản xuất.  

Diện tích có rừng của Tỉnh phân theo điều kiện lập địa gồm rừng ngập mặn; rừng trên 

cát; rừng trên núi đất. Rừng ngập mặn và rừng trên cát phân bố ở 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hƣng, rừng trên núi đất phân bố ở 2 huyện Ý Yên và Vụ Bản. Các hệ sinh thái rừng ở 

Nam Định đã và đang chịu ảnh hƣởng tiêu cực của BĐKH. BĐKH đã làm ảnh hƣởng đến da 

dạng sinh học, làm thay đổi môi trƣờng sống của nhiều loài động vật, thực vật ở hai khu vực đất 

ngập nƣớc của Tỉnh là Vƣờn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy và khu vực bãi bồi ven 

biển huyện Nghĩa Hƣng. Xói lở bờ biển làm diện tích rừng ngập mặc bị suy giảm, sự biến đổi 

dong chảy và nƣớc biển dâng đã làm nhiều loài đặc hữu ở Vƣờn quốc gia Xuân Thủy bị suy 

giảm nghiêm trọng nhƣ cá chuối sộp, cò thìa... 

BĐKH đã và đang ảnh hƣởng đến tài nguyên rừng của Tỉnh Nam Định. Nguy cơ cháy 

rừng ngày càng gia tăng do nền nhiệt độ tăng, kéo theo lƣợng bốc hơi nhiều. BĐKH đã làm hệ 

sinh thái rừng suy thoái, gây nguy cơ tuyệt chủng của một số loài, mất đi nhiều nguồn gen quí. 

(4) Tác động của BĐKH đến tài nguyên khoáng sản : Nam Định là Tỉnh ít khoáng sản cả 

về chủng loại và trữ lƣợng.  Chỉ có một số loại nhƣ than nâu ở Giao Thủy, một số ít khoáng sản 

kim loại ở huyện Hải Hậu và Nghĩa Hƣng, khoáng sản phi kim trữ lƣợng cũng không nhiều tập 

trung chủ yếu ở Nam Trực, ngoài ra còn có đất sét để làm gạch ngói rải rác ở các bãi ven sông, 

cát sông, ven biển. BĐKH cũng đã tác động đến tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Tỉnh. 

BĐKH làm cho mực nƣớc biển của Tỉnh dâng lên, làm ngập một số khu vực gây khó khăn cho 

các hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lƣợng. Các loại khoáng sản nhƣ đất sét, cát xây dựng sẽ bị 

ngập, nhiễm mặn gây khó khăn cho việc khai thác, sử dụng. Đối với các loại khoáng sản ở khu 

vực ven biển có nguy cơ bị mất hoàn toàn do mực nƣớc biển dâng. 

(5) Tác động của BĐKH đến đa dạng sinh học: Tỉnh Nam Đinh có hệ sinh thái phong 

phú, đặc biệt khu vực Vƣờn quốc gia Xuân Thủy và bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hƣng nằm 

trong vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng bằng sông Hồng.  BĐKH đã làm thay đổi số 

lƣợng và chất lƣợng hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học. Chức năng và dịch vụ môi trƣờng nhƣ 

điều tiết nguồn nƣớc, điều hòa khí hậu, chống xói mòn. BĐKH với sự tăng nhiệt độ, thay đổi 

lƣợng mƣa sẽ ảnh hƣởng đến hệ sinh thái rừng và tổn hại đến thảm thực vật rừng theo các chiều 

hƣớng khác nhau 

Tác động của BĐKH tới đa dạng sinh học chủ yếu thông qua sự biến đổi về nhiệt độ và 

lƣợng mƣa tạo nên lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán trên diện rộng, cháy rừng, nƣớc biển đang.... Sự biến 

đổi này sẽ có tác động mạnh tới các loài có biên độ sinh thái hẹp và ít có khả năng di chuyển. 

Nhóm các loài đặc hữu và có vùng phân bố hẹp là một trong những nhóm loài nhạy cảm nhất 

với BĐKH. Khi các yếu tố sinh thái này thay đổi, để tồn tại phải dịch chuyển vùng phân bố tới 

những khu vực có điều kiện sinh thái phù hợp hơn. Với sự thay đổi về nhiệt độ và lƣợng mƣa và 
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mực nƣớc biển dâng nhƣ dự báo của Tỉnh Nam Địnhh, biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy sự suy thoái 

ÐDSH nhanh hơn, đặc biệt là những hệ sinh thái rừng  ngập mawjnj không còn nguyên vẹn và 

các loài đang nguy cấp với số lƣợng cá thể ít. Các hệ sinh thái, các sinh cảnh cần thiết cho các 

loài di cƣ, hoặc các loài nguy cấp có phân bố  hẹp, các loài đặc hữu sẽ bị biến mất hoặc thu hẹp. 

Nhiều hệ sinh thái bị biến đổi và phân mảnh. Các khu bảo tồn cảnh quan sẽ bị mất hoặc bị thu 

hẹp. Ngoài ra, khí hậu bị thay đổi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập và phát triển 

của các loài ngoại lai gây hại.  

 (6) Tác động của BĐKH đến tài nguyên biển: Với 72 km đƣờng bờ biển, thuộc 3 huyện 

Giao Thủy, Nghĩa Hƣng và Hải Hậu thì Nam Định đã hình thành nhiều bãi cá, tôm lớn và một 

số nơi có bãi cát thoải mịn thích hợp với phát triển du lịch nghỉ mát tắm biển. Biển Nam Định 

nông và bằng phằng, độ sâu tăng dần từ trong ra ngoài, Nam Định có thể sản xuất quanh năm 

nhƣng không đƣợc thuận lợi do ảnh hƣởng của 2-3 cơn bão/năm. BĐKH đã đang ảnh hƣởng rất 

lớn đến tài nguyên biển của Nam Định: 

-  BĐKH đã làm giảm nguồn lợi hải sản, sự gia tăng nhiệt độ gây mất ổn định  môi 

trƣờng sống của các loài sinh vật biển. Nhiều loài sinh vật biển chƣa kịp thích nghi với sự thay 

đổi của môi trƣờng, các loài sinh vật biển sẽ có xu hƣớng di cƣ đến các vùng biển có điều kiện 

ổn định phù hợp hơn. 

-  Bão và áp thấp nhiệt gia tăng, tác động trực tiếp đến khai thác hải sản, tàu thuyền hƣ hỏng 

do thiên tai, thời gian ra khơi đánh bắt bị gián đoạn, ảnh hƣởng rất lớn đến sản lƣợng đánh bắt.  

- Hoạt động diêm nghiệp bị ảnh hƣởng: Dƣới ảnh hƣởng của các tận bão và áp thấp nhiệt 

đới diện tích diêm nghiệp của Nam Định trong những năm gần đây giảm đi rất nhiều. 

- Nƣớc biển dâng cùng với triều làm tăng nguy cơ ngập và xói lở bờ biển, tác động trực 

tiếp đến các công trình trên biển, các khu du lịch, hệ thống giao thông, đê biển hƣ hỏng. 

(7) Tác động của BĐKH đến môi trường không khí: Qua kết quả quan trắc, giám sát cho 

thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ tại một số khu - cụm công 

nghiệp, làng nghề và khu vực giao thông thành phố Nam Định. Ô nhiễm không khí chủ yếu bởi 

các thông số nhƣ: bụi lơ lửng, tiếng ồn. Các tác nhân gây BĐKH chủ yếu là từ các khí nhà kính, 

ngƣợc lại BĐKH diễn ra cũng sẽ tác động không nhỏ đến môi trƣờng không khí. Làm cho 

không khí bị đảo lộn các quy luật vận động của nhiệt độ, gió, .... trong cả không gian và thời gian, 

có thể làm cho môi trƣờng không khí trở nên kém chất lƣợng hơn đối với con ngƣời và các sinh 

vật khác, thậm chí sẽ gây ra sự phá hoại các kiến trúc, cơ sở hạ tầng 

b). Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

b1.  Tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp 

(1) Tác động của BĐKH đến trồng trọt: BĐKH là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỉnh 

trạng hạn hán, thiếu nƣớc trong mùa khô hoặc úng lụt trong mùa mƣa, gây khó khăn rất lớn cho 

sản xuất nông nghiệp của Nam Định. Hạn hán, lũ lụt cùng với triều cƣờng đang góp phần lớn 

làm suy giảm diện tích đất canh tác. Theo thống kê tại Công văn số 14/CV-CCTL của Chi cục 

Thủy lợi Tỉnh Nam Định ngày 04/4/4019 cho thấy: 

- Gần 20.000 ha đất trồng lúa vùng trũng thấp sản xuất lúa thƣờng bị ngập úng trong vụ 

mùa, năng suất thấp; Trên 11.000 ha đất canh tác sản xuất lúa và rau màu hàng năm vào mùa khô 

đều bị thiếu nƣớc trầm trọng. Hàng năm Tỉnh phải chi phí chống hạn và úng hàng chục tỷ đồng. 
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- Khoảng 38.000 ha đất canh tác của các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng, Xuân 

Trƣờng, Trực Ninh hàng năm bị ảnh hƣởng do xâm thực mặn và triều cƣờng. Đặc biệt, có trên 

12.000 ha đất canh tác của 3 huyện ven biển (Giao Thủy, Nghĩa Hƣng, Hải Hậu) bị ảnh hƣởng 

mặn nặng (độ mặn trong đồng phổ biến từ 1,2-3%o) nên việc canh tác lúa rất khó khăn, nhất là 

vụ Xuân. Năng suất lúa ở những nơi này thƣờng giảm 20-30% so với các nơi khác, trong khi các 

chi phí thủy lợi lại cao hơn. 

Các hiện tƣợng thời tiết cực đoan (rét hại kéo dài, nắng nóng bất thƣờng, hạn hán, mƣa 

bão lớn, úng lụt...) làm cho hàng chục ngàn ha cây trồng bị ảnh hƣởng mỗi năm, giá trị thiệt hại 

hàng chục tỷ đồng. Nhiệt độ không khí và nhiệt độ nƣớc là yếu tố quan trọng liên quan đến sự 

tăng trƣởng và năng suất của cây trồng, vật nuôi. Tùy thuộc vào giống, giai đoạn tăng trƣởng và 

sinh lý mà có thể cho những khoảng chịu đựng nhiệt độ không khí và nhiệt độ nƣớc khác nhau. 

Cây trồng vùng ôn đới quen với điều kiện nhiệt độ thấp trong khi vùng nhiệt đới có khả năng 

chịu đựng nhiệt độ cao tốt hơn. Nếu nhiệt độ cực đoan càng kéo dài thì càng bất lợi cho sự tăng 

trƣởng và năng suất. Nhiệt độ không khí cao trong điều kiện canh tác khu ruộng thƣờng xuyên 

ẩm ƣớt làm gia tăng mật độ côn trùng, nấm bệnh. Sức đề kháng của cây trồng, vật nuôi suy giảm 

khó chống chọi lại các côn trùng, nấm bệnh. Khi đó, ngƣời nông dân sẽ phải sử dụng nhiều nông 

dƣợc hơn làm cho chi phí sản xuất gia tăng (thuốc trừ sâu, trừ rầy, trừ nấm…) và ô nhiễm nông 

nghiệp trở thành vấn đề nghiêm trọng. 

 (2) Tác động của BĐKH đến chăn nuôi: Đối với chăn nuôi, các hiểm họa do BĐKH đặc 

biệt là lũ quét, bão, ngập lụt để lại thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. BĐKH làm giảm thức 

ăn cho gia súc, ảnh hƣởng đến chất lƣợng thức ăn chăn nuôi cũng nhƣ hiệu quả chăn nuôi. 

BĐKH làm giảm năng suất chăn nuôi. 

- Tác động đến thức ăn chăn nuôi: BĐKH ảnh hƣởng đến số lƣợng thức ăn chăn nuôi, 

hiện tƣợng bão, lũ, hạn hạn xảy ra thƣờng xuyên hơn và không theo quy luật; thay đổi chế độ 

mƣa đƣợc thể hiện ở sự giảm lƣợng mƣa trong mùa khô và tăng lƣợng mƣa vào mùa mƣa. Mƣa 

ít hơn vào mùa khô dẫn đến hạn hán nghiêm trọng và kéo dài hơn, làm nhu cầu về nƣớc của cây 

trồng không đƣợc đáp ứng đầy đủ, năng suất và chất lƣợng nông sản có xu hƣớng giảm và sẽ 

làm giảm một lƣợng lớn thức ăn thô xanh cho gia súc. BĐKH cũng làm ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng thức ăn chăn nuôi.  

- Tác động đến năng suất chăn nuôi: BĐKH là điều kiện thuận lợi phát triển một số dịch 

bệnh, làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm nhƣ lở mồm 

long móng, cúm gia cầm,... làm suy giảm năng suất cũng nhƣ chất lƣợng vật nuôi.  

-  Tác động đến hiệu quả chăn nuôi:  BĐKH đã tác động làm gia tăng chi phí chuồng trại, 

chi phí quản lý và nhân công trong chăn nuôi; tăng chi phí thức ăn, chi phí thuốc phòng  chống 

dịch bênh từ đó ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả chăn nuôi 

(3) Tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi, ngăn mặn: Hệ thống công trình thủy 

lợi hiện còn thiếu đồng bộ, chƣa đảm bảo yêu cầu phân phối, điều tiết và quản lý. Đa số các cống 

qua đê đã xây dựng và đƣa vào sử dụng hơn 30 năm. Các cống chịu ảnh hƣởng trực tiếp của 

thủy triều nên bị nƣớc mặn xâm thực, tốc độ xuống cấp rất nhanh trong khi kinh phí dành cho 

sửa chữa rất hạn hẹp, không đáp ứng đƣợc yêu cầu tu sửa, nâng cấp công trình. BĐKH tác động 

càng bộc lộ hạn chế của hệ thống công trình thủy lợi, làm ảnh hƣởng nặng nề đến sản xuất nông 

nghiệp của Tỉnh. BĐKH có tác động trực tiếp đến thời tiết và khí hậu của Tỉnh Nam Định do đó 
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ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông – lâm – ngƣ nghiệp.   

(4) Tác động của BĐKH đến sản xuất thủy sản: Trong những năm gần đây, tình hình 

nuôi trồng thủy sản của Tỉnh có nhiều biến động, diện tích nuôi thủy sản nƣớc mặn, lợ tăng lên 

đáng kể do Tỉnh đã thực hiện chuyển đổi từ đất lúa bị nhiễm mặn, đất trồng trọt bị ngập úng và 

đất làm muối sang nuôi trồng thủy sản. Đối với nuôi trồng thủy sản của Tỉnh BĐKH có tác động 

rất lớn, nƣớc biển lấn sâu vào nội địa làm mất nơi sinh sống thích hợp của một số loài thủy sản 

nƣớc ngọt. Tôm cá ở nhiều vùng nƣớc ngọt vào mùa khô hạn bị chết do nƣớc mặn xâm nhập. 

Nhiệt độ biến động cũng gây ra hiện tƣợng phân tầng nhiệt rõ rệt trong thủy vực nƣớc đứng, ảnh 

hƣởng đến quá trình sinh sống của sinh vật. Nhiều bãi ngao vào mùa nắng nóng nhiệt độ quá cao 

khiến ngao chết. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại vào các đợt rét đậm, rét hại kéo 

dài. Lƣợng mƣa phân bố không đều và không theo quy luật làm môi trƣờng NTTS không đảm 

bảo dẫn đến năng suất và sản lƣợng NTTS giảm. 

b2.  Tác động của BĐKH đến công nghiệp, xây dựng 

(1).Ngành công nghiệp: Ảnh hƣởng đến cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp: BĐKH 

có tác động trực tiếp và gián tiếp đến các ngành công nghiệp của Nam Định. Các tác động của 

BĐKH nhƣ gia tăng các hình thái thời tiết cực đoan nhƣ lốc xoáy, mƣa lớn, mƣa đá, bão, lũ gây 

ra tỉnh trạng nhà xƣởng bị tốc mái, mất điện gây đình trệ sản xuất.  

- Lũ lụt gây ngập úng ảnh hƣởng đến việc đi lại vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản 

xuất gây thiệt hại lớn cho công nghiệp. Ngoài ra, BĐKH còn gây trì trệ hoạt động công nghiệp 

và gia tăng các chi phí phát sinh để bảo quản, vận hành, duy trì, sửa chữa thiết bị phục vụ các 

ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra cháy nổ trong các cụm công nghiệp, khu công 

nghiệp và nhà máy cũng tăng theo các hiện tƣợng thời tiết cực đoan.  

- Ảnh hƣởng đến nguồn nguyên liệu sản xuất cho một số ngành công nghiệp: Một số 

ngành công nghiệp sản xuất, chế biến nhận nguyên liệu từ các ngành khác cũng bị ảnh hƣởng 

bởi BĐKH nhƣ chế biến thực phẩm, dệt may... .Hiện tƣợng xâm nhập mặn làm ảnh hƣởng đến 

chất lƣợc nƣớc mặt, làm cá chết gây ảnh hƣởng đến sản xuất và chế biển thủy sản; mƣa lớn kéo 

dài gây thiệt hại cho ngành dệt may cho nguyên liệu vải cung cấp không đƣợc phơi khô đạt yêu 

cầu đƣa vào sản xuất... 

(2) Ngành xây dựng: là ngành chịu ảnh hƣởng nặng nề của BĐKH, đặc biệt trong điều 

kiện thời tiết mƣa lớn kéo dài. Trong những năm qua Nam Định đã chịu nhiều trận bão đi qua, 

sau mỗi trận bão là hình ảnh nhà cửa, đƣờng sá, đê điều, trƣờng học… bị phá hủy, tốc mái, ngập 

sâu trong nƣớc. Ảnh hƣởng của BĐKH đến ngành xây dựng Tỉnh Nam Định nhƣ sau: 

- Các công trình xây dựng bị ngập lụt, phá hủy, nƣớc lũ cuốn trôi. Những đợt mƣa bão 

này khiến cho tiến độ xây dựng các công trình bị chậm lại do nhiều kiểu tác động. Thứ nhất, 

thiên tai ảnh hƣởng đến sự vận chuyển các vật liệu xây dựng từ nơi sản xuất, cung ứng đến địa 

điểm thi công. Đôi khi, ngập lụt làm tê liệt các con đƣờng vận chuyển bao gồm cả đƣờng bộ và 

đƣờng sắt. Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hoạt động xây dựng, thi công 

tại các công trình cũng không thể tiến hành đƣợc. 

- Các hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ nắng nóng kéo dài, mƣa bão, ẩm ƣớt đều làm 

giảm tuổi thọ của các công trình xây dựng. Nắng nóng có thể làm bong tróc sơn tƣờng. Mƣa ẩm 

gây nấm mốc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại côn trùng, vi khuẩn gay hại phát triển 

nhanh chóng, không những gây hại cho các công trình mà còn ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 
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sức khỏe của con ngƣời. 

b3.  Tác động của BĐKH đến giao thông vận tải 

BĐKH dẫn đến hàng loạt các hiện tƣợng cực đoan, tác động không nhỏ đến giao thông 

vận tải của Tỉnh nhƣ: Bão lũ, mƣa kéo dài dẫn đến sạt lở taluy nền đƣờng: nền mặt đƣờng nhanh 

chóng hƣ hỏng, rạn nứt, xuất hiện thêm nhiều ổ gà, cao su. Hệ thống giao thông đƣờng bộ bị hƣ 

hỏng, gây mất ATGT, giảm năng lực khai thác, gây khó khăn hạn chế công tác cứu hộ, cứu nạn, 

sơ tán dân vùng ven biển khi ngập lụt xảy ra…Mƣa gió còn ảnh hƣởng đến tiến độ nhiều dự án 

giao thông đang triển khai. (1) Mƣa lớn, kéo dài làm cho khả năng  thoát nƣớc mƣa của nhiều 

đoạn tuyến đƣờng bộ, đƣờng sắt có nguy cơ quá tải, không đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nƣớc 

nhanh. Sự quá tải của hệ thống cống thoát nƣớc ngang đƣờng sẽ gây ra sự gia tăng mức nƣớc 

đặc trƣng và phạm vi úng ngập phía thƣợng lƣu. (2) Hiện tƣợng bão mạnh đến rất mạnh có xu 

thế gia tăng sẽ không chỉ làm đình trệ giao thông, giảm thời gian phục vụ của hệ thống công trình 

giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt mà còn có nguy cơ gây hƣ hỏng hệ thống thông tin, tín hiệu 

đƣờng sắt, đƣờng bộ, ảnh hƣởng tiêu cực đến kết cấu các công trình trên đƣờng nhƣ những cây 

cầu có kết cấu đặc biệt. 

b4.  Tác động của BĐKH đến du lịch 

BĐKH cũng đã có những ảnh hƣởng không nhỏ đến ngành du lịch của Tỉnh nhƣ: Tác 

động của BĐKH đến tài nguyên du lịch nhân văn: Cƣờng độ và tần suất bão, lũ và các thiên tai 

nhƣ lũ quét, trƣợt đất, sạt lở bờ sông, bờ biển gia tăng do biến đổi khí hậu sẽ ảnh hƣởng đến du 

lịch theo hƣớng làm hƣ hại cơ sở hạ tầng, làm xấu đi môi trƣờng cảnh quan du lịch.  

- Các điều kiện khí hậu nhƣ nhiệt độ, độ ẩm, lƣợng mƣa… thay đổi làm giảm độ bền kết 

cấu và tuổi thọ các công trình di tích lịch sử. Điều này dẫn đến chi phí tu bổ, sửa chữa các công 

trình tăng lên, và sau khi sửa chữa, kiến trúc cảnh quan có thể thay đổi, phá vỡ nét cổ kính vốn có 

của các công trình, làm giảm giá trị lịch sử. 

- Tác động của BĐKH đến tài nguyên du lịch biển với mƣa lơn, kéo dài làm cho nhiều 

ngƣời dân địa phƣơng gặp rất nhiều khó khăn do ngập lụt. Tuyến đƣờng chính của thị trấn Thịnh 

Long cũng bị chia cắt do nƣớc lũ. Nhiều cơ quan, công ty, xí nghiệp phải đóng cửa do bị nƣớc 

tràn vào. Do có đƣờng bờ biển dài, bãi biển thoải, rộng cùng nguồn hải sản phong phú, từ lâu bãi 

biển Quất Lâm đã nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch.  

- Dƣới tác động của BĐKH, sự thay đổi khí hậu theo mùa và các hiện tƣợng thời tiết đặc 

biệt nhƣ gió mùa đông bắc, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt... là những nhân tố tạo nên tính thời vụ 

trong hoạt động du lịch biển, thậm chí gây trở ngại cho hoạt động này. Yếu tố để xác lập nên các 

khu du lịch ven biển là tài nguyên du lịch biển, cụ thể là các bãi biển, nếu không còn hoặc không 

có các bãi biển thì ý nghĩa của khu du lịch ven biển giảm, nếu theo kịch bản biến đổi khí hậu và 

nƣớc biển dâng của Việt Nam thì tƣơng lai các bãi biển sẽ bị xâm lấn, độ dốc lớn hơn, giảm các 

điều kiện để trở thành bãi tắm biển lý tƣởng đối với khách du lịch. 

- Tác động của BĐKH đến du lịch sinh thái: Tỉnh Nam Định có 3 hệ sinh thái rừng chính 

là rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển và rừng phòng hộ đồi núi. Dựa vào số liệu thống kê 

quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh Nam Định, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển 

phân bố chủ yếu ở khu vực VQG Xuân Thủy 3.100ha và khu vực bãi bồi huyện Nghĩa Hƣng 

1.670,48ha, rừng phòng hộ đồi núi phân bố ở huyện Vụ Bản, Ý Yên với diện tích khoảng gần 

100ha. Nhiệt độ tăng lên ảnh hƣởng đến các hệ sinh thái tự nhiên, làm dịch chuyển các ranh 
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giới nhiệt của các hệ sinh thái lục địa và hệ sinh thái nƣớc ngọt, làm thay đổi cơ cấu các loài thực 

vật và động vật ở một số vùng, một số loài có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới bị mất đi dẫn đến 

suy giảm tính đa dạng sinh học. 

b5.  Tác động của BĐKH đến  giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

(1) Tác động của BĐKH đến giáo dục: Do ảnh hƣởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt 

đới gây mƣa lớn trên diện rộng và thời gian mƣa kéo dài đã gây ngập lụt các tuyến đƣờng và 

trƣờng học, ảnh hƣởng không nhỏ tới ngành giáo dục. Việc bị ngập lụt ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng và tuổi thọ của các công trình xây dựng. Có nhiều trƣờng mới xây dựng nhƣng trải qua 

một cơn bão đã bị mốc, bong tróc sơn tƣờng; làm gián đoạn hoạt động giáo dục các cấp trong 

những điều kiện thời tiết cực đoan nhƣ mƣa bão, ngập lụt. Tác động đến sức khỏe của giáo viên 

và học sinh là sau các đợt mƣa bão này, dịch bệnh xuất hiện, gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

giáo viên và học sinh, dẫn đến việc các thầy cô và các em phải nghỉ làm, nghỉ học. 

(2) Tác động của BĐKH đến y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Biến đổi khí hậu đã 

tạo điều kiện lý tƣởng cho sự lây lan của bệnh lây nhiễm gây ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời. 

BĐKH còn làm cho thiên tai, thảm họa, đặc biệt là bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần ngày 

càng gia tăng về tần suất, cƣờng độ và quy mô. Điển hình là, trong những năm gần đây, do biến 

đổi khí hậu nên những cơn bão có sức tàn phá lớn xuất hiện ngày càng nhiều, gây phá hủy nhà 

cửa, công trình, hoa màu, cƣớp đi sinh mạng của hàng ngàn ngƣời. BĐKH gây ảnh hƣởng tới 

sức khỏe ngƣời dân Tỉnh Nam Định đặc biệt là ngƣời già và trẻ em thƣờng bị mắc các loại bệnh 

nhƣ đau mắt đỏ, sốt virut, sốt xuất huyết và các căn bệnh cấp tính khác; ngƣời già trong Tỉnh có 

thể bị mắc các bệnh xƣơng khớp, sức khỏe suy giảm khi thời tiết thay đổi thất thƣờng.  

b6.  Tác động của BĐKH đến  quốc phòng - an ninh 

BĐKH sẽ gây ra các tác động và ảnh hƣởng rất lớn đến lực lƣợng vũ trang trong các hoạt 

động quân sự, quốc phòng; đến hệ thống kho tàng vũ khí đạn dƣợc, công trình quốc phòng, trận 

địa phòng không, đài quan sát...trong khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện và là địa bàn chiến lƣợc 

của quân khu ở tuyến biển.  

Tác động của BĐKH đã và đang là nguy cơ tiềm ẩn trực tiếp đối với kinh tế - xã hội của 

Tỉnh nói chung và công tác quân sự quốc phòng nói riêng. Với vai trò là đội quân chiến đấu, đội 

quân công tác, từ những năm 2000, Bộ quốc phòng, quân khu đến bộ chỉ huy quân sự Tỉnh 

thành trong cả nƣớc và các đơn bị chủ lực trong toàn quân đã có kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. 

Đồng thời đã triển khai nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể, tổ chức huấn luyện, diễn tập 

của Lực lƣợng vũ trang ứng phó với BĐKHa.  

1.4.2.  Thuận lợi và khó khăn của Tỉnh khi ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu 

a).Thuận lợi: 

- Ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang đƣợc các ban ngành của Tỉnh hết sức quan 

tâm. Hàng năm Tỉnh đã bố trí nguồn lực để khắc phục, sửa chữa và nâng cấp hệ thống hạ tầng 

phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu nhƣ hệ thống đê điều chống lũ, hệ thống đê biển, các 

công trình cảnh báo thiên tai… 

- Quá trình theo dõi các tác động lên môi trƣờng đƣợc thực hiện sát thƣờng xuyên qua các 

đợt quan trắc trong năm. Các doanh nghiệp và dự án lớn trên địa bàn đƣợc quản lý sát sao, đảm 
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bảo thực hiện tốt các giải pháp phục hồi và bảo vệ môi trƣờng. 

- Các hoạt động tuyên truyền về phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, 

các hoạt động bảo vệ môi trƣờng đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, nâng cao nhận thức của ngƣời 

dân. Nhận thức, trách nhiệm và hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác quản lý, sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, bền vững đã có sự chuyển biến trong cả hệ thống 

chính trị, xã hội và cộng đồng dân cƣ. 

- Các dự án có liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu nhất là các dự án hợp tác quốc 

tế luôn đƣợc sự quan tâm, hƣởng ứng cao của cộng đồng dân cƣ.  

b). Khó khăn: 

Nam Định là Tỉnh có hệ thống đê điều, công trình thủy lợi lớn, hiện nay đã có nhiều công 

trình bị xuống cấp , trên hệ thống đê sông còn nhiều đoạn chƣa đủ cao trình thiết kế, tuyến đê biển 

mới chống đƣợc bão cấp 10, triều trung bình, còn nhiều đoạn mặt đê bằng đất chƣa đƣợc nâng cấp. 

- Công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu chủ yếu dựa vào giải 

pháp công trình , giải pháp phi công trình chƣa đƣợc triển khai đồng bộ và chủ động.  

- Hệ thống văn bản, chính sách pháp luật liên quan về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên  và bảo vệ môi trƣờng còn thiếu và chƣa đƣợc ban hành đồng bộ, chồng chéo giữa 

các ngành. 

- Nhận thức và kinh nghiệm của về phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH của 

ngƣời dân còn hạn chế. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách trong công tác quản lý nhà 

nƣớc về ứng phó với BĐKH chƣa đƣợc thành lập mà chỉ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. 

- Lực lƣợng cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực biến đổi khí 

hậu tại địa phƣơng còn thiếu; bên cạnh đó công tác đào tạo tập huấn về lĩnh vực biến đổi khí hậu 

chƣa đƣợc nhiều nên đa số cán bộ còn thiếu kinh nghiệm. 

- Nguồn lực về tài chính để thực hiện chƣơng trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến 

BĐKH chƣa đƣợc bố trí đầy đủ theo kế hoạch đã đƣợc phê duyệt nhất là các chƣơng trình, kế 

hoạch, đề án, dự án cần nguồn lực tài chính trọng điểm. Việc phân bổ các nguồn lực chƣa đầy 

đủ, hợp lý, còn phân tán, chƣa tập trung ƣu tiên cho những nơi chịu ảnh hƣởng tác động lớn của 

BĐKH và nƣớc biển dâng. 

II.  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN TỈNH NAM  ĐỊNH  

2.1. Hiện trạng phát triển kinh tế 

2.1.1. Các chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế 

2.1.1.a. Tăng trưởng kinh tế: 

Thời kỳ 2011-2020, tốc độ tăng trƣởng kinh tế Tỉnh đạt bình quân 6,64%/năm. Trong đó, 

giai đoạn 2011-2015 là 6,11%/năm (Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,78%; Công nghiệp - xây 

dựng tăng 10,20%; Dịch vụ tăng 5,36%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 4,28%); giai đoạn 2016-2020 

là 7,16%/năm (Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,02%; Công nghiệp - xây dựng tăng 

10,27%; Dịch vụ tăng 6,57%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 8,61%). Giai đoạn 2016-2020, 

Tỉnh đã đạt đƣợc tốc độ trƣởng kinh tế cao hơn giai đoạn trƣớc, đặc biệt là hai năm 2018-2019. 

Năm 2020, do ảnh hƣởng bất lợi từ những khó khăn chung của cả nƣớc và tác động của dịch 

Covid-19, tăng tƣởng kinh tế của Tỉnh chỉ đạt 5,58%, dẫn đến tăng trƣởng bình quân giai đoạn 

2016-2020 không đạt mục tiêu đặt ra là 7,5-8%/năm tại Nghị quyết 12 của Tỉnh. Tuy nhiên, 
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điểm đáng khích lệ là mặc dù gặp nhiều khó khăn, năm 2020, Nam Định vẫn nằm trong nhóm 

16 Tỉnh, thành phố trên toàn quốc đạt mức tăng trƣởng trên 5%.  

Trong các ngành kinh tế, công nghiệp – xây dựng (CNXD) có tốc độ tăng trƣởng cao nhất, 

bình quân đạt 10,24%/năm trong giai đoạn 2011-2020, cao hơn mức trung bình của cả nƣớc, giữ 

vai trò động lực cho tăng trƣởng kinh tế Tỉnh Nam Định. Khu vực dịch vụ tăng trƣởng bình quân 

5,96%/năm, thấp hơn mức trung bình của cả nƣớc. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

(NLTS) tăng trƣởng bình quân 2,9%/năm. Trong khu vực ĐBSH, Nam Định là Tỉnh có nhiều 

điểm thuận lợi đối với ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trƣởng khu vực NLTS của Tỉnh thƣờng 

cao hơn mức tăng trƣởng bình quân của vùng, đặc biệt trong những năm gần đây (2018-2020). 

Nhờ đó, tỷ trọng của ngành NLTS Tỉnh Nam Định trong GRDP khu vực NLTS toàn vùng 

ĐBSH khá cao, cao hơn mức trung bình của các Tỉnh trong vùng và đang có xu hƣớng tăng lên, 

từ 11% năm 2011 tăng lên 12,6% năm 2020.  

Biểu đồ 4. Tăng trưởng kinh tế Tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 

 
(Nguồn: Số liệu từ Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định và TCTK) 

Bảng 12. Tăng trưởng kinh tế Tỉnh Nam Định theo các ngành kinh tế 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm Tốc độ tăng trƣởng (%) 

2010 2015 2020 2011-2015 

 

2016-2020 20112020 

Tổng GRDP (giá ss  2010) Tỷ đồng 24.313 32.713 46.235 6,11 7,16 6,64 

Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 7.211 8.269 9.595 2,78 3,02 2,90 

Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 6.995 11.371 18.539 10,20 10,27 10,24 

Dịch vụ Tỷ đồng 9.343 12.130 16.676 5,36 6,57 5,96 

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp Tỷ đồng 765 943 1.425 4,28 8,61 6,42 

(Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

Đối với các thành phần kinh tế:  

(1) Khu vực kinh tế ngoài nhà nƣớc tăng trƣởng thấp, đạt 5,69%/năm trong thời kỳ 2011-

2020, thấp hơn mức tăng trƣởng bình quân của cả nƣớc (6,13%/năm) và thấp hơn mức tăng 

trƣởng trung bình của toàn Tỉnh Nam Định. Trong đó, giai đoạn 2011-2015 đạt 5,82%/năm 

(mức tăng trƣởng trung bình cả nƣớc đạt 6,16%/năm) và giai đoạn 2016-2020 đạt 5,56%/năm 

(mức trung bình của cả nƣớc nƣớc là 6,10%/năm). Kết quả này phản ánh sự phát triển của khu 

vực tƣ nhân trong Tỉnh còn nhiều hạn chế, sức hút của Tỉnh đối với khu vực tƣ nhân trong nƣớc 

còn có những khó khăn, trở ngại. 

(2) Khu vực kinh tế Nhà nƣớc có tốc độ tăng trƣởng thấp nhất, bình quân đạt 4,94%/năm 

trong thời kỳ 2011-2020 và tỷ trọng đóng góp có xu hƣớng giảm dần. 

(3) Khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tăng trƣởng rất mạnh trong thời kỳ 2011-

2020 với 26,13%/năm, với xu hƣớng tiếp tục gia tăng, giai đoạn sau (2016-2020 đạt 
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27,37%/năm) cao hơn giai đoạn trƣớc (2011-2015 đạt 24,91%/năm). Đây là khu vực có đóng 

góp quan trọng nhất, giúp nâng cao tốc độ tăng trƣởng chung của Tỉnh giai đoạn vừa qua. 

Bảng 13. Tăng trưởng kinh tế Tỉnh Nam Định theo các thành phần kinh tế 
Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Năm Tốc độ tăng trƣởng (%) 

2010 2015 2020 2011- 

2015 

2016- 

2020 

2011- 

2020 

Tổng GRDP (Giá ss 2010) Tỷ đồng 24.313 32.713 46.235 6,11 7,16 6,64 

- Khu vực Nhà nƣớc Tỷ đồng 4.677 5.836 7.573 4,53 5,35 4,94 

- Khu vực Ngoài nhà nƣớc Tỷ đồng 18.350 24.347 31.916 5,82 5,56 5,69 

- Khu vực có vốn ĐT nƣớc ngoài Tỷ đồng 522 1.587 5.320 24,91 27,37 26,13 

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp SP Tỷ đồng 765 943 1.425 4,28 8,61 6,42 

(Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

Tuy tốc độ tăng trƣởng kinh tế thời kỳ 2011-2020 của Nam Định (6,64%) cao hơn mức 

chung của cả nƣớc (5,95%), nhƣng so với khu vực Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), Nam Định 

vẫn thuộc nhóm Tỉnh có mức tăng trƣởng bình quân thấp nhất trong vùng. Trong đó, tăng trƣởng 

bình quân của Tỉnh chỉ cao hơn Vĩnh Phúc và kém so với mức bình quân 8,27% của toàn vùng 

trong cùng giai đoạn. Tốc độ tăng trƣởng trung bình các giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 của 

Nam Định đều thấp hơn mức tăng trƣởng trung bình tƣơng ứng của toàn vùng ĐBSH (tƣơng 

ứng thấp hơn 1,55 và 1,11 điểm% giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020).  

Bảng 14. So sánh tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2020 của các Tỉnh vùng ĐBSH 

TT Các Tỉnh vùng ĐBSH 2011-2015 2016-2020 2011-2020 

1 T.Bắc Ninh 16.99 8.06 12.44 

2 T.Hà Nam 10.43 10.83 10.63 

3 TP.Hải Phòng 7.08 13.90 10.44 

4 T.Quảng Ninh 7.08 10.68 8.87 

5 T.Ninh Bình 6.97 8.93 7.95 

6 T.Hƣng Yên 7.52 8.27 7.90 

7 T.Thái Bình 6.67 8.67 7.66 

8 T.Hải Dƣơng 7.71 7.59 7.65 

9 TP.Hà nội 6.93 6.73 6.83 

10 TNam Định 6.11 7.16 6.64 

11 T.Vĩnh Phúc 6.10 7.00 6.55 

12 Trung bình vùng ĐBSH 7.66 8.27 7.97 

 Trung bình cả nƣớc 5.91 5.99 5.95 

(Nguồn: Niên giám thống kê các địa phương năm 2020.) 

Mặc dù quy mô kinh tế của Tỉnh ngày càng mở rộng, nhƣng đến nay GRDP của Tỉnh 

mới ở mức trung bình của cả nƣớc. Năm 2020, GRDP toàn Tỉnh đạt 77 nghìn tỷ đồng (theo giá 

hiện hành), tăng 2,5 lần so với năm 2011, tăng hơn 1,6 lần so với năm 2015, xếp thứ 33/63 

Tỉnh/thành phố trong cả nƣớc và xếp thứ 9/11 Tỉnh/thành phố vùng ĐBSH. So với các Tỉnh 

vùng ĐBSH, Nam Định nằm trong nhóm có giá trị GRDP thấp nhất, tỷ trọng trong GRDP toàn 

vùng có xu hƣớng giảm. Điều này cho thấy vị thế kinh tế của Tỉnh Nam Định trong vùng ĐBSH 

còn thấp và chƣa có nhiều cải thiện. 

Hình 7. Thay đổi tỷ trọng đóng góp của các Tỉnh vào quy mô kinh tế vùng ĐBSH năm 2011 và 2020 (%) 
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Năm 2011 

 

Năm 2020 

 
(Nguồn: Tính toán từ số liệu của GSO) 

Ngoài ra, so với kế hoạch đề ra, gia tăng quy mô kinh tế của Tỉnh giai đoạn 2016-2020 

chƣa đạt mục tiêu kế hoạch. Hơn nữa, khoảng cách giữa thực hiện so với mục tiêu cũng ngày 

càng xa. Cụ thể, năm 2016, kết quả thực hiện bằng 62% kế hoạch. Năm 2020, con số thực hiện 

chỉ bằng 54% so với kế hoạch đề ra. Điều này có thể là do việc đánh giá tình hình và tiềm năng 

của Tỉnh còn có hạn chế hoặc do tiềm năng và lợi thế của Tỉnh chƣa đƣợc tận dụng. 

Hình 8. Quy mô kinh tế Tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 (giá hiện hành, nghìn tỷ đồng) 

 
Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu từ số liệu của GSO và Biểu Tổng hợp số liệu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 

- Mật độ kinh tế của Tỉnh có sự cải thiện nhƣng còn kém so với các Tỉnh khác trong 

vùng. Mật độ kinh tế1 giai đoạn 2011-2020 đã tăng từ 19 tỷ đồng/km2 lên 46 tỷ đồng/km2, phản 

ánh sự gia tăng về quy mô kinh tế Tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, so sánh với các Tỉnh khác trong 

vùng, Nam Định có mật độ kinh tế gần nhƣ thấp nhất, chỉ cao hơn so với Quảng Ninh (35 tỷ 

đồng/km2). So với Hải Dƣơng – Tỉnh có diện tích đất tự nhiên bằng Nam Định (khoảng 1,7 

nghìn km2), mật độ kinh tế của Nam Định cũng thấp hơn 1,7 lần. Điều này cho thấy việc chƣa 

thực sự tận dụng đƣợc hiệu quả của tài nguyên đất của Tỉnh Nam Định. 

Hình 9. Mật độ kinh tế các Tỉnh vùng ĐBSH năm 2020 

 
                                           
1
 Giá trị được tạo ra trên 1 km2 diện tích đất  
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(Nguồn: Tính toán từ số liệu của GSO) 

- GRDP bình quân đầu ngƣời Tỉnh Nam Định liên tục đƣợc cải thiện, nhƣng nhìn chung 

vẫn ở mức thấp nhất trong vùng ĐBSH. Năm 2020, GRDP bình quân đầu ngƣời (theo giá hiện 

hành) Tỉnh Nam Định đạt 43,2 triệu đồng/ngƣời, tăng 2,5 lần so với năm 2011, bình quân mỗi 

năm tăng 6,9%. Cùng với sự mở rộng về quy mô và tốc độ tăng trƣởng kinh tế nhanh hơn ở giai 

đoạn 5 năm về sau, GRDP bình quân đầu ngƣời của Tỉnh Nam Định cũng có tốc độ tăng cao 

hơn trong giai đoạn 2016-2020 với mức tăng bình quân 7,4%/năm, so với tốc độ tăng 6,4%/năm 

của giai đoạn 5 năm trƣớc đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có mức chênh lệch ngày một lớn giữa 

thu nhập bình quân đầu ngƣời của Nam Định với các Tỉnh còn lại trong vùng ĐBSH. Tỉnh đến 

năm 2020, Nam Định có GRDP bình quân đầu ngƣời thấp nhất cả vùng, chỉ bằng ¼ so với Tỉnh 

Quảng Ninh – là Tỉnh có GRDP bình quân lớn nhất vùng ĐBSH.  

Hình 10. GRDP bình quân đầu người Tỉnh Nam Định và ĐBSH (triệu đồng/người) 

 
(Nguồn: Số liệu NGTK Tỉnh Nam Định và các địa phương vùng ĐBSH năm 2020) 

Khoảng cách về GRDP bình quân đầu ngƣời giữa Tỉnh Nam Định và GRDP bình quân 

đầu ngƣời của vùng ĐBSH đang ngày càng rộng ra. Nếu năm 2010, GRDP bình quân đầu của 

ngƣời của Tỉnh Nam Định thấp hơn khoảng 22,5 triệu đồng/ngƣời so với mức trung bình của vùng 

ĐBSH, thì đến năm 2015, con số này tăng gần 2 lần, lên 41 triệu đồng/ngƣời và tăng 2,7 lần lên 

60,3 triệu đồng/ngƣời năm 2020, mặc dù tốc độ tăng dân số của Tỉnh Nam Định thấp hơn mức 

bình quân chung của toàn vùng. Điều này cho thấy, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các 

Tỉnh ĐBSH, mặc dù đã có sự mở rộng về quy mô kinh tế, song tốc độ mở rộng của Tỉnh Nam 

Định vẫn còn chậm hơn rất nhiều so với các Tỉnh khác trong vùng. 

Hình 11. GRDP bình quân đầu người các Tỉnh ĐBSH năm 2020 (triệu đồng/người) 

 

2.1.1.b. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Thời kỳ 2011-2020, cơ cấu kinh tế của Tỉnh Nam Định chuyển dịch theo hƣớng tích cực, 

các ngành phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao, ngành Nông -Lâm -Thủy sản (NLTS ) 

tiếp tục giảm trong cơ cấu kinh tế. Tuy vậy, các chỉ tiêu phát triển cũng cho thấy những nét đặc 
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thù so với xu thế chung của cả nƣớc. 

- Ngành NLTS có tỷ trọng giảm trong cơ cấu kinh tế nhƣng với tốc độ chậm. Năm 2010, 

tỷ trọng ngành NLTS đạt 29,66 %, năm 2015 đạt 25,44% và năm 2020 đạt 22,41%. Sự chuyển 

dịch này theo xu thế chuyển dịch chung của cả nƣớc, tuy nhiên, vai trò của ngành nông nghiệp 

đối với phát triển kinh tế Nam Định tƣơng đối quan trọng. Trong đó có sự đóng góp của các lĩnh 

vực chủ lực nhƣ: lúa gạo, dƣợc liệu, các sản phẩm thủy hải sản đặc sản, muối,… 

- Ngành Công nghiệp – Xây Dựng (CNXD) có tỷ trọng tăng tƣơng đối nhanh. Từ 

28,77% năm 2010 lên 39,56% năm 2020. Tỷ trọng này cao hơn đáng kể so với mức chung của 

cả nƣớc cùng thời kỳ (33,70%). Sự phát triển của ngành công nghiệp tập trung chủ yếu ở lĩnh 

vực công nghiệp chế biến, chế tạo với một số ngành chủ lực nhƣ dệt may, cơ khí, chế biến gỗ mỹ 

nghệ, hóa dƣợc,… Mặc dù là Tỉnh có tỷ trọng ngành NLTS cao nhƣng các ngành công nghiệp 

chế biến sản phẩm từ nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, các ngành chế biến lƣơng thực, thực 

phẩm và đồ uống tăng trƣởng rất thấp trong giai đoạn vừa qua. 

 - Ngành Dịch vụ (DV) có xu thế giảm trong cả thời kì 2011- 2020. Tuy vậy vẫn chiếm tỷ 

trọng cao trong cơ cấu kinh tế, năm 2010 đạt 38,43% và năm 2020 là 35,5%. Trong đó, thƣơng 

mại và du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển khu vực dịch vụ. 

Hình 12. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế GRDP 3 khu vực kinh tế lớn Tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 (%) 

 
(Nguồn: Tính toán từ số liệu của GSO) 

- Sự gia tăng nhanh về tỷ trọng của khu vực công nghiệp của Tỉnh Nam Định sẽ tạo tiền 

đề cho sự phát triển nhanh hơn của Tỉnh trong giai đoạn tới. Tuy vậy, xét về tổng thể, so với cơ 

cấu chung của vùng ĐBSH, cơ cấu kinh tế Tỉnh Nam Định còn rất hạn chế, tỷ trọng ngành 

NLTS còn cao (trên 20%) trong khi tỷ trọng khu vực CNXD và dịch vụ thấp hơn so với mức 

trung bình trong vùng. 

Hình 13. Cơ cấu GRDP năm 2020 của Tỉnh Nam Định so với mức trung bình của vùng ĐBSH (%) 

 
(Nguồn: Tính toán từ số liệu của GSO) 

2.1.1.c. Chất lượng tăng trưởng kinh tế 

Thời kỳ 2011-2020, chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế của Tỉnh đã có sự cải thiện, nhƣng 

còn nhiều hạn chế, cần khắc phục. Cụ thể: (1) Thứ nhất, hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ còn ở mức 



 
 

 

 

55 

thấp. Hệ số (ICOR) của Nam Định ở mức cao và xu hƣớng tăng lên, từ mức trung bình 7,5 trong 

giai đoạn 2011-2015 lên đến 8,8 trung bình giai đoạn 2016-2020, so với hệ số ICOR trung bình 

6,8 của toàn vùng ĐBSH. Mức hiệu quả sử dụng vốn đứng thứ 9/11 Tỉnh (chỉ cao hơn Tỉnh 

Thái Bình và Tỉnh Bắc Ninh). 

Hình 14. Hệ số ICOR các Tỉnh ĐBSH bình quân giai đoạn 2016-2020 

 

 (Nguồn: Tính toán từ số liệu NGTK địa phương và GSO) 

- (2) Thứ hai, năng suất lao động (NSLĐ) có nhiều cải thiện 2011-2020 nhƣng còn 

khoảng cách với các Tỉnh khác. Trung bình 2011-2015, NSLĐ tăng 6,0%/năm; giai đoạn 5 

năm tiếp , NSLĐ tăng nhanh với tốc độ là 7,8%. Năm 2020, NSLĐ của Tỉnh đạt 45,7 triệu 

đồng/ngƣời (theo giá so sánh), tƣơng đƣơng với 76,2 triệu đồng/ngƣời (theo giá hiện hành), 

tăng gấp 2,5 lần so năm 2011 (đạt 30,1 triệu đồng/ngƣời theo giá HH). Trong khi đó, NSLĐ 

của vùng ĐBSH cao hơn gấp hơn 2,5 lần so với NSLĐ của Nam Định 2011-2020. Đồng thời, 

tốc độ tăng NSLĐ của Tỉnh giai đoạn 2011-2020 cũng thấp hơn so với tốc độ của vùng, tƣơng 

ứng 6,9% và 7,3%. Điều này cho thấy, cần có những nỗ lực rất lớn của Tỉnh nhằm cải thiện 

năng suất lao động trong thời gian tới để có thể bắt kịp NSLĐ chung của vùng.  

Hình 15. NSLĐ Tỉnh Nam Định và ĐBSH (triệu đồng/người, giá hiện hành) 

 

Hình 16. So sánh NSLĐ và tốc độ tăng NSLĐ các Tỉnh ĐBSH 

 
(Nguồn: Tính toán từ số liệu NGTK Tỉnh Nam Định và GSO) 

- Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trƣởng của Tỉnh tăng có 

xu hƣớng tăng, nhƣng tăng trƣởng vẫn chủ yếu dựa vào yếu tố vốn và lao động. Năm 2010, 

đóng góp của TFP trong tăng trƣởng kinh tế đạt 11,5%, tăng lên 42% vào năm 2018.   
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Hình 17. Đóng góp của TFP vào GDP Tỉnh Nam Định (%) 

 
 (Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu từ điều tra doanh nghiệp) 

Xét trong vùng ĐBSH, Nam Định cũng thể hiện sự cải thiện trong việc gia tăng mức 

đóng góp của TFP vào tăng trƣởng. Cụ thể, từ nhóm Tỉnh có mức đóng góp của TFP thấp nhất 

vùng năm 2010 (bao gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh và Nam Định, mức đóng góp dƣới 12%), 

đến năm 2018, Nam Định thuộc nhóm Tỉnh có mức đóng góp TFP trên 40%. 

Hình 18. Đóng góp của TFP vào GDP của các Tỉnh ĐBSH (%) 

  
(Nguồn: Tính toán của chuyên gia kinh tế) 

- Qua nghiên cứu các chỉ tiêu và chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế, có thể nhận định, giai 

đoạn vừa qua kinh tế Tỉnh Nam Định tăng tƣởng dựa chủ yếu vào sự phát triển của khu vực 

công nghiệp. Tuy nhiên, ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thƣơng mại và du lịch và ngành 

NLTS vẫn giữ vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế Nam Định. Trong đó, ngành 

nông nghiệp Nam Định không chỉ giữ vai trò ổn định xã hội mà còn là lĩnh vực quan trọng 

đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia.  

- Mặc dù gia tăng về quy mô, nhƣng nền kinh tế của Tỉnh đang đứng trƣớc nhiều vấn đề 

cần giải quyết, đó là chất lƣợng tăng trƣởng chƣa cao, hiệu quả đầu tƣ của Tỉnh còn thấp. Đóng 

góp vào tăng trƣởng GRDP chủ yếu vẫn do yếu tố vốn quyết định (yếu tố lao động, yếu tố 

năng suất và nhân tố tổng hợp đóng góp chƣa đáng kể). Ngoài một số yếu tố khách quan bên 

ngoài tác động, nguyên nhân cơ bản là các yếu tố phát triển chiều rộng đã đƣợc sử dụng khai 

thác mạnh, trong khi động lực cho phát triển chiều sâu (đổi mới công nghệ và quản lý, nâng 

cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng cƣờng khai thác thị trƣờng, …) chƣa đƣợc chú ý đúng 

mức. 

2.1.1.d. Tình hình đầu tư xã hội 
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- Nguồn vốn đầu tƣ toàn xã hội ngày càng tăng. Thời kỳ 2011-2020, tổng vốn đầu tƣ toàn 

xã hội của Tỉnh đã tăng 3,4 lần, đạt 39,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Trong giai đoạn này, vốn 

đầu tƣ của Tỉnh tập trung cho các dự án về cơ sở hạ tầng (giao thông, hạ tầng đô thị và các công 

trình văn hóa, phúc lợi), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng lực sản xuất của 

các ngành kinh tế. Tốc độ tăng trƣởng vốn đầu tƣ toàn xã hội bình quân giai đoạn 2011-2020 là 

10,9% và có xu hƣớng tăng (giai đoạn 2011-2015 là 9,8%/năm, giai đoạn 2016-2020 là 

12%/năm). Tỉnh Nam Định đã có nhiều cải thiện trong môi trƣờng đầu tƣ, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của Tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Cùng với việc 

tích cực thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trƣờng thông thoáng, giảm bớt chi phí cho ngƣời 

dân và doanh nghiệp, nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tƣ cũng đƣợc thực hiện. 

Hình 19. Quy mô và tốc độ tăng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2020 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ NGTK Tỉnh Nam Định 2020, Báo cáo Kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020) 

- Tỉnh Nam Định đã đạt đƣợc những kết quả tích cực trong thu hút vốn đầu tƣ. Thực 

hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/6/2016 của Tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tƣ giai đoạn 2016-2020, Tỉnh đã 

thu hút đƣợc 461 dự án đầu tƣ mới và điều chỉnh tăng vốn, trong đó có 362 dự án trong nƣớc 

và 99 dự án đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài; với tổng số vốn đăng ký đạt trên 1 tỷ USD vốn FDI 

(không bao gồm Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I khoảng 2 tỷ USD) và trên 

16.200 tỷ đồng vốn đầu tƣ trong nƣớc. Số lƣợng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm liên 

tục tăng; đến nay, đã có trên 9.500 doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn Tỉnh, tăng khoảng 4.000 

doanh nghiệp so với năm 2015. Tuy nhiên, việc thu hút các dự án lớn, dự án về công nghiệp hỗ 

trợ, dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trƣờng trên địa bàn Tỉnh còn hạn chế, dự 

án chuyển giao công nghệ còn ít.  

Hình 20. Quy mô và tốc độ tăng VĐT các Tỉnh vùng ĐBSH 

 

- Tuy tốc độ tăng trƣởng vốn đầu tƣ toàn xã hội của Tỉnh Nam Định thuộc nhóm cao 

trong vùng ĐBSH, nhƣng đến nay quy mô vốn đầu tƣ toàn xã hội của Tỉnh còn nhỏ so với 

nhiều Tỉnh trong vùng ĐBSH. Thời kỳ 2011-2020, Tỉnh Nam Định đạt tốc độ tăng trƣởng vốn 

đầu tƣ ở mức cao (10,9%/năm), tƣơng đƣơng Hà Nam, chỉ thấp hơn so với Thái Bình 
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(11,5%/năm) và Hải Phòng (14,8%/năm). Tuy nhiên, tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội của Tỉnh 

thuộc nhóm thấp, chiếm gần 4% trong tổng vốn đầu tƣ của vùng ĐBSH (năm 2020), chỉ cao 

hơn Hƣng Yên, Nam Hà, Ninh Bình; bằng 76% Thái Bình và 23% Hải Phòng. 

Nguồn: Tính toán từ NGTK địa phương  

- Tỷ lệ vốn đầu tƣ so với GRDP của Tỉnh tăng dần từ 40,6% năm 2010 lên 51% năm 

2020. Tuy vậy, nếu xét hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ trên tƣơng quan tỷ trọng vốn và tốc độ tăng 

trƣởng có thể thấy Nam Định vẫn cần sử dụng nhiều vốn đầu tƣ hơn các Tỉnh khác trong vùng 

ĐBSH để tạo ra cùng một đơn vị tăng trƣởng. Đây là một hạn chế của Nam Định trong quá trình 

cạnh tranh, thu hút nguồn vốn phát triển trong dài hạn. 

Bảng 15. Tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội Tỉnh Nam Định 

 
Nam Định ĐBSH 

2011-2015 2016-2020 2011-2015 2016-2020 

Tăng trƣởng VĐT (%, theo giá ss)  9,8 12,0 6,2 11,0 

Tăng trƣởng GRDP (%, theo giá ss) 6,1 7,2 7,7 8,3 

Tỷ trọng VĐT/GRDP (%, theo giá hiện hành) 42,3 51,0 44,5 50,3 

ICOR 6,93 7,08 5,78 6,06 
(Nguồn: Tính toán từ NGTK địa phương ) 

- Cơ cấu vốn đầu tƣ xã hội (VĐTXH) chuyển dịch theo hƣớng tích cực, phù hợp với định 

hƣớng tái cơ cấu đầu tƣ, khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế tƣ nhân phát triển, xã hội hóa 

đầu tƣ công, giảm dần đầu tƣ của khu vực Nhà nƣớc. Vốn khu vực ngoài nhà nƣớc chiếm tỷ 

trọng ngày càng cao và tăng nhanh cho thấy nỗ lực của Tỉnh trong công tác thu hút đầu tƣ và các 

chính sách ƣu đãi, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Cụ thể: Vốn khu vực ngoài nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 18,7%/năm, tỉ trọng 

vốn khu vực ngoài nhà nƣớc trong cơ cấu tổng vốn tăng từ 52,29% (năm 2010) lên 73,18% 

(năm 2020), chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tổng vốn. Vốn khu vực nhà nƣớc tăng bình quân 

3,86%/năm, tỷ trọng vốn khu vực nhà nƣớc giảm nhanh từ 45,79% (năm 2010) xuống còn 

16,82% (năm 2020). Vốn khu vực FDI tăng mạnh trong thời kỳ 2011-2020, bình quân 

35,43%/năm, tỷ trọng vốn khu vực FDI tăng từ 1,92% (năm 2010) lên 10% (năm 2020). Mạng 

lƣới các chi nhánh ngân hàng thƣơng mại, các tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng kể cả ở thành thị 

và nông thôn, hiệu quả và chất lƣợng của các hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán qua hệ 

thống ngân hàng có nhiều tiến bộ, đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động các 

nguồn vốn xã hội. Tuy nhiên, so với các địa phƣơng vùng ĐBSH, quy mô mở rộng VĐTXH 

của Tỉnh còn tƣơng đối thấp. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là từ công tác xúc tiến thu hút đầu 

tƣ của Tỉnh còn hạn chế. Cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng, nhất là cơ chế xã hội hóa các 

nguồn lực, chƣa đƣợc thực hiện có hiệu quả. Do đó, chƣa thu hút đƣợc nhiều doanh nghiệp, tập 

đoàn kinh tế trong nƣớc và quốc tế có tiềm lực mạnh đầu tƣ các dự án lớn, trọng điểm vào địa 

bàn. Chƣa thực hiện đƣợc nhiều dự án đầu tƣ theo hình thức PPP để tranh thủ nguồn vốn của các 

thành phần kinh tế, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nƣớc. Việc thực hiện các thủ tục hành 

chính về đất đai, đầu tƣ còn chậm. Công tác xúc tiến đầu tƣ hiệu quả chƣa cao. Về khách quan, 

vị trí địa lý của Tỉnh ít thuận lợi so với các địa phƣơng trong khu vực là một trong những nguyên 

nhân gây khó khăn trong thu hút đầu tƣ. 

- So sánh chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn của Nam Định với các Tỉnh khác trong vùng 

ĐBSH, đánh giá Tỉnh Nam Định cũng đã thực hiện tốt hơn việc đa dạng hóa nguồn đầu tƣ từ 
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khu vực ngoài nhà nƣớc. Theo đó, tỷ trọng vốn đầu tƣ Tỉnh từ khu vực ngoài nhà nƣớc tăng gần 

21 điểm % trong giai đoạn 2011-2020, vƣợt xa mức chuyển dịch trung bình toàn vùng (trên 6 

điểm%). Tuy nhiên, đối với nguồn vốn FDI, tỷ trọng vốn đầu tƣ từ khu vực FDI của Tỉnh còn 

hạn chế, chỉ tăng khoảng 8 điểm % trong giai đoạn 10 năm 2011-2020, thấp hơn mức trung bình 

vùng ĐBSH tƣơng ứng trong giai đoạn (khoảng 9 điểm%). 

Hình 21. Cơ cấu vốn đầu tư theo thành phần kinh tế Nam Định (%) 

 
(Nguồn: Tính toán từ NGTK Tỉnh Nam Định) 

- Số dự án FDI đƣợc cấp phép tăng nhanh trong vài năm gần đây, tập trung chủ yếu ở 
lĩnh vực chế biến, chế tạo đã tác động tích cực, thức đẩy mạnh tăng trƣởng kinh tế của Tỉnh. 
Tũy kế đến năm 2020, số dự án FDI đƣợc cấp phép là 140 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 
3.332,5 triệu USD và tổng số vốn thực hiện là 364,1 triệu USD. Các dự án FDI tăng nhanh 
trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là năm 2017, số lƣợng dự án cũng nhƣ tổng vốn đăng ký 
FDI vào Tỉnh Nam Định đạt 17 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt 2.136 tỷ USD. Các dự án 
FDI chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, với tổng số dự án lũy kế còn 
hiệu lực đến ngày 31/12/2020 là 104 dự án, chiếm 86,7% trong tổng số dự án FDI của Tỉnh. 
Nhìn chung, các dự án FDI đều tập trung vào việc sử dụng lao động có trình độ thấp, chƣa dựa 
nhiều vào tri thức, khoa học và công nghệ và lao động có kỹ năng. Các đối tác đầu tƣ chủ yếu 
với số lƣợng dự án FDI nhiều là Trung Quốc (29 dự án), Hàn Quốc (28 dự án), Hồng Kông 
(23 dự án), Hoa Kỳ (8 dự án),… Singapore chỉ đầu tƣ 2 dự án tại Nam Định song tổng số vốn 
đăng ký lên đến 2152,2 triệu USD, chiếm hơn 60% tổng số vốn đăng ký FDI của Tỉnh. 

Hình 22. Đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép vào Nam Định giai đoạn 2010-2020 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ NGTK Tỉnh Nam Định 2020) 

- So với các Tỉnh khác trong vùng, thu hút FDI của Tỉnh mặc dù đã tăng nhƣng còn hạn 

chế, số dự án FDI và tổng vốn (lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2020) chỉ chiếm 

1,1% và 3,2% trong tổng số dự án vùng ĐBSH. Vị trí địa lý không thuận lợi so với các địa 

phƣơng trong vùng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong thu hút đầu tƣ của 
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Tỉnh. Ngoài ra, thu hút đầu tƣ cũng gặp nhiều khó khăn do các vƣớng mắc đất đai và đầu tƣ 2; 

việc đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN, CCN chƣa đáp ứng tiến độ thu hút, thiếu quỹ 

đất sạch đáp ứng nhà đầu tƣ;… 

Hình 23. FDI  được cấp phép các Tỉnh ĐBSH (trừ Hà Nội
3
) (lũy kế DA còn hiệu lực đến ngày 31/12/2020) 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ NGTK địa phương ) 

- Đối với cơ cấu vốn đầu tƣ phân theo ngành kinh tế, VĐTXH tập trung phần lớn trong 

khu vực dịch vụ (chiếm tới 70% tổng vốn), tỷ lệ vốn đầu tƣ cho khu vực công nghiệp – xây 

dựng và NLTS còn tƣơng đối thấp so với đóng góp của ngành trong  GRDP toàn Tỉnh.  

Hình 24. Cơ cấu vốn đầu tư theo 3 khu vực kinh tế (%) 

 
 (Nguồn: Tổng hợp từ NGTK Tỉnh Nam Định năm 2020) 

 (1) Vốn đầu tƣ của khu vực CNXD tăng bình quân 14,4%/năm giai đoạn 2011-2020, 

từ 2,6 nghìn tỷ đồng năm 2010 lên 9,9 nghìn tỷ đồng năm 2020 (tăng gần 4 lần) (theo giá hiện 

hành), xu hƣớng tăng nhanh hơn trong giai đoạn 2016-2020 với mức tăng bình quân mỗi năm 

đạt 16,2% (giai đoạn 2011-2015 tăng 12,5%/năm). Tỷ trọng vốn đầu tƣ trong khu vực CN -

XD tăng lên chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế của Tỉnh.  

(2) VĐTXH trong khu vực NLTS năm 2020 đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 

2,4 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trƣởng vốn đầu tƣ tăng nhanh trong giai đoạn 2016-

2020, đạt 13,1%/năm, cao hơn hẳn so với tốc độ tăng 1,2% của giai đoạn 5 năm trƣớc đó. Tuy 

nhiên, VĐTXH vào khu vực NLTS còn khá nhỏ, tập trung cho xây dựng nông thôn mới và tái 

cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

2.1.1.e. Tình hình phát triển doanh nghiệp 

- Số lƣợng doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh Nam Định tăng nhanh 

giai đoạn 2011-2020. Năm 2020, toàn Tỉnh có 6.062 toàn Tỉnh có 6.061 DN đang hoạt động, 

                                           
2
 Các dự án FDI thực hiện ngoài KCN, CCN bị vướng mắc khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất do pháp luật đất đai  hông cho phép nhà đầu tư 

nước ngoài nhận chuyển nhượng đất của hộ gia đình cá nhân. 
3
 Hà Nội vƣợt xa các Tỉnh khác về số dự án cũng nhƣ tổng vốn đăng ký FDI, chiếm gần 58% số dự án FDI toàn vùng và trên 32% tổng vốn đăng ký toàn vùng 

(lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2020) 
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gấp 2,2 lần năm 2011.  

- Phân theo loại hình kinh tế, khu vực ngoài Nhà nƣớc có số lƣợng DN (DN) đang hoạt 

động lớn nhất, với gần 6.000 DN năm 2020, cao gấp 2,2 lần so với năm 2011 và luôn chiếm 

trên 97% trong tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh Nam Định. Số lƣợng DN Nhà 

nƣớc có xu hƣớng giảm dần, từ 40 DN năm 2011 xuống còn 28 DN năm 2020, theo đó, tỷ 

trọng DN của khu vực này cũng giảm từ 1,5% xuống còn 0,5% trong cùng giai đoạn. Ngƣợc 

lại, khu vực FDI có số lƣợng DN tăng nhanh, tăng khoảng 5 lần trong giai đoạn 10 năm từ 

2011-2020, với 101 DN và chiếm 1,7% trong tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định năm 2020.  

- Theo ngành kinh tế, năm 2020 khu vực dịch vụ có số DN hoạt động nhiều nhất với 

3.278 DN, chiếm 54,1%. Các DN dịch vụ chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa 

ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (2.143 DN); vận tải kho bãi (383 DN), hoạt động 

chuyên môn, khoa học và công nghệ (243 DN, trong đó chủ yếu liên quan đến hoạt động kiến 

trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật); dịch vụ lƣu trú và ăn uống (123 DN),… Khu vực công 

nghiệp và xây dựng năm 2020 có 2.679 DN, chiếm 44,2% trong tổng số DN trên địa bàn Tỉnh 

và phần lớn là DN thuộc ngành chế biến chế tạo (1.804 DN, trong đó có 482 DN sản xuất từ 

kim loại đúc sẵn, 283 DN sản xuất trang phục, 132 DN dệt, 128 DN chế biến gỗ và sản xuất 

sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, 87 DN sản xuất, chế biến thực phẩm,…) và xây dựng (843 DN). Khu 

vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 104 DN, chiếm 1,7%. 

Bảng 16. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm 
STT Khu Vực & Thành phần 2011 2015 2020 

 CHUNG 2726 3335 6061 

1 Theo loại hình KT    

 Nhà nƣớc 40 40 28 

 Ngoài Nhà nƣớc 2666 3245 5932 

 FDI 20 50 101 

2 Theo khu vực KT    

 NLTS 29 51 104 

 CN-XD 1203 1498 2679 

 DV 1494 1786 3278 
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020) 

- Qua phân tích tình hình thực tế có thể thấy, DN trên địa bàn Tỉnh chủ yếu có quy mô 

nhỏ và siêu nhỏ. Theo quy mô lao động, năm 2020, trên 70% số DN trên địa bàn Tỉnh là DN 

có số lƣợng lao động dƣới 10 ngƣời (4.291 DN); DN có từ 10-199 lao động chiếm khoảng 

27,1% với 1.640 DN; DN có từ 200 lao động trở lên chỉ chiếm 2,1% với khoảng 130 DN. 

Theo quy mô vốn, có 51,1% DN trên địa bàn Tỉnh Nam Định có vốn đầu tƣ từ 1 tỷ đến dƣới 

10 tỷ đồng, và khoảng 35,8% DN có vốn từ 10 tỷ đồng đến dƣới 200 tỷ đồng. 

- Số DN tăng nhanh đã giải quyết đƣợc việc làm và nâng cao thu nhập cho ngƣời lao 

động. Giai đoạn 2011-2020, bình quân mỗi năm các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh thu hút 

150.614 lao động, tăng bình quân 5,9%/năm. Theo loại hình DN, bình quân năm khu vực DN 

ngoài  nhà  nƣớc  thu  hút  nhiều  lao  động  nhất  với 99.527 lao động, chiếm 66,1% tổng lao 

động toàn bộ khu vực DN, tăng bình quân 2,3%/năm; DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 41.759 

lao động, chiếm 27,7%, tăng bình quân 19,5%/năm; DN nhà nƣớc 9.328 lao động, chiếm 

6,2%, giảm 4,1%/năm. Theo khu vực kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng thu hút 
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123.129 lao động, chiếm 81,7% lao động toàn bộ khu vực DN, tăng bình quân 6,5%/năm; các 

DN dịch vụ 25.081 lao động, chiếm 16,7%, tăng bình quân 3,1%/năm; các doanh nghiệp nông, 

lâm nghiệp và thủy sản 2.404 lao động, chiếm 1,6%, tăng 1,5%/năm. Hình 25. Số lượng doanh 

nghiệp đang hoạt động theo quy mô năm 2020 

  
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020) 

- Số lƣợng lao động đang làm việc trong DN cũng tăng nhanh từ 115,3 nghìn lao động 

năm 2011, lên 186,6 nghìn lao động năm 2020, bình quân 31 lao động/ DN, giảm 11 lao động/ 

DN so với năm 2011. Theo loại hình kinh tế, với số lƣợng DN lớn nhất, số lƣợng lao động 

đang làm việc trong các DN ngoài Nhà nƣớc cũng lớn nhất với số lƣợng 103,6 nghìn lao động, 

chiếm 55,5% tổng số lao động đang làm việc trong DN năm 2020. Tuy nhiên, số lƣợng lao 

động bình quân một DN của khu vực ngoài Nhà nƣớc là thấp nhất và cho thấy xu hƣớng đang 

giảm, từ 33 lao động xuống còn 17 lao động giai đoạn 2011-2020, cho thấy số lƣợng DN khu 

vực ngoài Nhà nƣớc tăng nhanh, nhƣng chủ yếu là DN nhỏ và siêu nhỏ. Số lƣợng DN FDI 

thấp hơn rất nhiều so với DN ngoài Nhà nƣớc, song khu vực này thu hút nhiều lao động tham 

gia, bình quân 753 lao động/ DN năm 2020. Khu vực Nhà nƣớc với số lƣợng DN đang hoạt 

động ít nhất cũng nhƣ số lao động đang làm việc trong các DN này là thấp nhất, song có thể 

thấy, quy mô của các DN Nhà nƣớc là khá lớn với số lƣợng lao đông bình quân là 249 lao 

động/ DN năm 2020. Theo khu vực kinh tế, sử dụng nhiều lao động nhất là khu vực công 

nghiệp và xây dựng với 157.666 lao động, bình quân 59 lao động/ DN, chiếm 84,5% tổng số 

lao động đang làm việc trong DN năm 2020. Mặc dù có số lƣợng DN đang hoạt động lớn hơn 

so với DN công nghiệp – xây dựng, song các DN dịch vụ có số lƣợng lao động đang làm việc 

thấp hơn, chỉ 26.346 ngƣời, chiếm 14,1%, với bình quân 8 lao động/ DN. Khu vực nông, lâm 

nghiệp và thuỷ sản 2.615 ngƣời, chiếm 1,4% tổng số lao động đang làm việc trong các DN.  

Bảng 17. Số lao động trong doanh nghiệp thời điểm 31/12 hàng năm (người) 

 2011 2020 

 Số DN Số LĐ Số LĐ/DN Số DN Số LĐ Số LĐ/DN 

CHUNG 2.726 115.280 42 6.061 186.627 31 

Theo loại hình KT 

Nhà nƣớc 40 12.931 323 28 6.964 249 

Ngoài Nhà nƣớc 2666 88.451 33 5932 103.570 17 

FDI 20 13.898 695 101 76.093 753 

Theo khu vực KT 

NLTS 29 2.209 76 104 2.615 25 

CN-XD 1203 90.660 75 2679 157.666 59 

DV 1494 22.411 15 3278 26.346 8 
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Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020 

2.1.1.g. Môi trường đầu tư, kinh doanh 

Nam Định đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của Tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Điểm số PCI 

của Tỉnh gần nhƣ liên tục đƣợc cải thiện, từ 52,2 năm 2012 lên đến 63,1 điểm năm 2020. Năm 

2020, một số chỉ tiêu thành phần trong PCI của Tỉnh đƣợc cải thiện so với năm 2015 nhƣ chi 

phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý. Đặc biệt, chỉ tiêu về gia nhập thị 

trƣờng của Tỉnh Nam Định luôn duy trì điểm số cao(4). Tỉnh đã tích cực thực hiện cải cách hành 

chính, tạo môi trƣờng thông thoáng, giảm bớt chi phí cho ngƣời dân và doanh nghiệp.  

- Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/6/2016 của Tỉnh Nam Định về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tƣ giai đoạn 2016-

2020; công tác cải cách hành chính của Tỉnh đã có nhiều sự chuyển biến tích cự và rõ nét, nhất 

là thủ tục hành chính. Giai đoạn 2016-2020, Tỉnh đã đơn giản hóa trên 210 thủ tục, tất cả các 

thủ tục đều đƣợc công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử theo quy định; tích cực triển khai 

xây dựng chính quyền điện tử; hoàn thành thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên 

trục liên thông văn bản quốc gia; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, đƣợc Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là một trong 7 

Tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 4 cao nhất toàn quốc. 

  
Hình 26. Điểm PCI các Tỉnh ĐBSH năm 2020 Hình 27. Điểm số PCI Nam Định 2015 và 2020 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo PCI) 

- Tuy nhiên, mức độ cải thiện về năng lực cạnh tranh của Tỉnh còn hạn chế, thứ hạng PCI 

của Tỉnh giai đoạn 2011-2020 chủ yếu nằm trong nhóm trung bình – khá và thuộc nhóm có năng 

lực cạnh tranh thấp so với các Tỉnh khác trong vùng. Bảng xếp hạng PCI năm 2020, 11 Tỉnh 

trong vùng ĐBSH đều có xếp hạng từ mức trung bình trở lên. Nam Định chỉ hơn điểm PCI của 

Ninh Bình, Hƣng Yên, Hải Dƣơng và cùng với Hà Nam vẫn nằm trong nhóm xếp hạng trung 

bình về chỉ số cạnh tranh. Bảng xếp hạng này nhìn chung có thể thấy, nỗ lực cải thiện năng lực 

cạnh tranh của Nam Định còn ít nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân chủ quan có thể 

                                           
4
 Chỉ số PCI đo lƣờng chất lƣợng điều hành kinh tế của chính quyền cấp Tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực 

kinh tế tƣ nhân. Theo đó, một địa phƣơng đƣợc coi là có chất lƣợng điều hành tốt khi có: 1) Chi phí gia nhập thị trƣờng thấp; 2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng 

đất ổn định; 3) Môi trƣờng kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; 4) Chi phí không chính thức thấp; 5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực 

hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; 6) Môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng; 7) Chính quyền Tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho 

doanh nghiệp; 8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lƣợng cao; 9) Chính sách đào tạo lao động tốt; và 10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu 

quả và an ninh trật tự đƣợc duy trì. 
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kể đến là công tác cải cách hành chính của Tỉnh, mặc dù đã đƣợc cải thiện nhƣng vẫn chƣa đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chỉ số PAR Index của Tỉnh Nam Định năm 2020 đạt 82,57%, thấp 

hơn trung bình cả nƣớc, xếp 47/63 Tỉnh, thành phố, và giảm 8 bậc so với năm 2019
5
.  

- Công tác cải cách hành chính của Tỉnh còn nhiều tồn tại, không đạt tiêu chí về thực hiện 

sáng kiến; tính đồng bộ, tính kịp thời, tính hợp lý, tính khả thi của công tác xây dựng và tổ chức 

thực hiện văn bản pháp luật chƣa cao; chậm công khai thủ tục hành chính về công chức, viên 

chức trên cổng, trang thông tin điện tử, chƣa công khai đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính; công tác cải cách bộ máy hành chính cấp huyện, sở chƣa đạt kết quả cao; công tác 

tuyên truyền, hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ công, dịch vụ bƣu chính công ích hiệu quả chƣa cao. 

- Điểm sáng trong cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh thời gian qua của Nam Định là 

hiệu quả quản trị và hành chính công. Xếp hạng chỉ số PAPI6 của Tỉnh Nam Định gần nhƣ luôn 

nằm trong nhóm cao nhất cả nƣớc giai đoạn 2011-2020. Trong đó, các chỉ tiêu thành phần về 

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ công 

của Tỉnh đạt điểm cao và gần nhƣ đạt mức cao nhất cả nƣớc.  

  

Hình 28. Điểm PAPI các Tỉnh ĐBSH năm 2020 Hình 29. Điểm số thành phần PAPI Nam Định so với điểm cao 

nhất năm 2020 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo PAPI) 

Tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch hóa thông tin; ngƣời dân dễ 

dàng tiếp cận các thông tin về chế độ, chính sách ảnh hƣởng trực tiếp đến ngƣời dân, về thủ tục 

hành chính công; công khai danh sách hộ nghèo, ngân sách địa phƣơng, quy hoạch sử dụng đất 

và giá đất. Tuy nhiên, chất lƣợng môi trƣờng của Tỉnh còn thấp, ngƣời dân của Tỉnh đánh giá 

thấp chất lƣợng không khí và đánh giá rất thấp chất lƣợng nguồn nƣớc sinh hoạt tại nơi cƣ trú; 

đồng thời phản ánh tỉnh trạng nhiều doanh nghiệp địa phƣơng còn trốn tránh, không thực hiện 

đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

Nhƣ vậy, nỗ lực trong cải thiện môi trƣờng đầu tƣ và nâng cao năng lực cạnh tranh là 

một điểm sáng của Tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2011-2020. Điểm số PCI của Tỉnh gần nhƣ 

liên tục đƣợc cải thiện. Chỉ số PAPI cũng gần nhƣ luôn nằm trong nhóm cao nhất cả nƣớc 

trong cùng giai đoạn. Đặc biệt sau khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/6/2016 của 

                                           
5
 https://sonoivu.namdinh.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/nhin-lai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tinh-nam-dinh-nam-2020-ket-qua-dat-

duoc-va-nhung-ton-tai-han-che-1797 

6 Chỉ số PAPI đo lƣờng hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của ngƣời dân khi tƣơng tác với các cấp chính quyền địa 

phƣơng.  
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Tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và 

thu hút đầu tƣ giai đoạn 2016-2020; công tác cải cách hành chính của Tỉnh đã có nhiều sự 

chuyển biến tích cự và rõ nét, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, so với mặt bằng 

chung của các Tỉnh trong vùng ĐBSH, nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh của Nam Định còn 

ít nhiều hạn chế do những tồn tại trong công tác cải cách hành chính. 

2.1.1.h. Tình hình xuất nhập khẩu  

Đến năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh Nam Định đạt 2.092,9 triệu USD, 

tăng gấp 8,2 lần so với kim ngạch xuất khẩu năm 2010, tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 

23,4%/năm. Tăng trƣởng xuất khẩu của Tỉnh gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 2016-2020 

do những tác động từ suy giảm thƣơng mại thế giới và dịch Covid-19 trong năm 2020, tốc độ 

tăng trƣởng xuất khẩu của Tỉnh chỉ đạt 16,4%/năm giai đoạn này. Tuy nhiên, tốc độ tăng 

trƣởng xuất khẩu của Tỉnh Nam Định đạt mức cao hơn so với bình quân cả nƣớc (14,6%/năm) 

và vùng ĐBSH (18,8%) trong cùng giai đoạn. Kết quả này đang vƣợt xa so với mục tiêu đặt ra 

trong Quy hoạch thƣơng mại của Tỉnh tới năm 2020 là tăng trƣởng đạt 12,2-13,2%/năm giai 

đoạn 2011-2015 và 13-13,5%/năm giai đoạn 2016-2020.  

Kim ngạch nhập khẩu của Tỉnh Nam Định đến năm 2020 là 1.184,3 triệu USD, tăng 

gấp 5,5 lần so với quy mô năm 2010 và có mức tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2011-2020 là 

18,5%/năm. Cán cân thƣơng mại duy trì mức xuất siêu từ 38,5 triệu USD năm 2010 lên 908,6 

triệu USD, đóng góp tới 27,4% vào tăng trƣởng kinh tế của Tỉnh. 

2.1.1.k. Liên kết kinh tế 

Với vị trí ở trung tâm vùng Nam ĐBSH, trong vùng ảnh hƣởng của tam giác tăng 

trƣởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ, thuận lợi kết nối 

với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế, các Tỉnh lân cận. Tỉnh có đa dạng nhiều thế mạnh, 

nhƣ truyền thống về một số ngành nghề truyền thống, có nhiều tài nguyên du lịch, lợi thế trong 

phát triển một số ngành nghề công nghiệp: dệt, dƣợc phẩm, chế biến gỗ; sản phẩm nông 

nghiệp phong phú, đa dạng và có mức tăng trƣởng khá ổn định trong giai đoạn 2011-2020. 

Tỉnh cũng có 72km đƣờng bờ biển, tạo điều kiện phát triển vùng kinh tế ven biển. Hoạt động 

sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề của khu vực dân doanh đang đƣợc mở rộng, tỷ 

trọng vốn khu vực ngoài nhà nƣớc đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tƣ của 

Tỉnh và đang trong xu hƣớng tăng lên. Thời gian qua, tƣ duy về liên kết vùng và nội vùng đã 

đƣợc các cấp chính quyền khá quan tâm.  

Tuy nhiên, kết quả thực hiện kinh tế của Tỉnh còn hạn chế so với mặt bằng các Tỉnh 

trong Vùng ĐBSH, tốc độ tăng trƣởng kinh tế, thu nhập bình quân ở mức thấp, quy mô lao 

động giảm, một số ngành, thế mạnh của Tỉnh chƣa thực sự đƣợc phát huy. Điều này, phần nào 

là do Tỉnh chƣa tận dụng đƣợc nhiều thế mạnh từ liên kết kinh tế nội Tỉnh và với các Tỉnh 

trong vùng. Hạ tầng giao thông liên Tỉnh nối Nam Định với những sân bay, cảng biển quốc tế 

còn chƣa có nhiều tác dụng. Những ngành nghề thế mạnh, sản phẩm truyền thống hay lợi thế 

cạnh tranh khác của Nam Định chƣa đƣợc phát huy. Vai trò của Nam Định khá mờ nhạt trong 

trong chuỗi kết nối các sản phẩm đƣợc coi là thế mạnh hiện nay của Nam Định  hiện nay. 

Chuỗi du lịch biển, du lịch tâm linh, đều là những lĩnh vực cần sự liên kết giữa các Tỉnh còn 

chƣa thực sự đem lại hiệu quả.  

2.1.2. Hiện trạng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế 
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 2.1.2.a. Nông Lâm nghiêp - Thủy sản 

a). Lĩnh vực Nông nghiệp Trồng trọt: 

(1).Tiềm năng phát triển: Theo kết quả phúc tra, chỉnh lý, biên tập, xây dựng bản đồ đất 

tỷ lệ 1/50.000 (theo hệ thống phân loại phát sinh) năm 2005 của Viện Quy hoạch và Thiết kế 

Nông nghiệp cho thấy tài nguyên đất Tỉnh Nam Định gồm 5 nhóm và 13 loại (đơn vị chú dẫn 

bản đồ) đất với 135.582 ha tƣơng đƣơng 82,8% tổng diện tích tự nhiên toàn Tỉnh, trong đó nhóm 

đất phù sa chiếm tỷ trọng diện tích lớn nhất (89.584,9 ha bằng 54,7% DTTN toàn Tỉnh); nhóm  

đất  mặn  xếp thứ 2 về  quy  mô diện  tích  với 41.015,3 ha (25,1% DTTN toàn Tỉnh); ba nhóm  

đất còn lại là cồn cát trắng, đất phèn và đất xói mòn trơ sỏi đá có quy mô diện tích nhỏ. Nam 

Định sở hữu đầy đủ đặc điểm khí hậu của khu vực nhiệt đới gió mùa nóng ẩm hay mƣa, có 4 

mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu và Đông. Hệ thống thủy văn với 2 hệ thống chính là sông Hồng, sông 

Đáy chảy qua Nam Định theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam và thuộc phần hạ lƣu nên lòng sông 

thƣờng rộng và không sâu, tốc độ dòng chảy chậm hơn phía thƣợng lƣu, ngoài ra Tỉnh Nam 

Định còn có những chi lƣu của sông Hồng chảy sang sông Đáy hoặc đổ ra biển. Sông Đào làm 

giới hạn quy ƣớc cho hai vùng Nam Bắc, sông Ninh Cơ đổ ra cửa Lác, sông Sò đổ ra cửa Hà 

Lạn. Từ các lợi thế nêu trên, cho thấy Tỉnh Nam Định có thể phát triển một nền nông nghiệp đa 

dạng và phong phú với nhiều sản phẩm cây trồng và vật nuôi; trong đó đặc biệt là phát triển các 

loại cây ăn lƣơng thực (lúa, lúa giống, lúa đặc sản...), các loại rau, củ, chăn nuôi, thủy sản tập 

trung (tôm thẻ, tôm sú, ngao….) quy mô lớn và đa dạng hóa các sản phẩm nông sản, thủy sản 

mang tính đặc trƣng của địa phƣơng.  

 (2)Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành: Trong 10 năm (2010-2020), sản xuất 

nông lâm nghiệp và thủy sản Tỉnh đã đạt đƣợc kết quả to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội và 

bảo vệ môi trƣờng. Giá trị sản xuất của ngành (giá so sánh năm 2010) tăng từ 15.369 tỷ đồng 

năm 2010 lên 17.765 tỷ đồng (2015) và lên 20.350 tỷ đồng (2020). Tốc độ tăng trƣởng bình 

quân thời kỳ 2011 - 2020 là 2,85%. Cơ cấu trong những năm gần đây chuyển dịch theo hƣớng 

tăng dần tỷ trọng của lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giảm dần tỷ trọng của lĩnh vực lâm nghiệp. 

Nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy 

sản. Năm 2010, cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là: Nông nghiệp 84,46% (trong đó 

trồng trọt: 50,44%, chăn nuôi: 29,45%, dịch vụ 4,57%); lâm nghiệp 0,30%; thủy sản 15,24%. 

Năm 2020 Nông nghiệp chiếm: 69,60% (trong đó trồng trọt: 29,67%, chăn nuôi: 35,47%, dịch 

vụ 4,46%);  lâm nghiệp 0,13% và  thủy sản là 30,27%. 

Bảng 18.  Cơ cấu kinh tế ngành Nông lâm nghiệp, thủy sản 

STT Nhóm chỉ tiêu chính 2010 2011 2015 2020 

1 Nông nghiệp 84,5 84,4 75,29 69,60 

- Trồng trọt  50,44 46,75 36,47 29,67 

- Chăn nuôi 29,45 33,69 32,08 35,47 

- Dịch vụ 4,57 3,97 6,74 4,46 

2 Lâm nghiệp 0,3 0,26 0,23 0,13 

3 Thủy sản 15,2 15,3 24,48 30,27 

Nông nghiệp đã và đang phát triển theo hƣớng nâng cao năng suất, chất lƣợng và hiệu 

quả, gắn với tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các mô hình liên kết và xây dựng các vùng 

sản xuất tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao. Tốc độ tăng GTSX bình quân giai đoạn 2011 - 
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2020 ƣớc đạt 1,70%/năm, trong đó, giá trị thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt năm 2020 đạt 

119,29 triệu đồng/ha, tăng 17,32 triệu/ha so với năm 2015 (Theo số liệu Cục Thống kê Tỉnh: giá 

trị 01 ha đất trồng trọt năm 2015 là 101,97 triệu/ha, năm 2020 là 119,29 triệu/ha).  

Biểu đồ 8. Tổng quan ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản giai đoạn 2015-2020 

 
 (3) Diện tích và sản lượng: 

- Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng cây hàng năm 2020 đạt 176.053 ha; trong đó Lúa 

145.376 ha, sản lƣợng: 883.160 tấn; Ngô 3.277 ha, sản lƣợng 16.671 tấn; lạc 5.179 ha, sản lƣợng 

23.061 tấn; khoai lang 1.195ha, sản lƣợng 14.522 tấn; Mía 93 ha, sản lƣợng 2.923 tấn; Rau, đậu 

các loại 15.154 ha, sản lƣợng 252.215 tấn; Cây khoai tây: Diện tích 1.868 ha; Hoa các loại: Diện 

tích 1.279 ha (1.279 ha là diện tích hoa và cây cảnh đƣợc thống kê là cây lâu năm).   

- Cây lâu năm: Theo kết quả thống kê đât đai năm 2020, diện tích đất trồng cây lâu năm 

là 8.483,39 ha, tuy nhiên diện tích này bào gồm cả diện tích đất cây lâu xen trong khu dân cƣ (đất 

cây lâu năm gắn với đất ở của hộ gia đình),Trong đó: Diện tích đất canh tác cây lâu năm chuyên 

canh năm 2020 (diện tích thực tế sản xuất) là 6.679 ha, tăng 1.529 ha so với năm 2010, trong đó: 

Cây cam, chanh, quýt, bƣởi và cây có múi khác là 971 ha; nhãn, vãi 515 ha; cây ăn quả khác 766 

ha (Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh năm 2020). 

 (4). Tỉnh tỉnh phát triển: Với mục tiêu phát triển sản xuất lƣơng thực nhằm đảm bảo an 

ninh lƣơng thực và sản xuất hàng hóa, Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sử dụng 

giống mới có năng suất, chất lƣợng cao. Đƣa vào sản xuất bộ giống có năng suất, chất lƣợng 

khá, có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trƣờng và thích ứng với BĐKH: (1)  Giống lúa: 

Nhị ƣu 838, CT16, TX111, Lai thơm 6, Phúc thái 168, Bắc thơm 7, LP5, TBR225, TBR279, 

Nếp 97, Hƣơng cốm 4, Đài thơm 8, BC15 kháng đạo ôn...; (2) Giống ngô: Ngô lai LVN9, 

PAC339, C919, B9698, CP999; Ngô nếp HN88, HN68, MX6, AG500, Nếp nù; (3)  giống lạc: 

Trạm dầu 207, L18, Sán dầu 30, Sen; (4) Giống rau: các giống bí xanh đá (Lai số 1, Lai số 2, 

Thành Nông 1, Thành Nông 2); Bí sặt (AG99, HN999, PD999, QNP336); Cà chua nguyên liệu 

cho công nghiệp chế biến: Savior, Perfec 89, Tre Việt số 1, TN 005, TN 267; (5) giống khoai tây 

Đức, Hà Lan, Atlantic; (6) Giống hoa Hồng, hoa Cúc, hoa Ly…nhờ đó đã tạo ra các sản phẩm 

khác biệt, đặc trƣng từng vùng, có giá trị và cạnh tranh cao.. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: Từ năm 2014-2020, toàn Tỉnh đã chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, thủy sản trên đất lúa là 8.854,42 ha, trong đó: (1) Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

từ đất trồng lúa sang cây hàng năm là 3.270,1 ha; chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng 

các cây rau màu có giá trị và hiệu quả cao nhƣ: lạc, cà chua, bí xanh, hoa, rau các loại,…(2) 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm là 303,8 ha. (3) Chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 5.280,3 ha. 

Toàn Tỉnh đã xây dựng 396 “Cánh đồng lớn” với diện tích 21.780 ha; trong đó vụ Xuân 

220 mô hình, diện tích 12.274 ha; vụ Mùa 162 mô hình lúa với diện tích 9.013 ha; vụ Đông 14 
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mô hình rau màu, diện tích 493 ha. Phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp theo quan điểm đầu tƣ 

thâm canh, cải tạo vƣờn cây già cỗi bằng những giống mới có năng suất, chất lƣợng cao, mở 

rộng diện tích theo quy hoạch ở những vùng có điều kiện, lợi thế. Đến năm 2020, toàn Tỉnh có 

6.679 ha đất trông lâu năm năm, trong đó có 4.243 ha đất trồng cây ăn quả. 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) vào 

sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lƣợng, giá trị và sức cạnh tranh của sản 

phẩm trên thị trƣờng; (1) Về giống: Đã đƣợc nhân rộng, nhanh diện tích sản xuất các giống lúa, 

các giống rau màu chất lƣợng cao; đồng thời khảo nghiệm, đánh giá và lựa chọn bổ sung vào cơ 

cấu sản xuất nhiều giống mới có năng suất, chất lƣợng cao và chống chịu sâu bệnh và thích ứng 

tốt hơn với BĐKH, nhƣ: Thiên Trƣờng 900, ĐH11; TBR 225, TBR279, Koji, CS6-NĐ, Hƣơng 

Cốm 4, Ngô lai PAC339, Ngô nếp HN88, khoai tây Jelly... Đã ứng dụng và nhân rộng công 

nghệ nông nghiệp hữu cơ của Nhật Bản vào sản xuất phân bón và sản xuất rau sạch, rau an toàn. 

Phục tráng và phát triển giống lúa tám ấp bẹ cổ truyền; (2) về công nghệ: Đã tiếp nhận chuyển 

giao thành công công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô tế 

bào thực vật và và phƣơng pháp khí canh, thực hiện thành công dự án xây dựng hệ thống sản 

xuất giống khoai tây sạch bệnh từ nguồn củ giống gốc sản xuất theo công nghệ khí canh quy mô 

công nghiệp đạt từ 1.000 -1.200 tấn giống xác nhận/ năm cung cấp 50% giống khoai tây sạch 

bệnh trên địa bàn Tỉnh.; (3) Về biện pháp kỹ thuật: Tiếp tục ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến 

nhƣ kỹ thuật che phủ nilon chống rét cho vụ xuân, sản xuất lạc phủ nilon, quy trình thâm canh 

lúa chất lƣợng cao, gieo thẳng lúa sạ hàng, mạ khay, mạ cấy,... góp phần tăng vụ, gối vụ giảm chi 

phí lao động, tránh thời tiết bất lợi. 

Chính sách phát triển nông nghiệp UDCNC giai đoạn 2011-2020: Xác định KHCN nhất 

là UDCNC trong nông nghiệp là giải pháp then chốt để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lƣợng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh 

của nông sản. Giai đoạn 2012 - 2020, Tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các đơn vị liên 

quan tập trung triển khai thực hiện các chính sách của Trung ƣơng nhƣ: Luật Công nghệ cao 

(CNC); Nghị Quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ; Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 

17/12/2012 phê duyệt Chƣơng trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC; Quyết định 

19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự công nhận doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng CNC. Tỉnh đã hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế để các doanh nghiệp nông nghiệp của Tỉnh 

triển khai các Dự án UDCNC vào sản xuất; tích cực triển khai các hoạt động thu hút doanh 

nghiệp đầu tƣ CNC vào lĩnh vực nông nghiệp của Tỉnh (1) Hỗ trợ Công ty VinEco thuộc Tập 

đoàn VinGroup thực hiện Dự án đầu tƣ và đi vào sản xuất rau sạch UDCNC tại huyện Xuân 

Trƣờng với quy mô 140 ha từ cuối năm 2016. Đến nay, do ảnh hƣởng của thiên tai (gió bão), 

việc sản xuất rau sạch gặp nhiều khó khăn, Công ty VinEco đã có văn bản gửi UBND huyện 

Xuân Trƣờng về việc chuyển hƣớng sang trồng cây dƣợc liệu. Hiện tại, vẫn sản xuất rau sạch 

với diện tích khoảng 25 ha gắn với việc khảo nghiệm, lựa chọn một số cây dƣợc liệu phù hợp; 

(2) Hỗ trợ Công ty CP rau quả sạch Ngọc Anh tích tụ đất đai đầu tƣ xây dựng cơ sở sản xuất rau 

UDCNC (thủy canh, nhà lƣới, ...) tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định; (3) Hỗ 

trợ nâng cao năng lực chọn tạo, sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa giống tại 

Công ty TNHH Cƣờng Tân”: Đã hỗ trợ đầu tƣ xây dựng hạ tầng ở các vùng sản xuất giống tập 

trung quy mô 70ha; mua sắm trang thiết bị, máy móc, trong đó có một số thiết bị công nghệ cao, 

phát triển 02 giống lúa thuần chất lƣợng cao mang thƣơng hiệu Nam Định là M1-NĐ, CS6-NĐ 
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(đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống chính thức); Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 

tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống của địa phƣơng 

nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, đồng thời bảo vệ những sản phẩm 

truyền thống của Tỉnh. 

(5). Nhận xét và đánh giá: Sản xuất Nông nghiệp đã có những chuyển biến tích cực theo 

sản xuất hàng hoá gắn với công nghiệp chế biến, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của Tỉnh, đảm bảo 

an ninh lƣơng thực và xuất khẩu với số lƣợng ngày càng tăng, nhất là các mặt hàng chủ lực;  

Hiệu quả sản xuất không ngừng tăng lên, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt ngày 

càng tăng, đời sống của ngƣời dân nông thôn đã đƣợc cải thiện rõ rệt. Nhiều cơ chế chính sách 

mới đƣợc ban hành, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tƣ vào sản xuất, bảo quản, chế 

biến nông sản áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, ứng dụng công nghệ cao. 

Sản xuất nông nghiệp UDCNC, sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hữu cơ; ứng dụng cơ 

giới hóa và sản xuất bƣớc đầu đã đạt đƣợc kết quả nhất định, tuy nhiên diện tích chƣa nhiều; các 

doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình mở rộng diện tích và thay đổi phƣơng thức canh tác còn chậm. 

Thị trƣờng tiêu thụ chƣa ổn định kể cả thị trƣờng trong nƣớc và nƣớc ngoài.  

Cơ sở hạ tầng đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu sản xuất, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ 

thuật, UDCNC để nâng cao chất lƣợng, sản lƣợng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm 

chủ lực nhƣ: lúa chất lƣợng cao, rau an toàn, hoa cây cảnh còn chậm. 

Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp chƣa đồng bộ, mối liên kết sản xuất, 

tiêu thụ và chế biến chƣa đƣợc chú ý đúng mức, các thông tin về thị trƣờng và xúc tiến thƣơng 

mại còn hạn chế.  

Những năm gần đây do điều kiện thời tiết khí hậu có nhiều thay đổi và không theo quy 

luật; mƣa, bão thƣờng xảy ra làm nhiều diện tích sản xuất bị ngập úng gây thiệt hại lớn cho các 

doanh nghiệp và nông dân; ảnh hƣởng tới sự đầu tƣ phát triển sản xuất theo quy hoạch.  

b). Lĩnh vực Chăn nuôi 

(1).Quy mô và sản lượng: Đến nay, Tỉnh Nam Định hiện hiện có trên 676 ngàn con gia 

súc, 8,9 triệu con gia cầm; sản lƣợng thịt hơi xuất chuồng đạt 192,23 ngàn tấn. Cụ thể kết quả 

chăn nuôi một số con chủ lực nhƣ sau: 

- Đàn trâu: Tốc độ phát triển trong những năm qua có xu hƣớng tăng dần, trung bình 10 

năm tăng 1,46%/năm. Năm 2010 đàn trâu toàn Tỉnh đạt 6.644 con, đến năm 2020 là 7.680 con 

tăng 1.036 con so với năm 2010. Chủ yếu sử dụng các giống trâu địa phƣơng. Đàn trâu tập trung 

nhiều ở các huyện Nghĩa Hƣng 1.733 con chiếm 22,6%; Ý Yên 1.167 con chiếm 15,2% tổng 

đàn trâu trong Tỉnh. 

- Đàn bò: Giai đoạn 2010- 2020 giảm từ 38.197 con xuống còn 28.427 con, đạt tốc độ 

bình quân giảm 2,91 %/năm. Đàn bò của Tỉnh chủ yếu là bò lai Sind nhƣng tỷ lệ máu Sind thấp, 

năm 2020 toàn Tỉnh  tỷ lệ bò lai Sind chiếm gần 100% tổng đàn bò. Do đặc điểm sinh thái và 

điều kiện địa lý, tập quán của từng vùng nên trâu bò phát triển không đồng đều ở tất cả các 

huyện, thành phố. Đàn bò tập trung ở các huyện Ý Yên 10,172 ngàn con chiếm 35,8%; Vụ Bản 

5,126 ngàn con chiếm 18,0% tổng đàn; Nam Trực 3,188 ngàn con chiếm 11,2%. 

- Đàn lợn: Năm 2020 tổng đàn lợn đạt 640.090 con, giảm bình quân 1,48%/năm giai 

đoạn 2010-2020. Nguyên nhân là do ảnh hƣởng của của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cơ cấu đàn 
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vật nuôi có sự dịch chuyển nhẹ theo hƣớng phát triển mạnh chăn nuôi gia cầm và các đối tƣợng 

khác để bù đắp nguồn cung thực phẩm.  

- Đàn gia cầm: Giai đoạn 2010- 2020 tốc độ tăng trƣởng đàn gia cầm 3,34%. Năm 2020 

đàn gia cầm đạt 8.925 nghìn con tăng 38,8% so với năm 2010; trong đó đàn gà 6.472 nghìn con 

chiếm 72,5%; đàn vịt, ngan ngỗng 2.358 nghìn con chiếm 26,4%, gia cầm khác 95 nghìn con 

chiếm 1,1% tổng đàn.  

- Về chăn nuôi đặc sản: Phong trào chăn nuôi dê thỏ, chăn nuôi đặc sản bắt đầu phát triển 

trong những năm gần đây đã góp phần đa dạng hoá giống vật nuôi và cung cấp sản phẩm cho 

nhu cầu tiêu dùng tại các nhà hàng, khách sạn trong và ngoài Tỉnh. Năm 2020 toàn Tỉnh có 110 

hộ nuôi dê với 10.800 con. 

 Bảng 19.  Đàn gia súc, gia cầm năm 2020 

STT Chỉ tiêu 
Đàn trâu 

(Con) 

Đàn trâu, bò 

(Con) 

Đàn lợn 

(Con) 

Đàn gia cầm 

(1.000 Con) 

 Toàn Tỉnh  7.680 28.427 640.090 8.925 

1 Thành phố Nam Định 75 490 3.859 126 

2 Huyện Mỹ Lộc 295 2.370 29.060 362 

3 Huyện Vụ Bản 985 5.126 37.408 840 

4 Huyện Ý Yên 1167 10.172 132.300 1.200 

5 Huyện Nghĩa Hƣng 1733 1.719 70.530 1.263 

6 Huyện Nam Trực 540 3.188 47.545 834 

7 Huyện Trực Ninh 586 1.099 81.328 1.054 

8 Huyện Xuân Trƣờng 790 956 63.550 690 

9 Huyện Giao Thuỷ 884 2.356 62.145 1.138 

10 Huyện Hải Hậu 625 951 112.365 1.418 
(Nguồn: NGTK2020) 

(2) Tình hình phát triển: Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong công tác giống, sản xuất thức 

ăn, thú y và các phƣơng thức tổ chức sản xuất chăn nuôi mới đƣợc ứng dụng vào sản xuất. Đã 

hình thành những trang trại chăn nuôi chuyên canh lợn hƣớng nạc, gia cầm, thuỷ cầm…với quy 

mô khá lớn; phƣơng thức nuôi công nghiệp và bán công nghiệp đang dần từng bƣớc thay thế 

phƣơng thức chăn nuôi truyền thống, vừa giải quyết việc làm, tăng thu nhập, vừa tích cực 

chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp. Chất lƣợng đàn gia súc, gia cầm đã đƣợc nâng cao; nhiều 

giống gia súc, gia cầm mới có năng suất, chất lƣợng cao đƣợc đƣa vào sản xuất trên địa bàn 

Tỉnh. Quy mô đàn trong nông hộ đƣợc mở rộng theo hƣớng sản xuất hàng hoá, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng trong Tỉnh, cung cấp cho thị trƣờng trong nƣớc và nguyên liệu cho các nhà máy chế 

biến thực phẩm xuất khẩu, từng bƣớc đƣa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông 

nghiệp với hình thức sản xuất chăn nuôi nhƣ sau: 

- Chăn nuôi nông hộ: Nhìn chung chăn nuôi của Tỉnh vẫn chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, phân 

tán hộ gia đình với các phƣơng thức khác nhau tùy thuộc vào quy mô và loại vật nuôi. Đây là 

hình thức chăn nuôi có từ lâu đời với mục đích tự cung tự cấp, đặc trƣng của phƣơng thức chăn 

nuôi này là đầu tƣ vốn và kỹ thuật chăn nuôi thấp, vật nuôi tự tìm kiếm thức ăn tự nhiên là 

chính,… Năng suất vật nuôi thấp, sản phẩm hàng hóa và hiệu quả kinh tế không cao; song, 

phƣơng thức chăn nuôi này lại phù hợp với nhu cầu của hầu hết các hộ gia đình nông thôn.  

- Chăn nuôi trang trại: Theo báo cáo rà soát của các huyện, thành phố, hiện trên địa bàn 

Tỉnh có 472 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định của Luật Chăn 
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nuôi (trong đó: 11 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 134 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và 327 

trang trại quy mô nhỏ). 

- Toàn Tỉnh có 39 cơ sở chăn nuôi đƣợc cấp giấy chứng nhận VietGAHP (23 cơ sở chăn 

nuôi lợn và 16 cơ sở chăn nuôi gia cầm), 41 cơ sở chăn nuôi đƣợc cấp giấy chứng nhận ATDB 

(38 cơ sở chăn nuôi lợn, 02 cơ sở chăn nuôi gia cầm, 01 cơ sở cấp xã); thí điểm 04 mô hình kinh 

tế tuần hoàn trong chăn nuôi lợn. 

- Một số mô hình chăn nuôi hữu cơ đã đƣợc hình thành, năng suất, chất lƣợng sản phẩm 

và ATTP chăn nuôi đƣợc cải thiện. Đã hình thành đƣợc 05 chuỗi liên kết trong sản xuất chăn 

nuôi, dƣới hình thức trang trại, chăn nuôi gia công, doanh nghiệp và nông dân cùng làm nhƣ: 

Công ty Công Danh, Công ty Nghĩa Thành, Công ty TNHH Công Phƣợng, Trang Trại Hiền 

Thục... Một số sản phẩm chăn nuôi của Tỉnh đã đƣợc xuất khẩu sang Hồng Kông, Malaysia. 

- Giết mổ: Tỉnh Nam Định có 4 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó có 01 cơ sở giết mổ lợn 

sữa  đang hoạt động (Công ty TNHH Công Danh  hoạt động từ năm 2007 chuyên giết mổ lợn 

sữa và lợn choai với công suất 5000 con lợn sữa và 500 con lợn choai/ngày, thực tế hiện nay 

đang hoạt động với công suất 600 con lợn sữa và 200 lợn choai/ngày phục vụ xuất khẩu) và 03 

cơ sở tạm dừng hoạt động (Công ty TNHH Trƣờng Huy; Công ty TNHH Biển Đông DHS 

Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành).  Ngoài ra, trên địa 

bàn Tỉnh hiện có là 1.769 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ (1.357 cơ sở giết mổ lợn, 288 cơ sở giết mổ gia 

cầm, 71 cơ sở giết mổ trâu,bò, 42 cơ sở giết mổ hỗn hợp, 11 cơ sở giết mổ động vật khác (bao 

gồm dê, thỏ, chim). Số cơ sở đã ký giấy cam kết là: 687/1.769 cơ sở. Có 20 cơ sở giết mổ đƣợc 

cấp giấy chứng nhận ATTP. 

(3) Nhận xét và đánh giá: Lĩnh vực chăn nuôi đã có những biến đổi tích cực; bắt đầu hình 

thành chuỗi liên kết trong chăn nuôi dƣới các hình thức nhƣ chăn nuôi gia công, hợp tác xã chăn 

nuôi, doanh nghiệp và nông dân cùng làm... Giá trị chuỗi sản xuất thịt an toàn đƣợc hình thành 

và tiếp tục phát triển nhân rộng cung cấp sản phẩm thịt an toàn ngày càng tăng ra thị trƣờng. Các 

giống gia súc, gia cầm có năng suất cao đƣợc đƣa vào sản xuất nhƣ giống lợn siêu nạc, bò thịt 

chất lƣợng cao, giống gia cầm cao sản, các giông thuỷ cầm (vịt, ngan). 

Hiệu quả nâng cao thu nhập và đời sống cho đại bộ phận nhân dân còn thấp; ngƣời dân 

vẫn chƣa tin tƣởng vào mô hình chăn nuôi tập trung. Trên thực tế, mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn 

phổ biến, thụ động với thị trƣờng và nhu cầu tiêu dung; các ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất chăn nuôi còn nhiều bất cập, mô hình chăn nuôi triển khai có hiệu quả song hầu hết 

chƣa đƣợc nhân rộng   

c). Lĩnh vực Lâm nghiệp 

(1). Quy mô và tình hình phát triển: Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2020 đạt 

43,36 tỷ đồng (theo giá hiện hành), chiếm 0,13% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm 

nghiệp và thuỷ sản, trong đó giá trị sản xuất khai thác gỗ và lâm sản chiếm 90,79% GTSX 

ngành lâm nghiệp, trồng và chăm sóc rừng chiếm 7,17%. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 

năm 2020 theo giá cố định năm 2010 đạt 29,70 tỷ đồng, tôc trƣởng bình bình quân giảm 4,43 

%/năm giai đoạn 2010-2020;  

Nhìn chung công tác quản lý bảo vệ rừng đã đƣợc quan tâm chỉ đạo và đạt đƣợc những 

kết quả khả quan. Thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; đến nay tỷ lệ 

che phủ đạt 1,83%. Năm 2010, diện tích rừng trồng mới tập trung của Tỉnh là 87 ha rừng, giai 
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đoạn 2011-2015 là 329 ha đến giai đoạn 2016- 2020 diện tích trồng rừng tập trung là 296,86 ha 

(trong đó diện tích rừng phòng hộ trồng mới tập trung là 281,68 ha, rừng đặc dụng trồng mới tập 

trung là 15,18 ha). 

Năm 2010, sản lƣợng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2015 đạt 7.302 m3; sản lƣợng gỗ 

năm 2020 đạt 4.462 m3 giảm 3.049 m3 so với năm 2010. Trong giai đoạn 2011-2020, diện 

tích rừng đặc dụng, phòng hộ đƣợc các chủ rừng tổ chức bảo vệ tƣơng đối tốt; chất lƣợng, trữ 

lƣợng rừng tự nhiên, rừng trồng ngày càng đƣợc nâng lên, góp phần quan trọng bảo tồn nguồn 

gen, tính đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái rừng và phòng hộ đầu nguồn. 

 (2) Nhận xét và đánh giá: Nhìn chung, diện tích đất lâm nghiệp của Tỉnh chủ yếu là diện 

tích đất rừng phòng hộ và đặc dụng nên chủ yếu phục vụ cho công tác phòng hộ và bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học, giá trị sản lâm nghiệp chỉ chiếm 0,13% trong cơ cấu giá trị sản xuất 

nông lâm nghiệp và thuỷ sản theo giá hiện hành. 

Những chuyển biến tích cực: Nhìn chung công tác quản lý bảo vệ rừng đã đƣợc quan tâm 

chỉ đạo và đạt đƣợc những kết quả khả quan. Thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và 

đất lâm nghiệp; đến nay tỷ lệ che phủ đạt 1,83%. 

Những tồn tại đáng quan tâm: (1) Công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên 

trong những năm qua đã đƣợc quan tâm. Toàn Tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp, phân bổ 

nguồn lực để bảo vệ tốt trên 3.000 ha rừng hiện có. Công tác tuyên truyền các chính sách pháp 

luật của nhà nƣớc về quản lý, bảo vệ rừng đƣợc thực hiện thƣờng xuyên góp phần nâng cao ý 

thức bảo vệ rừng cho ngƣời dân; (2) các lực lƣợng chức năng thƣờng xuyên tổ chức tuần tra, 

kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp. Các vụ vi 

phạm hành chính đều ở quy mô nhỏ và giảm dần qua các năm, không ảnh hƣởng đến dƣ luận xã 

hội; (3) các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại khu rừng đặc dụng VQG Xuân Thủy đã góp 

phần lƣu giữ các nguồn gen động, thực vật quý hiếm, phát huy tốt vai trò bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học”.  

d).Lĩnh vực Thuỷ sản: 

(1). Quy mô và nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) trong những năm qua 

phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê đất đai Tỉnh Nam Định năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng 

thuỷ sản toàn Tỉnh là 17.314,38 ha, trong đó diện tích đang sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản Tỉnh 

là 15.844 ha, bao gồm: Diện tích nuôi mặn, lợ là 6.549 ha, chiếm 41,3% tổng diện tích NTTS 

toàn Tỉnh, diện tích nuôi nƣớc ngọt là 9.295 ha, chiếm 58,7% tổng diện tích NTTS toàn Tỉnh 

(năm 2020 theo Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020). Giai đoạn 2011-2020, diện tích 

nuôi trồng thuỷ sản đã tăng 0,39%, trong đó diện tích vùng nuôi nƣớc ngọt nhìn chung có xu 

hƣớng giảm (tốc độ tăng trƣởng bình quân - 0,38%/năm) trong khi diện tích vùng nuôi nƣớc 

mặn, lợ lại tăng liên tục (tốc độ tăng trƣởng bình quân 0,68%/năm).  

Sản lƣợng NTTS của Tỉnh liên tục tăng cao qua các năm, với tốc độ tăng trƣởng bình 

quân là 8,85%/năm. Từ năm 2011 đến 2020, sản lƣợng đã tăng gấp 2,14 lần từ 53.230 tấn lên 

114.192 tấn. Năm 2020, sản lƣợng nuôi nƣớc ngọt là 55.788 tấn (chiếm 48,8% tổng sản lƣợng 

NTTS toàn Tỉnh), sản lƣợng nuôi nƣớc mặn, lợ là 59.404 tấn (chiếm 51,2% tổng sản lƣợng 

NTTS toàn Tỉnh). 

- Nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ: (1) Tôm sú đƣợc nuôi tập trung chủ yếu tại khu vực vùng 

đệm Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy và vùng ven sông Đáy của huyện Nghĩa Hƣng với diện tích 
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nuôi năm 2020 là 2.400 ha, sản lƣợng đạt 2.526 tấn; (2) tôm thẻ chân trắng diện tích nuôi tôm thẻ 

chân trắng nuôi chủ yếu tại xã Giao Thiện, Giao Phong, Bạch Long, Thị trấn Quất Lâm (huyện 

Giao Thủy); xã Hải Triều, xã Hải Chính, xã Hải Lý, xã Hải Hòa, Hải Đông, Thị trấn Thịnh Long 

(huyện Hải Hậu); xã Nghĩa Phúc, xã Nam Điền, Thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hƣng), năm 

2020 diện tích nuôi là 1.070 ha, sản lƣợng đạt 3.499 tấn, trong đó có khoảng 100 ha nuôi 

UDCNC, sản lƣợng khoảng 1000-1200 tấn, năng suất đạt trên 20 tấn/ha; (3) nuôi ngao diện tích 

nuôi ngao chủ yếu tập trung ở khu vực bãi triều ven biển thuộc huyện Giao Thủy và huyện 

Nghĩa Hƣng với diện tích là 2165 ha, sản lƣợng dạt  41405 tấn. Đặc biệt, trong năm 2020, vùng 

nuôi ngao tại Nam Điền – Nghĩa Hƣng (500 ha) đã đạt đƣợc chứng nhận ASC đầu tiên của Việt 

Nam và trên thế giới cho ngao Bến Tre, góp phần định danh sản phẩm ngao Việt Nam trên thị 

trƣờng quốc tế, giúp nâng cao thƣơng hiệu ngao Nam Định và tạo điều kiện để sản phẩm ngao 

của Tỉnh xuất khẩu vào các nƣớc trên thế giới; (4) nuôi cá biển: Năm 2020, diện tích nuôi cá biển 

của Tỉnh là 615 ha, với sản lƣợng ƣớc đạt 3.688 tấn, nuôi chủ yếu tại xã Nam Điền, Phúc Thắng, 

thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hƣng). 

- Nuôi nƣớc ngọt: Đối tƣợng nuôi nƣớc ngọt tập trung chủ yếu vẫn là các loại cá truyền 

thống (trôi, trắm, chép), chiếm đến hơn 95% diện tích và 91% tổng sản lƣợng nuôi nƣớc ngọt. 

Diện tích nuôi nƣớc ngọt năm 2020 là 9.295 ha, sản lƣợng đạt 55.788 tấn. Nuôi tập trung tại các 

xã Hải Lộc, Hải Lý, Hải Hòa, Hải Châu, Hải An, Hải Thanh, Hải Quang (huyện Hải Hậu); các 

xã Giao Long, Hồng Thuận (huyện Giao Thủy); các xã Xuân Vinh, Xuân Hòa, Xuân Thủy, 

Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Hồng (huyện Xuân Trƣờng); và các xã Nghĩa Châu, Nghĩa Bình, 

Hoàng Nam, Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hƣng); các xã Yên Trung, Yên Thọ, Yên Nghĩa, Yên 

Bằng, Yên Quang, Yên Khánh (huyện Ý Yên). 

- Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh Nam Định có 115 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống thủy 

sản (trong đó 10 cơ sở sản xuất giống nƣớc ngọt, 105 cơ sở sản xuất giống mặn lợ) tăng hơn 

120% so với năm 2011 (52 cơ sở). Các cơ sở sản xuất giống của Tỉnh cơ bản có quy mô nhỏ lẻ, 

sản xuất hộ gia đình, có cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho sản xuất giống nhƣ 

máy đo pH, máy đo lƣợng oxy, máy đo độ mặn, hệ thống các bể, các ao nuôi vẫn chƣa đƣợc đầu 

tƣ đồng bộ, nhất là trong sản xuất giống nƣớc ngọt. Sản xuất giống mặn lợ đƣợc đầu tƣ phát triển 

mạnh hơn so với sản xuất giống nƣớc ngọt, nhất là trong sản xuất giống nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 

(ngao, hàu). Năm 2020, tổng sản lƣợng giống thuỷ sản sản xuất đƣợc 13.585 triệu con giống, 

đáp ứng đƣợc gần 85% nhu cầu giống của Tỉnh, tăng gần 166% so với năm 2011.  

(2). Quy mô và sản lượng khai thác thuỷ sản: Giai đoạn năm 2011 - 2020, sản lƣợng thủy 

sản khai thác tăng trƣởng bình quân là 3.16%. Cụ thể, năm 2011, sản lƣợng khai thác đạt 40.149 

tấn và đến năm 2020 thì tăng thêm 16.194 tấn để đạt tổng sản lƣợng là 56.345 tấn. Sự tăng 

trƣởng sản lƣợng khai thác thủy sản chủ yếu là từ khai thác biển, chiếm khoảng 96% tổng sản 

lƣợng, trong khi sản lƣợng khai thác nội đồng có xu hƣớng giảm do chính sách huyến khích ngƣ 

dân nâng cao năng lực đội tàu khai thác, giảm tàu công suất nhỏ, tăng tàu có công suất lớn, và 

chuyển trọng tâm từ khai thác gần bờ sang xa bờ theo định hƣớng của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng 

và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020. Ngoài ra, hình thức khai thác nhỏ lẻ, quanh năm, 

với các phƣơng thức khai thác không hợp lý trên các các con sông chính nhƣ sông Ninh Cơ, 

sông Đáy, sông Đào và sông Hồng thƣờng đem lại sản lƣợng thấp và làm suy giảm nguồn lợi 
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thủy sản, dẫn đến giảm sản lƣợng khai thác nội đồng.  

Năm 2020, trong cơ cấu sản lƣợng khai thác theo vùng biển, sản lƣợng khai thác từ biển 

khơi là 42.555 tấn, chiếm đến 79% tổng sản lƣợng, tiếp đến là sản lƣợng cho khai khác vùng 

lộng 7.542 tấn (14%) và vùng ven bờ là 3.770 tấn (7%). 

(3) Tình hình phát triển khoa học công nghệ, dịch vụ hậu cần trong sản xuất thủy sản:  

- Về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản: Tỉnh đã đẩy nhanh 

việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trên tất cả các 

lĩnh vực nhƣ: Tích cực áp dụng công nghệ mới thân thiện với môi trƣờng trong nuôi thâm canh 

và nuôi công nghiệp để tạo ra các sản phẩm đảm bảo VSATTP… Đến nay đã tiếp thu, áp dụng 

thành công công nghệ sản xuất nhiều loại giống nhƣ tôm sú, cua biển, ngao, cá bống bớp, cá sủ 

đất, cá song, tu hài, cá hồng mỹ, ốc hƣơng, sò huyết, cá lăng chấm, baba... cho hiệu quả kinh tế 

cao. Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tạo ao đầm, quản lý quy trình nuôi từ sử dụng hóa 

chất sang dùng các chế phẩm sinh học, đảm bảo sức khỏe cho động vật thủy sản và thân thiện 

với môi trƣờng,... 

- Dịch vụ hậu cần nghề cá: Hiện nay trên địa bàn Tỉnh Nam Định có 02 cảng cá đƣợc 

công bố mở cảng và đƣa vào sử dụng, trong đó: 01 cảng cá loại I đƣợc Bộ Nông nghiệp và 

PTNT công bố mở cảng (Cảng cá Ninh Cơ) và 01 cảng cá loại III. Ngoài ra năm 2016, UBND 

Tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc “Phê 

duyệt dự án: Đầu tƣ xây dựng Cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hƣng, Tỉnh Nam Định (giai 

đoạn I)”, đến nay dự án đang trong giai đoạn thi công. Tỉnh Nam Định đã đƣa vào sử dụng 03 

khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cấp Tỉnh. Trong đó, đã hoàn thành đƣa vào sử dụng 01 

Cảng cá kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa sông Ninh Cơ huyện Hải Hậu (đã 

hoạt động từ năm 2007); 01 khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Ninh Cơ huyện Nghĩa Hƣng đã 

xong giai đoạn I và đƣa vào sử dụng Âu số 01 từ năm 2014, hiện đang chờ thực hiện xây dựng 

Âu neo đậu số 2; 01 khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Lạn huyện Giao Thủy đƣa vào sử dụng từ 

tháng 10 năm 2021. Về cơ sở đóng tàu: Trên địa bàn Tỉnh có 01 cơ sở đủ điều kiện đóng mới, 

cải hoán tàu cá vỏ gỗ và 04 cơ sở sửa chữa tàu nằm trên địa bàn các huyện ven biển. 

Nhìn chung, cảng cá Ninh Cơ và các khu neo đậu tránh trú bão đã đƣợc quy hoạch về vị 

trí và đầu tƣ xây dựng nên tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng đáp ứng đƣợc nhu cầu hiện 

có. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của các cảng cá vẫn còn chƣa tƣơng xứng với số lƣợng tàu 

thuyền của Tỉnh. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho việc bốc dỡ, thu mua, và bảo quản thủy sản 

ở cảng cá còn hạn chế; do đó cần thu hút thêm các tổ chức, cá nhân đến đầu tƣ cơ sở vật chất, 

nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ: sửa chữa tàu thuyền, thu mua, chế biến cá, mua bán 

ngƣ cụ, thiết bị hàng hải,… để phục vụ ngƣ dân. Đến nay, để giới thiệu, quảng bá sản phẩm thủy 

sản của Tỉnh. Tỉnh đã khiển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp ra soát, cập nhật danh mục sản 

phẩm thủy sản vào kế hoạch xúc tiến thƣơng mại”. 

 (4) Hiện trạng các hình thức sản xuất, quan hệ sản xuất Nông nghiệp. 

1. Kinh tế hộ gia đình: Từ khi chuyển đổi nền kinh tế thị trƣờng, hộ nông dân trở thành 

đơn vị sản xuất năng động, tự chủ trong sản xuất. Có quyền quyết định từ: đầu tƣ sản xuất, loại 

sản phẩm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát huy mọi khả năng lao động, tiền vốn và áp dụng 

các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ thấp, bình 

quân khoảng 505 m
2
/ngƣời, việc tập trung, tích tụ ruộng đất diễn ra chƣa nhiều, tâm lý giữ đất 
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còn nặng. Đặc điểm cơ bản của kinh tế hộ gia đình ở Nam Định là ruộng đất đã ít, lại bố trí phân 

tán. Sau dồn điền đổi thửa, tuy đã giảm manh mún nhƣng bình quân mỗi hộ vẫn còn 3 - 4 mảnh, 

diện tích bình quân mỗi mảnh khoảng 700m
2
. 

Sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hàng hoá: Các hộ gia đình còn bộc lộ nhiều hạn chế, 

không thể tự vƣơn lên để độc lập hoàn toàn mà cần đến vai trò của HTX nông nghiệp ở các khâu  

thuỷ nông, bảo vệ thực vật, chế biến tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới và tăng 

cƣờng cơ giới hoá trong các khâu sản xuất. 

2. Kinh tế trang trại: Toàn Tỉnh đến năm 2020 có 411 trang trại, trong đó có 11 trang trại 

trổng trọt; 236 trang trại chăn nuôi, 76 trang trại nuôi trồng thuỷ sản, 88 trang trại tổng hợp; Tổng 

diện tích đất các trang trại đang sử dụng bình quân 1,68 ha/trang trại, thƣờng xuyên các trang trại 

sử dụng bình quân từ 3-6 lao động, Giá trị sản xuất của các trang trại bình quân đạt 3.625 triệu 

đồng/trang trại. 

Nhìn chung kinh tế trang trại phát triển đã góp phần khai thác hiệu quả hơn nguồn tài 

nguyên đất đai, mặt nƣớc, huy động đƣợc lƣợng vốn lớn trong dân để đầu tƣ cho phát triển sản 

xuất nông, ngƣ nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động ở nông thôn; hàng 

năm...đạt khoảng 1.300-1.400  tỷ đồng, trong đó trên 80% là sản phẩm hàng hóa. Ngoài việc sản 

xuất các sản phẩm hàng hóa đơn thuần, một số trang trại đã sản xuất và cung cấp cây, con, giống 

tốt, dịch vụ kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Kinh tế trang trại đã góp phần thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn sang sản xuất hàng hóa tập trung, tạo 

việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời dân và cải thiện môi trƣờng sinh thái. Phát triển kinh tế trang 

trại đã tạo động lực tập trung, tích tụ ruộng đất với nhiều hình thức khác nhau để tổ chức sản xuất 

hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, Kinh tế trang trại phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và 

thế mạnh của Tỉnh, chƣa có quy hoạch chi tiết cho loại hình kinh tế này nên năng lực quản lý, 

tiếp nhận và ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập 

của các trang trại chƣa cao. 

3. Hợp tác xã: Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông 

nghiệp đƣợc quan tâm, chỉ đạo, thực hiện theo hƣớng tổ chức lại các hợp tác xã (HTX) hiện có 

và khuyến khích hộ thành viên thành lập mới các HTX theo Luật HTX năm 2012. Đến nay, 

kinh tế tập thể và HTX nông nghiệp trong Tỉnh có bƣớc tiến triển rõ rệt. Trƣớc năm 2012, Nam 

Định chỉ có một loại hình là những HTX đƣợc thành lập từ những năm 60,70 của Thế kỷ trƣớc. 

Đến năm 2020 toàn Tỉnh có 225 HTX đƣợc tổ chức lại, 127 HTX nông nghiệp đƣợc thành lập 

mới và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Luật Hợp tác xã 

năm 2012, trong đó có 300 HTX  hoạt động hiệu quả. Cùng với việc thành lập Hiệp hội nông 

sản sạch, đẩy mạnh hộ trợ doanh nghiệp hoàn thiện quy trình, điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP, tiêu chuẩn sản xuất an toàn. 

4. Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX): Đến năm 2020 Tỉnh Nam Định chƣa có Liên hiệp 

HTX trong nông nghiệp, mặc dù trong những năm qua, các Sở ngành và các huyện đều có chỉ 

đạo, tuyên truyền và tạo điều kiện hỗ trợ để thành lập liên hiệp HTX, tuy nhiên do quy mô hoạt 

động và nhu cầu hợp tác của các HTX còn nhỏ, nhận thức vị trí vai trò của liên kết hợp tác với 

quy mô lớn chuyên ngành, chuyên lĩnh vực và liên vùng để cùng hỗ trợ phát triển các HTX 

thành viên còn hạn chế; mặt khác hiện nay vốn hoạt động của các HTX còn thấp, chƣa đủ điều 

kiện góp vốn thành lập liên hiệp HTX. 
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5. Tổ hợp tác (THT): Tính đến 31/12/2020, Tỉnh Nam Định có 60 THT đã đăng ký 

chứng thực hợp đồng hợp tác với UBND cấp xã, tăng 19 THT so năm 2011; trong đó từ năm 

2011-2020 có 23 THT thành lập mới; cơ cấu THT trong các ngành, lĩnh vực gồm 8 THT trồng 

trọt, 14 THT chăn nuôi, 22 THT thủy sản và 16 THT tổng hợp; tốc độ tăng bình quân hàng năm 

trong giai đoạn 2011-2020 là 5%/năm, trong đó THT lĩnh vực trồng trọt tăng cao nhất (tăng 

33%/năm). 

Đa số các THT hoạt động đều có hiệu quả; Các hoạt động của THT chủ yếu tập trung 

vào hỗ trợ vốn, sản xuất, trao đổi kinh nghiệm giúp nhau về thông tin và thị trƣờng tiêu thụ sản 

phẩm, cùng vƣơn lên làm giàu cho mình cũng nhƣ cho xã hội, đề cao tinh thần tƣơng thân, 

tƣơng ái, vì cộng đồng, đem lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên, giúp các hộ thành viên phát 

triển sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, đời sống và thoát nghèo. 

Những hạn chế, khó khăn: Tốc độ phát triển chậm, sự liên kết, hợp tác giữa các thành 

viên trong THT còn lỏng lẻo chƣa chặt chẽ; năng lực quản lý điều hành của nhiều Tổ trƣởng còn 

hạn chế; THT không có tƣ cách pháp nhân nên còn nhiều khó khăn trong việc liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, đặc biệt quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thất thƣờng, không 

ổn đinh và bền vững. Số THT phát triển thành HTX trong giai đoạn 2011-2020 còn ít, chỉ có 5 

THT phát triển thành HTX.  

(5) Nhận xét và đánh giá: Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh. Đặc biệt đối với 

tôm thẻ chân trắng, diện tích và sản lƣợng năm 2015 tăng gần gấp 4 lần và 2 lần so với quy 

hoạch. Về nuôi ngao và nuôi cá truyền thống, diện tích và sản lƣợng đã đạt đƣợc quy hoạch đề 

ra; Phƣơng thức nuôi chuyển dần từ quảng canh, quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh, bán 

thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh tăng nhanh do 

ngƣời nuôi đã có nhiều kinh nghiệm và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nuôi tiên tiến; 

Cơ sở hạ tầng vùng nuôi tập trung đã đƣợc quan tâm, đầu tƣ xây dựng, nâng cấp; Công tác 

nghiên cứu, UDCNC sản xuất giống các đối tƣợng chủ lực đƣợc chú trọng; Công tác khuyến 

nông, khuyến ngƣ giúp nông dân áp dụng công nghệ sản xuất mới, sản xuất sản phẩm chất 

lƣợng và phòng trừ dịch bệnh đƣợc thực hiện tốt; Đội tàu KTTS của Tỉnh và cơ cấu nghề đã 

đƣợc định hƣớng phát triển theo đúng quy hoạch và đang từng bƣớc đƣợc cơ giới hóa, hiện đại 

hóa; Hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá đã đƣợc quan tâm đầu tƣ phát triển, đáp 

ứng cơ bản nhu cầu neo đậu, bốc dỡ sản phẩm cho đội tàu khai thác thuỷ sản; Lĩnh vực hậu cần 

phục vụ khai thác và nuôi trồng thủy sản đang trên đà phát triển, cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu 

của sản xuất. 

Nhìn chung, các chỉ tiêu cho lĩnh vực NTTS và KTTS đã đạt đƣợc và vƣợt qua so với quy 

hoạch theo quyết định số 644/QĐ-UBND. Riêng NTTS nƣớc mặn lợ với hai đối tƣợng chủ lực 

là tôm sú và tôm thẻ chân trắng có sự biến động mạnh. 

 Những tồn tại cần quan tâm: Qua thời gian thực hiện quy hoạch, đến nay Quy hoạch phát 

triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản và muối Tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể: Quy hoạch về diện tích đất đai, 

mặt nƣớc, cơ sở hạ tầng phục vụ cho NTTS không còn phù hợp với thực trạng sản xuất hiện 

nay; Cơ cấu, đối tƣợng nuôi một số loài thủy sản không phù hợp với điều kiện phát triển thực tế 

tại địa phƣơng nhƣ đối với việc phát triển tôm càng xanh, nuôi cua biển chuyên canh; quy hoạch 

về cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của sản xuất; về khai 
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thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá chƣa đƣợc quy hoạch chi tiết. 

e) Diêm nghiệp (muối) 

(1). Quy mô và sản lượng: Tổng diện tích đất muối hiện có của Tỉnh Nam Định: 663,03 ha, 

trong đó: Huyện Giao Thủy: 427,26 ha tập trung tại 3 xã (Bạch Long: 236,98 ha; Giao Phong: 

60,17 ha; thị trấn Quất Lâm: 130,11 ha); huyện Hải Hậu: 180,98 ha tập trung tại 3 xã (Hải Đông: 

35,06 ha; Hải Lý: 61,63 ha; Hải Chính: 84,29 ha); huyện Nghĩa Hƣng: 54,79 ha tập trung tại xã 

Phúc Thắng. 

- Sử dụng đất muối: Năm 2020 diện tích sản xuất là 153 ha, bằng 21,7 % diện tích; số hộ 

diêm dân là 1.371 hộ với khoảng 2.600 lao động, sản lƣợng muối sản xuất 21.000 tấn. Trong 

tổng số 153 ha sản xuất muối năm 2020 chỉ có 122 ha đất muối đƣợc diêm dân sản xuất thƣờng 

xuyên (Bạch Long: 56 ha, Hải Đông: 20 ha, Hải Chính: 20 ha, Nghĩa Phúc: 26 ha) và 31 ha 

diêm dân sản xuất tận thu (Bạch Long: 10 ha; Hải Lý, Hải Chính: 21 ha), sản lƣợng sản xuất đạt 

21.000 tấn . 

- Diện tích đất muối còn lại 510,03 ha do hạ tầng xuống cấp hoàn toàn, diêm dân bỏ hoang 

hoặc tự chuyển sang nuôi trồng thủy sản; huyện Giao Thủy diện tích bỏ hoang và diêm dân tự 

chuyển đổi là 361 ha (đồng muối Bạch Long bỏ hoang 164 ha; đồng muối Quất Lâm và Giao 

Phong dân tự chuyển đổi 197,27 ha); huyện Hải Hậu diện tích đất muối bỏ hoang 119,29 ha 

(Hải Đông 15,06 ha; Hải Lý 60 ha; Hải Chính 44.23 ha). Huyện Nghĩa Hƣng diện tích đất muối 

bỏ hoang 28,79 ha.  

(2) Tình hình phát triển: Nam Định là một trong những trung tâm chế biến các sản phẩm từ 

muối của miền Bắc với 16 doanh nghiệp chế biến đƣợc xây dựng tại các vùng có đất sản xuất 

muối tập trung của xã: Bạch Long, Hải Đông, Hải Lý, Hải Hậu với công suất chế biến lên tới 

100.000 tấn/năm, trong khi đó sản lƣợng muối sản xuất trong Tỉnh mới đáp ứng đƣợc 20% 

(20.000 tấn/năm). Đặc biệt, thời gian qua từ nguồn nguyên liệu muối sạch phơi cát Nam Định đã 

đƣợc nhiều công ty nghiên cứu sản xuất thành công những sản phẩm sau muối có giá trị dinh 

dƣỡng cao, những sản phẩm làm đẹp, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho cộng đồng đã đƣợc ngƣời 

tiêu dùng đánh giá cao.  

(3) Nhận xét và đánh giá: Sản lƣợng muối sản xuất luôn bị mất giá (dao động từ 1.200 - 

1.400 đồng/kg), cùng với sản xuất muối ở Nam Định theo phƣơng pháp thủ công sử dụng nhiều 

lao động nên giá thành cao, khả năng cạnh tranh kém so với muối ngoại nhập (giá muối dao 

động khoảng 1.000 đồng/kg); cơ sở hạ tầng đồng muối xuống cấp dẫn tới năng suất, chất lƣợng 

không cao; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chƣa đƣợc quan tâm nhiều, ngày công 

sản xuất của ngƣời diêm dân quá thấp so với ngƣời lao động một số ngành nghề khác và không 

đảm bảo đƣợc mức tối thiểu của cuộc sống. Do đó, diêm dân bỏ hoang, không mặn mà với sản 

xuất muối. Hiện nay Tỉnh Nam Định có còn lại 510,24 ha đất muối do hạ tầng xuống cấp hoàn 

toàn, diêm dân bỏ hoang hoặc tự chuyển sang nuôi trồng thủy sản; huyện Giao Thủy diện tích 

bỏ hoang và diêm dân tự chuyển đổi là 361 ha; huyện Hải Hậu diện tích đất muối bỏ hoang 

119,29 ha; huyện Nghĩa Hƣng diện tích đất muối bỏ hoang 28,79 ha.  

Các doanh nghiệp thu mua chế biến muối quy mô nhỏ đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ thuật vẫn 

chƣa đáp ứng để sản xuất chế biến muối công nghiệp; việc liên kết giữa các doanh nghiệp còn 

rời rạc, chƣa tạo nên liên kết ngành hàng để tạo thế mạnh cạnh tranh. Việc thực hiện Nghị định 

số 09/2016/NĐ-CP của  Chính phủ về tăng cƣờng vi chất (I ốt) vào muối ăn còn gặp nhiều khó 
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khăn về nguồn cung I ốt,giá thành sản phẩm, kiểm định chất lƣợng muối I ốt thƣờng kỳ… 

g).Dịch vụ nông nghiệp:  

 Các dịch vụ nông nghiệp chủ yếu gồm: Sản xuất kinh doanh giống cây, con, phân bón, 

thuốc BVTV, thú y, khuyến nông. Dịch vụ nông nghiệp đạt giá trị sản xuất dịch vụ nông nghiệp 

năm 2020 đạt 1.251,59 tỷ đồng, chiếm 6,41% trong cơ cấu GTSX nông nghiệp so với năm 2010 

(5,42%).  

 - Cơ giới hóa nông nghiệp: Toàn Tỉnh hiện có trên 5.700 máy kéo, trong đó: máy kéo công 

suất < 20 mã lực là 3.730 chiếc (chiếm 65%), 1068 máy gặt đập liên hợp và 220 máy cấy lúa 

bằng mạ khay, 8.300 máy phun thuốc bảo vệ thực vật có động cơ; trong chăn nuôi có 7.500 hệ 

thống ăn bán tự động, uống tự động; 1.420 hệ thống làm mát và vệ sinh chuồng nuôi; có 1.140 

máy nghiền, trộn thức ăn cho gia súc; 400 máy chế biến thức ăn thô (băm, thái cỏ); Trong chế 

biến, bảo quản khâu làm khô, hiện nay trên địa bàn Tỉnh có trên 95 máy sấy lúa, trong đó chủ 

yếu là máy sấy tĩnh vỉ ngang (lò sấy); 01 tháp sấy, công suất trung bình từ 15-20 tấn thóc/mẻ. Tỷ 

lệ cơ giới hóa trong trồng trọt: khâu làm đất 100%; khâu gieo cấy (bằng máy cấy) đạt 10 - 15%; 

khâu thu hoạch (bằng máy gặt đập liên hợp) đạt 95,89%, mức tổn thất sau thu hoạch đối với Lúa 

gạo: 7%; với Ngô 10%; Rau quả: 10%; Trong lĩnh vực chăn nuôi: khâu chế biến thức ăn và vệ 

sinh chuồng trại đạt từ 40 - 50%; Lĩnh vực thủy sản: khâu sản xuất, chế biến thức ăn đạt 70%, 

sục khí ao đầm nuôi công nghiệp đạt 100% và cung cấp nƣớc đạt 57%. Lĩnh vực chế biến, bảo 

quản khâu làm khô, đảm bảo 25% sản lƣợng. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến 

nông, lâm, thủy sản đã mạnh dạn đầu tƣ dây chuyền chế biến hiện đại góp phần giảm tổn thất 

sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhƣ: Công ty Minh Dƣơng, Công ty Toản 

Xuân, Công ty Lenger, Công ty Vina TP, Công ty Biển Đông... 

 - Dịch vụ sản xuất, cung ứng giống, vật tƣ: Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi 

Trung tâm giống cây trồng Nam Định hàng năm cung ứng  lúa giống phục vụ sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 10% nhu cầu và một số tỉnh lân cận, trong đó giống lúa thuần 

chiếm 80%, lúa lai chiếm 20%. Nhu cầu giống còn lại khoảng 90% đƣợc cung cấp từ các doanh 

nghiệp, điển hình nhƣ công ty Cƣờng Tân đã thuê gom của nông dân các xã Trực Hùng, Trực 

Thắng, thị trấn Nghĩa Hƣng để đầu tƣ sản xuất giống lúa, công ty Syngenta Việt Nam nhận 

chuyển nhƣợng 2ha đất của xã Tân Thịnh – Nam trực để sản xuất giống lúa lai,.... ;dịch vụ cung 

ứng phân bón, vật tƣ nông nghiệp do các đơn vị trong ngành thực hiện thông qua hệ thống cửa 

hàng chi nhánh và các đại lý vệ tinh ở các huyện, thị; ngoài ra còn có sự tham gia của các hộ kinh 

doanh tƣ nhân thông qua hình thức đại lý trực tiếp với các nhà máy sản xuất hoặc dịch vụ bán lẻ.  

 - Dịch vụ bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm: Toàn Tỉnh đã có 590 cơ sở sản xuất, chế 

biến nông lâm sản, tăng 238 cơ sở so với năm 2010, trong đó có nhiều doanh nghiệp đầu tƣ công 

nghệ sản xuất, chế biến hiện đại, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông 

nghiệp của Tỉnh. 

h). Đánh giá chung về phát triển Nông Lâm nghiệp - Thủy sản: 

 (1). Những kết quả đạt được: Giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, muối đã có bƣớc tăng 

trƣởng khá, đạt bình  quân 2,85%/năm thời kỳ 2010 – 2020, trong đó: Giai đoạn 2010 - 2015 đạt 

2,94%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 đạt 2,75%/năm ; trong đó giai đoạn 2010 – 2020: nông 

nghiệp tăng 1,70%/năm, lâm nghiệp giảm 4,43%, thủy sản tăng 7,79%. 
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 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hƣớng tích cực và trên nhiều lĩnh vực nhƣ 

chuyển dịch giữa trồng trọt và chăn nuôi, chuyển dịch mùa vụ, chuyển đổi giống cây trồng, 

giống vật nuôi, chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu quả. Tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn 

nuôi tăng cao, bƣớc đầu đã hình thành các vùng thâm canh lúa đặc sản hàng hoá, rau quả hàng 

hoá, vùng hoa – cây cảnh có giá trị kinh tế cao, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung… Ngành 

chăn nuôi đã khai thác đƣợc lợi thế của Tỉnh, phát triển chăn nuôi lợn, gà theo hƣớng sản xuất 

hàng hoá. 

 - Diện tích, năng suất sản lƣợng, giá trị thu nhập của hầu hết các loại cây trồng đạt mức 

khá, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, khai thác và chế biến thủy sản đƣợc 

duy trì; sản xuất chăn nuôi phát triển, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đƣợc tăng 

cƣờng không xảy ra để dịch bệnh lớn. 

 - Kinh tế trang trại, gia trại phát triển đã khẳng định bƣớc đi đúng và khai thác đƣợc lợi thế 

trong phát triển nông nghiệp. Thông qua phát triển trang trại đã góp phần tăng thu nhập cho một 

số bộ phận hộ gia đình, tăng chất lƣợng sản phẩm và là môi trƣờng thuận lợi để ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật vào sản xuất. 

 - Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và muối đƣợc 

quan tâm. Công tác khuyến nông, khuyến ngƣ và chuyển giao kỹ thuật tới các hộ nông dân đã có 

nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm tăng năng suất, tăng thu nhập cho các hộ nông, ngƣ 

dân, diêm dân và hình thành các vùng sản xuất các loại nông sản, thủy sản có chất lƣợng cao. 

 (2) Những tồn tại, hạn chế:  

 - Cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh đã có sự chuyển dịch tích cực, nhƣng tốc độ chuyển dịch 

còn chậm, giá trị sản phẩm hàng hóa mới chiếm tỷ trọng thấp. 

 - Công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp chƣa sát với yêu cầu thực tế, một số loại cây 

trồng không đáp ứng đƣợc nhu cầu sản xuất vẫn nằm trong quy hoạch; công tác quản lý quy 

hoạch còn nhiều bất cập, chƣa phân công, phân cấp rõ ràng. 

 - Ruộng đất sản xuất còn manh mún, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu theo hình thức hộ 

gia đình, chƣa có nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn, chƣa hình thành  đƣợc các vùng nguyên 

liệu, vùng sản xuất hàng hóa; chất lƣợng nông sản còn thấp, khả năng cạnh tranh chƣa cao.  

 - Cơ sở hạ tầng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu sản xuất, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, 

công nghệ cao để nâng cao chất lƣợng, sản lƣợng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm 

chủ lực nhƣ: lúa chất lƣợng cao, rau an toàn, hoa cây cảnh còn chậm. 

 - Các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp chƣa đồng bộ, mối liên kết sản xuất, 

tiêu thụ và chế biến chƣa đƣợc chú ý đúng mức, các thông tin về thị trƣờng và xúc tiến thƣơng 

mại còn hạn chế.  

 - Những năm gần đây do điều kiện thời tiết khí hậu có nhiều thay đổi và không theo quy 

luật; mƣa, bão thƣờng xảy ra làm nhiều diện tích sản xuất bị ngập úng gây thiệt hại lớn cho các 

doanh nghiệp và nông dân; ảnh hƣởng tới sự đầu tƣ phát triển sản xuất theo quy hoạch. 

- Phƣơng thức chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ tận dụng trong nông hộ, vốn đầu tƣ thấp, … việc 

hình thành các vùng, xã chăn nuôi tập trung theo quy hoạch gần nhƣ chƣa thực hiện đƣợc.phủ. 

2.1.2.b. Công nghiệp - Xây dựng 

a). Các chỉ tiêu tổng hợp: 
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- Thời kỳ 2011-2020, lĩnh vực công nghiệp (CN) giữ vai trò động lực, đóng góp lớn nhất 

trong tăng trƣởng kinh tế Tỉnh Nam Định. Tốc độ tăng trƣởng công nghiệp luôn đạt mức cao 

hơn tốc độ tăng GRDP hàng năm, bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 11,6%/năm, đóng góp 

2,72 điểm % vào mức tăng trƣởng GRDP (6,64%). Tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công 

nghiệp trong GRDP trong xu hƣớng tăng dần, từ 20,44% năm 2011 tăng lên 30,19% năm 2020. 

Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hƣởng nặng nề của dịch Covid-19, giá trị tăng thêm ngành công 

nghiệp vẫn tăng 7,77%. 

- Những năm gần đây ngoài việc duy trì phát triển các ngành CN đã đi vào sản xuất ổn 

định, việc một số DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đi vào hoạt động đã giúp chỉ số sản xuất công 

nghiệp (IIP) của Tỉnh đạt mức khá. Bình quân giai đoạn 2016-2020, chỉ số sản xuất CN Tỉnh 

tăng 10,04%/năm, đứng vị trí thứ 5/11 trong vùng; sau các Tỉnh, thành phố: Hải Phòng 

(19,59%), Ninh Bình (12,39%), Hà Nam (11,45%), Thái Bình (10,10%). Trong đó, chỉ số sản 

xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,39%/năm, đứng thứ 5/11; sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt tăng 8,68%/năm, đứng thứ 7/11; cung cấp nƣớc, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nƣớc thải tăng 6,23%/năm, đứng thứ 5/11 trong vùng ĐBSH. Tính trung bình cả giai đoạn 2011-

2020, chỉ số sản xuất CN tăng bình quân 9,55%/năm. Trong đó:  

 (1) Chỉ số sản xuất CN chế biến, chế tạo tăng 9,77%/năm. Năm 2020, dịch Covid-19 tác 

động tiêu cực tới sản xuất CN, làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào, thu hẹp thị 

trƣờng xuất, nhập khẩu nên IIP chỉ tăng 7,47% và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2011. CN chế 

biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành CN, đã có những bƣớc 

phát triển tích cực. Sự phát triển này chủ yếu bởi ngành dệt, sản xuất trang phục và ngành sản 

xuất da, giày với nhiều công ty quy mô lớn, có thƣơng hiệu mạnh trên thị trƣờng (TCE VINA 

DENIM, Dệt nhuộm Sunrise , May Sông Hồng, Young One Nam Định Giày AMARA Việt 

Nam, Golden Victory Việt Nam, Yamani Dynasty ...). 

(2) Lĩnh vực sản xuất và phân phối điện tăng trƣởng ổn định, IIP bình quân tăng 8,97%, 

đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của dân cƣ. Ngành khai khoáng với hoạt 

động chủ yếu là sản xuất muối liên tục giảm trong giai đoạn 2011-2020.  

(3) Ngành cung cấp nƣớc, xử lý nƣớc thải, rác thải tăng trƣởng khá. Chỉ số sản xuất 

ngành cung cấp nƣớc, xử lý rác thải, nƣớc thải tăng 7,62%/năm trong giai đoạn 2011-2020. 

(4) Ngành khai khoáng chỉ số sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2020 của ngành giảm 

27,46%/năm. Trong đó, khai thác muối giảm mạnh. Diễn biến thời tiết thất thƣờng cùng với giá 

muối xuống thấp, thu nhập không đảm bảo nên ngƣời lao động chuyển sang công việc khác cho 

thu nhập cao hơn, hoạt động sản xuất muối dần bị thu hẹp.  

- Thu hút lao động trong lĩnh vực CN có xu hƣớng tăng, nhất là DN có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài; lao động khu vực nhà nƣớc, tập thể, cá thể giảm. Tổng lao động CN năm 2020 là 220,7 

nghìn ngƣời, gấp 1,4 lần 2011, ngành chế biến, chiếm 97,96% tổng số, tăng bình quân 

5,40%/năm. Ngành điện có 1,6 nghìn lao động, chiếm 0,74%, tăng 4,72%/năm. Ngành nƣớc, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nƣớc thải có 1,5 nghìn ngƣời, chiếm 0,69%, tăng 

2,43%/năm; ngành khai khoáng 1,4 nghìn ngƣời (0,61%), giảm bình quân 21,08%/năm. 

- Theo thành phần kinh tế, bình quân mƣời năm 2011-2020, lao động sản xuất CN trong 

khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có tốc độ tăng cao nhất, với 20,28%/năm, tiếp đến là loại hình 

kinh tế tƣ nhân tăng 3,72%/năm. Trong khi đó, kinh tế Nhà nƣớc giảm 0,55%/năm, kinh tế tập 
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thể giảm 10,23%/năm, kinh tế cá thể giảm 1,51%/năm. Đáng chú ý là tỷ trọng lao động của kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trong tổng số lao động sản xuất CN tăng nhanh từ 8,22% năm 2011 

lên 36,84% năm 2020. Đây chủ yếu là các DN hoạt động trong các ngành dệt, sản xuất trang 

phục, sản xuất da, giày.  

- Tuy nhiên, so với các địa phƣơng vùng ĐBSH, quy mô ngành CN Tỉnh còn khá nhỏ. 

Đến năm 2020, Giá trị tăng thêm toàn ngành CN Tỉnh Nam Định xếp thứ 10/11 Tỉnh khu vực 

ĐBSH. Mặc dù, các Tỉnh phía Nam ĐBSH đều có quy mô ngành CN tƣơng đối nhỏ so với các 

địa phƣơng khác trong khu vực ĐBSH, nhƣng các Tỉnh lân cận, gồm Hà Nam, Thái Bình, Ninh 

Bình đều có tốc độ tăng trƣởng ngành CN cao  2011-2020 (cùng với 02 trung tâm CN TP. Hải 

Phòng và Bắc Ninh), trong khi Nam Định có xu hƣớng tăng trƣởng chậm hơn.  

Bảng 20. So sánh quy mô và tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp Tỉnh Nam Đinh với các địa phương ĐBSH 

Tỉnh 

GTTT ngành công nghiệp 

(Tỷ đồng, theo giá hiện hành) 

Tốc độ tăng trƣởng ngành công nghiệp   (%/năm, 

theo giá so sánh) 

2010 2015 2020 2011-2015 2016-2020 2011-2020 

Hà Nội 41.979,02 96.670,64 161.402,69 10,06 7,43 8,73 

Bắc Ninh 16.812,40 89.102,40 152.226,76 27,38 9,41 18,05 

Hải Phòng 19.344,51 41.171,60 118.926,26 11,69 20,61 16,06 

Quảng Ninh 25.772,94 50.855,04 100.827,52 5,61 10,59 8,07 

Hải Dƣơng 14.262,38 34.460,05 61.010,36 10,15 10,26 10,21 

Hƣng Yên 12.139,99 31.718,00 56.296,04 9,47 9,75 9,61 

Vĩnh Phúc 13.080,22 28.265,62 50.063,18 9,63 10,21 9,92 

Hà Nam 4.304,71 13.934,94 30.647,67 17,07 15,11 16,09 

Thái Bình 3.463,34 9.082,92 24.029,41 11,61 17,39 14,46 

Nam Định 4.484,17 12.173,32 23.315,67 12,17 11,09 11,63 

Ninh Bình 2.722,43 8.621,74 20.737,43 16,01 18,08 17,04 

Nam ĐBSH    14,25 15,19 14,72 

ĐBSH   12,37 11,46 11,91 
Nguồn: NGTK năm 2020 và NGTK các địa phương ĐBSH 

b) Các Lĩnh vực Công nghiệp: CN chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ đạo, xƣơng sống đối 

với phát triển CN Tỉnh Nam Định. Các ngành chế biến, chế tạo truyền thống, các ngành có lợi 

thế của Tỉnh tập trung chủ yếu ở lĩnh vực: Dệt và sản xuất trang phục; cơ khí; chế biến gỗ và sản 

xuất sản phẩm từ gỗ; da giày và sản phẩm có liên quan; sản xuất và chế biến thực phẩm; sản xuất 

thuốc và dƣợc liệu. Trong đó: 

 (1) Dệt may: Ngành dệt may giữ tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu CN và GRDP của Tỉnh. 

Năm 2020, ngành dệt may đóng góp trên 50% giá trị sản xuất (GTSX) và giá trị tăng thêm 

(GTTT) ngành CN, tƣơng đƣơng trên 60% GTSX và GTTT ngành chế biến, chế tạo (theo giá 

hiện hành) trên địa bàn Tỉnh. Tốc độ tăng trƣởng GTSX bình quân trên 14%/năm trong giai 

đoạn 2011-2020, cao hơn mức (13,5%/năm) của toàn ngành CN. Ngành dệt may Tỉnh Nam 

Định chiếm 8-10% GTSX cả nƣớc
7
, thể hiện vai trò trung tâm khu vực Nam ĐBSH. So với các 

địa phƣơng vùng ĐBSH, quy mô GTTT ngành may mặc Tỉnh Nam Định đứng thứ 2/11 Tỉnh, 

chỉ sau Hà Nội. Năm 2020, ngành may mặc Tỉnh Nam Định chiếm 16,4% tổng GTTT ngành 

dệt may khu vực ĐBSH, tăng 2,2 điểm % so với năm 2011 (tƣơng đƣơng 5,97% GTTT cả 

nƣớc); trong khi tỷ lệ tƣơng ứng của TP. Hà Nội là 24,4% (giảm 8,7 điểm % so với năm 2011), 

Thái Bình là 12,3% (tăng 4,4 điểm %), Hải Phòng là 12,1% (tăng 5,1 điểm%); Hải Dƣơng 

                                           
7
 Tăng mạnh so với giai đoạn 2006-2010, chỉ chiếm 3-3,5% GTSX dệt may cả nƣớc. 
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11,3% (tƣơng đƣơng năm 2011). Nam Định cũng là một trong số ít các Tỉnh (gồm: Quảng Ninh, 

Thái Bình, Hải Phòng và Nam Định) có tốc độ tăng trƣởng dệt may cao hơn mức bình quân 

chung của cả nƣớc và cả vùng ĐBSH trong giai đoạn 2011-2020.  

Hình 30. Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng ngành may trang phục các Tỉnh vùng ĐBSH 

 
Nguồn: Tính toán từ số liệu TCTK năm 2021. 

Đến nay, Tỉnh có khoảng 6.000 cơ sở sản suất thuộc lĩnh vực dệt may, trong đó có 415 

doanh nghiệp, tăng 2,6 lần so với năm 2010. Đây là ngành công nghiệp thế mạnh, truyền thống, 

lâu đời của địa phƣơng. Trong những năm gần đây (2016-2020), ngành sản xuất trang phục tăng 

trƣởng nhanh với tốc độ bình quân đạt 16,5%/năm cùng với việc mở rộng sản xuất và thu hút 

nhiều nhà đầu tƣ FDI8. Trong khi đó, ngành dệt có xu hƣớng chậm lại, tốc độ tăng trƣởng đạt 

bình quân 5,5%/năm, mặc dù cơ hội thị trƣờng ngành dệt là rất lớn, với nhu cầu sử dụng sản 

phẩm dệt ở trị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu đều tăng mạnh. 

Tuy vậy, ngành dệt may của Tỉnh, đặc biệt là ngành may mặc mới chủ yếu ở phân khúc 

gia công, giá trị gia tăng thấp. Trung bình giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ giá trị gia tăng trong tổng 

giá trị sản xuất của ngành may mặc Tỉnh Nam Định chỉ đạt 10,7% (theo giá hiện hành) và 

12,6% (theo giá cố định)9. Sự liên kết giữa trong chuỗi dệt may giữa các doanh nghiệp trong 

Tỉnh còn rất hạn chế. Trong khi các doanh nghiệp may mặc chủ yếu là gia công, nhập khẩu 

nguyên phục liệu từ nƣớc ngoài hoặc từ các địa phƣơng khác thì sản phẩm của ngành dệt trên 

địa bàn Tỉnh lại chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu. Trong giai đoạn tới, việc chủ động nguồn 

nguyên liệu, nhất là nguyên liệu xơ sợi và tăng cƣờng phát triển các công đoạn sản xuất nhƣ 

nhuộm, sản xuất các loại vải chất lƣợng cao, vật liệu, phụ kiện cao cấp nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng cho ngành dệt may; đẩy mạnh cơ cấu lại sản phẩm theo hƣớng giảm sản lƣợng sản phẩm 

gia công; gia tăng nhóm sản phẩm sợi, vải, phụ kiện; mở rộng xuất khẩu đồng thời với chú trọng 

chiếm lĩnh thị trƣờng nội địa, nhất là phân khúc khách hàng thuộc tầng lớp trung lƣu (dự kiến sẽ 

tiếp tục gia tăng và chiếm 50% dân số đến năm 2030) sẽ là cơ hội thuận lợi để ngành dệt may 

Tỉnh Nam Định nói riêng, dệt may cả nƣớc nói chung phát triển … 

(2). Công nghiệp cơ khí chế tạo và gia công kim loại: Ngành cơ khí chế tạo và gia công 

kim loại đƣợc đánh giá là ngành có tiềm năng phát triển của Tỉnh nhờ truyền thống, kinh 

nghiệm, đội ngũ lao động tƣơng đối lành nghề, cơ hội thị trƣờng cao với nhu cầu các sản phẩm 

cơ khí ngày càng tăng và xu hƣớng đầu tƣ đang gia tăng tại Tỉnh. 

                                           
8
 Một số doanh nghiệp may mặc, quy mô lớn đã và đang hoạt động tại Nam Định, nhƣ: Công ty cổ phần may Sông Hồng, Công ty NHH Young One Nam Định, 

Công ty TNHH May YSS, Công ty TNHH Yamani Dynasty, Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam, Công ty TNHH May mặc JUNZHEN, Công ty CP Thời 

trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy, Công ty CP May Nam Định, Công ty CP Dệt may Sơn Nam…. 
9
 Tính toán từ số liệu TCTK năm 2021 
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Tốc độ tăng trƣởng GTSX của ngành cơ khí, chế tạo ở mức cao, bình quân đạt 

18,2%/năm trong 2011-2020. Tốc độ tăng trƣởng GTTT bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 

13,3%/năm, cao hơn so với giai đoạn 2011-2015 (9,8%/năm) và cao hơn tốc độ tăng trƣởng 

trung bình của ngành trong toàn vùng ĐBSH (8,7%/năm), trong đó 3 năm gần đây (2018-2020) 

đạt tốc độ tăng trƣởng bình quân 17,8%/năm. Đóng góp của ngành lớn thứ hai trong cơ cấu 

GTTT ngành công nghiệp và GRDP toàn Tỉnh. Năm 2020, GTTT của ngành chiếm 17,4% 

trong GTTT ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tƣơng đƣơng 5,1% trong GRDP toàn Tỉnh 

(theo giá hiện hành).  

Tổng số doanh nghiệp trong ngành cơ khí tăng nhanh những năm gần đây. Tốc độ tăng 

bình quân 11,41%/năm trong giai đoạn 2016-2020, so với mức tăng 5,07% trong giai đoạn 

2011-2015. Một số phân ngành có sự gia tăng đáng kể. Điển hình là phân ngành sản xuất kim 

loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất thiết bị điện. Trong khi đó, một số phân 

ngành hầu nhƣ không đổi, nhƣ phân ngành sản xuất xe có động cơ. 

Tỉnh đã hình thành một số “trung tâm” sản xuất cơ khí tƣơng đối đặc trƣng10. Cơ cấu 

sản phẩm công nghiệp cơ khí ngày càng đa dạng, từ luyện cán thép (làm nguyên liệu); đúc thép; 

đúc hợp kim; sản xuất động cơ; đóng mới và sửa chữa phƣơng tiện vận tải thủy (có tải trọng đến 

trên 10 nghìn tấn); đúc chi tiết máy công nghiệp... Đến nay, Tỉnh đã thu hút một số dự án lớn, có 

tính đột phá là các dự án luyện gang thép và cơ khí phục vụ điện gió, cụ thể là dự án nhà máy 

gang thép số 1 (công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định), công suất 6 triệu tấn/năm và dự án nhà 

máy cơ khí Rạng Đông sản xuất thiết bị điện gió,… Tuy nhiên, nếu so sánh với các địa phƣơng 

khác trong vùng ĐBSH, mặc dù duy trì tốc độ tăng trƣởng cao hơn mức trung bình toàn vùng, 

quy mô ngành cơ khí và gia công kim loại của Tỉnh vẫn khá nhỏ. Năm 2020, GTTT ngành cơ 

khí và gia công kim loại Tỉnh Nam Định chỉ chiếm 2,3% GTTT ngành cơ khí toàn vùng ĐBSH, 

đứng 8/11 Tỉnh, thành phố trong vùng (chỉ cao hơn Thái Bình và Quảng Ninh).  

Hình 31. Quy mô và tốc độ tăng trưởng ngành cơ khí và gia công kim loại với các Tỉnh vùng ĐBSH 

 
Nguồn: Tính toán từ số liệu TCTK năm 2021. 

(3) Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ: Là ngành có đóng góp đáng kể, đứng thứ 

ba trong cơ cấu công nghiệp toàn Tỉnh. Sản phẩm lợi thế của Tỉnh tập trung chủ yếu ở phân 

khúc đồ gỗ mỹ nghệ, các loại gỗ xẻ, đồ gỗ dân dụng, đồ gỗ xây dựng, đồ gỗ cao cấp xuất khẩu, 

hàng cói, hàng mây tre đan, sơn mài, tre nứa ghép,... phân bổ trong các làng nghề truyền thống, 

các KCN và CCN tại 10/10 huyện, thành phố; tạo việc làm cho trên 20.000 lao động, chiếm 

                                           
10

 Nhƣ: huyện Xuân Trƣờng chuyên sản xuất các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng, khai thác và chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng…; 

huyện Nam Trực từ thế mạnh truyền thống chuyên sản xuất các chi tiết thiết bị, phụ tùng xe, máy đã phát triển thêm các sản phẩm cơ khí phục vụ thi công xây 

dựng, giao thông, sản xuất thép nguyên liệu, thiết bị nội thất xây dựng…; các làng nghề đúc của huyện Ý Yên phát triển mạnh dòng sản phẩm đúc mỹ nghệ 

(tƣợng, tranh, đồ thờ);… 
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14,2% tổng số lao động tham gia sản xuất trong ngành CN toàn Tỉnh. Giai đoạn 2011-2015, 

ngành chế biến gỗ, lâm sản và sản phẩm liên quan gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trƣởng thấp 

(bình quân 3,4%/năm); đóng góp trong GTTT ngành công nghiệp CBCT có xu hƣớng giảm 

dần, từ 3,0% năm 2015 xuống 2,5% năm 2020. Giai đoạn 2016-2020, xuất khẩu gỗ và sản 

phẩm từ gỗ của Việt Nam tăng khá mạnh, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ 

và EU, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và sản phẩm liên quan của Tỉnh đạt tốc độ 

tăng khá cao. Năm 2019, xuất khẩu sản phẩm lâm sản và thủ công mỹ nghệ của Tỉnh đạt gần 

60 triệu USD, tăng 4 lần so với năm 2010. Sản xuất, chế biến gỗ, lâm sản và sản phẩm liên 

quan theo đó có điều kiện, cơ hội mở rộng sản xuất, đạt tốc độ tăng trƣởng cao hơn giai đoạn 

trƣớc (bình quân đạt 6,07%/năm giai đoạn 2016-2020)  

Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng của ngành nhìn chung vẫn ở mức thấp. GTSX tăng 

trƣởng bình quân 6,4%/năm trong giai đoạn 2016-2020 và 6,5%/năm trong 2011-2020; tốc độ 

tăng trƣởng GTTT tƣơng ứng 6,1%/năm và 4,9%/năm – thấp xa so với mức trung bình của 

ngành công nghiệp. Do đó, đóng góp của ngành trong cơ cấu GTSX CNXD có xu hƣớng 

giảm dần từ 6% năm 2011 xuống 3,7% vào năm 2020 và trong cơ cấu GTTT, tỷ trọng của 

ngành giảm từ 5,4% năm 2011 xuống 3,4% năm 2020.  

(4) Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu: là một trong những ngành sản xuất có 

truyền thống, có lợi thế so sánh tƣơng đối lớn của Tỉnh Nam Định, đặc biệt là trong phân khúc 

sản phẩm có nguồn gốc đông nam dƣợc. Giai đoạn vừa qua, sản xuất thuốc, hóa dƣợc và dƣợc 

liệu đã khẳng định đƣợc vị thế của Tỉnh so với nhiều địa phƣơng trong khu vực và cả nƣớc. Mặc 

dù một số năm gặp khó khăn trong cung ứng nguyên liệu, tốc độ tăng trƣởng GTSX của ngành 

vẫn ở mức cao, bình quân đạt 13,3%/năm; tăng trƣởng GTTT đạt bình quân 12,1%/năm, cao 

hơn tốc độ tăng trƣởng toàn ngành công nghiệp trong giai đoạn 2011-2020.  

Dù chiếm tỷ trọng chƣa cao trong cơ cấu các ngành công nghiệp toàn Tỉnh, nhƣng ngành 

sản xuất thuốc và dƣợc liệu Tỉnh Nam Định vẫn cho thấy nhiềm tiềm năng phát triển. Sản phẩm 

thế mạnh Tỉnh Nam Định là các sản phẩm dƣợc liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Trên địa bàn 

Tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều vùng trồng cây dƣợc liệu cung cấp nguyên liệu cho các cơ 

sở sản xuất thuốc trong và ngoài Tỉnh. Các huyện Hải Hậu và Nghĩa Hƣng là 02 vùng dƣợc liệu 

lớn nhất của Tỉnh, trong đó huyện Hải Hậu đã trở thành trọng điểm của Tỉnh Nam Định trong 

xây dựng vùng trồng dƣợc liệu chất lƣợng cao. 

(4) Sản xuất da, giày và các sản phẩm liên quan: Sản xuất da, giày và các sản 

phẩm liên quan tăng trƣởng rất nhanh trong giai đoạn 2011-2020. GTSX của ngành đạt tốc độ 

tăng trƣởng 45,6%/năm trong 2011-2019, GTTT đạt tốc độ tăng trƣởng 43,4%/năm, cao gấp 

gần 3 lần tốc độ tăng trƣởng của toàn ngành công nghiệp. Năm 2020, do tác động của đại dịch 

Covid-19, ngành da dày bị tác động nghiêm trọng; việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm da giày, 

ví, túi xách bị gián đoạn, GTSX và GTTT của giảm tới 26,8%. Tuy nhiên, tính chung giai đoạn 

2011-2020, tốc độ tăng trƣởng của ngành vẫn ở mức cao, bình quân đạt 34,87% về GTSX và 

33,1% về GTTT. Tỷ trọng của ngành trong cơ cấu công nghiệp và GRDP toàn Tỉnh do đó gia 

tăng với tốc độ nhanh, từ 2,5% năm 2015 lên 5,3% tổng GTTT ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo năm 2019. Tuy nhiên, công nghiệp da, giày và các sản phẩm liên của Tỉnh vẫn chủ yếu là các 

hoạt động gia công, giá trị gia tăng thấp 

(4) Sản xuất, chế biến NLTS và đồ uống:  Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm và 
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đồ uống gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực sản xuất đồ uống do sự cạnh tranh ngày càng gay 

gắt từ các hãng đồ uống có tiếng hoạt động tại các Tỉnh lân cận (nhƣ Hà Nam). Quy mô ngành 

sản xuất đồ uống giảm, với tốc độ tăng trƣởng GTSX bình quân giai đoạn 2016-2020 là -

10,2%/năm, bình quân giai đoạn 2011-2020 là -6,8%/năm (tốc độ tăng trƣởng GTTT tƣơng 

ứng là -10,3%/năm và -7,6%//năm).  

Đối với lĩnh vực chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản: Nam Định là Tỉnh có lợi thế 

về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong khu vực ĐBSH. Ngành nông 

nghiệp phát triển tƣơng đối ổn định, nhiều sản phẩm nông, thủy sản có giá trị. Đây là điều kiện 

thuận lợi, nền tảng để phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm NSTS. Tuy nhiên, ngành 

công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp của Tỉnh chƣa thực sự phát triển và gặp nhiều 

khó khăn trong giai đoạn vừa qua. Tốc độ tăng trƣởng thấp và thiếu ổn định. Giai đoạn 2011-

2015, GTSX của ngành đạt tốc độ tăng trƣởng 12,46%/năm, nhƣng giai đoạn 2016-2020 chỉ 

đạt 3,18%/năm. Tốc độ tăng trƣởng GTTT tƣơng ứng là 7,6%/năm và 2,7%/năm, thấp xa so 

với tốc độ tăng trƣởng chung của công nghiệp toàn Tỉnh. Đóng góp của ngành sản xuất, chế 

biến thực phẩm và đồ uống theo đó giảm từ 4,7% GTSX ngành CNXD năm 2011 còn 2,3% 

năm 2020 (cơ cấu GTTT giảm từ tƣơng ứng từ 4,2% xuống 1,8%). 

Các sản phẩm chủ lực của ngành chế biến NLTS và đồ uống của Tỉnh gồm: muối biển, 

thịt lợn đông lạnh, nƣớc mắm, gạo xay sát, bánh kẹo các loại, muối chế biến, rƣợu trắng, bia 

các loại, và một số sản phẩm thủy, hải sản (nhƣ ngao biển, tép moi, tôm biển),… Tuy nhiên, 

một số sản phẩm là lợi thế của nông nghiệp Tỉnh, nhƣ gạo, muối,… lại có xu hƣớng giảm 

mạnh trong giai đoạn vừa qua. 

Bảng 21: Sản lượng một số sản phẩm ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Tỉnh Nam Định 

  ĐVT  2010 2015 2020 Tăng trƣởng BQ 

2011-2015 

Tăng trƣởng BQ 

2016-2020 

Muối biển Nghìn tấn 84 52 19 -9,25 -18,41 

Thịtlợn đông lạnh  Tấn 1892 2506 2839 5,78 2,53 

Nƣớc mắm  Nghìn lít 4820 8485 12382 11,97 7,85 

Gạo xay sát  Nghìn tấn 685 675 673 -0,29 -0,07 

Bánhkẹo các loại  Tấn 6137 11935 17271 14,23 7,67 

Muốichế biến  Tấn 40740 43680 49797 1,40 2,66 

Rƣợu trắng  Nghìn lít 2817 4959 6809 11,98 6,55 

Bia các loại Nghìn lít 53787 31920 36985 -9,91 2,99 

Nguồn: NGTK Tỉnh Nam Định năm 2020. 

Tính liên kết trong sản xuất và chế biến sản phẩm NLTS với khu vực nông nghiệp chƣa 

cao, chƣa phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, chƣa phát huy đƣợc lợi thế về 

đất đai, tài nguyên nông nghiệp của Tỉnh: 

c) Các khu vực và thành phần kinh tế:   

 Công nghiệp sản xuất và phân phối điện đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu 

dùng của dân cƣ. GTSX tăng bình quân trên 8,0%/năm, GTTT tăng trƣởng 9,33%/năm. Tính 

chung giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng trƣởng GTTT bình quân đạt 11,06%/năm. 

Ngành cung cấp nƣớc và xử lý rác thải, nƣớc thải duy trì tăng trƣởng khá. GTSX tăng 

trƣởng bình quân trên 10%/năm, GTTT tăng trƣởng bình quân 12,46%/năm..  

d). Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
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(1) Khu công nghiệp (KCN): Trên địa bàn Tỉnh Tỉnh Nam Định có 09 KCN đã đƣợc phê 

duyệt với tổng diện tích quy hoạch là 2.046 ha (chi tiết tại Bảng 13), phân bố chủ yếu tại các 

huyện: Nghĩa Hƣng, Vụ Bản, Ý Yên và TP. Nam Định). Đến nay, Tỉnh có 05 KCN đã đƣợc phê 

duyệt quy hoạch phân khu/quy hoạch chi tiết xây dựng và cho thuê gồm các KCN Hòa Xá, Mỹ 

Trung, Bảo Minh, dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận với tổng diện tích 1.290,87 ha, trong đó, 

KCN Hòa Xá, Bảo Minh đã lấp đầy 100%, KCN Mỹ Trung lấp đầy 28,39%, KCN dệt may 

Rạng Đông lấp đầy khoảng 10,63% và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng để thu hút nhà đầu 

tƣ. Một số KCN đã tiến hành đầu tƣ cơ sở hạ tầng nhƣng chƣa thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ thứ 

cấp gồm KCN Bảo Minh mở rộng (diện tích quy hoạch 50ha, diện tích đã thành lập 46,97ha, 

diện tích có thể cho thuê 30,22 ha); KCN Mỹ Thuận (diện tích quy hoạch 200ha, diện tích đã 

thành lập 158,48ha, diện tích đất có thể cho thuê 118,96ha)… 

Bảng 22: Các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

TT Tên KCN Vị trí KCN 

Quy hoạch phát triển KCN đã 

đƣợc TTCP phê duyệt 
Thực hiện quy hoạch 

Diện tích (ha) tại thời điểm 
KCN 

đƣợc 

thành lập 

đất CN 

thƣơng 

phẩm 

DT 

chƣa 

thành 

lập 

Tỷ lệ 

lấp đầy 

(%) 
Năm 

2010 

Năm 

2014 

Năm  

2020 

1 KCN Hòa Xá Lộc Hòa, Mỹ Xá - TP.Nam Định 327 327 327 290.79 204,34 41.63 100 

2 KCN Mỹ Trung Mỹ Trung (Mỹ Lộc), Lộc Hạ (TP) 150 150 150 150.83 103,1 1.85 28,39 

3 KCN Bảo Minh Liên Minh,  Kim Thái  (Vụ Bản) 150 155 155 147.27 105,8 6.48 100 

4 KCN Trung Thành  Xã Trung Thành – H. Vụ Bản 200 200 200 0 0 200 0 

5 KCN Thành An  105 KCN Thành An và KCN Nghĩa An đã đƣa ra khỏi quy hoạch phát 

triển KCN tại văn bản số 2343/TTg-KTN ngày 24/11/2014. 6 KCN Nghĩa An  150 

7 KCN Mỹ Thuận Mỹ Thuận (Mỹ Lộc),  200 200 200 158,34 118,96 41,38 0 

8 KCN Xuân Kiên H. Xuân Trƣờng 200 200 200 0 0 200 0 

9 KCN Việt Hải H. Trực Ninh 100 100 100 0 0 100 0 

10 KCN dệt  Rạng Đông TTRạng Đông  (Nghĩa Hƣng) 0 600 550 518.53 322,41 46,62 10,63 

11 KCN Hồng Tiến  Yên Tiến, ( Ý Yên) 150 150 114 0 0 114 0 

12 KCN Bảo Minh (mở ) Liên Minh,, Kim Thái  (Vụ Bản) 0 0 50 44,68 30,22 3,03 0 

 Tổng  1.732 2.082 2.046 1.290,9 884,84 748,13 42,23 

- KCN Hòa Xá: Đƣợc phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 

29/3/2016 của UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết) KCN Hòa Xá, Tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2.000. Vị trí tại xã Mỹ Xá và Lộc Hòa – 

TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định. Quy mô đƣợc quy hoạch là 327 ha; diện tích đã đƣợc thực 

hiện là 285,27 ha; diện tích đất công nghiệp thƣơng phẩm đạt 204,34 ha. Đến nay, KCN Hòa Xá 

đã lấp đầy 100% diện tích đất có thể cho thuê. Lĩnh vực thu hút đầu tƣ chủ yếu tại KCN Hòa Xá 

là: dệt may, da giày, cơ khí, chế biến lƣơng thực, thực phẩm; dƣợc phẩm,...KCN đã hoàn thành 

cơ sơ hạ tầng hệ thống đƣờng giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, hệ thống 

cấp nƣớc sạch, hệ thống thoát nƣớc, hệ thống viễn thông, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trạm 

xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Hòa Xá đã đƣợc xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động từ 

năm 2012 với công suất 4.500 m3/ngày đêm. Tổng số vốn đầu tƣ cơ sở hạ tầng đã thực hiện là 

243,32 tỷ. Tuy nhiên, do đặc thù về vị trí, quy hoạch, trong KCN có một số diện tích đất thuộc 

hành lang an toàn lƣới điện, cây xanh nằm lọt giữa các nhà máy hoặc giáp ranh các khu dân cƣ 

gây khó khăn cho việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các khu vực này với bên ngoài. 

- KCN Mỹ Trung: Đƣợc phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 

21/8/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ và Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của 

UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Mỹ Trung Tỉnh Nam 
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Định. Vị trí tại xã Mỹ Trung và phƣờng Lộc Hạ - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định. Quy mô 

KCN đƣợc quy hoạch là 150 ha; diện tích đã thực hiện là 148,15 ha; diện tích đất CN có thể cho 

thuê là 103,1ha. Đến năm 2021, KCN Mỹ Trung đã thu hút các nhà đầu tƣ thứ cấp với diện tích 

đất đã cho thuê là 29,27 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 28,23%. Lĩnh vực thu hút đầu tƣ chủ yếu tại KCN 

Mỹ Trung là: Dệt may, cơ khí, chế biến lƣơng thực, thực phẩm; dƣợc phẩm, da giày...KCN đã 

hoàn thành xong công tác san lấp, đã đầu tƣ cơ bản hoàn thành một phần khối lƣợng trong tuyến 

thuộc hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp nƣớc, hệ thống cấp điện, hệ thống viễn thông...  

- KCN Bảo Minh: Đƣợc phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 

31/5/2016 của UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch phân tỷ lệ 1/2.000 điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định. Vị trí tại xã Liên 

Minh, Liên Bảo và Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định. Quy mô đƣợc phê duyệt là 155 ha; 

diện tích đã đƣợc thành lập là 148,52 ha; tỷ lệ lấp đầy của KCN là 100%. Lĩnh vực thu hút đầu tƣ 

chủ yếu trong KCN Bảo Minh là: Dệt may, da giày, cơ khí, thủ công mỹ nghệ, chế biến lƣơng 

thực, thực phẩm…KCN đã đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật khá 

hiện đại, thân thiện môi trƣờng, vận hành hiệu quả. Đặc biệt KCN Bảo Minh đã đầu tƣ xây dựng 

và đƣa vào sử dụng Nhà máy cấp nƣớc sạch công xuất 20.000 m3/ngày đêm, Trạm xử lý nƣớc 

thải công xuất thực tế đạt 7.500m3/ngày đêm, Khu nhà ở xã hội đáp ứng chỗ ở cho 2.000 lao 

động. Đến nay, chi phí đã đầu tƣ khoảng 620 tỷ đồng. 

- KCN Dệt may Rạng Đông: Đƣợc phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 2572/QĐ-

UBND ngày 02/12/2015 của UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu 

xây dựng KCN dệt may Rạng Đông, Tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1/2.000. Vị trí tại Thị Trấn Rạng 

Đông , huyện Nghĩa Hƣng, Tỉnh Nam Định. Quy mô diện tích: 503,38 ha. Hiện KCN đang tiếp 

tục trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng. Đến nay, đã thành lập 503,38ha, diện tích đất công nghiệp 

có thể cho thuê là 322,41 ha, tỷ lệ lấp đầy mới đạt 10,63%. KCN đã xây dựng một số tuyến 

đƣờng giao thông chính và cống thoát nƣớc đồng bộ. Xây dựng hồ điều hòa, chứa nƣớc ngọt, 

nhà điều hành, trạm xử lý nƣớc thải, đang tiến hành đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý nƣớc sạch 

công suất 170.000 m3/ngày đêm và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. KCN đƣợc đầu tƣ 

xây dựng với mục tiêu đƣa Nam Định trở thành trung tâm lớn về dệt may của cả nƣớc, tuy 

nhiên, tiến độ triển khai dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông còn 

chậm, chƣa thống nhất đƣợc quy hoạch hệ thống thoát nƣớc theo phƣơng án quy hoạch chung 

xây dựng khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông với quy hoạch hệ thống thoát nƣớc của 

KCN. Điều này gây khó khăn cho việc đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật của KCN, ảnh hƣởng đến tiến độ 

bàn giao hạ tầng đã cam kết với các nhà đầu tƣ thứ cấp. 

Đến năm 2021, các KCN đã thu hút 184 dự án đầu tƣ của 158 nhà đầu tƣ thứ cấp; Trong 

đó có 51 dự án của 47 nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tổng số vốn đăng ký là 7.662 tỷ đồng và 1.004,52 

triệu USD, vốn thực hiện là 4.218 tỷ đồng và 624,562 triệu USD . Giá trị sản xuất công nghiệp 

năm 2020 (giá so sánh 2010) đạt 23.500 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm (25.570 tỷ đồng), 

tăng 6,8% so với năm 2019. Lao động làm việc 4,3 vạn ngƣời, bằng 89,6% kế hoạch năm, thu 

nhập bình quân 6,3 triệu đồng/ngƣời/tháng. Nộp ngân sách nhà nƣớc năm 2020 đạt 420 tỷ đồng, 

bằng 89% kế hoạch năm (470 tỷ), tăng 5% so với năm 2019.  

Bảng 23. Lĩnh vực thu hút đầu tư tại các KCN trên địa bản Tỉnh Nam Định 
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STT Tên KCN 
Vịtrí KCN 

(H) 
Lĩnh vực thu hút đầu tƣ 

1 KCN Hòa Xá TP.Nam Định Dệt may, da giày, cơ khí, chế biến Nông Sản 

2 KCN Mỹ Trung TP.Nam Định Dệt may, cơ khí, chế biến Nông Sản; dƣợc phẩm, da giày... 

3 KCN Bảo Minh H.Vụ Bản Dệt may, da giày, cơ khí, thủ công mỹ nghệ, chế biến Nông Sản 

4 KCN Trung Thành  H. Vụ Bản KCN chƣa đầu tƣ xây dựng hạ tầng. 

5 KCN Mỹ Thuận H.Vụ Bản Dệt may, da giày, cơ khí, thủ công mỹ nghệ,… 

6 KCN dệt  Rạng Đông Nghĩa Hƣng May, sợi, dệti, in, nhuộm, phụ kiện, cơ khí, năng lƣợng, điện tử… 

7 KCN Bảo Minh (mở ) H.Vụ Bản Dệt may, da giày, cơ khí, thủ công mỹ nghệ,… 

8 KCN Xuân Kiên   Xuân Trƣờng KCN chƣa đầu tƣ xây dựng hạ tầng. 

9 KCN Việt Hải H. Trực Ninh KCN chƣa đầu tƣ xây dựng hạ tầng. 

11 KCN Hồng Tiến  H. Ý Yên KCN chƣa đầu tƣ xây dựng hạ tầng. 

Nguồn: Báo cáo của BQL các KCN Tỉnh Nam Định 

(2) Cụm công nghiệp (CCN):  

Theo Quyết định 630/QĐ- UBND ngày 04/4/2017 về điều chỉnh quy hoạch phát triển 

các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2025 nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp Tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2025; Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND Tỉnh về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch CCN Yên Dƣơng, huyện Ý Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2025, trong đó điều chỉnh diện tích quy hoạch CCN Yên Dƣơng từ 50 ha lên 75 ha; Quyết 

định số 2886/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt, bổ 

sung quy hoạch CCN làng nghề Hải Vân, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2025; Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND Tỉnh Nam Định 

về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ giai đoạn thực hiện cụm công nghiệp Yên 

Bằng, huyện Ý Yên và cụm công nghiệp Thanh - Côi, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, đến 

nay tổng số CCN trên địa bàn Tỉnh Nam Định đƣợc đƣợc quy hoạch đến năm 2025 là 57 CCN 

với tổng diện tích là 1.623,77 ha. Tập trung nhiều nhất ở các huyện Ý Yên, Hải Hậu, Nghĩa 

Hƣng, Xuân Trƣờng. 

Hình 32. Phân bố các CCN đã được quy hoạch đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

 
Nguồn: Tổng hợp của tư vấn từ các Quyết định số 630/QĐ- UBND ngày 04/4/2017, Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/3/2018, Quyết định số 2886/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 của UBND Tỉnh Nam Định. 

Đến năm 2020, có 24 CCN đƣợc thành lập với tổng diện tích 582,37 ha, trong đó 19 

CCN đã đi vào hoạt động với diện tích 345,67 ha; tỷ lệ lấp đầy trung bình của các CCN đạt 

khoảng 86%, nhiều CCN đã lấp đầy 100 % nhƣ CCN thị trấn Cổ Lễ, CCN Cát Thành (Trực 

Ninh); CCN La Xuyên, CCN Tống Xá (huyện Ý Yên),…..  
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Tính đến 31/12/2020 các CCN đã thu hút đƣợc 485 dự án với số vốn đăng ký đầu tƣ là 

4.153,4 tỷ đồng, số vốn thực hiện đầu tƣ là 3.798,8 tỷ đồng, thu hút gần 2 vạn lao động. Các 

doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đóng góp tỷ trọng đáng kể vào ngành công nghiệp 

của các huyện, thành phố. Năm 2020, GTSX công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ƣớc đạt 

9.910 tỷ đồng, tăng 8,6 % so cùng kỳ năm 2019.  

e). Đánh giá chung về phát triển công nghiệp. 

 (1) Những kết quả đạt được: Ngành công nghiệp của Tỉnh đã khai thác các lợi thế của địa 

phƣơng và đóng góp vào tăng trƣởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hƣớng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trƣởng khá, năng suất, chất 

lƣợng sản phẩm đƣợc nâng lên, một số sản phẩm đã khẳng định đƣợc thƣơng hiệu và có chỗ 

đứng vững chắc trên thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu nhƣ: thuốc và dƣợc liệu có nguồn gốc 

đông nam dƣợc, sản phẩm may mặc, chế biến gổ và sản phẩm từ gỗ, sản phẩm cơ khí đúc sẵn, 

chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản,... Phát triển công nghiệp đã góp phần rất lớn vào giải 

quyết việc làm cho ngƣời lao động, nâng cao chất lƣợng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động 

và thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển.  

 Việc phát triển KCN, CCN tạo điều kiện thuận lợi khả năng tiếp cận đất đai, mặt bằng 

sản xuất cho các doanh nghiệp. Các CCN bƣớc đầu đã đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp thiết của sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, di dời đƣợc sản xuất ra ngoài khu dân cƣ; tạo điều kiện 

cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm. 

  (2). Những tồn tại, hạn chế: Khả năng huy động nguồn lực đầu tƣ của Tỉnh còn hạn 

chế, đặc biệt là trong thu hút các dự án quy mô lớn từ các nhà đầu tƣ trong nƣớc cũng nhƣ 

khu vực FDI. 

 Sản xuất công nghiệp phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, tăng trƣởng chậm và 

chƣa đạt mục tiêu đề ra, chƣa có nhiều dự án công nghiệp mới có quy mô và giá trị lớn đi vào 

hoạt động. Đầu tƣ xây dựng hạ tầng các KKT, KCN, CCN vừa thiếu, vừa chƣa đồng bộ ảnh 

hƣởng đến việc thu hút đầu tƣ và phát triển sản xuất. Công tác xúc tiến đầu tƣ vào các khu, CCN 

hiệu quả còn hạn chế. 

 Sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, 

một số cơ sở dừng sản xuất và hoạt động không hiệu quả. Nhiều dự án đầu tƣ chậm tiến độ. Tiểu 

thủ công nghiệp mặc dù có tăng trƣởng nhƣng quy mô còn nhỏ, công nghệ thiết bị lạc hậu, năng 

suất chất lƣợng sản phẩm thấp, thị trƣờng tiêu thụ không ổn định, sức cạnh tranh yếu. Hoạt động 

sản xuất trong các làng nghề, sản xuất hàng xuất khẩu và hàng lƣu niệm chƣa phát triển.  

 Nguồn lao động của Tỉnh tuy về cơ bản đáp ứng với yêu cầu của các ngành công nghiệp 

hiện có trên địa bàn song hiệu quả sử dụng lao động chƣa cao (thể hiện qua thu nhập và có xu 

hƣớng giảm dần trong giai đoạn 2011-2020). Phần lớn lao động có nguồn gốc từ nông thôn, 

chƣa qua đào tạo và tác phong lao động công nghiệp hạn chế. 

2.1.2.c. Các ngành, lĩnh vực Dịch vụ 

a). Lĩnh vực Thương mại: 

Thƣơng mại Nam Định là lĩnh vực có nhiều biến động trong những năm qua (2011-

2020). Năm 2010, tỷ trọng đóng góp của ngành Dịch vụ trong tổng GRDP của Tỉnh đạt 

38,4%, tuy nhiên tỷ trọng này có xu hƣớng giảm trong giai đoạn 2011-2020, chủ yếu do tốc độ 
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tăng trƣởng của ngành dịch vụ tƣơng đối chậm so với ngành CN-XD trong cùng giai đoạn. 

Tốc độ tăng trƣởng của ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2011-2020 chỉ đạt 5,9%/năm, thấp 

hơn so với bình quân chung của toàn Tỉnh là 6,6%/năm và của ngành CN-XD là 10,2%/năm. 

Theo đó, từ ngành kinh tế có quy mô giá trị gia tăng lớn nhất trong năm 201, ngành dịch vụ trở 

thành ngành kinh tế lớn thứ hai năm 2020.  

Tốc độ tăng trƣởng chậm và quy mô kinh tế ngành dịch vụ thấp so với bình quân vùng 

ĐBSH. Quy mô giá trị gia tăng ngành dịch vụ của Tỉnh Nam Định chỉ bằng 2,6% tổng giá trị 

gia tăng ngành dịch vụ của vùng ĐBSH, chỉ cao hơn Hà Nam, Hƣng Yên, Ninh Bình. Thay 

đổi quy mô giá trị gia tăng ngành năm 2020 tăng gấp 2,9 lần so với năm 2010, nhƣng đây là sự 

thay đổi thấp nhất so với các Tỉnh khác trong vùng. Quy mô giá trị gia tăng ngành dịch vụ bình 

quân đầu ngƣời của Tỉnh Nam Định năm 2020 đạt 15,1 triệu đồng/ngƣời, đứng vị trí 10/11 

Tỉnh vùng ĐBSH. Tốc độ tăng trƣởng bình quân của ngành chỉ đạt 5,9%/năm, đây là tốc độ 

tăng trƣởng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 so với các Tỉnh vùng ĐBSH và chỉ bằng 0,7 

lần tốc độ tăng trƣởng bình quân ngành dịch vụ trong vùng.  

 (1)Thương mại nội địa: Quy mô ngành thƣơng mại
11

 có xu hƣớng tăng trƣởng nhanh 

và có đóng góp lớn tới tăng trƣởng kinh tế của Tỉnh. Tính đến năm 2020, quy mô giá trị gia 

tăng ngành thƣơng mại đạt 6.295,4 tỷ đồng và đây là ngành có quy mô lớn thứ ba trong số 21 

ngành kinh tế của Tỉnh Nam Định (chỉ đứng sau ngành CN chế biến, chế tạo và ngành xây 

dựng). Nhìn chung, tăng trƣởng ngành thƣơng mại giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trƣớc và 

đạt trung bình 7,5%/năm giai đoạn 2011-2020, duy trì ở mức tăng trƣởng nhanh hơn so với 

tăng trƣởng chung của Tỉnh và của ngành dịch vụ. Mức tăng trƣởng của ngành thƣơng mại 

Tỉnh Nam Định cao hơn so với mức tăng trƣởng bình quân vùng ĐBSH là 4,9%/năm. Tỷ 

trọng giá trị gia tăng của ngành thƣơng mại trên tổng GRDP của Tỉnh đã tăng từ 6,6% năm 

2010 lên 8,2% năm 2020.   

 
 

Hình 33. Tăng trưởng ngành Thương mại  2011-2020 (%) Hình 34. Đóng góp của dịch v  vào GRDP 2010-2020 (%) 
(Nguồn: Tổng hợp từ NGTK Tỉnh Nam Định và Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 30/6/2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

Tăng trƣởng và tỷ trọng ngành thƣơng mại Tỉnh Nam Định ở mức thấp so với cả nƣớc 

và các Tỉnh trong vùng ĐBSH. So sánh với mức tăng trƣởng 8,5%/năm của cả nƣớc thì 

thƣơng mại Tỉnh Nam Định ở mức thấp. So sánh với các Tỉnh khác trong vùng, tăng trƣởng 

thƣơng mại của Tỉnh Nam Định trong nhóm thấp – chỉ cao hơn so với Hải Phòng, Ninh Bình 

và Hà Nội. Mức đóng góp của ngành thƣơng mại đến GRDP của Tỉnh Nam Định thấp hơn 

mức bình quân toàn vùng là 9% và cả nƣớc là 11,7%. Xem xét trong nội bộ ngành dịch vụ, tỷ 

                                           
11 Trong hệ thống VSIC 2018, không có tên ngành Thương mại, về tính chất tương tự ngành Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có đông cơ khác trong danh mục 21 
ngành kinh tế cấp I, theo đó, toàn bộ số liệu phân tích được sử dụng tương ứng với số liệu của ngành này.  
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trọng đóng góp của ngành thƣơng mại Tỉnh Nam Định đạt 23,4%, cao hơn mức bình quân của 

toàn vùng ĐBSH (21,2%) nhƣng chỉ cao hơn so với Hà Nội và Hải Phòng và vẫn thấp so với 

mức bình quân cả nƣớc là 28%.  

Tăng trƣởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

(TMBLHH&DV) ở mức cao. TMBLHH&DV của Tỉnh Nam Định tính đến năm 2020 đạt 

trên 47,1 nghìn tỷ đồng, bình quân đạt tốc độ tăng 14,3% năm giai đoạn 2011-2020. Mức tăng 

trƣởng TMBLHH&DV của Tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 ở mức cao so với mặt bằng 

chung của vùng ĐBSH (12%/năm) và cả nƣớc (11,5%/năm). Tốc độ tăng trƣởng tổng mức 

của Tỉnh Nam Định chỉ thấp hơn so với Tỉnh Quảng Ninh và Hải Dƣơng.  

Hình 35. So sánh tốc độ tăng trưởng và đóng góp của ngành thương mại đến tăng trưởng GRDP các Tỉnh vùng 

Đồng bằng sông Hồng 

 
(Nguồn: NGTK cả nước và NGTK các Tỉnh) 

Tuy vậy, quy mô tiêu dùng của Tỉnh Nam Định chỉ ở mức trung bình. Quy mô 

TMBLHH&DV của Tỉnh Nam Định đứng vị trí thứ 7/11 Tỉnh thuộc vùng ĐBSH. Nhƣng nếu 

tính theo bình quân đầu ngƣời thì mức tiêu dùng tƣơng đối thấp. Năm 2020, bình quân mức 

tiêu dùng mỗi ngƣời dân Nam Định là 25,9 triệu đồng/ngƣời, đứng vị trí thứ 10/11 Tỉnh thuộc 

vùng, bằng ½ so với mức bình quân của toàn vùng ĐBSH là 49,3 triệu đồng/ngƣời và cả nƣớc 

là 51 triệu đồng/ngƣời. Mức tiêu dùng dân cƣ đã tăng thêm 10 triệu đồng/ngƣời chỉ trong giai 

đoạn 2015-2020 và đủ để thay đổi vị trí từ thứ 11/11 lên thứ 10 nhƣng sự cải thiện này vẫn 

tƣơng đối chậm so với các Tỉnh khác trong vùng, mức tiêu dùng bình quân đầu ngƣời cả vùng 

tăng 15,4 triệu đồng/ngƣời và cả nƣớc là 16 triệu đồng/ngƣời. Nguyên nhân chủ yếu là do mức 

thu nhập bình quân/ngƣời ở mức tƣơng đối thấp so với bình quân của vùng, đến năm 2020, thu 

nhập bình quân đầu ngƣời chỉ là 4.096 nghìn đồng/tháng, nằm trong nhóm thấp của vùng 

ĐBSH chỉ cao hơn Tỉnh Hà Nam, Hƣng Yên và Ninh Bình và thấp so với mới bình quân của 

vùng ĐBSH là 5.085 nghìn đồng/tháng và bình quân cả nƣớc là 4.249 nghìn đồng/tháng. Mức 

thu nhập thấp hạn chế mức tiêu dùng của ngƣời dân.  

Đóng góp chủ yếu vào TMBLHH&DV là doanh thu bán lẻ hàng hóa và tập trung tại khu 

vực tƣ nhân với nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống của ngƣời dân. Doanh thu bán lẻ hàng 

hóa đến năm 2020 đạt trên 41,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,4% TMBLHH&DV với tốc độ 

tăng trƣởng tăng bình quân 14,5%/năm trong giai đoạn 2011-2020. Doanh thu này chủ yếu từ 

hoạt động tiêu dùng của ngƣời dân thông qua các hệ thống bán lẻ nhƣ chợ, siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi... Ngoài ra, một số các hoạt động liên quan khác nhƣ dịch vụ lƣu trú, ăn uống đóng góp ở 

mức 6% tổng mức, tăng trƣởng đạt 9,4%/năm. Thu du lịch lữ hành ở mức thấp và tỷ trọng dƣới 

0,1% tổng mức. Dịch vụ khác góp 5,6% tổng mức với tốc độ tăng trƣởng nhanh, đạt 
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18,5%/năm. Các hoạt động bán lẻ hàng hóa chủ yếu là khu vực tƣ nhân đầu tƣ, do đó, thu của 

khu vực này chiếm tới 95,6% tổng giá trị TMBLHH&DV, tăng thêm 5,3 điểm % so với năm 

2010. Các mặt hàng bán lẻ là các mặt thiết yếu nhƣ hàng lƣơng thực, thực phẩm (chiếm 33,4%), 

đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình (12,6%), gỗ và vật liệu xây dựng (18,8%) và xăng dầu 

và các loại nhiên liệu khác (10,6%). Trong đó, vật liệu xây dựng và đồ dùng trang thiết bị gia 

đình đạt mức tăng trƣởng khá cao, lần lƣợt là 19%/năm và 16,4%/năm giai đoạn 2011-2020.  

Hình 36. So sánh quy mô và tăng trưởng TMBLHH&DV các Tỉnh vùng ĐBSH 

 
Nguồn: NGTK Tỉnh Nam Định 

 Bảng 24. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và thu dịch vụ tiêu dùng theo loại hình hoạt động giai đoạn 2010-2020 

Chỉ tiêu 2010 2015 2020 Tốc độ BQ 2011-2020 (%) 

Giá trị (tỷ đồng)     

TMBLHH&DV 12.348,4 28.630,6 47.088,3 14,3% 

Bán lẻ hàng hóa 10.708,4 24.894,6 41.615,5 14,5% 

Dịch vụ lƣu trú, ăn uống 1.152,2 2.409,9 2.836,5 9,4% 

Du lịch lữ hành 8,6 13,9 10,5 1,9% 

Dịch vụ khác 479,2 1.312,3 2.625,9 18,5% 

Cơ cấu (%)     

Tổng mức 100,0 100,0 100,0  

Bán lẻ hàng hóa 86,7 87,0 88,4  

Dịch vụ lƣu trú, ăn uống 9,3 8,4 6,0  

Du lịch lữ hành 0,1 0,0 0,0  

Dịch vụ khác 3,9 4,6 5,6  
Nguồn: NGTK Tỉnh Nam Định 

Hệ thống hạ tầng thƣơng mại ngày càng đƣợc cải thiện. Tỉnh Nam Định hiện có 192 chợ 

đang hoạt động, trong đó có 2 chợ hạng I đƣợc đặt tại thành phố Nam Định, 6 chợ hạng II và 

174 chợ hạng III. Diện tích đất chợ trên toàn Tỉnh là 63,74ha, chiếm 0,04% tổng diện tích đất tự 

nhiên toàn Tỉnh. Hệ thống chợ trong thời gian qua đã đƣợc cải tạo nâng cấp, dần đáp ứng nhu 

cầu mua sắm hàng hóa của dân cƣ trên địa bàn. So sánh với các Tỉnh vùng ĐBSH, bán kính 

phục vụ của một chợ Tỉnh Nam Định là 1,66km, thấp so với mức bình quân của vùng là 1,82 

km/chợ, tức là Tỉnh đang có mật độ chợ tƣơng đối dày hơn so với mức bình quân. Tuy vậy số 

dân phục vụ bình quân một chợ của Tỉnh ở mức tƣơng đối thấp so với các Tỉnh khác. Số chợ 

chƣa bao phủ hết các xã tại một số huyện, một số huyện còn có mật độ chợ khá thƣa thớt. 

Kênh phân phối hiện đại ngày càng phát triển xuất phát từ nhu cầu thị trƣờng. Đến năm 

2020, Tỉnh có 19 siêu thị, trong đó có 02 siêu thị Hạng I, 03 siêu thị Hạng II, 14 siêu thị Hạng 

III. Hiện Nam Định chƣa có Trung tâm thƣơng mại đạt tiêu chuẩn. Các siêu thị mới chỉ có mặt 
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tại 5/10 huyện/thành của Tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu tại Thành phố Nam Định với các 

siêu thị lớn. 100% các siêu thị, trung tâm thƣơng mại và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Tỉnh có 

thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán và cho phép ngƣời tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt 

khi mua hàng. Mua sắm trực tuyến bƣớc đầu trở thành hình thức mua hàng phổ biến của ngƣời 

tiêu dùng theo xu hƣớng hiện nay. 

Hệ thống dịch vụ hỗ trợ thƣơng mại ngày càng hoàn thiện. Đến năm 2020, hệ thống 

cửa hàng xăng dầu của Tỉnh Nam Định là 293 cửa hàng, phân bố tại đều khắp các huyện/thành 

phố của Tỉnh Nam Định, tăng thêm 11 cửa hàng so với năm 2010. Ngoại trừ thành phố Nam 

Định có mật độ cửa hàng tƣơng đối dày, các huyện khác đƣợc bố trí số cửa hàng tƣơng đối 

hợp lý với bán kính phục vụ nằm trong 1-2 km. Các cửa hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu sử 

dụng của ngƣời dân và nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Đối với hệ thống kho dự trữ xăng 

dầu, Tỉnh Nam Định có 03 kho xăng dầu với tổng sức chứa là 16.379m3, đƣợc xây dựng với 

tổng diện tích đất là 55.400m2, đƣợc bố trí tại TP Nam Định, huyện Vụ Bản và huyện Trực 

Ninh. Đối với kho trạm nạp LPG, Tỉnh có 6 kho với tổng sức chứa là 692m3 đƣợc xây dựng 

trên tổng diện tích 39,2 nghìn m2, tập trung chủ yếu tại Tp Nam Định (03 kho), huyện Vụ Bản 

(02 kho) và huyện Xuân Trƣờng (01 kho). 

 (2). Thương mại quốc tế: Hoạt động xuất khẩu của Tỉnh trong những năm qua đã phát 

triển bắt kịp với xu hƣớng chung của cả nƣớc trong việc tận dụng đƣợc lợi thế của địa phƣơng, 

tận dụng đƣợc thời cơ hội nhập kinh tế quốc tế và trong các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ 

mới. Đến năm 2020, tổng kim ngạch (KN) xuất khẩu của Tỉnh Nam Định đạt 2.092,9 triệu 

USD, tăng gấp 8,2 lần so với KN xuất khẩu năm 2010, tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 

23,4%/năm. Tăng trƣởng xuất khẩu của Tỉnh gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 2016-2020 

do những tác động từ suy giảm thƣơng mại thế giới và dịch Covid-19 trong năm 2020, tốc độ 

tăng trƣởng xuất khẩu của Tỉnh chỉ đạt 16,4%/năm giai đoạn này. Tuy nhiên, tốc độ tăng 

trƣởng xuất khẩu của Tỉnh Nam Định đạt mức cao hơn so với bình quân cả nƣớc (14,6%/năm) 

và vùng ĐBSH (18,8%) trong cùng giai đoạn. Kết quả này đang vƣợt xa so với mục tiêu đặt ra 

trong Quy hoạch thƣơng mại của Tỉnh tới năm 2020 là tăng trƣởng đạt 12,2-13,2%/năm giai 

đoạn 2011-2015 và 13-13,5%/năm giai đoạn 2016-2020.  

- Kim ngạch (KN) nhập khẩu của Tỉnh Nam Định đến năm 2020 là 1.184,3 triệu USD, 

tăng gấp 5,5 lần so với quy mô năm 2010 và có mức tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2011-

2020 là 18,5%/năm. Cán cân thƣơng mại duy trì mức xuất siêu từ 38,5 triệu USD năm 2010 

lên 908,6 triệu USD, đóng góp tới 27,4% vào tăng trƣởng kinh tế của Tỉnh. 

Trên địa bàn Tỉnh, có khoảng 200 DN xuất khẩu trực tiếp (trong đó có gần 80 doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài); hàng trăm DN, cơ sở sản xuất, hộ cá thể tham gia xuất khẩu 

hàng hóa theo hình thức ký gửi, ủy thác sang hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ; chủ yếu là các thị 

trƣờng EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN12… Các sản phẩm xuất khẩu 

chính của Nam Định đến từ các ngành CN chế biến, chế tạo trọng điểm với các mặt hàng gia 

công nhƣ hàng may mặc; túi xách, giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ. Trong đó mặt hàng may mặc 

và giày dép chiếm tới 87,7% tổng KN xuất khẩu năm 2019. Mặt hàng túi xách, giày dép chỉ 

mới bắt đầu xuất khẩu từ năm 2018 nhƣng trong ba năm đã đạt 905 triệu USD, vƣơn lên thành 

                                           
12

 http://tinhdoannamdinh.vn/Socongthuong/1229/29425/40799/169931/Xuat-nhap-khau/Hoat-dong-xuat-khau-tinh-Nam-Dinh-giai-doan-

2011--2020.aspx 
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mặt hàng xuất khẩu thứ hai chỉ sau hàng may mặc. Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tỷ 

trọng dƣới 2% tổng KN xuất khẩu nhƣng đây là ngành có tốc độ tăng trƣởng nhanh, đạt 

20,6%/năm, là mức cao so với các mặt hàng khác. Có thể thấy, Tỉnh đã dần bắt kịp với xu 

hƣớng chung của cả nƣớc trong việc tận dụng đƣợc cơ hội từ hội nhập quốc tế và tham gia các 

hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP…), tăng cƣờng xuất khẩu, đặc biệt là 

các ngành hàng dệt may, da giày… là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Tỉnh và là sản 

phẩm đƣợc hƣởng lợi nhất khi các hiệp định thƣơng mại thế hệ mới có hiệu lực. Các sản phẩm 

nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất và gia công nhƣ nguyên phụ 

liệu may; bông, xơ, sợi, dệt; da và các mặt hàng liên quan. 

Hình 37. Kim ngạch xuất nhập khẩu Tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ NGTK Tỉnh các năm)  

Tuy nhiên, tại Nam Định, khu vực trong nƣớc đang dần đánh mất vị thế so với khu vực 

FDI, thể hiện ở tỷ trọng gia tăng của khu vực FDI trong kim ngạch xuất nhập khẩu của Tỉnh 

giai đoạn 2011-2020. Ở chiều xuất khẩu, giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả 2 khu vực đều 

tăng nhanh từ 129,6 triệu USD năm 2010 lên 748 triệu USD năm 2020 đối với khu vực trong 

nƣớc và từ 84,5 triệu USD lên 1.308 triệu USD đối với khu vực FDI trong cùng giai đoạn. Tuy 

nhiên, có thể thấy, tỷ trọng của khu vực trong nƣớc đã giảm nhanh, hơn 14 điểm % và chỉ còn 

chiếm 37,5% trong tổng giá trị xuất khẩu của Tỉnh, thay vào đó là sự phát triển của khu vực 

FDI với tỷ trọng chiếm 62,5% năm 2020. Tƣơng tự ở chiều nhập khẩu, tỷ trọng của khu vực 

trong nƣớc đã dần bị thay thế bởi khu vực FDI, với tỷ trọng của khu vực trong nƣớc giảm từ 

51,2% xuống còn 39,0% và ngƣợc lại, tỷ trọng của khu vực FDI tăng 12 điểm % và chiếm 

61% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Tỉnh Nam Định năm 2020.  

Hình 38. Cơ cấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Tỉnh Nam Định (%) 

 
Nguồn: Tổng hợp từ Cục Thống kê Tỉnh Nam Định (2021) 

Tuy nhiên, KN xuất nhập khẩu của Tỉnh Nam Định vẫn còn thấp so với các Tỉnh trong 
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vùng ĐBSH, đóng góp khoảng 2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu và khoảng 1,1% trong 

tổng kim ngạch nhập khẩu của cả vùng ĐBSH giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, giá trị xuất 

khẩu của Tỉnh đứng thứ 10 trong vùng, kém gần 19 lần so với Tỉnh có KN xuất khẩu lớn nhất 

là Bắc Ninh, và chỉ lớn hơn so với Tỉnh Thái Bình. Ở chiều nhập khẩu, Nam Định là Tỉnh xếp 

cuối cùng về giá trị KN nhập khẩu.  

Hình 39. Kim ngạch xuất nhập khẩu các Tỉnh vùng ĐBSH năm 2020 (triệu USD) 

  
Nguồn: Tổng hợp từ Cục Thống kê Tỉnh Nam Định (2021) 

Hàng hóa xuất nhập khẩu của Tỉnh Nam Định đƣợc thực hiện chủ yếu qua hai kênh 

chính là đƣờng bộ (chủ yếu qua quốc lộ 21A) và cảng biển Hải Thịnh. Tuy nhiên, đƣờng bộ 

vẫn là kênh vận chuyển chủ yếu. Khả năng thông quan tại cảng biển Hải Thịnh còn rất hạn 

chế. Tỉnh Nam Định hiện không có hệ thống kho hàng hóa thƣơng mại chung của Tỉnh, chủ 

yếu là các kho riêng của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.  

Nhìn chung, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra khá sôi động, cán cân thƣơng mại thặng 

dƣ và ngày càng gia tăng. Tỉnh đã dần bắt kịp với xu hƣớng chung của cả nƣớc trong việc tận 

dụng các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới, tăng cƣờng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực 

của Tỉnh thuộc ngành hàng dệt may, da giày… và là những sản phẩm đƣợc hƣởng lợi nhất khi 

các hiệp định thƣơng mại có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể thấy, hoạt động xuất nhập khẩu của 

Nam Định còn thấp hơn các Tỉnh trong vùng ĐBSH, các mặt hàng xuất khẩu của Tỉnh chƣa 

đa dạng, tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm truyền thống (dệt may, da giày). Khu vực trong 

nƣớc cũng dần đánh mất vị thế so với khu vực FDI trong hoạt động xuất nhập khẩu… 

(3). Những kết quả đạt được ở lĩnh vực Thương mại: Quy mô ngành thƣơng mại phát 

triển nhanh và đóng góp ngày càng lớn đến tăng trƣởng kinh tế nói chung và ngành dịch vụ nói 

riêng của địa phƣơng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa duy trì tốc độ tăng trƣởng nhanh, trong đó 

khu vực tƣ nhân đóng góp chủ yếu và các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu thiết yếu của 

ngƣời dân. Hiệu quả sử dụng vốn khá cao so với mặt bằng ngành dịch vụ nói chung.  

Mạng lƣới kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ tiếp tục đƣợc mở rộng. Đã hình thành hệ 

thống doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ với số doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh 

nghiệp toàn Tỉnh và hệ thống các cơ sở cá thể trong ngành thƣơng mại rộng khắp, phát triển theo 

nhu cầu thị trƣờng. Hệ thống đáp ứng đƣợc về cơ bản nhu cầu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn.  

Thƣơng mại quốc tế đạt nhiều thành tựu, Tỉnh duy trì thặng dƣ thƣơng mại trong nhiều 

năm, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, góp phần tăng thu nhập và 

dịch chuyển cơ cấu kinh tế.. Thị trƣờng xuất khẩu đƣợc mở rộng tới nhiều đối tác thƣơng mại 
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quan trọng nhƣ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu đang phát huy theo lợi 

thế riêng của Tỉnh Nam Định trong ngành dệt may và da giày. 

Hệ thống hạ tầng thƣơng mại của Tỉnh đang ngày càng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu 

mua sắm của ngƣời dân. Mạng lƣới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn đảm bảo cung ứng hàng hóa 

thông suốt trên địa bàn, các sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú, chất lƣợng dịch vụ đang 

ngày càng đƣợc nâng cao. Cơ sở hạ tầng thƣơng mại đƣợc phát triển, có sự xuất hiện của các 

loại hình kết cấu hạ tầng thƣơng mại hiện đại nhƣ cửa hàng chuyên doanh, siêu thị. 

Công tác xúc tiến thƣơng mại đƣợc đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, đẩy mạnh quảng bá 

hình ảnh sản phẩm của Tỉnh Nam Định trên các sàn thƣơng mại điện tử, các sản phẩm của 

Tỉnh đã đƣợc kết nối với các sàn giao dịch lớn và theo đó thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đang 

ngày càng mở rộng. 

 (4) Những tồn tại, hạn chế: Quy mô ngành thƣơng mại của Tỉnh Nam Định còn ở 

mức thấp so với các Tỉnh trong vùng. Quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

bình quân đầu ngƣời ở mức thấp nhất trong vùng ĐBSH. Hoạt động tiêu dùng chỉ tập trung 

vào các mặt hàng thiết yếu, doanh thu nhóm ngành dịch vụ còn thấp. Lao động trong ngành 

thƣơng mại có xu hƣớng tăng nhanh nhƣng năng suất lao động còn thấp.  

 Doanh nghiệp hoạt động trong ngành thƣơng mại của Tỉnh Nam Định tăng nhanh và 

chiếm tỷ trọng chủ yếu nhƣng nhìn chung quy mô doanh nghiệp có xu hƣớng ngày càng nhỏ 

và khá thấp so với bình quân chung của vùng ĐBSH. Chƣa thu hút đƣợc các doanh nghiệp 

mạnh, tập đoàn lớn trong kinh doanh thƣơng mại. Quy mô nhỏ, hoạt động manh mún, làm cản 

trở đến sự liên kết giữa sản xuất với hoạt động tiêu thụ với quy mô lớn. Doanh nghiệp bán lẻ 

cho thấy hoạt động thiếu hiệu quả trong giai đoạn vừa qua. 

 Thƣơng mại điện tử phát triển chậm. Phần lớn các doanh nghiệp trong Tỉnh là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn ít, nguồn nhân lực chƣa đủ mạnh để đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển thƣơng mại điện tử; nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nƣớc và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Chƣa có 

hành lang pháp lý bảo vệ ngƣời tiêu dùng sử dụng thƣơng mại điện tử. 

 Hoạt động thƣơng mại đạt nhiều kết quả tích cực nhƣng có xu hƣớng ngày càng phụ 

thuộc vào khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu còn thiếu 

tính đa dạng, chủ yếu là các mặt hàng gia công có giá trị gia tăng thấp, trong khi nguyên vật 

liệu đầu vào của các mặt hàng này chủ yếu là nguồn nhập khẩu, tỷ lệ nội địa hóa thấp. Chƣa có 

các mặt hàng có hàm lƣợng công nghệ cao. Chƣa có hàng hóa có thƣơng hiệu mạnh.  

 Số doanh nghiệp tƣ nhân chiếm tỷ trọng rất lớn nhƣng tham gia hoạt động thƣơng mại 

quốc tế còn thấp và có quy mô hạn chế so với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cho thấy 

năng lực cạnh tranh còn yếu. Các doanh nghiệp nội địa chƣa tạo ra đƣợc sức cạnh tranh và tận 

dụng hết cơ hội hội nhập quốc tế, tăng cƣờng xuất khẩu.  

 Hệ thống hạ tầng thƣơng mại về cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu mua sắm của ngƣời 

dân nhƣng số lƣợng chợ có xu hƣớng thu hẹp lại, một số huyện có mật độ chợ tƣơng đối thƣa 

thớt, trong khi chủ yếu là các chợ hạng III, quy mô nhỏ. Số chợ hạng I, II ít, tập trung chủ yếu ở 

thành phố Nam Định và các thị trấn lớn, các chợ chậm đƣợc nâng cấp lên hạng cao hơn. Do 

sức mua bình quân đầu ngƣời của Tỉnh Nam Định còn tƣơng đối thấp so với các Tỉnh trong 

vùng, nhu cầu tiêu dùng ở mức thấp, xu hƣớng thay đổi về hành vi tiêu dùng sang các loại 



 
 

 

 

97 

hình thƣơng mại hiện đại dẫn đến việc mở rộng mạng lƣới chợ giai đoạn 2011-2020 nhƣ Quy 

hoạch 2020 gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều chợ tại khu vực nông thôn hiện đã xuống 

cấp, không bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc triển khai chủ trƣơng 

chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ cũng không đồng đều và chủ yếu là các 

chợ ở những khu vực đông dân cƣ, có lợi thế thƣơng mại.  

 Việc bố trí quỹ đất cho phát triển hạ tầng thƣơng mại tại nhiều địa phƣơng chƣa đƣợc 

quan tâm đúng mức. Việc kêu gọi và thu hút đầu tƣ vào phát triển hạ tầng thƣơng mại còn 

nhiều hạn chế. Trong đó việc đầu hạ tầng thƣơng mại nông thôn khó thu hút dự án đầu tƣ do lộ 

trình thu hồi vốn lâu. Ngoài ra, chính quyền một số địa phƣơng, các hộ kinh doanh tại các chợ 

đang chuẩn bị đƣợc đầu tƣ xây dựng, chuyển đổi nâng cấp thành trung tâm thƣơng mại có quy 

mô lớn còn có tâm lý e ngại về hiệu quả vận hành chợ sau chuyển đổi cũng nhƣ do quy mô thị 

trƣờng không lớn. 

b). Lĩnh vực Du lịch: 

(1) Tiềm năng lợi thế và các chỉ tiêu: Nam Định là Tỉnh đồng bằng ven biển Nam châu 

thổ sông Hồng, có vị thế quan trọng trong trục hành lang phát triển kinh tế ven biển dọc theo 

vùng duyên hải Bắc Bộ. Nam Định có nguồn tài nguyên du lịch phong phú bao gồm tài 

nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng.  

Với 72km đƣờng bờ biển cùng những bãi cát mịn, thoải và hệ thống các con sông lớn 

nhƣ Sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ đã hình thành cho Nam Định những tiểu vùng cảnh 

quan đẹp nhƣ khu du lịch biển Quất Lâm, Khu du lịch biển Thịnh Long, Khu du lịch biển 

Rạng Đông, khu du lịch sinh thái vùng ngập mặn Cồn Lu, Cồn Ngạn. Không chỉ có vậy, Nam 

Định còn có sự đa dạng và phong phú về các hệ sinh thái với tính đa dạng sinh học tƣơng đối 

cao, tập trung chủ yếu ở khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Xuân Thủy, là nơi tập trung các khu 

hệ đa dạng sinh học (1178 loài thực vật, 46 loài thú, 323loài chim và 54 loài bò sát), trong đó 

có nhiều loài quý hiếm có giá trị phục vụ phát triển nhiều mặt và nổi bật là du lịch sinh thái và 

nghiên cứu khoa học nhƣ cầy hƣơng, dái cá thƣờng, cầy giông, dơi oi, dơi mũi ống cánh lông, 

dơi chó tai ngắn, sóc, chồn… 

 Nam Định là quê hƣơng của 14 đời vua Nhà Trần, cũng là nơi phát tích của Bà chúa 

Liễu Hạnh, một trong Tứ bất Tử của dân tộc theo quan niệm truyền thống dân gian Việt Nam. 

Là nơi bảo tồn và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nƣớc với 

ẩm thực đặc trƣng, các làng nghề, đình, chùa, thánh đƣờng. Là vùng đất có nhiều lễ hội truyền 

thống và di tích lịch sử nhƣ khu di tích Phủ Dầy, chùa Cổ Lễ, chùa Keo Hành Thiện, khu nhà 

lƣu niệm tổng bí thƣ Trƣờng Chinh cùng hàng trăm công trình nhà thờ đẹp mang phong cách 

kiến trúc Gothic cổ điển phƣơng Tây với hệ thống mái vòm lớn, màu sắc phong phú. Đặc biệt 

quần thể khu di tích lịch sử văn hóa Trần đƣợc xếp hạng đặc biệt quốc gia. Ngoài ra các không 

gian văn hóa làng quê êm đềm nhƣ làng cổ Cửu Khúc, cầu ngói chùa Lƣơng, làng kèn đồng 

Phạm Pháo, khu du lịch sinh thái cộng đồng Ecohost cũng rất hấp dẫn du khách  vv… 

Những đề cập trên đây đều là tài nguyên quan trọng, nguồn tiềm năng du lịch tự nhiên 

quý giá làm cơ sở cho việc phát triển các loại hình du lịch nhƣ du lịch sinh thái thiên nhiên, du 

lịch nghỉ dƣỡng, du lịch văn hóa lịch sử, tôn giáo, chuyên đề khác v.v... Phần lớn hệ thống tài 

nguyên này đã đƣợc đánh giá trong quy hoạch phát triển ngành, tuy nhiên trong quá trình phát 

triển do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, hệ thống tài nguyên trên đã có những thay đổi 
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nhất định cần đƣợc rà soát, kiểm kê, đánh giá lại phục vụ cho phát triển du lịch giai đoạn mới. 

Qua thống kê thực tế, giai đoạn 2015-2020, tổng lƣợng khách đến các điểm tham quan 

du lịch của Tỉnh và doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch dịch vụ tăng hàng năm (Ngoại trừ 

năm 2020 do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội do dịch Covid, tổng lƣợng khách du 

lịch đến Tỉnh Nam Định giảm mạnh). Mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế khoảng 1,2 

triệu đồng/ngày; Mức chi tiêu của khách nội địa khoảng 0,55 triệu đồng/ngày. Thời gian lƣu 

trú trung bình khoảng 1,2 ngày đối với khách nội địa và 2 ngày đối với khách quốc tế. Doanh 

thu lớn nhất từ khách du lịch là hoạt động ăn uống, tiếp đến là lƣu trú, đi lại và mua sắm. 

Bảng 25. Tổng lượt khách và doanh thu du lịch Tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 
STT 

Nội dung 
ĐVT Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 Tổng lƣợng khách DLđến (lƣợt khách) Lƣợt khách 2.175.000 2.295.000 2.420.000 2.550.000 2.645.000 1.430.000 

- - Khách Quốc tế „ - - - - 6.430 200 

- - Khách Nội địa „ - - - - 2.638.570 1.429.800 

2 Tổng thu nhập du lịch (tỷ đồng) Tỷ đồng 520 585 657 740 800 415 

- Lƣu trú „ - - - - 250 124 

- Ăn uống „ - - - - 320 160 

- Vui chơi giải trí „ - - - - 26 12 

- Mua sắm „ - - - - 41 25 

- Đi lại „ - - - - 40 27 

- Khác „ - - - - 123 67 

3 Thời gian lƣu trú bình quân Ngày/khách - - - -   

- Quốc tế „ - - - - 2 2 

- Nội địa „ - - - - 1,1 1,2 

4 Mức chi tiêu bình quân/ngày/khách Triệu đồng - - - -   

- Khách Quốc tế „ - - - - 1,1 1,2 

- Khách Nội địa „ - - - - 0,5 0.55 

Nguồn: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025 

(2). Các hình thái du lịch: Giai đoạn 2011-2020, Tỉnh đã phát triển 05 nhóm sản phẩm du 

lịch chủ đạo bao gồm: (1) Du lịch sinh thái thiên nhiên; (2) Du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh; (3) 

Du lịch cộng đồng; (4) Du lịch thể thao, giải trí; (5) Du lịch hội thảo, hội nghị. Trong đó loại hình 

(1), (2) và (3) là phổ biến; các loại hình khác ít hơn; 

- Du lịch sinh thái thiên nhiên ở Nam Định chủ yếu tại vƣờn quốc gia Xuân Thủy (điểm 

du lịch có sức hấp dẫn khách tham quan du lịch trong nƣớc và quốc tế, đặc biệt là vào mùa 

Đông- mùa chim di trú). Tại khu vực này, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đang đƣợc phát 

triển tại xã Giao Xuân và sẽ nhân rộng ra năm xã vùng đệm. 

- Du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo (gọi tắt là du lịch văn hóa) ở Nam Định là loại hình du 

lịch tham quan, khám phá, hƣởng thụ, trải nghiệm, nghiên cứu, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm 

hiểu biết về các giá trị văn hóa (vật thể, phi vật thể, không gian địa điểm..vv) của một địa 

phƣơng, trong Tỉnh. Nam Định nằm trong “vành nôi văn minh lúa nƣớc sông Hồng” nên có kho 

tàng di sản văn hóa phi vật thể rất phong phú với các loại hình dân ca, dân vũ nhƣ: hát chèo, hát 

văn, múa rối nƣớc, rối đầu gỗ, các trò chơi dân gian nhƣ: bơi chải, đi cà kheo, thi cọ lửa... Tại các 

địa phƣơng trong Tỉnh hàng năm có hơn 100 lễ hội truyền thống đƣợc tổ chức vào dịp đầu xuân, 

cuối thu trong đó có những lễ hội nổi tiếng vì quy mô và sự độc đáo nhƣ Hội chợ Viềng Xuân 

mỗi năm chỉ có một phiên, Lễ hội đền Trần với tục khai ấn đầu năm, Lễ hội phủ Dầy đƣợc Bộ 

VHTTDL công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia... Đặc biệt, Thực hành tín ngƣỡng 
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thờ Mẫu tam phủ của ngƣời Việt mà Tỉnh Nam Định đƣợc Bộ VHTTDL giao lập hồ sơ trình 

UNESCO đã đƣợc ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 

12/2016... các lễ hội tiêu biểu nhƣ Hội chợ Viềng Xuân, Lễ hội khai ấn đền Trần, Lễ hội Phủ 

Dầy... thu hút nhiều du khách trong và ngoài nƣớc đến tham quan kết hợp sinh hoạt tôn giáo. Du 

khách thƣờng đi theo đoàn tham dự các lễ hội truyền thống. Do đó, nhằm phục vụ lƣợng du 

khách lớn, các khu vực di tích, cơ sở tôn giáo… đã và đang thực hiện các biện pháp khôi phục, 

tôn tạo, mở rộng… nhằm đáp ứng yêu cầu về sức chứa, các dịch vụ du lịch đi kèm. 

- Du lịch cộng đồng là một hình thái du lịch dựa trên những giá trị về văn hóa của cộng 

đồng; đƣợc phát triển bởi cộng đồng dân cƣ tự thực hiện, tổ chức, quản lý và khai thác phục vụ 

du khách nghỉ dƣỡng và khám phá về các lịch sử văn hóa, ẩm thực hay thăm quan thắng cảnh, 

nét đẹp của văn hóa khu vực. Loại hình này đang đƣợc phát triển ở Nam Định và các khu vực du 

khách thƣờng đến ở Nam Định nhƣ: Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy, điểm du lịch sinh thái cộng 

đồng xã Giao Xuân (Giao Thủy), điểm du lịch sinh thái cộng đồng làng nghề hoa…. 

- Các loại hình du lịch khác nhƣ: Du lịch Nghỉ dƣỡng, giải trí, sức khỏe; du lịch thể thao; 

du lịch hội thảo, hội nghị cũng đang đƣợc Tình hình thành và phát triển 

 (3). Các khu, điểm Du lịch:   

Bảng 26: Tổng hợp quy mô của các khu, điểm du lịch hiện trạng tiêu biểu 
TT Tên các khu điểm du lịch Quy mô (ha) Vị trí 

1 Vƣờn Quốc gia Xuân Thuỷ 7.100 Huyện Giao Thuỷ, Nam Định 

2 Quần thể di tích lịch sử văn hoá đền Trần 150 Thành phố Nam Định 

3 Chùa Cổ Lễ - Thành phố Nam Định 

4 Chùa keo Hành Thiện - Huyện Xuân Trƣờng 

5 Nhà lƣu niệm cố Tổng bí thƣ Trƣờng Chinh 5,31 Huyện Xuân Trƣờng 

6 Điểm du lịch sinh thái cộng đồng xã Giao Xuân  8 Huyện Giao Thuỷ 

7 Khu du lịch biển Quất Lâm 1,5 Huyện Giao Thuỷ 

8 Khu du lịch biển Thịnh Long  4,5 Huyện Hải Hậu 

9 Khu du lịch biển Rạng Đông - Huyện Nghĩa Hƣng 

10 Phủ Dầy 6,25 Huyện Vụ Bản 

 (4). Các Dịch vụ thiết yếu phục vụ du lịch:  

Tính đến hết năm 2020, toàn Tỉnh có 666 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong đó có 

387 cơ sở kinh doanh dịch vụ lƣu trú du lịch với 5617 buồng phòng; 30 doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành (gồm 01 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 01 văn phòng đại diện và 28 

doanh nghiệp lữ hành nội địa) và 249 cơ sở kinh doanh dịch vụ khác trong đó có 220 cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống.  

Tỉnh Nam Định thƣờng xuyên rà soát, đánh giá chất lƣợng các cơ sở lƣu trú đã đƣợc 

phân loại xếp hạng, các cơ sở kinh doanh lữ hành đảm bảo chất lƣợng theo quy định. Triển 

khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, hƣớng dẫn cơ sở chú trọng đến việc đảm 

bảo vệ sinh môi trƣờng và an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch; đồng thời hƣớng dẫn, 

chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh lƣu trú chuẩn bị tốt các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở 

vật chất phục vụ khách du lịch tới Nam Định trong dịp lễ hội hàng năm, lễ kỷ niệm và các hoạt 

động kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn của Tỉnh.  

Bảng 27. Số lượng cơ sở lưu trú Tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 
TT Dịch vụ ĐVT 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Số cơ sở Lƣu trú Cơ sở - - - - - 387 387 
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2 Số lƣợng buồng Buồng - - - - - 5617 5617 

3 Số CS đƣợc xếp sao         

-  - 1 sao Cơ sở - - - - - 13 14 

-  - 2 sao „ - - - - - 16 15 

-  - 3 sao „ - - - - - 3 4 

4 Số lƣợng buồng Buồng        

-  - 1 sao „ - - - - - 310 338 

-  - 2 sao „ - - - - - 564 528 

-  - 3 sao „ - - - - - 324 290 

5 Loại khác Cơ sở - - - - - 355 355 

6 Số buồng loại khác Buồng - - - - - 4419 4461 

7 Tần suất sử dụng phòng (TB năm) % - - - - - 30 10 
Nguồn: Sở VHTTDL Tỉnh Nam Định   

(5). Đánh giá về hiện trạng phát triển du lịch: 

(a) Điểm mạnh: Tỉnh Nam Định là vùng đất giàu truyền thống văn hoá, lịch sử với nhiều 

di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã đƣợc công nhận. Ngoài ra, Nam Định đƣợc mệnh danh là 

vùng đất trăm nghề với nét đặc trƣng văn hoá, mang đậm dấu ấn dân tộc. Sở hữu vị trí địa lý, 

mối quan hệ vùng, địa hình và đƣờng bờ biển dài... Tỉnh có nhiều lợi thế trong phát triển văn hoá, 

thể thao và du lịch. 

Hoạt động du lịch phát triển, ngành du lịch đƣợc đặt trọng tâm là ngành phát triển mũi 

nhọn. Thực hiện các dự án quy hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch. Đào tạo nhân lực trong 

ngành du lịch. Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Từ đó thu hút khách du lịch trong và 

ngoài nƣớc. 

(b) Điểm yếu: Công tác thu hút đầu tƣ du lịch còn khó khăn, sản phẩm du lịch, hình thức 

quảng bá, xúc tiến chƣa phong phú. Khả năng liên kết sản phẩm du lịch đặc thù địa phƣơng với 

các Tỉnh, thành phố trong khu vực trên hành trình tour, tuyến hạn chế. Các cơ sở kinh doanh du 

lịch của Tỉnh chủ yếu quy mô nhỏ, chất lƣợng dịch vụ chƣa cao. Các sản phẩm du lịch chủ yếu 

của Tỉnh nhƣ du lịch văn hóa tâm linh lễ hội, du lịch biển chịu ảnh hƣởng lớn của yếu tố mùa vụ, 

nên lƣợng khách thiếu ổn định, chủ yếu là khách nội địa, khả năng chi trả thấp. Sản phẩm du lịch 

khai thác ở dạng tự nhiên, thiếu sức hút với khách du lịch… 

c). Lĩnh vực Vận tải và Logistics: 

 Ngành vận tải, kho bãi là ngành dịch vụ phục vụ cho tất cả hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp và thƣơng mại, cùng với tăng trƣởng kinh tế, hoạt động của ngành này cũng 

đƣợc đẩy mạnh. Đây là ngành có quy mô ở mức trung bình so với các ngành dịch vụ khác 

nhƣng duy trì tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 7,5%/năm, cao nhất trong các ngành dịch vụ. Số 

lƣợt hành khách vận chuyển bằng đƣờng bộ trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 2020 đạt 15 

triệu lƣợt ngƣời, tăng gấp 1,6 lần so với quy mô năm 2010. Trong khi đó, khối lƣợng hàng hóa 

vận chuyển đạt trên 33,9 triệu tấn, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2010.. (Hạ tầng Vận tải và Logistic xin 

xem ở mục kết cấu Hạ tầng giao thông) 

d). Lĩnh vực Khoa học và công nghệ: 

1. Hiện trạng hệ thống các tổ chức KH&CN của Tỉnh: tính đến năm 2021 có 14 tổ chức 

KH&CN đƣợc Sở KH&CN cấp giấy chứng nhận hoạt động KH&CN. Trong đó, có 07 tổ chức 

trực thuộc các đơn vị nhà nƣớc quản lý, 07 tổ chức ngoài nhà nƣớc; Về lĩnh vực hoạt động, có 06 

tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 05 tổ chức hoạt động 
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trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; 03 tổ chức trong lĩnh vực y dƣợc.  

2. Hiện trạng hệ thống và công tác quản lý nhà nƣớc về KH&CN: Hệ thống và công tác 

quản lý nhà nƣớc về KH&CN đƣợc thực hiện đầy đủ theo Quyết định của UBND Tỉnh bao 

gồm: 5 phòng đơn vị chức năng; 01 Chi cục TC-ĐL-CL; 01 Trung tâm ứng dụng, dịch vụ 

KH&CN. Tham mƣu trên các lĩnh vực: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 

đổi mới sáng tạo; Phát triển tiềm lực KH&CN; Tiêu chuẩn, đo lƣờng, chất lƣợng; Sở hữu trí tuệ; 

Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; An toàn bức xạ và hạt nhân; Quản lý và tổ chức thực 

hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực KH&CN.    

3. Hiện trạng về cơ sở vật chất, hạ tầng trang thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN của 

Tỉnh Nam Định. Trung tâm ứng dụng, dịch vụ KH&CN đã đƣợc đầu tƣ một số dự án nhằm 

thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phƣơng tiện đo thuộc các lĩnh vực: Khối lƣợng; Dung 

tích - Lƣu lƣợng; Điện - Điện tử; Độ dài; áp suất, nhiệt, ẩm, đo kiểm các thiết bị bức xạ trong y 

tế. Năng lực kiểm định, hiệu chuẩn thực hiện đƣợc 31 loại phƣơng tiện đo thuộc 7 lĩnh vực đo 

lƣờng; năng lực thử nghiệm thực hiện đƣợc 137 phép thử.   

Vận hành sàn giao dịch công nghệ - thiết bị và hỗ trợ khởi nghiệp góp phần quan trọng 

giúp các đơn vị, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, lựa chọn, đầu tƣ và chuyển giao công nghệ 

thiết bị. Tạo môi trƣờng và công cụ thuận lợi giúp các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động 

xúc tiến thƣơng mại, đặc biệt là thƣơng mại hóa các sản phẩm KH&CN.  

Bảng:  Hiện trạng đầu tư cho hoạt động KH&CN của Tỉnh Nam Định. 
Năm Tổng chi cho KH&CN từ ngân sách nhà nƣớc (tỷ 

đồng) 

Tỉ lệ chi cho KH&CN so với tổng chi ngân sách nhà nƣớc 

(%) 

2016 28,013 0,320 

2017 34,510 0,295 

2018 30,842 0,213 

2019 32,733 0,278 

2020 32,853 0,247 

2021 34,668 0,266 

Hằng năm, mặc dù đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc cho KH&CN đã có tăng nhƣng vẫn chƣa 

đáp ứng đủ với nhu cầu phát triển, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công 

nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay. 

4. Hiện trạng về triển khai các nhiệm vụ KH&CN bằng vốn ngân sách trên địa bàn Tỉnh 

thời kỳ 2011-2020 trong các lĩnh vực:   

Thời kỳ 2011-2020 đã tổ chức quản lý triển khai trên 200 nhiệm vụ KH&CN trong đó có 

17 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chƣơng trình NTMN.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo đƣợc thực 

hiện theo phƣơng châm: ứng dụng nhanh, rộng rãi, có hiệu quả và bền vững để phục vụ phát 

triển KT-XH của Tỉnh; Chủ thể là các tổ chức KH&CN, các Viện, Trƣờng; Doanh nghiệp là 

trung tâm ứng dụng chuyển giao KH,CN và Đổi mới sáng tạo. Các nhiệm vụ KH&CN đƣợc 

triển khai phục vụ phát triển các ngành/lĩnh vực: Nông nghiệp, phát triển Nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới; Công nghiệp và xây dựng; Tài nguyên và môi trƣờng; Y tế và Giáo dục; Ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; Khoa học xã hội và 

nhân văn,... Đã tiếp nhận, ứng dụng trên 180 quy trình công nghệ, xây dựng 30 mô hình ứng 

dụng tiến bộ KH&CN sản xuất liên kết chuỗi trong lĩnh vực nuôi thủy hải sản, giống cây trồng, 
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chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao. Hoàn thiện 18 quy trình công nghệ của lĩnh vực sản xuất 

thức ăn chăn nuôi, sản xuất các giống lúa năng suất chất lƣợng cao,… 

(1) Lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn: Các nghiên cứu và ứng dụng đều 

hƣớng tới việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hữu cơ, an toàn và sản xuất theo 

chuỗi nhƣ: sản xuất rau theo hƣớng hữu cơ tại Thịnh Long, nuôi tôm hữu cơ tại Giao Thuỷ, 

Chọn tạo và phân lập các chủng vi sinh, các loại tảo bản địa phục vụ nuôi ngao và tôm nhằm 

nâng cao chất lƣợng con giống cũng nhƣ nuôi thƣơng phẩm. Hoàn thiện và phát triển thƣơng 

hiệu “Mật ong Rừng Sú -Vẹt Vƣờn quốc gia Xuân Thủy”  thông qua hoạt động quản lý và ứng 

dụng khoa học công nghệ sau thu hoạch,... 

(2) Lĩnh vực công nghiệp: Ứng dụng thành công nhiều công nghệ mới, tạo các sản phẩm 

thay thế nhập khẩu: Công nghệ nấu luyện thép hợp kim chất lƣợng cao tạo ra các sản phẩm thép 

hợp kim giá thành chỉ bằng 40-50% giá nhập khẩu. Công nghệ ép thủy lực song động để sản 

xuất gạch ống xi măng cốt liệu (gạch không nung) với công suất của dây truyền đạt 10 triệu 

viên/năm đạt tiêu chuẩn TCVN 6477:2011. Công nghệ sản xuất muối sạch, với công suất 22.000 

tấn muối tinh/năm và 10.000 tấn muối sấy/năm đƣợc sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện 

đại do các kỹ sƣ Việt Nam thiết kế, chế tạo. Công nghệ, chế tạo máy chế biến lâm sản phay mộc 

đa năng PĐN-5 cung cấp cho các Tỉnh trên cả nƣớc. Công nghệ, chế tạo máy chế biến lâm sản 

phay mộc đa năng PĐN-5 cung cấp cho các Tỉnh trên cả nƣớc, hoàn thiện quy trình công nghệ 

kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm Bồn trộn bê tông thƣơng phẩm đa năng tại Công ty Quyết Tiến, 

sản phẩm nghiệm thu đạt chất lƣợng và bƣớc đầu đƣợc đánh giá rất cao về chất lƣợng và mẫu 

mã sản phẩm và thƣơng mại hoá sản phẩm,…  

(3) Lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng: Các nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào các 

vấn đề cấp thiết nhằm quản lý hiệu quả tài nguyên, hạn chế mức ô nhiễmmôi trƣờng nhƣ: Xác 

định ngƣỡng giới hạn an toàn phục vụ khai thác bền vững nƣớc dƣới đất tầng chứa nƣớc lỗ hổng 

Pleistoxene vùng Nam Định; Xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bằng các loại cây có 

khả năng thích nghi tốt hơn tại Vƣờn Quốc gia Xuân Thuỷ nhƣ: Bần chua; Bần không cánh; 

Đánh giá ô nhiễm làng nghề cơ khí Xuân Tiến và xây dựng mô hình thí điểm hệ thống xử lý 

nƣớc thải làng nghề,...  

(4). Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Các nghiên cứu hƣớng tới vấn đề bảo tồn, và 

phát huy các giá trị của di sản văn hóa, và thuần phong mỹ tục, nâng cao chất lƣợng dạy học với 

một số nhiệm vụ tiêu biểu nhƣ: Sƣu tầm, biên dịch và xuất bản di văn Hán Nôm Tỉnh Nam 

Định; Nâng cao chất lƣợng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trong điều kiện cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ 4.0; Nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở, hoạt động tôn giáo tín 

ngƣỡng trên địa bàn Tỉnh Nam Định,...  

(5) Lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe: Chủ yếu tập trung xây dựng các mô hình nâng 

cao chất lƣợng cuộc sống và sức khỏe ngƣời dân, với một số nhiệm vụ tiêu biểu nhƣ: Mô hình 

phát hiện sớm và quản lý bệnh tăng huyết áp áp và đái tháo đƣờng; Mô hình dinh dƣỡng cho phụ 

nữa trong độ tuổi sinh đẻ tại vùng ven biển,...  

(6) Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Thực hiện kế hoạch chuyển 

đổi số của Tỉnh nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính, xây dựng trƣờng học thông minh, 

đô thị thông minh, một số nhiệm vụ KH&CN đã triển khai nhƣ Hỗ trợ triển khai các giải pháp 

ứng dụng công nghệ thông minh trong giáo dục tại các trƣờng tiểu học, trung học, phổ thông 
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trung học trên địa bàn Tỉnh; Xây dựng mô hình dạy học kết hợp tại trƣờng Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Hồng Phong và một số trƣờng Trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh Nam Định; 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định; Phát triển công nghệ xây dựng xã thông minh tại Tỉnh Nam Định,…  

5. Những thuận lợi, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển KH&CN của Tỉnh.   

(1) Thuận lợi: Trong thời gian qua, nhiều chủ trƣơng, chính sách về KH&CN của Tỉnh 

đƣợc ban hành nhằm hiện thực hóa những chủ trƣơng, chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc về 

KH&CN. Hệ thống văn bản về KH&CN ngày càng đƣợc hoàn thiện theo hƣớng gắn kết, phục 

vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lƣợng và năng lực cạnh tranh, tạo môi trƣờng pháp lý thuận 

lợi cho doanh nghiệp trong quá chuyển giao, đổi mới công nghệ; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp 

và đổi mới sáng tạo; Bộ máy quản lý nhà nƣớc về KH&CN từ Tỉnh đến huyện đƣợc kiện toàn, 

đảm bảo bộ máy tinh gọn và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Cơ chế quản lý nhiệm vụ 

KH&CN đã có nhiều đổi mới, quản lý có hiệu quả hơn.   

(2) Hạn chế: Các doanh nghiệp ít quan tâm đến đổi mới công nghệ và ứng dụng các hệ 

thống quản lý chất lƣợng tiên tiến vào quản lý, chƣa nhận thức đầy đủ về việc bảo hộ thƣơng 

hiệu, nhãn hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa; Các biện pháp để thúc đẩy các hoạt chuyển giao 

công nghệ, phát triển thị trƣờng công nghệ, phát triển doanh nghiệp KH&CN, xây dựng hệ sinh 

thái ĐMST còn chậm hiệu quả; Một số trƣờng đại học, cao đẳng trên địa bàn chƣa có đóng góp 

tƣơng xứng với tiềm năng và vai trò của mình về các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, 

chuyển giao công nghệ, thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu,... Nguồn lực tài chính cho hoạt 

động KH&CN còn hạn chế. Nguồn lực tài chính huy động vốn đối ứng và hoạt động xã hội hóa 

trong KH&CN còn gặp nhiều khó khăn.  

(3) Nguyên nhân hạn chế: Đặc điểm doanh nghiệp của Tỉnh quy mô hộ gia đình và nhỏ 

lẻ là nguyên nhân chính có ít doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia hƣởng lợi từ chính sách, dẫn 

tới các hoạt động về chuyển giao công nghệ, phát triển thị trƣờng công nghệ; ứng dụng các thành 

tựu KH&CN; phát triển doanh nghiệp KH&CN; xây dựng hệ sinh thái ĐMST,… còn chậm 

phát triển; Chƣa có cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tƣ, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao trên thị trƣờng; Tiềm 

lực KH&CN chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức; Đội ngũ cán bộ KH&CN tuy đông về số lƣợng 

nhƣng lực lƣợng chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực quản lý, kỹ thuật chuyên ngành, đặc 

biệt là công nghệ cao rất ít. Chƣa có chính sách khuyến khích đủ mạnh để thúc đẩy việc nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học.   

e). Lĩnh vực Thông tin, truyền thông: 

(1) Hoạt động Thông tin - Truyền thông: Năm 2020, Tỉnh Nam Định đã đƣợc Bộ 

TT&TT đánh giá, xếp hạng cao về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, ứng dụng CNTT-TT (Chỉ số 

ICT-Index) đối với khối cơ quan nhà nƣớc và xã hội, đứng thứ 11/63 Tỉnh/ thành phố trong cả 

nƣớc, tang 13 bậc so với năm 2019. Cụ thể các chỉ số về đánh giá hạ tầng kỹ thuật của xã hội 

đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 28: Một số chỉ tiêu về công nghệ thông tin và truyền thông của Tỉnh Nam Định năm 2020 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 

1 Tỷ lệ điện thoại cố định/100 dân 168,2 

2 Tỷ lệ thuê bao di động/100 dân 16.780 
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3 Tỷ lệ ngƣời dùng internet/100 dân 2.836,28 

4 Tỷ lệ hộ gia đình có internet 64,2 % 

5 Tỷ lệ máy tính/công chức viên chức 0,43 

6 Tỷ lệ băng thông internet/công chức viên chức 27,139 

7 Tỷ lệ cơ quan nhà nƣớc kết nối WAN Tỉnh CP net 7,7 % 

8 Triển khai an toàn thông tin và an toàn dữ liệu 15,9 % 

9 Chỉ số hạ tầng kỹ thuật cơ quan nhà nƣớc (chỉ số này cao nhất là 1 điểm) 0,0000 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2020 

Các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình trong những năm qua 

đã tập trung làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nƣớc, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, sự kiện chính trị của Tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong 

cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân. 

 Từng bƣớc đầu tƣ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truyền hình, công nghệ 

thông tin từ Tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc và phát triển kinh tế - xã hội trong 

tình hình mới. Công tác quản lý các dịch vụ thuê bao di động, internet, trò chơi điện tử công cộng 

đƣợc tăng cƣờng, giảm bức xúc đối với xã hội. Hạ tầng viễn thông đƣợc quan tâm đầu tƣ, kết nối 

cáp quang, phủ sóng 4G đến địa bàn các xã, phƣờng, thị trấn; thu hút nhiều doanh nghiệp tham 

gia thị trƣờng viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lƣợng 

và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.  

Bảng 29. Các chỉ tiêu về thông tin, truyền thông năm 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 

1 Tỷ lệ hộ xem đƣợc Đài THVN % 99 

2 Tỷ lệ hộ nghe đƣợc Đài TNVN % 100 
Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2020 

(2) Hệ thống cơ sở vật chất lĩnh vực Thông tin - Truyền Thông:  

 1. Bưu chính: Trên địa bàn Tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bƣu chính, 

chuyển phát. Mạng lƣới bƣu chính, chuyển phát từng bƣớc đƣợc hiện đại hóa, đa dạng hóa các 

dịch vụ, phạm vi kinh doanh phủ rộng khắp trên địa bàn Tỉnh với 302 điểm phục vụ bƣu chính. 

(2 bƣu cục cấp 1, 20 bƣu cục cấp 2, 85 bƣu cục cấp 3 và 195 điểm BĐVH xã). Bán kính phục vụ 

1,1km/điểm phục vụ. số dân phục vụ bình quân là 6.893 ngƣời/1 điểm phục vụ. 100% số xã 

trong Tỉnh có điểm phục vụ bƣu chính có ngƣời phục vụ, 100% số xã phƣờng, thị trấn có báo 

đến trong ngày.  

2. Viễn thông: Mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh, có độ phủ tốt 

(100% huyện, thành phố có truyền dẫn cáp quang; 100% huyện, thành phố có trạm thu phát 

sóng thông tin di động; 100% huyện, thành phố có điểm chuyển mạch viễn thông...), công nghệ 

hiện đại, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới trong tƣơng lai. Thị trƣờng viễn 

thông có nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp đã 

làm cho chất lƣợng của các dịch vụ liên tục đƣợc cải thiện, đem lại nhiều lợi ích về chất lƣợng 

dịch vụ, cũng nhƣ giá cƣớc. 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Nam Định có 3 nhà khai thác dịch vụ viễn thông chính 

gồm Tổng công ty Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Viễn thông quân đội (Vietel) và 

Công ty viễn thông điện lực (EVN);  
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Cơ sở hạ tầng viễn thông chủ yếu do VNPT xây dựng và quản lý. Công ty Viễn thông 

quân đội Vietel cũng đã xây dựng đƣợc phần lớn hạ tầng riêng. Còn lại các nhà cung cấp khác 

đều thuê lại hạ tầng viễn thông của VNPT  

- Mạng chuyển mạch: Hiện các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Tỉnh đang khai 

thác có hiệu quả hệ thống thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn với 03 tổng đài Host (Viễn thông 

Nam Định: 02 Host, Viettel: 01Host), 138 trạm vệ tinh và MSAN với dung lƣợng lắp đặt thuê 

bao thoại lên đến 330.000 số; 176 trạm IP-DSLAM với dung lƣợng lên đến 70.000 cổng, toàn 

bộ tổng đài đã đƣợc kết nối bằng các tuyến truyền dẫn quang, 100%  xã, thị trấn đƣợc kết nối 

bằng các tuyến cáp quang. 

 Bảng 30: Hệ thống chuyển mạch điều khiển Tỉnh Nam Định  

STT Tên trạm Loại tổng đài 

Dung lƣợng hiện 

có  

(lines) 

Dung lƣợng đã sử 

dụng  

(lines) 

Phƣơng thức 

truyền dẫn 

1 Host I: Hà Huy Tập 1000 E10 27,008 24,212 Quang 

2 Host II: VK Khu 8 STAREX - VKX 14,848 14,127 Quang 

3 Host III: E10 Giải Phóng 1000 E10 11,520 11,159 Quang 

Nguồn: Thống kê từ doanh nghiệp 

Với dung lƣợng lắp đặt là 53.376 đƣờng, đã khai thác đƣợc gần 49.498 đƣờng. Xung 

quanh các host này là các trạm vệ tinh phục vụ trực tiếp cho thuê bao. Trong giai đoạn tới, vẫn 

giữ nguyên cấu hình Host và các trạm vệ tinh nhƣng mở rộng dung lƣợng và nâng cấp thiết bị.  

- Mạng truyền dẫn liên Tỉnh: Mạng truyền dẫn liên Tỉnh do VPNT, Viettel đầu tƣ xây 

dựng là hệ thống truyền dẫn hiện đại, mạnh vòng cáp quang chuyển mạch tự động, hệ thống 

truyền dẫn hoạt động có dự phòng cao đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ kết nối liên 

Tỉnh cho mạng điện thoại cố định của Tỉnh, các mạng di động, mạng Internet và VoIP của các 

doanh nghiệp, tín hiệu truyền hình và một số kênh thuê riêng của các doanh nghiệp trên địa bàn 

Tỉnh. 

- Mạng truyền dẫn nội Tỉnh: Cùng với việc hiện đại hóa mạng chuyển mạch, Viễn thông 

Nam Định đã tập trung nâng cao chất lƣợng mạng truyền dẫn bằng việc đầu tƣ phát triển mạng 

cáp quang, từng bƣớc thay thế hệ thống truyền dẫn viba số.  

Viễn thông Nam Định hiện có trên 1500 km cáp quang sử dụng công nghệ truyền dẫn 

tiên tiến SDH và PDH tốc độ truyền dẫn từ 4Mbps đến 34Mbps và đƣợc cấu trúc thành 14 vòng 

(ring) quang, kết nối tất cả các xã, thị trấn, làng nghề. Cùng với đó là việc triển khai mạng mạng 

cáp quang phục vụ khối cơ quan Đảng, Nhà nƣớc trên địa bàn. Mạng cáp quang nội Tỉnh đã 

đƣợc ngầm hoá dọc theo các tuyến đƣờng giao thông trên địa bàn toàn Tỉnh. 

Viettel xây dựng xây dựng mạch vòng cáp quang nội Tỉnh chuyển mạch tự động để đảm 

bảo thông tin liên lạc đƣợc thông suốt với 500 km cáp quang. 

- Mạng ngoại vi: Mạng ngoại vi đã đƣợc các doanh nghiệp quan tâm, đầu tƣ đáp ứng nhu 

cầu lắp đặt thuê bao mới cho ngƣời dân tại tất cả các tổng đài trên địa bàn Tỉnh. Mạng ngoại vi 

đã và đang đƣợc ngầm hóa, từng bƣớc giải tỏa cáp treo tạo vẻ đẹp mỹ quan đô thị, nâng cao chất 

lƣợng đàm thoại. 

Hệ thống cáp treo là gần 6.000 km với số lƣợng cột trên 100.000 cột chia làm 4 trục 

đƣờng chính: Đƣờng quốc lộ 21, đƣờng quốc lộ 10 đi Ninh Bình, đƣờng 490c và đƣờng 56. Cáp 
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treo các loại đƣợc treo trên cột thông tin viễn thông hoặc cột điện hạ thế của điện lực, đáp ứng 

nhƣ cầu lắp đặt thuê bao mới cho nhân dân trên địa bàn Tỉnh Nam Định. 

Mạng cáp quang truy nhập trên địa bàn toàn Tỉnh hiện nay ƣớc gần 7.000km cáp các loại 

với gần 5.000 tủ và 8.000 hộp cáp. Mạng cáp ngoại vi trên địa bàn Tỉnh đã và đang đƣợc ngầm 

hoá, từng bƣớc giải tỏa cáp treo tại các khu đô thị, khu công nghiệp, đã có gần 2.500km cáp 

đƣợc ngầm hóa. 

- Mạng thông tin di động: Trên địa bàn Tỉnh hiện có 04 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

điện thoại di động, thị trƣờng thông tin di động có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp 

dịch vụ làm cho chất lƣợng dịch vụ liên tục đƣợc cải thiện, vùng phủ sóng phát triển nhanh, cƣớc 

phí giảm mạnh, số lƣợng thuê bao phát triển với tốc độ cao. Đến nay 100% các xã, phƣờng, thị 

trấn đƣợc phủ sóng điện thoại di động 2G, sóng 3G, 4G; Trong đó có 1.106 trạm 2G, 1.366 trạm 

3G và 1.354 trạm 4G. Nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới phát triển nhƣ: MyTv, NetTv, 

mobile banking, mobile Internet, giải trí, thƣơng mại, quảng cáo, thuê kênh riêng,.....Tổng số thuê 

bao điện thoại ƣớc đạt gần 1,7 triệu thuê bao, mật độ 100 thuê bao/100 dân. 

 - Mạng Internet: Hiện có 04 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (Viễn 

thông Nam Định, Viettel, FPT). Mạng Internet tốc độ cao đã đƣợc triển khai cung cấp dịch vụ 

truy nhập trên địa bàn toàn Tỉnh. Tổng số thuê bao internet băng rộng cố định ƣớc đạt 320.000 

thuê bao. 

Bảng 31: Một số chỉ tiêu về công nghệ thông tin và truyền thông của Tỉnh Nam Định năm 2020 

STT Chỉ tiêu Năm 2020 

1 Tỷ lệ điện thoại cố định/100 dân 168,2 

2 Tỷ lệ thuê bao di động/100 dân 16.780 

3 Tỷ lệ ngƣời dùng internet/100 dân 2.836,28 

4 Tỷ lệ hộ gia đình có internet 64,2 % 

5 Tỷ lệ máy tính/công chức viên chức 0,43 

6 Tỷ lệ băng thông internet/công chức viên chức 27,139 

7 Tỷ lệ cơ quan nhà nƣớc kết nối WAN Tỉnh CP net 7,7 % 

8 Triển khai an toàn thông tin và an toàn dữ liệu 15,9 % 

9 Chỉ số hạ tầng kỹ thuật cơ quan nhà nƣớc (chỉ số này cao nhất là 1 điểm) 0,0000 

3. Công nghệ thông tin: Năm 2020 ngành Công nghệ thông tin (CNTT) Tỉnh Nam Định 

xếp hạng 11/63 Tỉnh, thành phố trong cả nƣớc theo xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông 

tin (ICT). Tỉnh có hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT tƣơng đối tốt, đã bƣớc đầu triển khai các hệ 

thống thông tin, các kho cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ ngành quản lý, điều hành của Đảng và các 

cơ quan nhà nƣớc. 

- Về hạ tầng kỹ thuật CNTT: Tổng số máy Tỉnh đang hoạt động của Tỉnh là 495.000 

máy tính; Tổng số doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng là 9.100 doanh nghiệp; Tổng số 

hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng là 165.000 hộ; Tổng số ngƣời dân sử dụng internet 

là1.200.000 ngƣời. 100% các đơn vị cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã có hệ thống mạng nội bộ 

(LAN) và đƣợc kết nối với mạng internet cáp quang băng rộng; 95% máy tính của cán bộ, công 

chức đƣợc kết nối mạng Internet tốc độ cao (trừ các máy tính liên quan đến dữ liệu mật). 100% 

cán bộ, công chức cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã đƣợc trang bị máy tính sử dụng trong công 

việc. 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của của Tỉnh đƣợc mở rộng với 371 điểm đảm bảo về 
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kỹ thuật, an toàn thông tin phục vụ việc kết nối, liên thông 4 cấp từ Trung ƣơng đến Tỉnh và đến 

tất cả các sở, ngành, UBND 10 huyện, thành phố; UBND 226 xã, phƣờng, thị trấn. 100% cơ 

quan 3 cấp của Tỉnh sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh, đảm bảo phục 

vụ 100% các cuộc họp trực tuyến của Tỉnh. 

Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh đƣợc xây dựng, nâng cấp đặt tại Sở Thông tin và 

Truyền thông đảm bảo cài đặt và vận hành hệ thống phần mềm dùng chung của Tỉnh đáp ứng 

yêu cầu triển khai xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Hệ thống giám sát an 

toàn thông tin mạng của Tỉnh (SOC) đƣợc đầu tƣ xây dựng mới, vận hành 14 giải pháp và đƣợc 

kết nối với Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia, đảm bảo an toàn thông tin, dữ 

liệu và các hệ thống thông tin trong quá trình vận hành, kết nối, trao đổi. Trung tâm điều hành đô 

thị thông minh của Tỉnh đƣợc xây dựng và đang trong giai đoạn hoạt động thí điểm một số dịch 

vụ đô thị thông minh. Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tập trung của Tỉnh đang từng bƣớc đƣợc 

hình thành hƣớng tới việc lƣu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế 

xã hội của Tỉnh. 

- Về Ứng dụng Công nghệ thông tin: Cổng thông tin điện tử của Tỉnh: 100% các sở, 

ngành, 10 huyện, thành phố và 226 xã, phƣờng, thị trấn đã có Cổng/ Trang TTĐT hoạt động ổn 

định. Đến nay Cổng đã có gần 25 triệu lƣợt ngƣời truy cập. Cổng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến đƣợc xây dựng và đƣa vào vận hành tại địa chỉ dichvucong.namdinh.gov.vn từ tháng 7 

năm 2018, đến nay đã có hơn 5,2 triệu lƣợt truy cập vào Cổng.  Đƣợc triển khai đến 100% các 

sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 226 xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn Tỉnh. Cổng dịch 

vụ công trực tuyến niêm yết công khai 1.711 TTHC của Tỉnh, 100% hồ sơ TTHC của ngƣời 

dân, doanh nghiệp đƣợc các cơ quan nhà nƣớc 3 cấp của Tỉnh. Cổng dịch vụ công trực tuyến của 

Tỉnh cung cấp 1.605/1.711 DVC mức độ 3, 4 (trong đó: có 1.391 DVC mức độ 4 chiếm 81% và 

có 214 DVC mức độ 3 chiếm 12%).  

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đƣợc 

sử dụng tại Tỉnh nam Định từ năm 2015 bằng hình thức thuê dịch vụ công do 02 đơn vị cung 

cấp. Đến nay, 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 226 xã, phƣờng, thị trấn đã 

sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong điều hành, giải quyết công việc.  

Các cơ quan Đảng, Đoàn thể trên địa bàn Tỉnh cũng đã thực hiện gửi nhận văn bản có ký 

số trên trục liên thông văn bản. Đến hết năm 2021, gần 100% các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà 

nƣớc và một số doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành để xử lý công việc. Hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh tại địa chỉ truy cập: 

baocao.namdinh.gov.vn và đã hoàn thành tạo tài khoản, tập huấn hƣớng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ 

thuật trực tiếp đến 100% cơ quan hành chính nhà nƣớc 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên 

địa bàn Tỉnh.  

- Công nghiệp ICT: Hạ tầng công nghiệp ICT của Tỉnh Nam Định về cơ bản chƣa đƣợc 

hình thành. Chƣa có hạ tầng để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm phần cứng điện tử viễn thông thuộc 

tại các nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp. Chƣa có  hạ tầng các khu CNTT tập trung để tập 

trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

CNTT, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt 

động khác liên quan đến CNTT. Hiện trên địa bàn Tỉnh có gần 100 doanh nghiệp CNTT, ngoài 

VNPT, Viettel chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, số lƣợng nhiều nhƣng chất lƣợng lại chƣa cao, thị 
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trƣờng CNTT còn nhỏ bé, chƣa đóng góp đáng kế cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

- An toàn, an ninh mạng: Công tác an toàn thông tin mạng trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

luôn đƣợc quan tâm, bảo đảm, trong những năm qua không để xảy ra tỉnh trạng mất an toàn, an 

ninh thông tin trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua. Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng 

của Tỉnh (SOC) đã đƣợc xây với 14 giải pháp và đƣợc kết nối với các Trung tâm giám sát an 

toàn thông tin mạng của bộ, ngành Trung ƣơng và Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng 

quốc gia, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu và các hệ thống thông tin trong quá trình vận hành, 

kết nối, trao đổi.Trong những năm qua chƣa xảy ra các sự vụ mất an toàn, an ninh mạng nghiêm 

trọng trên địa bàn Tỉnh.  

4. Báo chí và bản tin mang tính báo chí: Trên địa bàn Tỉnh hiện có 03 cơ quan báo chí 

địa phƣơng, 09 văn phòng đại diện, phóng viên thƣờng trú các báo Trung ƣơng (gồm: Cơ quan 

thƣờng trú TTXVN; Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị; Văn phòng đại diện 

Tạp chí Việt Nam Hội nhập; Văn phòng đại diện báo Pháp luật Việt Nam; Văn phòng đại diện 

tạp chí điện tử Đồng hành Việt; Phóng viên thƣờng trú Báo Nhân dân; Báo Đại đoàn kết; Báo 

Tiền Phong; Báo Tuổi trẻ) và 03 cơ quan báo chí cử phóng viên theo dõi, không thƣờng trú 

(gồm: Báo An ninh Hải Phòng; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp; Báo VOV) đƣa tin về Tỉnh Nam 

Định. 

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh: Trên sóng truyền hình, Đài truyền hình Nam Định 

(NTV) đang phát sóng chƣơng trình truyền hình với thời lƣợng là  24/24h trên kênh 37 UHF với 

thời lƣợng tự sản xuất trên 40%. Hiện này ngoài phát sóng trên mặt đất, NTV còn phát sóng 

thông qua vệ tinh Vinasat-2 và mạng internet.  NTV hiện sóng các chƣơng trình phát thanh với 

thời lƣợng 24/24h, phủ sóng toàn vùng nam đồng bằng song Hồng trên tần số 95,1 MHz. 

6. Xuất bản, in ấn: Nam Định hiện nay chƣa có Nhà Xuất bản. Toàn Tỉnh có 03 cơ sở in 

đƣợc cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm và 33 tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện, thành 

phố đã đăng ký hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông; có thị trƣờng in trong và 

ngoài Tỉnh khá ổn định. 

g). Lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng  

 Hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 137 chi nhánh ngân hàng thƣơng mại cấp I, quỹ tín dụng 

nhân dân và chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội. Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng 

thƣơng mại ngày đƣợc nâng lên, tổng nguồn vốn huy động và dƣ nợ đều tăng so với năm trƣớc, 

nợ xấu đƣợc chú trọng kiểm soát; các hệ số an toàn đƣợc đảm bảo, chƣa để xảy ra tỉnh trạng mất 

thanh khoản. Duy trì thực hiện lãi suất thấp đối với các lĩnh vực ƣu tiên và một số chƣơng trình 

chính sách tín dụng lớn của Chính phủ. 

Các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ chất lƣợng cao nhƣ hoạt động tài chính, ngân hàng, đƣợc 

phát triển nhanh tăng cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đây là ngành có tốc độ tăng trƣởng bình 

quân đạt 7,3%/năm, cao thứ 2 trong các ngành dịch vụ. Tăng trƣởng của nhanh của ngành này 

đang cho thấy những kết quả tích cực trong huy động và phát triển thị trƣờng vốn nhằm cung 

ứng cho hoạt động sản xuất trên địa bàn. 

Hiện nay, trên địa bàn toàn Tỉnh các tổ chức tín dụng đã lắp đặt các máy ATM và cung 

cấp dịch vụ thẻ. Ngoài ra, các ngân hàng còn triển khai có hiệu quả các dịch vụ thanh toán quốc 

tế, góp phần đa dạng các hình thức thanh toán và tạo ra nhiều tiện ích hơn cho khách hàng trong 

thanh toán và chu chuyển vốn. 
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h). Thu chi Ngân sách nhà nước: 

(1). Thu ngân sách: Năm 2020, thu ngân sách của Tỉnh Nam Định đạt 23,25 nghìn tỷ 

đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2010 và đóng góp 3,4% trong tổng thu ngân sách của toàn 

vùng ĐBSH. Trong đó, thu cân đối ngân sách Nhà nƣớc của Tỉnh đạt 9,12 nghìn tỷ, xếp thứ 

10/11 trong vùng, chỉ trên Tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn Tỉnh 

còn thấp, chỉ chiếm khoảng 21% trong tổng thu ngân sách toàn Tỉnh, vẫn còn sự hỗ trợ lớn từ 

phía Ngân sách Trung ƣơng. Một số nguồn thu trong thu nội địa quan trọng nhƣ thu từ doanh 

nghiệp nhà nƣớc, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, thu từ khu vực công, thƣơng 

nghiệp, dịch vụ ngoài nhà nƣớc chiếm tỷ trọng thấp trong thu nội địa. Nguồn thu nội địa chủ yếu 

từ tiền sử dụng đất có nguy cơ thiếu bền vững trong dài hạn.  

(2).Chi ngân sách địa phương: Chi ngân sách năm 2020 của Tỉnh là 22,99 nghìn tỷ đồng, 

trong đó chi thƣờng xuyên là 8,2 nghìn tỷ đồng. Các hoạt động chi thƣờng xuyên chủ yếu là chi 

cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (3,5 nghìn tỷ, chiếm 42,5% trong tổng chi thƣờng 

xuyên năm 2020); chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể (1,5 nghìn tỷ, tƣơng ứng 18,9% trong 

tổng chi thƣờng xuyên); chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình (0,93 nghìn tỷ, tƣơng 

ứng 11,4% trong tổng chi thƣờng xuyên); chi sự nghiệp đảm bảo xã hội (0,88 nghìn tỷ, chiếm 

10,8%); chi sự nghiệp kinh tế (0,8 nghìn tỷ, chiếm 9,7%). 

2.1.3.  Đánh giá chung về hiện trạng phát triển kinh tế 

a). Kết quả đạt được 

 Trong giai đoạn 10 năm 2011-2020, tình hình KT-XH Tỉnh Nam Định đã có bƣớc phát 

triển khá đều đặn (GRDP Tỉnh tăng bình quân 6,64%/năm) với quy mô nền kinh tế ngày càng 

đƣợc mở rộng. 

 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực theo xu hƣớng giảm tỷ trọng ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng. Chuyển dịch cơ cấu nội 

ngành diễn ra tích cực; xây dựng nông thôn mới đƣợc đẩy mạnh; cải thiện mạnh mẽ môi trƣờng 

đầu tƣ kinh doanh. 

 Tổng vốn đầu tƣ và cơ cấu vốn đầu tƣ chuyển dịch khá nhanh theo hƣớng giảm tỷ trọng 

khu vực nhà nƣớc, tăng tỷ trọng vốn khu vực ngoài nhà nƣớc. Năng suất lao động và TFP có cải 

thiện. Kinh tế phát triển, kéo theo sự cải thiện về mức sống dân cƣ, cũng nhƣ trong tiếp cận các 

dịch vụ về văn hóa, giáo dục, y tế và xã hội khác. 

b). Tồn tại, hạn chế 

 Nam Định với các Tỉnh trong vùng ĐBSH, có thể thấy quy mô kinh tế của còn nhỏ, tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế còn thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh 

tế còn chậm; 

 Tăng trƣởng kinh tế chƣa có nhân tố đột phá. Trong đó các yếu tố nhƣ Vốn, Lao động, 

công nghệ, kỹ thuật, trình độ nhân lực, đất đai tài nguyên thiên nhiên, cơ hội, môi trƣờng kinh tế 

xã hội, năng lực tiêu dùng, hợp tác kinh tế quốc tế còn chƣa đƣợc khai thác và phát triển trọng 

điểm để tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế.  

 Mặc dù đã có nhiều chính sách lớn trong phát triển kinh tế nhƣng vai trò kiến tạo của nhà 

nƣớc còn nhiều hạn chế, các chuỗi kinh tế đã hình thành nhƣng lực lƣợng doanh nhân còn ít, số 

lƣợng các doanh nghiệp có tầm vóc quốc gia và quốc tế còn ít đầu tƣ vào Nam Định. Do đó, 
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nguồn cầu còn hạn chế, chủ yếu là phục vụ nội Tỉnh.  

 Sức tƣơng tác của nền kinh tế Nam Định với thị trƣờng trong nƣớc với thế giới còn chƣa 

cao. Vai trò của những nhóm ngành nghề thế mạnh truyền thống nhƣ dệt may, dƣợc phẩm, chế 

biến gỗ còn mờ nhạt trong chuỗi giá trị sản xuất trong nƣớc cũng nhƣ cho xuất khẩu. 

 Nhìn chung Nam Định vẫn là một Tỉnh chƣa giầu, hằng năm vẫn cần sự hỗ trợ của trung 

ƣơng để đảm bảo yêu cầu thiết yếu trong quản lý kinh tế - xã hội. Do đó việc xác định một 

hƣớng đi và tầm nhìn phát triển kinh tế - xã hội cho các giai đoạn là một vấn đề lớn; 

2.2. Hiện trạng phát triển Xã hội 

2.2.1.  Lĩnh vực Văn hóa – Thể thao: 

2.2.1.a. Lĩnh vựcVăn hóa: 

(a) Tiến trình Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người:Đã đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, hình thành nhiều 

phong trào văn hóa, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, 

trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hoạt động nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật phục 

vụ nhiệm vụ hợp tác và hội nhập quốc tế về văn hóa đã đạt đƣợc một số kết quả đáng khích lệ. 

Các chuỗi các hoạt động văn hóa thiết thực, đổi mới thu hút sự tham gia hƣởng ứng đông đảo 

của các nghệ nhân trong, ngoài Tỉnh và đƣợc ngƣời dân đón nhận nồng nhiệt. Các thiết chế văn 

hóa đƣợc đầu tƣ xây dựng, thấp nhất là cấp xã. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân 

đƣợc bảo tồn và phát huy.  

 (b) Hệ thống thiết chế văn hóa: Tỉnh Nam Định có 01 Trung tâm Văn hóa 3-2, 01 Trung 

tâm Văn hóa Thanh thiếu niên; 10 NVH cấp huyện, thành phố; 226/226 xã, thị trấn có nhà văn 

hóa/hội trƣờng đa năng, 12 nhà văn hóa (NVH) của các ngành: Công an, Quân đội, Thanh niên; 

Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ở các thôn, xóm có chuyển biến tích cực; Hệ thống bảo 

tàng, thƣ viện đƣợc duy trì và thƣờng xuyên hoạt động. Hầu hết quỹ đất dành cho hoạt động Văn 

hóa đƣợc bố trí ở những vị trí thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Giai đoạn 2011-2020, UBND Tỉnh Nam Định đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ƣu tiên 

quỹ đất và đầu tƣ cơ sở vật chất xây dựng các thiết chế văn hoá các cấp và dành không gian vui 

chơi giải trí phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phƣơng. Tính đến nay, hệ 

thống cơ sở hạ tầng vật chất các lĩnh vực thuộc thiết chế Văn hóa Tỉnh gồm nhƣ sau: 

- Trung tâm văn hóa và nhà văn hóa: (1) Cấp Tỉnh có Trung tâm văn hóa 3-2( trung tâm 

văn hóa, điện ảnh và triển lãm Tỉnh), trung tâm văn hóa thanh thiếu niên; (2) Cấp huyện, thành 

phố có 10 nhà văn hóa thƣờng xuyên đƣợc duy trì và hoạt động hiệu quả. (3) Cấp xã có 226/226 

xã, thị trấn có nhà văn hóa/hội trƣờng đa năng, trong đó 158 xã có nhà văn hóa riêng biệt; 71 xã 

dùng chung hội trƣờng UBND xã và đã có quy hoạch đất xây dựng đƣợc phê duyệt; có 

3.041/3.041 làng, thôn, xóm (đạt tỷ lệ 100%) có nhà văn hóa/điểm sinh hoạt văn hóa; có 

2.641/3.634 làng, thôn, xóm có sân thể thao; 12 nhà văn hóa (NVH) của các ngành: Công an, 

Quân đội, Thanh niên; Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ở các thôn, xóm có chuyển biến tích 

cực; đời sống tinh thần ngƣời dân nông thôn đƣợc nâng lên, các mối quan hệ làng xóm, cộng 

đồng đƣợc tăng cƣờng gắn kết, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội ở nông thôn, xây dựng môi trƣờng văn hóa lành mạnh. 

Bảng 32. Tỷ lệ nhà văn hoá xã, thôn, xóm Tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 
Năm Nhà văn hoá xã Tỷ lệ Nhà văn hoá (thôn, xóm) Tỷ lệ 
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NVH xã độc 

lập (%) 

NVH sử dụng hội trƣờng 

UBND xã (%) 

(%) NVH làng (thôn, 

xóm) (%) 

Điểm sinh hoạt văn hoá làng 

(thôn, xóm) (%) 

(%) 

2015 56,7 43,3 100 54,7 45,3 100 

2016 58,8 41,2 100 78,6 21,4 100 

2017 66,3 33,7 100 82,7 17,3 100 

2018 69 31 100 93,9 6,1 100 

2019 69,9 30,1 100 93,9 6,1 100 

2020 69,9 30,1 100 94,2 5,8 100 

Nguồn: Báo cáo số 114-BC/Tu ngày 15/11/2021 của Tỉnh Uỷ Nam Định 

- Bảo tàng: Hệ thống bảo tàng ở Tỉnh Nam Định bao gồm 01 bảo tàng công lập cấp 

Tỉnh, 04 nhà trƣng bày truyền thống cấp huyện (Hải Hậu, Trực Ninh, Nam Trực, Ý Yên); 01 

Nhà truyền thống ngành dệt may; 45 nhà truyền thống, phòng truyền thống, nhà lƣu niệm và 

01 bảo tàng ngoài công lập (Bảo tàng Đồng quê, thôn Bỉnh Di, huyện Giao Thuỷ)  

(1) Bảo tàng Tỉnh Nam Định với tổng diện tích mặt bằng 9402 m
2
, hiện đang lƣu giữ, 

bảo quản, trƣng bày hơn 9436 hiện vật, trong đó có 6032 hiện vật khối, 2836 ảnh, 568 phim, 

đĩa hình. Toàn bộ hiện vật đã đƣợc kiểm kê, phân loại, bảo quản và tƣ liệu hóa một cách khoa 

học, đƣợc đầu tƣ trang thiết bị, phƣơng tiện đáp ứng yêu cầu bảo quản các chất liệu hiện vật. 

Duy trì thƣờng xuyên công tác kiểm kê, bảo quản, sắp xếp kho hiện vật theo chất liệu, chuyên 

đề và theo dạng kho mở phục vụ tham quan, nghiên cứu. 

(2) Hệ thống nhà trƣng bày truyền thống cấp huyện đã phát huy hiệu quả vai trò trong 

đời sống xã hội. Trong đó, nhà trƣng bày truyền thống huyện Hải Hậu gồm 5 phòng trƣng bày 

với gần 4000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh; Nhà trƣng bày truyền thống huyện Trực Ninh hiện lƣu 

giữ trên 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh có giá trị; Nhà trƣng bày truyền thống huyện Ý Yên và 

Nam Trực thƣờng xuyên chú trọng đến việc huy động các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân 

hiến tặng các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá vào nhà truyền thống của huyện. 

  
Hình 40. Bảo tàng Tỉnh Nam Định Hình 41. Thư viện Tỉnh Nam Định 

- Thƣ viện: Hệ thống thƣ viện công cộng tỉnh Nam Định gồm có: 01 thw viện tỉnh, 09 

thƣ viện huyện, 01 thƣ viện thành phố, 04 thƣ viện xã và 1.341 thƣ viện, tủ sách cơ sở (229 tủ 

sách Pháp luật, 198 điểm Bƣu điện Văn hóa xã, 914 tủ sách thôn làng/tổ dân phố) và 05 thƣ 

viện tƣ nhân có phục vụ cộng đồng. 

Hàng năm, Thƣ viện tỉnh bổ sung, xử tỷ chuẩn nghiệp vụ vốn tài liệu cho các kho của 

thƣ viện 6.500 bản sách và trên 100 loại báo, tạp chí, nâng tổng số vốn tài liệu có trong cấc kho 

của Thƣ viện tỉnh lên gần 150.000 bản sách và 150 loại báo, tạp chú Mỗi năm, Thƣ viện cấp 

đổi trung bình 5.000 thẻ bạn đọc; phục vụ tại thƣ viện 90.000 lƣợt bạn đọc, 270.000 lƣợt tài 

liệu, 100.000 lƣợt truy cập trang thông tin điện tử thƣ viện Tỉnh. Bên cạnh đó, Thƣ viện Tỉnh 

xây dựng kho luân chuyển với gần 30.000 bản sách; mọi năm tổ chức trên 100 lƣợt luân 

chuyển sách, báo đến thƣ viện huyện/tủ sách cơ sở, thƣ viện trƣờng học và điểm Bƣu điện - 

Văn hóa xã... Việc luân chuyển tài liệu từ Thƣ viện Tỉnh xuống các thƣ viện/tủ sách cơ sở giúp 
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khắc phục đƣợc phần nào tỉnh trạng thiếu nguồn sách báo phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân ở 

cơ sở. Tháng 4/2018, Thƣ viện tính đƣợc tặng 01 xe ô tô thƣ viện lƣu động đa phƣơng tiện. Xe 

đƣợc thiết kế với mô hình một thƣ viện đa phƣơng tiện thu nhỏ gồm, 4.000 bản sách in, sách 

điện tử, máy tính có kết nối internet, máy chủ, máy phát điện và hệ thống phần mềm quản trị 

thƣ viện. Thƣ viện Tỉnh đã chủ động lập kế hoạch, phối hợp tổ chức hàng trăm chuyến xe ô tô 

lƣu động/năm xuống các trƣờng học, khu dân cƣ... nhằm nâng cao hơn nữa năng lực hoạt 

động, tận dụng tối đa nguồn lực thông tin - tƣ liệu, chủ động tìm kiếm, khai thác tốt lƣợng bạn 

đọc tiềm năng; từ đó phát huy vai trò của thƣ viện trong thực hiện nhiệm vụ truyền bá thông tin 

- tri thức đến cộng đồng. Với phƣơng thức phục vụ linh hoạt, mới mẻ các chuyến đi của xe thƣ 

viện lƣu động đều đã đƣợc bạn đọc ở cơ sơđón nhận với tỉnh thần háo hức, phẩn khởi thu hút 

đông đảo ngƣời dân địa phƣơng. 

Ngoài ra, hàng năm Thƣ viện Tỉnh còn tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền 

phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội nổi bật của đất nƣớc và 

địa phƣơng nhƣ: Hội báo Xuân; Ngày sách và Văn hóa đọc; thi tuyên truyền giới thiệu sách; 

các cuộc trƣng bày; triển lãm, giới thiệu sách báo, tƣ liệu theo chủ đề. 

- Bƣu điện văn hóa: Toàn Tỉnh có 198 điểm Bƣu điện văn hóa xã 914 tủ sách thôn/ tổ 

dân phố, 12.664 tủ sách lớp học.. Tại đây, nguồn tài liệu luân chuyển thƣờng xuyên của thƣ 

viện Tỉnh đã và đang đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động tổ chức phục vụ đọc sách báo, tạo 

sự bình đẳng trong việc hƣởng thụ thông tin của ngƣời dân vùng nông thôn và khu vực trung 

tâm; góp phần nâng cao trình độ dân trí; đƣa chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc 

nhanh chóng kịp thời đi vào cuộc sống; những kinh nghiệm sản xuất, những tiến bộ khoa học 

đƣợc ứng dụng, thúc đẩy lao động sản xuất phát triển. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của các điểm 

Bƣu điện văn hóa xã đang ngày càng xuống cấp, thiết bị phục vụ thiếu thốn, không đồng bộ… 

- Rạp chiếu phim: Tỉnh Nam Định hiện có 03 rạp chiếu phim đang hoạt động, là rạp 

tháng 8 tại đƣờng Trần Hƣng Đạo, rạp Lotte Cinema tại tòa nhà Nam Định Tower và rạp chiếu 

phim sinh viên tại đƣờng Phù Nghĩa. 

 (3). Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa lịch sử: Công tác bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa vật thể, phi vật thể đƣợc trú trọng về cả quy mô cũng nhƣ về chiều sâu, góp phần 

dần đƣa di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh, đặc biệt là 

du lịch.  

- Về di sản văn hoá vật thể: Hoàn thành công tác tổng kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa 

trên địa bàn toàn Tỉnh, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt, công bố 

danh mục kiểm kê di tích. Hiện nay toàn Tỉnh có 1.360 di tích lịch sử - văn hóa. Trong đó 02 di 

tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 87 di tích xếp hạng quốc gia, 301 di tích xếp hạng cấp Tỉnh;  

04 nhóm bảo vật quốc gia; 1 bảo tang công lập (Bảo tang Tỉnh), 01 bảo tàng ngoài công lập 

(Bảo tàng Đồng quê) và 45 nhà truyền thống, phòng truyền thống, nhà lƣu niệm.” 

Hai di tích đƣợc xếp hạng quốc gia đặc biệt là Di tích Đền Trần, chùa Phổ Minh, phƣờng 

Lộc Vƣợng; Khu di tích Chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng; khánh 

thành và đƣa vào sử dụng công trình Bảo tàng Tỉnh Nam Định với tổng diện tích mặt bằng 

9402 m
2
. Thông tin chi tiết về danh sách các di sản văn hoá Tỉnh Nam Định xem chi tiết tại 

bảng sau: 

Bảng 33. Số lượng di sản văn hoá Tỉnh Nam Định được công nhận giai đoạn 2011-2020 
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TT Tên Di sản Số lƣợng 

I Di sản vật thể  

 - Cấp quốc gia đặc biệt 02 

 - Xếp hạng cấp quốc gia 87 

 - Xếp hạng cấp Tỉnh 301 

II Di sản văn hoá phi vật thể  

 - Đại diện nhân loại 01 

 - Cấp quốc gia 09 

 - Bảo vật quốc gia 04 

(Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch Tỉnh Nam Định (2020) 

- Về di sản văn hoá phi vật thể: Toàn Tỉnh có 01 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại (Thực hành Tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt), 09 di sản văn hóa phi vật 

thể đƣợc ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Phủ Dầy; Nghi lễ Chầu 

văn của ngƣời Việt tại Nam Định; Lễ hội đền Trần; Nghề sơn mài truyền thống Cát Đằng, Ca 

trù, Lễ hội chùa Keo Hành Thiện, Lễ hội đền Đức Thánh tổ xã Yên Xá, Lễ hội chùa Đại Bi, Lễ 

hội chùa Linh Quang). Các di sản văn hóa phi vật thể đƣợc vinh danh đã phát huy tốt giá trị, 

góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa, con ngƣời Nam Định đến với nhân dân trong nƣớc và 

bạn bè quốc tế, tạo điều kiện để phát triển du lịch. 

Tỉnh đã xây dựng hồ sơ trình Hội đồng xét duyệt các cấp quyết định công nhận và xếp 

hạng đối với các di sản văn hóa: UNESCO quyết định vinh danh di sản “Thực hành tín ngƣỡng 

thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt” trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 

loại (năm 2017); Thủ tƣớng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích Chùa Keo Hành Thiện là di 

tích quốc gia đặc biệt (năm 2016); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng 04 di 

tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (Đình Vân Chàng, thị trấn Nam Giang, Nam Trực; Đề Võng 

Cổ, Đại Anh, Vụ Bản; Mộ và đền thờ Trạng nguyên Đào Sƣ Tích, thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh; 

Đền chùa Hà Dƣơng, Hoàng Nam, Nghĩa Hƣng); quyết định đƣa vào Danh mục Di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia thêm 05 di sản (“Nghề sơn mài Cát Đằng”, Lễ hội chùa Keo Hành Thiện, 

Xuân Trƣờng; Lễ hội đền thờ Đức Thánh Tổ thôn Tống Xá, Yên Xá, Ý Yên; Lễ hội đền chùa 

Linh Quang, Phƣơng Định, Trực Ninh; Lễ hội chùa Đại Bi, Nam Trực). Các di sản văn hóa phi 

vật thể đƣợc vinh danh đã phát huy tốt giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa, con ngƣời 

Nam Định đến với nhân dân trong nƣớc và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện để phát triển du lịch. 

- Hoạt động đầu tƣ, bảo tồn, phục hồi di sản văn hoá: Đối với di sản văn hóa vật thể, trong 

giai đoạn 2011-2020 từ nguồn kinh phí đầu tƣ thông qua Chƣơng trình mục tiêu quốc gia chống 

xuống cấp di tích và nguồn xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng, nhiều di tích lịch sử - văn hóa đƣợc 

Nhà nƣớc xếp hạng đã đƣợc tu bổ theo đúng quy định, đảm bảo chất lƣợng và giữ đƣợc nguyên 

kiến trúc gốc. Tại các địa phƣơng có di tích đƣợc xếp hạng, hàng năm, Phòng VH-TT các 

huyện, thành phố cùng với UBND các xã, phƣờng, thị trấn đã triển khai các biện pháp quản lý 

Nhà nƣớc về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; các lễ hội đƣợc tổ chức trọng thể theo 

đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tuân thủ đúng nghi lễ, nghi thức truyền thống, góp phần quảng bá 

hình ảnh văn hóa, con ngƣời Nam Định đến với du khách trong và ngoài nƣớc. Tại quần thể di 

tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy, sau khi UBND Tỉnh lập Quy hoạch phân khu (năm 2016) tại 21 

di tích đình, đền, chùa, phủ, lăng và những vùng phụ cận nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá 

di tích, Ban Quản lý di tích và danh thắng, Phòng Quản lý di sản (Sở VHTTDL) đã xây dựng 

các kế hoạch, đề án về kiểm kê di tích, bảo tồn một số loại hình văn hoá đặc trƣng của Nam Định 
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nhƣ: nghệ thuật ca trù, hát chèo, hát văn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy giá trị di sản 

để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 5 năm Tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt đƣợc 

UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại (tổ chức năm 2021).  

  
Hình 44. Quy hoạch khu di tích lịch sử Đền Trần, Tp. Nam Định Hình 45. Khu trung tâm lễ hội văn hóa Trần đang xây dựng 

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Khu trung tâm lễ 

hội đền Trần; Lập Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Quần thể di tích Phủ Dầy và phụ 

cận nhằm bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị Quần thể di tích trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt; dự án cải tạo nâng cấp một số hạng mục quần thể lƣu niệm Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh tại 

huyện Xuân Trƣờng, Tỉnh Nam Định đang triển khai thực hiện. 

Công tác nghiên cứu, sƣu tầm, trƣng bày hoạt động bảo tàng tiếp tục đƣợc thực hiện tốt. 

Giai đoạn 2015-2020, Bảo tàng Tỉnh đã tiếp nhận trên 2.000 hiện vật và hàng nghìn ấn phẩm 

sách nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tỉnh hiến tặng. Tổ chức nhiều cuộc 

trƣng bày chuyên đề và các hoạt động giáo dục lịch sử ngoại khóa cho học sinh, sinh viên quảng 

bá về mảnh đất và con ngƣời Nam Định, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án học tập suốt đời 

trong các bảo tàng, thƣ viện, nhà văn hóa và câu lạc bộ trên địa bàn Tỉnh Nam Định nhƣ trƣng 

bày: “Hình tƣợng sƣ tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam” tại nhiều địa phƣơng 

trên cả nƣớc (năm 2016); “Tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt - Bản sắc và giá trị” 

(năm 2017); “Hoàng Sa, Trƣờng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” 

(năm 2017); “Đất học Nam Định - Xƣa và nay” (năm 2018); “Những kỷ vật đi cùng năm tháng” 

(năm 2019); “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự quan tâm của Bác đối với 

Đảng bộ và Nhân dân Nam Định” (năm 2019); trƣng bày sách chuyên đề; duy trì tổ chức Chợ 

Tết “Một thoáng Thành Nam” thƣờng niên từ năm 2017 đến nay hình thành một sản phẩm văn 

hóa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị và phát triển du lịch… 

- Hoạt động quản lý và tổ chức các lễ hội truyền thống có quy mô lớn trên địa bàn Tỉnh đã 

đƣợc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con ngƣời Nam Định 

đến với các du khách trong và ngoài nƣớc. Một số lễ hội có quy mô lớn, tiêu biểu trên địa bàn 

Tỉnh nhƣ: Hội chợ Viềng Xuân (huyện Vụ Bản, Nam Trực, Nghĩa Hƣng) và Lễ hội Khai ấn đền 

Trần; Lễ hội Phủ Dầy... đã và đang đi vào nề nếp. 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra di sản văn hoá: Từ năm 2015, Thanh tra Sở VHTTDL đã 

chủ trì phối hợp với Phòng VH-TT các huyện, thành phố, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - 

PA03 (Công an Tỉnh) cùng các lực lƣợng chức năng có liên quan tổ chức 23 cuộc thanh tra, 

kiểm tra về công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ 

văn hoá công cộng trong lễ hội; tiến hành kiểm tra 178 lƣợt đền, phủ, chùa, lăng trong Quần thể 
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di tích Phủ Dầy. 

- Hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh: Trong số các di sản văn hóa phi vật thể của Tỉnh 

đƣợc công nhận trong thời gian gần đây (từ năm 2019 đến nay) nhƣ: lễ hội Chùa Đại Bi (Nam 

Trực), lễ hội Đền - Chùa Linh Quang (Trực Ninh), Lễ hội Đền thờ Đức thánh tổ Nguyễn Minh 

Không (Ý Yên), đã làm tốt công tác quảng bá ý nghĩa lịch sử của di tích, lễ hội đến với du khách; 

hƣớng dẫn nhân dân không cài, đặt tiền tuỳ tiện gây phản cảm trong nội tự di tích; đồng thời đảm 

bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trƣờng. 

  
Hình 46. Lễ hội ĐềnChùa Linh Quang (Trực Ninh) Hình 47. Lễ hội Chùa Đại Bi (Nam Trực) 

- Xã hội hoá các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa: Trong 10 năm qua, 

ngoài một số dự án trong Chƣơng trình mục tiêu quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

dành cho các di tích nhƣ: Dự án trùng tu tôn tạo các di tích Đình Sùng Văn (xã Mỹ Thuận, 

huyện Mỹ Lộc); chùa Lƣơng, cầu Ngói (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu); đền thờ trạng nguyên 

Nguyễn Hiền (xã Nam Thắng, huyện Nam Trực); chùa Cổ Lễ (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực 

Ninh); chùa Keo Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng); đền Gin, xã Nam Dƣơng; 

chùa Đại Bi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực); đền, chùa Kiên Lao (xã Xuân Kiên, huyện 

Xuân Trƣờng) công tác xã hội hóa đối với lĩnh vực di sản văn hóa trong thời gian qua đã thu 

đƣợc nhiều kết quả, với sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân. 

Công tác xã hội hóa hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích đã đƣợc triển khai hiệu quả. Một số 

di tích lịch sử - văn hóa đã đƣợc bảo tồn tôn tạo kịp thời từ nguồn kinh phí xã hội hóa nhƣ: Di 

tích quốc gia đặc biệt đền Trần, chùa Phổ Minh (phƣờng Lộc Vƣợng, thành phố Nam Định); 

Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản); Đình và Miễu Cao 

Đài (xã Mỹ Thành), Đình làng Tiểu Liêm (xã Mỹ Thịnh) v.v... Các huyện thực hiện tốt chủ 

trƣơng xã hội hóa công tác tu bổ, tôn tạo di tích là: Hải Hậu, Nam Trực, Mỹ Lộc... Các hoạt động 

trùng tu, tôn tạo di tích đã từng bƣớc đi vào nề nếp, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Di 

sản Văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan. Trong điều kiện kinh tế của Tỉnh còn gặp nhiều 

khó khăn, việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng là việc làm 

cần thiết. Đây chính là nguồn lực để chính quyền, nhân dân các địa phƣơng chung tay bảo vệ và 

phát huy hiệu quả hơn nữa giá trị của các di sản văn hóa. 

- Xã hội hóa hoạt động bảo tàng: Công tác xã hội hóa các hoạt động bảo tàng đã đƣợc chú 

trọng triển khai và đạt nhiều kết quả. Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, Bảo tàng Tỉnh Nam 

Định đã tổ chức đƣợc 17 đợt hiến tặng hiện vật của các tổ chức, cá nhân với số lƣợng 2.447 hiện 

vật; 1.000 đầu sách nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt là cuộc triển lãm với chủ 

đề “Tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt - Bản sắc và giá trị” là cuộc triển lãm đƣợc 

thực hiện hoàn toàn bằng chủ trƣơng xã hội hóa với sự chung tay tham gia của đại diện cộng 
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đồng, chủ thể văn hóa không chỉ ở Nam Định mà còn ở các địa phƣơng trong khu vực nhƣ Hà 

Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình. Nguồn kinh phí thực hiện hơn một tỷ đồng và hàng trăm 

tài liệu hiện vật trƣng bày đều do cộng đồng đóng góp xây dựng triển lãm. 

Bảng 34: Thống kê lược giản hệ thống di tích Tỉnh Nam Định 

STT Tên di tích Loại hình 
I DTXếp hạng cấp QG đặc biệt  

1 Đền Trần và chùa Phổ Minh Lịch sử và KTNT 

2 Di tích kiến trúc chùa Keo Hành Thiện (Keo trong và chùa Keo ngoài) Kiến trúc  nghệ thuật 
II DTXếp hạng cấp Quốc gia   

1 Khu di tích lịch sử văn hoá Hoành Nha Lịch sử và KTNT 

2 Đền - Chùa Diêm Điền Lịch sử và KTNT 

3 Cầu Ngói, chợ Lƣơng Kiến trúc nghệ thuật 

4 Chùa Phúc Hải Kiến trúc nghệ thuật 

5 Chùa Phúc Sơn Lịch sử 

6 Khu di tích phố Hàng Thao Lịch sử văn hóa 

7 Chùa Đệ Tứ Khảo cổ thời Trần (Phế tích) 

8 Quần thể : Đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề và phế tích tháp Chƣơng Sơn Kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ 

III DTXếp hạng cấp Tỉnh  

1 Đình - Chùa Duyên Thọ Lịch sử Văn hoá 

2 Chùa Bình An Lịch sử 

3 Đình làng Quân Lợi Lịch sử và KTNT 

4 Chùa Đăng Khôi Kiến trúc nghệ thuật 
(Nguồn: Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Tỉnh Nam Định) 

(4). Đời sống văn hóa: Các hoạt động Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” 

đƣợc triển khai tích cực, đã lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia của mỗi ngƣời 

dân, địa phƣơng, cơ sở. Nhiều thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa có sự quan tâm, tham 

gia đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân. Với phƣơng châm “Nhà nƣớc và nhân dân 

cùng làm”, các địa phƣơng đã tập trung rà soát, lồng ghép và huy động khá hiệu quả các nguồn 

lực để xây dựng, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lƣợng hoạt động của hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở. Đến cuối năm 2020, toàn Tỉnh đã có 524.369/604.637 hộ đạt danh hiệu Gia 

đình văn hóa, đạt 86,79% (mục tiêu Nghị quyết năm 2020 là trên 80%).  3.553/3.634 làng (thôn, 

xóm, TDP) đƣợc công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 97,8% (mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 

2020 là trên 80%). 1.345/1.585 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 84,9% 

(mục tiêu Nghị quyết năm 2020 là trên 80%). 

Bảng 35: Tổng hợp các chỉ tiêu về văn hóa  năm 2020 

Chỉ tiêu 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
Năm 

2020 

Số lƣợng 
Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 
Số lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số gia đình văn hóa 466.579 79,6 483.677 82,3 490.109 82,5 501.349 82,9 521.160 85 87 

Số làng (thôn, xóm, tổ dân   1.907 53,5 2.845 78,3 3.014 82,9 3.369 92,7 3.495 96,1 97 

Số cơ quan, DN đạtvăn hóa 117 36,2 534 26,8 1.097 69,03 1150 72,1 1.328 83,79 85 
Nguồn: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch nhiệm kỳ 2015-2020 

2.2.1.b.  Lĩnh vực Thể thao: 

a) Thể dục thể thao quần chúng: Hoạt động thể dục thể thao của Tỉnh đƣợc quan tâm đầu 



 
 

 

 

117 

tƣ phát triển cả về thể thao phong trào quần chúng và thể thao thành tích cao. Tỷ lệ ngƣời tập 

TDTT thƣờng xuyên tăng lên hàng năm; các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gƣơng Bác Hồ vĩ đại” đƣợc đẩy mạnh, hàng năm tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân. Các hoạt động thể thao quần chúng các cấp diễn ra sôi nổi và phong phú, đặc biệt 

các lễ hội truyền thống, “Ngày hội Văn hóa Thể thao” của các huyện, thành phố đƣợc duy trì tổ 

chức thực hiện thu hút đông đảo nhân dân đón xem và tham gia. Tổ chức tốt các giải thể dục thể 

thao cấp Tỉnh; Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Tỉnh (năm 2018). Giai đoạn 2011-2020, các 

chỉ tiêu thể thao quần chúng đều có sự chuyển biến tích cực:  

Bảng 36. Một số chỉ tiêu thể thao quần chúng Tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 

STT Nội dung 
Năm 2015 

(%) 

Năm 2016 

(%) 

Năm 2017 

(%) 

Năm 2018 

(%) 

Năm 

2019 

(%) 

1 - Tỷ lệ số ngƣời thƣờng xuyên tập thể dục thể thao 30,1 30,3 30,7 35 35,5 

2 - Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao 18,8 18,8 18,9 19 19,05 

3 - Số câu lạc bộ thể dục thể thao 1.523 1.523 1.528 1.560 1.650 

4 - Số trƣờng học thực hiện nội khóa TDTT nề nếp 100 100 100 100 100 

5 - Số trƣờng học thực hiện ngoại khóa TDTT thƣờng xuyên 96,6 96,7 96,7 96,8 98,07 

(Nguồn: Sở VHTTDL Nam Định) 

b). Thể thao thành tích cao: Thể thao thành tích cao của Tỉnh Nam Định có sự phát triển 

mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong nƣớc và quốc tế, nhất là các môn cầu lông, điền kinh, cờ vua. 

Đã tổ chức các đoàn vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc đạt 

tổng số 764 huy chƣơng các loại; trong đó Nam Định luôn thực hiện tốt các chỉ tiêu về số vận 

động viên đƣợc đào tạo tập trung, số vận động viên đạt tiêu chuẩn kiện tƣớng và cấp I, số huy 

chƣơng đạt đƣợc tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế: 

Bảng 37. Số lượng huy chương đạt được tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế Tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 
Nội dung ĐVT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Tổng số HC quốc tế, khu vực Chiếc 07 06 19 12 15  

- Số Huy chƣơng Vàng « 05 03 16 8 12  

- Số Huy chƣơng Bạc « 02 01 02 2 01  

- Số Huy chƣơng Đồng « 0 02 01 2 02  

2. Tổng số HC quốc gia Chiếc 57 66 52 75 104  

- Số Huy chƣơng Vàng « 25 21 25 17 35  

- Số Huy chƣơng Bạc « 16 20 11 26 24  

- Số Huy chƣơng Đồng « 16 25 16 32 45  

(Nguồn: Sở VHTTDL tinh Nam Định) 

Năm 2019, đoàn vận động viên Tỉnh Nam Định tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể 

thao toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội xếp hạng 34/65 đoàn (với 04 huy chƣơng Vàng, 07 Huy 

chƣơng Bạc và 05 Huy chƣơng Đồng). 

Câu lạc bộ Bóng đá Nam Định có nhiều bƣớc tiến tích cực, hiện tại đang thi đấu tại Giải Vô 

địch Bóng đá quốc gia V-league 2020 thu hút đông đảo khán giả đến sân vận động Thiên Trƣờng 

theo dõi và cổ vũ. Công tác đào tạo, nâng cao chất lƣợng tuyển chọn vận động viên năng khiếu, 

huấn luyện vận động viên chất lƣợng cao tham gia thi đấu tại các giải thể thao trong nƣớc và quốc 

tế tiếp tục đƣợc ngành quan tâm, đầu tƣ.  

- Hoạt động xã hội hóa đầu tƣ các công trình phục vụ thể dục thể thao đạt kết quả tích cực, 

góp phần cải thiện đời sống văn hoá, tăng cƣờng bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Đến hết năm 

2020, toàn Tỉnh có khoảng 1.680 câu lạc bộ thể thao cơ sở, thu hút số ngƣời tham gia thể dục thể 

thao thƣờng xuyên đạt trên 36% dân số; 100% học sinh các cấp học thực hiện tốt nội khoá; 100% 
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học sinh tham gia thể thao ngoại khoá; 100% cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện chiến sĩ 

khoẻ; tổ chức trên 1.300 giải thể thao cơ sở, 100 giải thể thao cấp huyện, 25 giải thể thao cấp Tỉnh. 

Các giải thể thao quần chúng ở cơ sở thƣờng gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nƣớc, địa 

phƣơng và các dịp lễ hội, đã trở thành ngày hội Văn hoá – Thể thao truyền thống tại địa phƣơng; 

thông qua các hoạt động thể thao quần chúng đã phát hiện và đào tạo đƣợc nhiều vận động viên 

chuyên nghiệp đạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế. 

- Cơ sở vật chất thể thao hiện có: Hệ thống thiết chế thể thao tại Tỉnh Nam Định đƣợc bao 

phủ hầu hết các huyện, thành phố tới các cấp cơ sở. Đây là nơi tổ chức các giải thi đấu cấp thôn, 

xã, huyện, Tỉnh tại Nam Định. Ngoài các công trình thể thao do Tỉnh đầu tƣ; hiện có rất nhiều sân 

bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, nhà tập thể thao đơn giản, sân tenis, bể bơi mi ni của các xã, 

phƣờng, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trƣờng học đƣợc xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. 

Bảng 38:Mạng lưới thiết chế thể thao tại Tỉnh Nam Định 

Loại công trình Cấp quản lý 
Số 

lƣợng 
Diện tích Mục đích sử dụng 

TTTT Thành tích cao Cấp Tỉnh 05 DT đất 12.640 m
2
 27 Đặng Xuân Thiều,Tp. Nam Định.Tổ chức  giải TDTT 

Sân vận động Thiên Trƣờng  DT đất 24.406,2 m
2
 Tổ chức các giải toàn quốc và các sự kiện thể thao khác 

Bể bơi Trần Khánh Dƣ  DT đất: 6.156,6 m
2
;  Tổ chức tốt các giải thể thao TT cao và phong trào 

Nhà thi đấu Trần Quốc Toản  DT đất: 6.483,6 m
2
; 27 Đặng Xuân Thiều 2500 chỗ, Tổ chức giải TDTT  

Khu nhà ở CBNV TDTT  Diện tích đất: 150 m
2
 Khu nhà ở của cán bộ đơn vị TDTT  

TT Huấn luyện và Thi đấu TDTT   DT đất: 36.122 m
2
;  Địa chỉ: Quốc lộ 10 Tp. Nam Định;Tổ chức  giải TDTT) 

CLB  thể thao Cấp thôn, xã 1.680   

(Nguồn: Sở VHTTDL tinh Nam Định) 

2.2.2. Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo: 

2.2.2.a. Giáo dục phổ thông: 

a). Hiện trạng các chỉ tiêu đạt được năm 2020: Tổng số học sinh đi học là 443.303HS 

(trong đó: Mầm non 113.979HS; Tiểu học 164.824HS; Trung học cơ sở 111.450 HS; Trung học 

phổ thông 53.050HS; Cụ thể thống kê theo bảng sau: 

Bảng 39: Các chỉ tiêu về giáo dục năm 2020 
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020-2021 

1 - Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 443.303 

1.1 - Mầm non (MN) " 113.979 

 + TĐ: Học sinh nữ " 48.079 

1.2 - Tiểu học (TH) " 164.824 

 + TĐ: Học sinh nữ " 78.592 

1.3 - Trung học cơ sở (THCS) " 111.450 

 + TĐ: Học sinh nữ " 55.210 

1.4 - Trung học phổ thông (THPT) " 53.050 

2 - Tỷ lệ dƣới 3 tuổi ra lớp  % 35,56% 

3 - Tỷ lệ trẻ ra lớp từ 3 đến 5 tuổi đến lớp mẫu giáo % 94,96 

 + TĐ: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo % 100 

4 - Tỷ lệ học sinh Tiểu học đi học đúng độ tuổi: % 99,98 

5 - Tỷ lệ học sinh Trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi  % 99,67 

6 - Tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học % 99,92% 

7 - Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập THCS % 100 

 + Số xã đạt chuẩn phổ cập THCS Xã 226/226 

8 - Tỷ lệ trƣờng đạt chuẩn quốc gia % 88,87 
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 + Số trƣờng đạt chuẩn quốc gia cấp MN Trƣờng 182/233 

 + Số trƣờng đạt chuẩn quốc gia cấp TH Trƣờng 220/227 

 + Số trƣờng đạt chuẩn quốc gia cấp THCS Trƣờng 215/226 

 + Số trƣờng đạt chuẩn quốc gia cấp THPT (công lập) Trƣờng 41/45 

b).Chất lượng giáo dục ở các cấp học: Nâng cao chất lƣợng giáo dục là nhiệm vụ trọng 

tâm, xuyên suốt của chính quyền và ngành giáo dục, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, 

nhƣ: bồi dƣỡng giáo viên; đổi mới phƣơng pháp dạy và học; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá 

học sinh; liên hệ mật thiết với gia đình học sinh; đổi mới tuyển sinh và thi tốt nghiệp, làm tốt 

công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học…Nhờ đó, 

chất lƣợng giáo dục của Tỉnh Nam Định ngày càng đƣợc nâng cao.  

Về chất lƣợng và hiệu quả giáo dục: Toàn Tỉnh luôn đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc 

gia và quốc tế: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Tỉnh Nam Định tiếp tục là đơn vị đứng đầu 

toàn quốc về điểm trung bình, thuộc top 10 Tỉnh có mức điểm trung bình cao nhất toàn quốc. 

Đây là lần thứ 5 đứng đầu toàn quốc trong 6 năm tổ chức kỳ thi chung. Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia, đoàn Nam Định đứng trong top đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải với 78 giải trên 

93 học sinh tham gia, đạt 83,9%; các kỳ thi quốc tế, Tỉnh có 10 học sinh đạt Huy chƣơng vàng 

Olympic Hóa học quốc tế; 01 học sinh đạt huy chƣơng đồng Olimpic Toán học Quốc tế.  

Về chất lƣợng đội ngũ giáo viên: Tỷ lệ giáo viên đào tạo đạt chuẩn năm học 2019-2020: 

cấp học Mầm non: 99,49% (đối với Luật GD cũ). Luật GD mới 2019: tỷ lệ 81,65%; Tiểu học: 

100% (đối với Luật GD cũ). Luật GD mới 2019: tỷ lệ 50,4%; THCS: 75,83%; THPT: 99,97%.  

Các chỉ số đánh giá chất lƣợng học sinh đạt đƣợc trong năm học 2019-2020 (năm 2020) 

nhƣ sau:  

Số trƣờng đạt chuẩn quốc gia của các cấp học là: mầm non có 182/233 trƣờng, đạt tỷ lệ 

78,11%, tiểu học có 220/227, đạt 97%, THCS có 215/226 trƣờng, đạt tỷ lệ 95%, THPT có 41/45 

trƣờng công lập, đạt tỷ lệ 91%. 100% các trƣờng tiểu học có kết nối mạng internet, 100% học 

sinh các khối 3,4,5 đƣợc học tin học. Trong đó có 27 trƣờng dạy tin học theo chuẩn quốc tế. 

100% các trƣờng có kết nối mạng internet, các trƣờng từng bƣớc tăng cƣờng ứng dụng CNTT 

trong quản lý, hoạt động dạy và học. 

Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở đúng 

độ tuổi; có 226/226 xã, phƣờng; 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 

đúng độ tuổi mức độ 3 và phổ cập THCS 

Tỷ lệ trẻ vào lớp 1 hàng năm đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi bình quân đạt gần 100% so với 

dân số độ tuổi đi học. 

c). Tình hình Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cấp Mầm non, toàn Ngành 

hiện có 9.671 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (tính cả giáo viên hợp đồng từ 1 năm trở lên), 

có 99,53% đội ngũ CBQL, GV có trình độ đạt chuẩn trở lên (Theo Luật GD cũ), Luật GD mới  

2019: 83,11%, Tỷ lệ giáo viên trên nhóm lớp: 2,06 GV/nhóm trẻ; 1,79GV/lớp MG. Cấp tiểu học 

có tổng số giáo viên 6.778, trong đó đạt chuẩn trở lên là 3.486 đạt tỷ lệ 51%. Cấp THCS có tổng 

số giáo viên là 5.779, trong đó đạt chuẩn trở lên là 4.560 đạt tỷ lệ 79%. Cấp THPT có tổng số 

giáo viên là 3041 (công lập 2.702), trong đó đạt chuẩn trở lên là 3.040 đạt tỷ lệ 99,97%. 

Hàng năm Sở GDĐT đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho  cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên cốt cán (GVCC) sau khi đƣợc tham gia các lớp tập 
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huấn và bồi dƣỡng do Bộ GDĐT tổ chức: Bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ GVMN: Bồi 

dƣỡng Xây dựng kế hoạch giáo dục, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, phát triển chƣơng trình 

gắn với văn hóa địa phƣơng, phòng chống bạo lực học đƣờng, xây dựng quy tắc ứng xử trong 

trƣờng mầm non; Hƣớng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc và giáo dục trẻ; học trực tuyến qua E-

learning; tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập và chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào 

lớp một; Bồi dƣỡng GVCC cấp THPT về phƣơng pháp giảng dạy môn học; tập huấn Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy qua công cụ Office 365 cho CBQL các trƣờng 

THCS, THPT;  tập huấn giới thiệu Chƣơng trình GDPT tổng thể theo Thông tƣ 32/2018/TT-

BGDĐT 2018; hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình môn học trong CT GDPT 2018; phát triển nội 

dung dạy học, PPDH và kiểm tra, đánh giá môn học trong CT GDPT hiện hành theo định hƣớng 

phát triển năng lực của HS cho GVCC, tổ trƣởng/nhóm trƣởng chuyên môn của các bộ môn; tập 

huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động trải nghiệm cho CBQL, giáo viên các cấp 

THPT; tập huấn đổi mới phƣơng thức tƣ vấn cá nhân và tƣ vấn nhóm lớn cho giáo viên chủ 

nhiệm. 

d). Hệ thống cơ sở vật chất ngành giáo dục: Mạng lƣới trƣờng, lớp cấp học mầm non, 

phổ thông, đã đƣợc quy hoạch lại  theo hƣớng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm bộ máy, giảm biên 

chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 50-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 

73/KH-UBND của UBND Tỉnh. Mỗi huyện có ít nhất 2 trƣờng trung học phổ thông . Ở 9/10 

huyện có loại hình trƣờng tƣ thục, dân lập. Số trƣờng THPT ngoài công lập chiếm 20% tổng số 

trƣờng. Tính đến hết năm học 2019 - 2020 toàn Tỉnh Trên địa bàn Tỉnh hiện có: 233 trƣờng 

mầm non (trong đó có 228 trƣờng mầm non công lập, 05 trƣờng tƣ thục, có 233 điểm trƣờng 

chính, 239 điểm trƣờng lẻ; giảm 29 trƣờng MN công lập, tăng 01 trƣờng MN tƣ thục so với năm 

học 2018-2019) và 98 cơ sở GDMN độc lập tƣ thục. Có 227 trƣờng tiểu học (trong đó có 01 

trƣờng GD trẻ khuyết tật; 227 điểm trƣờng chính, 105 điểm trƣờng lẻ, giảm 18 trƣờng so với 

năm học 2018-2019). Có 228 trƣờng THCS (239 điểm trƣờng; sáp nhập đƣợc 06 trƣờng, giảm 

06 trƣờng so với năm học 2018-2019); 57 trƣờng THPT trong đó có 45 trƣờng công lập, 12 

trƣờng tƣ thục và dân lập.  

Cở sở vật chất trƣờng, lớp và thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin 

(CNTT) tiếp tục đƣợc quan tâm đầu tƣ theo hƣớng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá. 

Trong giai đoạn 2016-2020 Tỉnh đã ban hành các chƣơng trình, đề án, kế hoạch phát triển sự 

nghiệp GD&ĐT. Tích cực xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tƣ phát triển 

GD&ĐT, xây dựng CSVC trƣờng học và xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia, góp phần giảm tỉnh 

trạng thiếu lớp học ở bậc mầm non; lồng ghép kinh phí các chƣơng trình mục tiêu, dự án, ngân 

sách để tăng hiệu quả đầu tƣ trong xây dựng CSVC trƣờng học.  

Tất cả các trƣờng phổ thông, mầm non và các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên đã đƣợc 

trang cấp bộ đồ dùng dạy học tối thiểu; đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non, các thiết bị tin 

học và trang bị cho phòng học bộ môn. Về cơ bản trang thiết bị giáo dục đã đƣợc trang cấp đáp 

ứng đổi mức dạy - học; đồng thời phong trào tận dụng nguyên vật liệu sẵn có để làm đồ dùng 

dạy học đã phát triển mạnh mẽ thƣờng xuyên hàng năm trong các nhà trƣờng. 

Bảng 40: : Hệ thống trường học phổ thông và mầm non trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

TT Trƣờng học 
Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

A Giáo dục mầm non 
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1 Số trƣờng mầm non 259 266 266 266 261 233 233 

a) Công lập x 262 262 262 257 228 228 

b) Ngoài công lập x 4 4 4 4 5 5 

B Giáo dục phổ thông 

1 Số trƣờng tiểu học 290 293 292 291 282 229 227 

a) Công lập 290 293 292 291 282 229 227 

b) Ngoài công lập 0 0 0 0 0 0 0 

2 Số trƣờng trung học cơ sở 245 237 237 237 236 230 226 

a) Công lập 245 237 237 237 236 230 226 

b) Ngoài công lập 0 0 0 0 0 0 0 

3 Số trƣờng trung học phổ thông 54 57 57 57 57 57 57 

a) Công lập 42 45 45 45 45 45 45 

b) Ngoài công lập 12 12 12 12 12 12 12 

Điểm nổi bật trong giai đoạn 2016 - 2020 là Ngành Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học đạt kết quả tốt. Đến nay, các 

trƣờng học trong Tỉnh đã nối mạng Interrnet, ứng dụng phần mềm quản lý trƣờng học trực 

tuyến, phần mềm dạy học; giáo viên và học sinh đã khai thác, sử dụng để phục vụ cho công tác 

tự học, tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ.  

Điểm nổi bật trong giai đoạn 2016 - 2020 là Ngành Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học đạt kết quả tốt. Đến nay, các 

trƣờng học trong Tỉnh đã nối mạng Interrnet, ứng dụng phần mềm quản lý trƣờng học trực 

tuyến, phần mềm dạy học; giáo viên và học sinh đã khai thác, sử dụng để phục vụ cho công tác 

tự học, tự bồi dƣỡng nâng cao trình độ.  

- Đối với các cơ sở GDNN-GDTX, TTHTCĐ: Tính tới năm 2020 toàn Tỉnh có: 02 trung 

tâm GDNN cấp Tỉnh, 09 trung tâm GDNN-GDTX huyện với 161 lớp; 5.999 học viên; 38 trung 

tâm ngoại ngữ tin học 36.481 lƣợt ngƣời học (tăng 14 trung tâm so với năm học 2018-2019); 06 

trung tâm giáo dục kĩ năng sống, 15.432 lƣợt ngƣời học (tăng 03 trung tâm so với năm học 

2018-2019); 228 trung tâm học tập cộng đồng HTCĐ, 155.317 lƣợt ngƣời học (giảm 01 trung 

tâm so với năm học 2019-2020 do sáp nhập xã); 01 trung tâm KTTH-HN. 

 Bảng 41: Hệ thống cơ sở GDNN-GDTX, Tỉnh Nam Định 

TT Trƣờng học Đơn vị 
Năm 

2015 
Năm 

2016 
Năm 

2017 
Năm 

2018 
Năm 

2019 
Năm 

2020 

1  Số trung tâm GDNN-GDTX Trung tâm 15 15 15 11 11 11 

2 Số trung tâm  học tập cộng đồng Trung tâm 229 229 229 229 229 228 

3 Số học viên GD thƣờng xuyên Học viên 4081 5963 5962 7109 6776 6761 

4 Số CB GV trung tâm GDTX,KTTH-HN GV 391 391 306 367 376 261 

2.2.2.b. Giáo dục nghề nghiệp  

a). Mạng lưới cơ sở GDNN:  

Hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh hiện nay có 26 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (gồm 

06 trƣờng cao đẳng, 05 trƣờng trung cấp và 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp).Trong đó: Phân 

theo loại hình: Cao đẳng có 06 trƣờng; Trung cấp có 05 trƣờng; Trung tâm GDNN có 15 trung 

tâm; Phân theo loại hình: Công lập: 20 cơ sở; Tƣ thục: 05 cơ sở; Thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc: 

01 cơ sở; Phân theo cơ quan quản lý: Bộ, ngành Trung ƣơng quản lý: 06 cơ sở; Tỉnh quản lý: 20 

cơ sở; Ngoài ra, có 06 cơ sở tham gia hoạt động GDNN là các doanh nghiệp tổ chức chính trị xã 
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hội 

Đến nay, 10/10 huyện, thành phố đã có cơ sở giáo dục nghề nghiệp và từng bƣớc đƣợc 

đầu tƣ hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề. Hầu hết các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ về cơ sở vật chất (nhà hiệu bộ, phòng học lý thuyết, nhà 

xƣởng thực hành, ký túc xá…) đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề tập trung. Hệ thống Giáo 

dục cao đẳng và trung cấp có những bƣớc phát triển về quy mô cơ cấu trình độ và ngành nghề 

đào tạo, đã đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo ở các trình độ khác nhau của thị trƣờng lao 

động trong Tỉnh và ngoài Tỉnh, góp phần đáng kể trong việc cải thiện tỷ lệ lao động qua đào tạo 

của Tỉnh và cả nƣớc. 

Bảng 42: Các cơ sở giáo GDNN, cơ sở tham gia hoạt động GDNN tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị Vị trí 
Loại hình 

Công lập Tƣ thục DNNN 

I TP Nam Định     

1 Trƣờng CĐ nghề số 20-BQP Trần Đăng Ninh - TP NĐ X   

2 Trƣờng CĐ xây dựng Nam Định Phƣờng lộc Vƣợng, Tp.NĐ X   

3 Trƣờng CĐ Công nghệ Dệt - May Nam Định Hoàng Diệu, Tp.NĐ X  X 

4 Trƣờng CĐ Kinh tế và Công nghệ Nam Định Trần Huy Liệu Tp.NĐ X   

5 Trƣờng CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định Đƣờng Trần Huy Liệu - Tp.NĐ X   

6 Trƣờng TC Giao thông Vận tải Nam Định Xã Lộc An - Tp.NĐ X   

7 Trƣờng TC Công nghệ số 8 
CS 1: Xã Nam Phong, Tp.NĐ 

CS 2: Lê Hồng Phong, Tp.NĐ 
X  

 

8 Trƣờng TC Y tế Nam Định 190 Cù Chính Lan, TP NĐ X   

9 Trƣờng TC nghề Đại Lâm 
CS1:P.Lộc Hạ, Tp.NĐ 

CS 2: X.Việt Hùng, H.Trực Ninh 
 X 

 

10 Trƣờng TCCN Kinh tế Kỹ thuật Nam Định Phố Bến Ngự, TP Nam Định X   

11 Trung tâm GDNN Thanh niên Đƣờng Giải Phóng, TP Nam Định X   

12 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Tỉnh NĐ Đƣờng Cù Chính Lan, Tp.NĐ X   

13 Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thành phố Đƣờng Phạm Hồng Thái, Tp.NĐ X   

14 Trung tâm GDNN K27 Phƣờng Cửa Nam, Tp.NĐ  X  

15 Công ty TNHH Truyền thông DQT Hà Nội P. Thống Nhất, TP Nam Định  X  

II Huyện Gỉao Thủy     

16 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Giao Thủy Xã Giao Nhân, H.Giao Thủy X   

17 Trung tâm dạy nghề Hồng Hà Khu 4B - Ngô Đồng, H.Giao Thủy  X  

III Huyện Xuân Trƣờng     

18 Trung tâm GDNN - GDTXN huyện Xuân Trƣờng Xã Thọ Nghiệp - H. Xuân Trƣờng X   

19 Trung tâm dạy nghề Minh Vuông TT Xuân Trƣờng, H. Xuân Trƣờng  X  

IV Huyện Hải Hậu     

20 Trung tâm GDNN  -  GDTX huyện Hải Hậu Xã Hải Thanh - H. Hải Hậu X   

V Huyện Trực Ninh     

21 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Trực Ninh TT Cát Thành, H.Trực Ninh X   

VI Huyện Nam Trực     

22 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nam Trực Nam Hoa, H.Nam Trực X   

VII Huyện Nghĩa Hƣng     

23 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Nghĩa Hƣng Thị Trấn Liễu Đề, H. Nghĩa Hƣng X   

VIII Huyện Vụ Bản     
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24 Trƣờng CĐ công nghiệp Nam Định  Xã Liên Bảo,H.Vụ Bản X   

25 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Vụ Bản Thị Trấn Gôi - H. Vụ Bản X   

IX Huyện Ý Yên     

26 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ý Yên Thị Trấn Lâm - H. Ý Yên X   

X Huyện Mỹ Lộc     

27 Trung tâm GDNN - GDTX  huyện Mỹ Lộc Thị trấn Mỹ Lộc - H.Mỹ Lộc X   

- Đối với hệ cao đẳng, trung cấp: Thực hiện chủ trƣơng sắp xếp các trƣờng cao đẳng, 

trung học chuyên nghiệp gắn với nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. Tổ chức kiện toàn hệ 

thống các cơ sở đào tạo, sáp nhập các trƣờng trung cấp chuyên nghiệp; hợp nhất trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Nam Định và trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật theo Nghị quyết của Tỉnh ủy 

và Kế hoạch 73/KH-UBND của UBND Tỉnh Nam Định. Đến nay, chất lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp (GDNN), tỉnh Nam Định đã và đang từng bƣớc đáp ứng nhân lực chất lƣợng cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.  

Về các ngành nghề thế mạnh của tỉnh, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đã phê 

duyệt 31 ngành nghề đƣợc đầu tƣ là ngành nghề trọng điểm  (gồm: 06 ngành nghề cấp độ quốc 

tế; 05 ngành nghề cấp độ khu vực ASEAN; 20 ngành nghề cấp độ quốc gia) với tổng quy mô 

đào tạo khoảng 2 ngàn ngƣời/năm. Trong đó một số hoạt động của các trƣờng cao đẳng nhƣ: (1) 

Trƣờng CĐ Sƣ Phạm Nam Định là cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực 

giáo dục có trình độ cao đẳng, TCCN cho Tỉnh Nam Định và cả nƣớc; liên kết đào tạo trình độ 

đại học; là cơ sở NCKH, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về đào tạo, cung 

cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh 

Nam Định và khu vực; (2) Trƣờng CĐ Xây dựng Nam Định đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật 

đảm bảo chất lƣợng, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực 

Xây dựng và một số lĩnh vực liên quan. Tổng diện tích gần 10 ha gồm 03 cơ sở đào tạo; (3) 

Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam Định là trƣờng công lập trực thuộc Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam. Nhà trƣờng hiện có 2 cơ sở đào tạo tại Nam Định và rất nhiều cơ sở liên 

kết tại các Tỉnh nhƣ: Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Quảng Ninh… 

Trƣờng đang đào tạo theo hƣớng đa ngành nghề với 7 khoa gồm: Công nghệ Sợi - Dệt - 

Nhuộm; May thời trang; Thiết kế thời trang; Điện - điện tử; Cơ khí; Tin học - ngoại ngữ; Kinh 

tế. Hai trung tâm chức năng của Trƣờng là Trung tâm GDTX đƣợc Tỉnh Nam Định cho phép 

đào tạo, cấp bằng THPT và Trung tâm Ngoại ngữ Tin học đƣợc cấp chứng chỉ theo phôi của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; (4) Trƣờng Cao đẳng số 20 - BQP với các chức năng, nhiệm vụ đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tƣợng chính sách hậu phƣơng 

quân đội, và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp Công 

nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nƣớc. 

- Đối với hệ giáo dục đại học: Tỉnh Nam Định có 04 trƣờng đại học, cơ sở hạ tầng đồng 

bộ quy mô diện tích lớn; trang thiết bị hiện đại có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu học tập, đào tạo 

chất lƣợng cao không chỉ cho nguồn nhân lực của đại phƣơng mà cho cả các Tỉnh lân cận và khu 

vực cả nƣớc. Cụ thể: (1) Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp: đƣợc thành lập theo Quyết 

định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tƣớng Chính phủ, trên cơ sở nâng 

cấp Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, (tiền thân là Trƣờng Trung cấp Kỹ thuật 

III, đƣợc thành lập năm 1956) . Tại cơ sở Nam Định có 2 địa điểm gồm 1,7ha ở 353 Trần Hƣng 

Đạo và 25ha tại phƣờng Mỹ Xá (trong đó 20ha chính thức và 5ha tạm giao). Tại Hà Nội cũng có 
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2 địa điểm gồm 0,7ha ở 456 Minh Khai, quận Hai Bà Trƣng và 2ha tại phƣờng Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai đã dƣợc Thành phố Hà Nội cấp phép xây dựng; (2) Đại học sƣ phạm kỹ thuật: tổng 

diện tích 5,25ha, với diện tích sàn 37.099m2, trong đó có 143 phòng học lý thuyết và thực hành 

(60 phòng học lý thuyết có nhiều giảng đƣờng hiện đại và 83 phòng thí nghiệm/thực hành); 

Trung tâm Thông tin Thƣ viện đã có phòng đọc, phòng nghiệp vụ, phòng đọc truy cập internet; 

Nhà luyện tập Đa năng; Ký túc xá; Nhà ăn; Sân vận động..., phục vụ công tác đào tạo, quản lý 

đào tạo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; (3) Đại học điều dƣỡng: có tổng diện 

tích đất khoảng 5,4ha; chỗ ở, cho sinh viên 1.048 ngƣời. Tổng diện tích sàn 39,860,2 m2. Trang 

thiết bị học liệu, cơ sở vật chất đạt chuẩn. Đặc biệt, trƣờng còn tập trung vào việc phát triển hệ 

thống phòng thí nghiệm, thực tập, hệ thống skillslab chuẩn quốc tế. Một số cơ sở phục vụ nghiên 

cứu khoa học, đào tạo nhƣ: Thƣ viện; Bệnh viện thực hành; hợp tác khoa học công nghệ; (4) Đại 

học dân lập Lƣơng Thế Vinh: Tổng diện tích là 6,7 ha, trong đó diện tích sàn 14.000 m2 (nhà 

làm việc, giảng đƣờng, thƣ viện, phòng thí nghiệm, xƣởng thực hành, thí nghiệm...), phục vụ cho 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

 Bảng 43: Hệ thống trường đại học trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp Cơ quan chủ quản 
Loại hình 

Công lập Tƣ thục 

1 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Bộ Công thƣơng x  

2 Đại học Điều dƣỡng Nam Định Bộ Y tế x  

3 Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định Bộ LĐ-TB và XH x  

4 Đại học Lƣơng Thế Vinh   x 

b). Cơ sở hạ tầng: Tổng diện tích đất của 26 cơ sở GDNN là  832.183 m2. Trong đó: 

khối các trƣờng Cao đẳng chiếm 65,75%; các trƣờng Trung cấp chiếm 17,11%, các Trung tâm 

chiếm 17,14%); Tổng diện tích xây dựng: 235.722m2. Trong đó, khối các trƣờng Cao đẳng 

chiếm 53,52%; các trƣờng Trung cấp chiếm 24,63% và các Trung tâm  chiếm 21,85%. 

Diện tích phục vụ đào tạo là 92.724 m2. Cụ thể: (1) Diện tích phòng học: 43.193 m2 

(trong đó: ở các trƣờng CĐ chiếm 67,7%; các trƣờng TC chiếm 10,25%; các trƣờng Trung tâm 

chiếm 22,05%); (2) Nhà xƣởng: 49.531 m2 (trong đó: ở các trƣờng CĐ chiếm 61,97%; các 

trƣờng TC chiếm 9,86%; các trƣờng Trung tâm chiếm 28,17%); (3) Khu hiệu bộ (phục vụ cán 

bộ quản lý); thƣ viện, ký túc xá là 37.727 m2. 

c). Trang thiết bị đào tạo: So với định mức tối thiểu danh mục nghề, số lƣợng trang thiết 

bị bình quân đạt 65%. Một số ngànhnghề đƣợc đầu tƣ cao nhất chỉ đạt 70% (nhƣ nghề may, cắt 

gọt kim loại, hàn..); có những nghề dƣới 40% danh mục nghề tối thiểu (nhƣ Công nghệ ô tô, 

Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp..). Để đảm bảo đƣợc đủ điều kiện về trang thiết bị hoạt 

động, các cơ sở phải hợp đồng với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

d). Về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo GDNN: Tổng số đội ngũ giáo viên ở các cấp 

thuộc các cơ sở GDNN trên địa bàn Tỉnh hiện nay là 1.402 ngƣời, giảm 251 ngƣời so với năm 

2015; 100% đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề đảm bảo trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản 

lý theo quy định. 

 Bảng 43: Đội ngũ nhà giáo GDNN giai đoạn 2011-2020 

TT Cấp đào tạo 

Năm 2011 Năm 2015 Năm 2020 

Số GV 

(ngƣời) 

GV đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ 

HS/GV 

Số GV 

(ngƣời) 

GV đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ 

HS/GV 

Số GV 

(ngƣời) 

GV đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ 

HS/GV 

 Toàn tỉnh 1.471 100% 20 1.653 100% 20 1.402 100% 25 
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TT Cấp đào tạo 

Năm 2011 Năm 2015 Năm 2020 

Số GV 

(ngƣời) 

GV đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ 

HS/GV 

Số GV 

(ngƣời) 

GV đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ 

HS/GV 

Số GV 

(ngƣời) 

GV đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ 

HS/GV 

1 Cao đẳng 731 100% - 514 100% - 862 100% 19 

2 Trung cấp 428 100% - 319 100% - 423 100% 36 

3 
Sơ cấp và dƣới 

3 tháng 
312 100% - 820 100% 35 117 100% 34 

e). Quy mô tuyển sinh và kết quả đào tạo: Tính từ khi triển khai thực hiện Luật Giáo dục 

nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh đào tạo của các Cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tăng lên hàng 

năm, tăng từ 31,4 ngàn ngƣời (năm 2016) lên 35,2 ngàn ngƣời (năm 2021), nâng tỷ lệ lao động 

qua đào tạo nghề đạt 47%. 

Phân theo cấp trình độ, bình quân: Cao đẳng chiếm 2,2%; trung cấp chiếm 15,6%; sơ cấp 

và dƣới 3 tháng là 82,2%. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn bình quân hàng năm 

khoảng 6 ngàn ngƣời, đạt 100% kế hoạch; 

Phân theo ngành, lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp chiếm 36,54%; Công nghiệp 

chiếm 39,82%; Thƣơng mại - Du lịch chiếm 23,64%. 

Bảng 44: Kết quả đào tạo nghề giai đoạn 2011-2020 
TT Danh mục Năm 2011 Năm 2015 Năm 2020 

I Trình độ đào tạo    

 Lao động đào tạo có bằng, chứng chỉ  (ngƣời)    

1 Trình độ cao đẳng 3.114 1.092 604 

2 Trình độ trung cấp 3.586 3.529 5.902 

3 Trình độ sơ cấp và đào tạo dƣới 3 tháng 22.480 28.544 28.694 

 Trong đó  dạy  nghề cho lao động nông thôn 8.462 6.252 5.199 

II Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%):    

1 Tỷ lệ LĐ qua đào tạo nghề (%) 34,5 % 40,8 % 46 % 

2 Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ (%) 48 % 60 % 72 % 

f). Cơ chế, chính sách phát triển GDNN: Cùng các Sở, Ngành có liên quan tham mƣu 

trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh phƣơng án rà soát quy hoạch mạng lƣới các cơ sở đào tạo 

thuộc địa phƣơng quản lý; Hƣớng dẫn các cơ sở GDNN công tác tuyển sinh, tập trung đầu tƣ 

gắn phát triển quy mô đào tạo với đảm bảo chất lƣợng đào tạo.Từng bƣớc hoàn chỉnh hệ thống 

GDNN, đảm bảo phân luồng sau trung học cơ sở và liên thông giữa các cấp học và trình độ đào 

tạo.  

Triển khai chính sách hỗ trợ ngƣời sử dụng lao động đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho ngƣời lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trƣơng đào tạo theo nhu cầu xã hội, 

gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng, tăng cƣờng gắn kết các đơn vị đào tạo với các đơn vị sử dụng 

lao động. Làm tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân 

lực cho khu công nghiệp, xuất khẩu lao động và các chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phƣơng 

Đối với cơ sở GDNN: Đƣợc giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; đƣợc ƣu đãi về tín 

dụng để đầu tƣ cơ sở vật chất hoặc nâng cao chất lƣợng đào tạo; ƣu đãi thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế; miễn thuế đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa 

trong lĩnh vực GDNN để lại để đầu tƣ phát triển; miễn, giảm thuế theo quy định đối với lợi 

nhuận thu đƣợc từ sản phẩm, dịch vụ đƣợc tạo ra từ hoạt động đào tạo; ƣu đãi về thuế đối với 
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việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với hoạt động đào tạo, xuất bản giáo trình, tài liệu dạy 

học, sản xuất và cung ứng thiết bị đào tạo, nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị đào tạo; 

Tham gia đấu thầu, nhận đặt hàng đào tạo của Nhà nƣớc theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc; Vay vốn ƣu 

đãi từ các chƣơng trình, dự án trong nƣớc và nƣớc ngoài; Tham gia chƣơng trình bồi dƣỡng nhà 

giáo, cán bộ quản lý GDNN trong nƣớc và nƣớc ngoài bằng kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc; Hỗ 

trợ đầu tƣ bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận học sinh phổ thông dân tộc nội trú khi ra trƣờng 

vào học nghề; Hỗ trợ phát triển đào tạo các ngành, nghề đáp ứng nhu cầu học tập của ngƣời lao 

động đi làm việc ở nƣớc ngoài; 

Các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tỉnh NĐ 

khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở GDNN trên địa bàn thực hiện các hoạt động 

đào tạo, phổ biến tiến bộ khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. 

Đối với cơ sở GDNN cho người khuyết tật: Khuyến khích các cơ sở GDNN tuyển ngƣời 

khuyết tật vào học hòa nhập; khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở GDNN cho ngƣời 

khuyết tật; Cơ sở GDNN cho ngƣời khuyết tật đƣợc hƣởng các chính sách theo quy định và 

đƣợc hỗ trợ về tài chính để đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; đƣợc giao đất, cho thuê đất để 

xây dựng công trình sự nghiệp ở nơi thuận lợi cho việc học của ngƣời khuyết tật. 

Đối với doanh nghiệp: Ngoài thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp các điều kiện đầu tƣ 

và hoạt động trong lĩnh vực GDNN (thành lập cơ sở GDNN, đăng ký hoạt động GDNN..). Hiện 

tỉnh Nam Định thực hiện nhiều chính sách ƣu đãi về thuế, về kinh phí đào tạo đối với doanh 

nghiệp tham gia hoạt động GDNN. Nhƣ:  

Chính sách ƣu đãi tiền thuê đất, Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008, trong đó 

các dự án đƣợc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt tối đa không quá 3 năm, sau khi miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ 

bản thì miễn 3 năm đối với dự án tại địa bàn thuận lợi, miễn 11 năm đối với dự án tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế -  xã hội khó khăn, 15 năm đối với dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 

Chính sách thuế giá trị gia tăng, theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), dịch 

vụ dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tƣợng không chịu thuế GTGT. Các 

khoản thu của DN và các tổ chức có chức năng dạy nghề từ thực hiện hoạt động dạy nghề theo 

quy định của pháp luật thuộc đối tƣợng không chịu thuế GTGT. 

Về chính sách ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật thuế TNDN quy định 

thu nhập đƣợc miễn thuế đối với hoạt động dạy nghề bao gồm: Thu nhập từ hoạt động dạy nghề 

dành riêng cho ngƣời dân tộc thiểu số, ngƣời khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 

đối tƣợng tệ nạn xã hội, ngƣời đang cai nghiện, ngƣời sau cai nghiện, ngƣời nhiễm HIV/AIDS... 

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ: Nhà đầu tƣ vào các điểm công nghiệp trên 

địa bàn nông thôn đào tạo nghề cho lao động để thực hiện dự án, ngoài việc đƣợc hƣởng hỗ trợ 

theo chính sách đào tạo nghề của Nhà nƣớc còn đƣợc UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo. 

2.2.2.c. Đánh giá tổng quát  

a). Kết quả nổi bật: Quy hoạch phát triển giáo dục Tỉnh Nam Định 2011-2020, mạng 

lƣới trƣờng lớp phát triển và sắp xếp theo hƣớng ngày càng tinh gọn; cơ sở vật chất, thiết bị dạy 
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học tiếp tục đƣợc bổ sung, cải thiện; ngân sách cho giáo dục và đào tạo đã đƣợc ƣu tiên phân bổ. 

Hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, cụ thể: Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 

tuổi, tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi; có 226/226 xã, phƣờng; 10/10 huyện, thành phố đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và phổ cập THCS. Tỷ lệ trẻ vào lớp 1 

hàng năm đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi bình quân đạt gần 100% so với dân số độ tuổi. Số trƣờng 

đạt chuẩn quốc gia của các cấp học là: mầm non có 182/233 trƣờng, đạt tỷ lệ 78,11%, tiểu học có 

220/227, đạt tỷ lệ 97%, THCS có 215/226 trƣờng, đạt tỷ lệ 95%, THPT có 41/45 trƣờng công 

lập, đạt tỷ lệ 91%. 

Giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thành công tác chuyển đổi chƣơng trình đào tạo theo 

phƣơng châm chú trọng thực hành, thực tập; cơ cấu trình độ đào tạo đa dạng: Trên địa bàn tỉnh 

NĐ đang thực hiện đào tạo khoảng 120 ngành nghề (về các lĩnh vực: kỹ thuật, công nghệ, xây 

dựng, nông nghiệp, nghệ thuật, thƣơng mại, du lịch, y tế, kế toán, báo chí, thông tin,..) ở cả 3 cấp 

trình độ (CĐ, TC, SC) với quy mô đào tạo 35.200 ngƣời/năm. Giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Nam Định đã phát huy đƣợc hiệu quả tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH. 

 Công tác quản lý giáo dục đổi mới theo hƣớng tăng cƣờng phân cấp và giao quyền tự 

chủ, tăng cƣờng quản lý chất lƣợng và hiệu quả giáo dục. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra 

và kiểm định chất lƣợng tiếp tục đƣợc tăng cƣờng. Khắc phục việc dạy thêm, học thêm trái phép, 

lạm thu trong các cơ sở giáo dục.  

Đội ngũ giáo viên không ngừng đƣợc tăng cƣờng, cơ bản đáp ứng đƣợc số lƣợng, từng 

bƣớc nâng cao đƣợc chất lƣợng. Hầu hết đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có ý thức 

tốt về chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tích cực học tập, bồi dƣỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

b). Tồn tại, hạn chế: Kinh tế của các địa phƣơng trong Tỉnh phát triển khác nhau do đó chất 

lƣợng giáo dục ở một số địa phƣơng chƣa đồng đều.  

Đổi mới phƣơng pháp dạy học trong một số ít nhà trƣờng vẫn còn chậm. Chất lƣợng dạy 

học tin học, ngoại ngữ chƣa tƣơng đồng với các môn khoa học cơ bản và chƣa đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế. Một bộ phận học sinh còn lƣời học, thiếu ý chí phấn đầu vƣơn lên. Việc định 

hƣớng, khơi dậy hoài bão,ƣớc mơ cho học sinh ở một số cơ sở giáo dục chƣa đƣợc quan tâm 

thƣờng xuyên.  

Cơ sở vật chất trƣờng học còn khó khăn, một số trƣờng cơ sở hạ tầng xuống cấp nhƣng 

chƣa đƣợc đầu tƣ sửa chữa. Một số địa phƣơng chƣa bổ sung quy hoạch, thiếu quỹ đất xây dựng 

trƣờng. Một số trƣờng mầm non còn thiếu phòng học của các nhóm trẻ và phòng chức năng; 

trang thiết bị của các trƣờng chuyên nghiệp thiếu và lạc hậu, ảnh hƣờng tới chất lƣợng đào tạo.  

Đội ngũ giáo viên hiện nay: Về cơ bản, số lƣợng giáo viên Tiểu học, THCS và THPT 

hiện nay đủ so với định mức quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, hiện tƣợng thừa, thiếu cục 

bộ vẫn còn tồn tại ở một số cơ sở giáo dục. Riêng giáo viên mầm non, tiểu học còn thiếu nhiều 

so với định mức. Sự phát triển đội ngũ giáo viên chƣa tƣơng xứng với sự gia tăng quy mô và yêu 

cầu ngày càng cao về chất lƣợng giáo dục. Việc đào tạo đội ngũ giáo viên của các trƣờng Đại 

học không gắn với nhu cầu tuyển dụng về số lƣợng, cơ cấu, chủng loại, giáo viên để thực hiện 

Chƣơng trình GDPT 2018, nên thiếu nguồn tuyển giáo viên cho một số bộ môn thuộc cấp học 

tiểu học và THCS. 
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Việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng giáo viên theo phân cấp quản lý của nhà nƣớc (cấp 

học MN, tiểu học, THCS thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố. Sở GD&ĐT 

quản lý trực tiếp khối THPT) nên có tỉnh trạng thừa thiếu giáo viên, mất cân bằng về cơ cấu 

chủng loại giáo viên giữa các địa phƣơng. 

Chế độ chính sách tiền lƣơng và các khoản phụ cấp đã thực hiện đúng, đủ theo quy định, 

đảm bảo cuộc sống cho CBQL, giáo viên yên tâm công tác... Tuy nhiên đời sống của một bộ 

phận giáo viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là giáo viên mầm non chƣa đƣợc biên chế. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức có nơi, có lúc chƣa hiệu quả; một số cơ sở 

giáo dục chƣa kịp thời đổi mới các hoạt động giáo dục và đào tạo nên chất lƣợng giáo dục cũng 

nhƣ tỷ lệ tham gia học nghề kết hợp học Trung học phổ thông hệ giáo dục thƣờng xuyên sau tốt 

nghiệp Trung học cơ sở; học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề sau tốt 

nghiệp Trung học phổ thông chƣa cao. Nhận thức còn hạn chế của một bộ phận CBQL và giáo 

viên giữa yêu cầu đổi mới và cơ chế hoạt động vốn có. 

Đối với GDNN: Do ảnh hƣởng của đại dịch Covid 19, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 

đã tạm dừng 02 phiên giao dịch việc làm cố định tháng 5/2021, tháng 6/2021 và các phiên giao 

dịch việc làm lƣu động, dừng các hoạt động tƣ vấn định hƣớng nghề nghiệp tại các cơ sở dạy 

nghề theo kế hoạch đã đề ra, khiến cho công tác tƣ vấn giới thiệu việc làm gặp nhiều khó khăn, 

việc kết nối thông tin giữa ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động bị ảnh hƣởng. 

2.2.3. Lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: 

2.2.3.a. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng: 

a). Mạng lưới cơ sở y tế: Giai đoạn 2011-2020, Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW, 

Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XII, tổ chức 

bộ máy của ngành y tế Nam Định đã đƣợc sắp xếp, kiện toàn lại, đổi mới, phát triển đồng đều ở 

cả y tế công lập và ngoài công lập. Toàn tỉnh hiện có 251 Đơn vị y tế công lập (16 đơn vị tuyến 

tỉnh; 11 đơn vị tuyến huyện và 226 trạm y tế xã, phƣờng).  

Cơ sở khám chữa bệnh: Tuyến Tỉnh gồm 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoan; Tuyến huyện, 

thành phố: 10 Trung tâm Y tế huyện, thành phố, 1 Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu (09 Trung 

tâm Y tế thực hiện chức năng khám chữa bệnh và y tế dự phòng, dân số phát triển. Có 226/226 

xã, phƣờng có Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố hoạt động. Ngoài ra hệ thống y 

tế có 01 cơ sở đào tạo: Trƣờng trung cấp Y.  

Công tác xã hội hoá dịch vụ y tế phát triển mạnh với các phòng khám, bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa ngoài công lập, đã góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập, tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngƣời dân địa phƣơng tiếp cận với các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc 

sức khỏe. Đến nay, các loại hình hoạt động y tế ngoài công lập toàn tỉnh có 623 cơ sở y tế ngoài 

công lập, trong đó có 02 bệnh viện đa khoa tƣ nhân quy mô 230 giƣờng (BV đa khoa Sài Gòn-

Nam Định, BVĐK Ngọc Bích ); 01 bệnh viện chuyên khoa với 10 giƣờng bệnh (BV Mắt Hà 

Nội-Nam Định); 36 phòng khám đa khoa; 239 phòng khám chuyên khoa; 42 Cơ sở dịch vụ y tế; 

298 cơ sở chẩn trị YHCT; 06 dịch vụ răng giả. Hệ thống y tế có 01 bệnh viện ngành: Bệnh viện 

đa khoa công an tỉnh quy mô 130 giƣờng bệnh. 

Bảng 43: Hệ thống cở sở y tế giai đoạn 2010-2020 
TT Cơ sở Y tế Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

I Tuyến Tỉnh   14 
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TT Cơ sở Y tế Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

1 Bệnh viện 7 9 10 

2 Trung tâm chuyên ngành 7 4 3 

3 Trƣờng Trung cấp y tế 1 1 1 

II Tuyến huyện 31 31 11 

1 Trung tâm y tế 10 10 10 

2 Bệnh viện Đa khoa  8 12 1 

3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ 10 10 - 

4 Phòng khám đa khoa khu vực 3 - - 

III Tuyến xã 229 229 226 

1 Trạm y tế xã/phƣờng/thị trấn 229 229 226 

IV Bệnh ngoài công lập 1 2 4 

Tổng: (I+II+III) 280 280 251 

Quy mô giƣờng bệnh toàn ngành: Tổng số: 5.689 giƣờng bệnh thực kê (trong đó bệnh viện 

tuyến tỉnh 2.559 giƣờng; bệnh viện tuyến huyện, thành phố 2.760 giƣờng; bệnh viện ngành và 

bệnh viện dân lập: 370 giƣờng) và 1.145 giƣờng lƣu tại các trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn. Tỷ lệ 

giƣờng bệnh công lập (kế hoạch) /1 vạn dân: 24,45; Tỷ lệ giƣờng bệnh công lập (thực kê) /1 vạn 

dân: 29,87; Tỷ lệ giƣờng bệnh công lập, dân lập, ngành (kế hoạch) /1 vạn dân: 26,14; Tỷ lệ 

giƣờng bệnh công lập, dân lập, ngành (thực kê) /1 vạn dân: 31,95. (Dân số: 1.789.865 niên dán 

thông kê tỉnh Nam Định năm 2019). 

  
Hình 50: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nam Định   Hình 51: Bệnh viện đa khoa SG - NĐ  

b). Về công tác y tế dự phòng: Mạng lƣới y tế dự phòng đƣợc tổ chức, sắp xếp lại theo 

hƣớng tinh gọn, giảm đầu mối, cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu về năng lực dự báo, giám sát, phát 

hiện và khống chế các dịch bệnh, triển khai các hoạt động chuyên môn về y tế dự phòng. Cụ thể: 

Tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ 

08/05/2019, trên cơ sở hợp nhất 04 đơn vị dự phòng tuyến tỉnh, gồm: (Trung tâm Y tế Dự phòng 

tỉnh; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; 

Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh thuộc Sở Y tế) với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 

03 phòng chức năng và 10 khoa chuyên môn. 

Tuyến huyện: Sắp xếp các đơn vị y tế tuyến huyện thành 01 đơn vị duy nhất là Trung tâm 

Y tế các huyện, thành phố thực hiện đa chức năng (y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dân số - kế 

hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm…). 

Tuyến xã: Trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, trong đó có y tế dự phòng; 100% cán bộ y tế đã đƣợc đào tạo, đào tạo lại 

thƣờng xuyên (hàng năm), có chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống 

bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dƣỡng… Ngoài ra, đã xây dựng mạng 
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lƣới nhân viên y tế tại các thôn, làng, tổ dân phố hỗ trợ đắc lực trong công tác truyền thông, vận 

động, cập nhật kịp thời thông tin, kiến thức cho ngƣời dân về lĩnh vực y tế dự phòng. 

Trong những năm qua, thực hiện tốt vai trò và chức năng, trung tâm KSBT tuyến tỉnh đã 

chủ động tham mƣu cho Sở Y tế, UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Trung 

tâm Y tế các huyện/thành phố, Bệnh viện Đa khoa các huyện; cử cán bộ đi giám sát, hỗ trợ 

chuyên môn kỹ thuât tại các tuyến y tế cơ sở; triển khai hiệu quả chƣơng trình mục tiêu y tế - dân 

số về tăng cƣờng công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng; bệnh không lây nhiễm; 

phòng chống HIV/AIDS; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác… 

Năm 2015, có 100% cơ sở Khám chữa bệnh thực hiện đƣợc các kỹ thuật theo danh mục 

phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; có 100% cơ sở KCB có hệ thống xử lý chất thải y tế và kiểm 

soát đƣợc chất lƣợng các dịch vụ y tế theo quy định của Bộ Y tế và đến năm 2020, một số cơ sở 

KCB triển khai thực hiện đƣợc các kỹ thuật của tuyến cao hơn. 

c). Về trang thiết bị y tế: Các bệnh viện triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tiên tiến, 

hiện đại để triển khai kỹ thuật cao nhƣ: Điều trị bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh non tháng bằng 

liệu pháp Surfactant; Triển khai các kỹ thuật lọc máu ngắt quãng, lọc máu liên tục; Hệ thống 

phẫu thuật nội soi, tán sỏi niệu quản ngƣợc dòng bằng laze; Hệ thống chụp cộng hƣởng từ 1.5 

Tesla, máy XQ kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D; Hệ thống thận nhân tạo,lọc máu liên tục; Hệ 

thống xét nghiệm miễn dịch chuẩn đoán ung thƣ sớm. 

Để nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh, ngành y tế quan tâm đến công tác đào tạo và 

đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ mới đƣợc tuyển dụng 

đáp ứng đƣợc nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm đầu tƣ một số chuyên khoa sâu, chuyên khoa 

mũi nhọn tại một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của Tỉnh để giúp ngƣời bệnh 

đƣợc khám bệnh, chữa bệnh chất lƣợng cao tại Tỉnh, hạn chế tỉnh trạng chuyển tuyến, giảm tải 

cho tuyến trung ƣơng. Cơ sở vật chất của các Bệnh viện ngày càng đƣợc hoàn thiện với hệ thống 

máy móc, thiết bị y tế đƣợc đầu tƣ hiện đại, đầy đủ để thực hiện nhƣ: Chụp cộng hƣởng từ MRI, 

Xquang cắt lớp vi tính, phẫu thuật nội soi ổ bụng, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy chạy thận nhân 

tạo... 

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các quy trình kỹ thuật; đảm bảo cung ứng đủ 

thuốc, hóa chất và vật tƣ tiêu hao; kiện toàn và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của Hội đồng 

Thuốc và điều trị; tăng cƣờng kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, bình đơn thuốc tại bệnh viện. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bên cạnh đó ngành Y 

tế tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh, đã triển khai thực hiện tốt các gói 

kỹ thuật đã đƣợc chuyển giao từ các Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh 

viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác khám chữa bệnh đặc biệt là triển khai khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) tận dụng sự 

hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của tuyến trên giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của hệ 

thống y tế cơ sở, giúp ngƣời dân đƣợc thụ hƣởng dịch vụ chất lƣợng cao của tuyến Trung ƣơng 

với chi phí thấp ngay tại cơ sở. 

2.2.3.b. Y tế công cộng: 

a).  Công tác phòng chống dịch bệnh: Hàng năm ngành y tế đã chủ động tham mƣu 

cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở 

ngƣời; công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh dại...công tác phòng chống dịch 
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đƣợc triển khai có hiệu quả, dập tắt và khống chế kịp thời không để dịch bệnh lan rộng. Đặc 

biệt thực hiện việc giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và các cơ sở điều trị những trƣờng hợp 

nghi ngờ mắc bệnh dịch. Khi xảy ra các vụ dịch Sở Y tế đã chỉ đạo thành lập các đoàn công 

tác xuống tận địa bàn để theo dõi, đánh giá, giám sát, phát hiện sớm nguyên nhân gây bệnh 

và xử lý kịp thời các trƣờng hợp mắc bệnh do vậy đã khống chế, kiểm soát đƣợc nguồn lây, 

giảm lây lan và hạn chế đáng kể tỷ lệ tử vong. 

- Chỉ đạo các Trung tâm y tế triển khai các chƣơng trình mục tiêu Quốc gia, làm tốt công 

tác công tác vệ sinh môi trƣờng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động, chƣơng trình dinh 

dƣỡng, kiểm dịch y tế biên giới, truyền thông giáo dục sức khoẻ, phòng chống HIV/AIDS…Chỉ 

đạo tăng cƣờng công tác phòng chống dịch nhất là các dịch bệnh nguy hiểm: bệnh viêm đƣờng 

hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (nCoV), sởi, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp nguy 

hiểm, tay- chân- miệng; ngộ độc rƣợu, ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn đông ngƣời...Phát hiện 

sớm, bao vây dập tắt dịch, thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo dịch để có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời. 

Qua công tác giám sát các năm 2016-2019 không có bệnh dịch lớn xảy ra; không có vụ 

ngộ độc thực phẩm tập thể. Thời điểm từ tháng 1/2017 đến 5/12/2017, toàn tỉnh ghi nhận 5.090 

bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại 226/229 xã, phƣờng, thị trấn ở cả 10 huyện, thành phố; toàn 

tỉnh ghi nhận 160 ổ dịch. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm YTDP tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện Đa khoa các huyện, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cƣờng tuyên truyền về 

vệ sinh môi trƣờng, thu gom dụng cụ phế thải để diệt bọ gậy, giám sát vec tơ truyền bệnh tại các 

hộ xung quanh nhà bệnh nhân, phun hoá chất diệt muỗi. Tăng cƣờng công tác giám sát, phát 

hiện ca bệnh và điều trị kịp thời, hạn chế bệnh lây lan, không có tử vong do sốt xuất huyết. Công 

tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh đƣợc Bộ Y tế đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của 

các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối họp chặt chẽ giữa các sở ban ngành và những biện pháp 

chủ động, quyết liệt đã khống chế đƣợc 160/160 ổ dịch sốt xuất huyết, không có tử vong. 

Đặc biệt từ đàu năm 2020, Sở Y tế đã tham mƣu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt 

phòng, chống bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19). Tỉnh 

Nam Định chƣa ghi nhận trƣờng hợp bệnh nhân nào có xét nghiệm dƣơng tính với COVID-19. 

Các đơn vị y tế đã xét nghiệm trên 1.600 mẫu gồm các đối tƣợng nghi ngờ, tiếp xúc và từ vùng 

dịch về. Tổ chức cách ly tại cơ sở khám chữa bệnh cho 369 ngƣời, cách ly tập trung tại khu cách 

ly tập trung của tỉnh: 870 ngƣời, cách ly tại nhà, nơi lƣu trú: 5.664 ngƣời. Cách ly y tế tập trung 

tại khách sạn đối với các chuyên gia, ngƣời lao động, nhà quản lý nhập cảnh làm việc tại tỉnh: 

113 ngƣời. 

b). Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Trong nhiều năm không để 

xảy ra dịch sốt rét và không có tử vong do sốt rét. 100% dân số đƣợc bảo vệ bởi Chƣơng 

trình chống Lao quốc gia, tỷ lệ bệnh nhân lao điều trị khỏi đạt trên 90%. Nam Định tiếp tục 

duy trì thanh toán phong theo 4 tiêu chuẩn Việt Nam từ năm 1999. Dự án chăm sóc sức khoẻ 

tâm thần tại cộng đồng đã đƣợc triển khai tại 229 xã, công tác quản lý bệnh nhân tâm thần 

đƣợc tăng cƣờng, nâng cao chất lƣợng và hạ thấp ngày điều trị. 

Phòng, chống bệnh Lao: Tỷ lệ điểu trị khỏi bệnh tăng từ 91,5% năm 2016 lên 92,8% năm 

2019; Số bệnh nhân lao các thể/100.000 dân: năm 2016: 32 giảm còn 29 năm 2019; Số bệnh 

nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học/100.000 dân giảm từ 15 năm 2016 xuống còn 14 
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năm 2019. Tuy nhiên, tình hình bệnh lao còn khá nghiêm trọng, số bệnh nhân lao phổi mới còn 

cao; bệnh lao kèm HIV/AIDS ngày càng gia tăng; vi khuẩn lao kháng thuốc cao. 

Phòng, chống bệnh phong: Giữ vững loại trừ bệnh phong cấp tỉnh theo tiêu chuẩn của 

Việt Nam, duy trì tỷ lệ lƣu hành bệnh phòng ở mức 0,05/10.000 dân. 

Phòng chống Sốt rét: Từ năm 2016 - 2019 trên toàn tỉnh không có ký sinh trùng sốt rét 

nội địa, không có dịch sốt rét xảy ra. Tháng 12/2019 tỉnh Nam Định đã công bố loại trừ sốt rét. 

Phòng, chống sốt xuất huyết: trong 5 năm 2016-2020: Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 

năm 2016: 0,17‰; năm 2017: 19,74‰; năm 2018, 2019 không ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết 

trên địa bàn tỉnh. Dự kiến năm 2020 là <4‰. 

c). Phòng chống bệnh không lây nhiễm: Công tác dự phòng và kiểm soát các bệnh 

không lây nhiễm đã từng bƣớc đƣợc triển khai có hiệu quả. Triển khai công tác phòng, chống 

các bệnh không lây nhiễm: đái tháo đƣờng, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...ở một 

số địa bàn trọng điểm theo nguyên lý y học gia đình bƣớc đầu đạt kết quả tốt. 

Tính đến tháng 12/2020, tổng số ngƣời đƣợc khám sàng lọc THA là 356.548 ngƣời. Số 

ngƣời đƣợc phát hiện tăng huyết áp là 94.588 ngƣời, chiếm tỷ lệ 26,68% (Tỷ lệ chung của cả 

nƣớc ~ 25% (Số liệu WHO 2018)). Số bệnh nhân tăng huyết áp đƣợc quản lý là 51.974 ngƣời, 

tỷ lệ 54,39% trên số ngƣời đƣợc phát hiện.  

Tổng số ngƣời đƣợc khám sàng lọc ĐTĐ là 55.487 ngƣời. Số ngƣời đƣợc phát hiện 

ĐTĐ là 25.677 ngƣời, chiếm tỷ lệ 46,36% (Số ngƣời trƣởng thành mắc ĐTĐ ƣớc tính của tỉnh = 

0,3% Dân số ~ 60.000 ngƣời, theo WHO). Tổng số bệnh nhân ĐTĐ đƣợc quản lý đƣợc là 

19.994 ngƣời (tỷ lệ 78,18%). 

Hoạt động sàng lọc bệnh Ung thƣ vú: Số ngƣời đƣợc sàng lọc là 1.512 ngƣời tại 05 xã, 

kết quả số ngƣời có tổn thƣơng lành tính là 342 ngƣời (22,3%), số ngƣời có những bất thƣờng 

đƣợc chuyển tuyến khám lại là 4 ngƣời (0,26%) 

Số bệnh nhân Hen, COPD đƣợc quản lý điều trị ngoại trú tại BV Phổi Nam Định là 

1.886 ngƣời.  

Số bệnh nhân nghi ngờ mắc UT đến khám tại BVĐK tỉnh là 9.352 ngƣời, số bệnh nhân 

đang điều trị tại khoa ung bƣớu là 2.647 ngƣời (Từ tháng 1-10/2020). 

d). Tiêm chủng mở rộng: Chƣơng trình tiêm chủng mở rộng đƣợc triển khai hiệu quả, 

bao phủ rộng khắp. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ qua các năm đều đạt trên 95%. Từng bƣớc triển 

khai tiêm chủng các loại vắc xin mới. Duy trì kết quả thanh toán bại liệt, thực hiện loại trừ uốn 

ván sơ sinh trên quy mô huyện, tiến tới loại trừ bệnh sởi. Trong quá trình tổ chức tiêm vắc xin 

đảm bảo an toàn, hiệu quả. Triển khai phần mềm quản lý hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia 

tại tuyến xã, phƣờng, thị trấn, các bệnh viện có phòng sinh và các điểm tiêm chủng dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh. 

Trong năm 2020, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt >95%, đảm bảo an toàn tiêm chủng; tiêm 

vắc xin viêm gan B mũi 1 trƣớc 24h sau sinh >80%; vắc xin viêm não cho trẻ 13-24 tháng đạt 

>95%; vắc xin viêm não cho trẻ 25-36 tháng đạt >95%; vắc xin sởi-rubella cho trẻ 18 tháng tuổi 

đạt >95%; tiêm AT2 cho phụ nữ có thai đạt >85%. Chỉ tiêu tiêm chủng đầy đủ và tiêm các loại 
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vắc xin đều đạt chỉ tiêu kế hoạch 

e). Công tác an toàn thực phẩm: Tích cực tham mƣu, đề xuất cho UBND Tỉnh, Ban chỉ 

đạo liên ngành VSATTP tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ đảm bảo ATTP. Hệ thống văn bản liên quan đến công tác ATTP có nhiều thay đổi, dần đƣợc 

hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế, sát với điều kiện thực tế tại địa phƣơng. Trong giai đoạn 

2016 - 2020, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; Công tác quản lý của chính quyền các cấp, 

nhất là chính quyền cơ sở, từng bƣớc đƣợc nâng cao; ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhận thức của ngƣời tiêu dùng ngày một nâng cao. Tỷ lệ cơ 

sở dịch vụ ăn uống và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý đuợc cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đạt 87,2%. Tỷ lệ ngƣời sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

hiểu đúng và đƣợc cập nhật kiến thức về VSATTP đạt 74,6%. 

f). Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Để từng bƣớc nâng cao chất lƣợng KCB tại 

tuyến cơ sở, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên thì việc tiến hành nghiên cứu khảo 

sát thực trạng hoạt động khám chữa bệnh của các TYT, đánh giá năng lực chuyên môn KCB của 

các y bác sỹ hiện đang công tác tại các trạm y tế cũng nhƣ tìm hiểu sự tiếp cận và sử dụng dịch 

vụ KCB của ngƣời dân tại trạm y tế xã. Sở Y tế tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09 của Bộ Trƣởng Bộ 

Y tế về tăng cƣờng tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của ngƣời dân về chất lƣợng dịch vụ 

khám, chữa bệnh thông qua đƣờng dây nóng. Các bệnh viện triển khai công tác khám, chữa 

bệnh theo nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, tăng cƣờng giáo 

dục y đức cho cán bộ nhân viên. 

Chỉ đạo thực hiện tốt dự án bệnh viện vệ tinh của Trung ƣơng: Bệnh viện phụ sản là 

bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ƣơng; Bệnh viện Nội tiết là Bệnh viện vệ tinh 

của Bệnh viện Nội tiết Trung ƣơng. Tổ chức thực hiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ 

và Đồng bằng sông Hồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, chú trọng tăng cƣờng năng lực 

hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi và 

Trung tâm Y tế huyện: Giao Thủy, Xuân Trƣờng, Ý Yên để nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại 5 

nhóm chuyên khoa: ung bƣớu, tim mạch, sản, nhi và chấn thƣơng. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đảm bảo tốt hơn trong công 

tác quản lý KCB và thanh toán BHYT, trích xuất thông tin dữ liệu đầu ra đúng theo thời gian, 

định dạng, mã Danh mục dùng chung của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội qui định. 

Đối với các cơ sở y tế tuyến Huyện, quy trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện đƣợc 

cải tiến gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và đơn giản hóa, giảm thời gian chờ đợi của 

bệnh nhân. Khoa Khám bệnh tại các bệnh viện đƣợc quan tâm đầu tƣ cơ sở vật chất, bảng đăng 

ký khám bệnh điện tử, thiết bị đọc thẻ BHYT, duy trì bộ phận tiếp đón và tiếp nhận thông tin 

phản ánh, góp ý của ngƣời bệnh và gia đình ngƣời bệnh. Hầu hết cơ sở khám chữa bệnh đã triển 

khai phần mềm quản lý bệnh viện…, giúp quá trình quản lý đƣợc minh bạch, giảm thời gian, 

hiệu quả công việc cao hơn. 

Đối với các cơ sở y tế tuyến Tỉnh, chất lƣợng bệnh viện đã đƣợc nâng lên. Qua kết quả 

triển khai Bộ tiêu chí chất lƣợng bệnh viện từ năm 2013 đến nay, điểm trung bình chất lƣợng 

bệnh viện có xu hƣớng tăng đều trong các năm. Chất lƣợng bệnh viện trong những năm qua có 

sự thay đổi rõ rệt từ việc phát triển dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh mới cho đến cải thiện 
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công tác tiếp đón, chăm sóc ngƣời bệnh, triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất 

thải y tế, công tác truyền thông, tƣ vấn, giáo dục sức khỏe, công tác quản lý dƣợc, vật tƣ y tế... 

Theo kết quả đánh giá chất lƣợng bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xếp 

loại tốt; các bệnh viện tuyến tỉnh còn lại đạt mức chất lƣợng khá hoặc trung bình. 

2.3.3.c. Dân số - KHH gia đình và Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

a). Dân số và KHHGĐ: Dân số trung bình của Tỉnh Nam Định là 1.780.333 ngƣời. Giai 

đoạn 2011-2020, đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai các mô hình, đề án về nâng cao 

chất lƣợng dân số: Đề án Sàng lọc trƣớc sinh - Sàng lọc sơ sinh; Đề án can thiệp giảm thiểu mất 

cân bằng giới tính khi sinh; Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển; Mô hình tƣ vấn 

và khám sức khỏe tiền hôn nhân… Công tác dân số - KHHGĐ của Tỉnh đã đạt đƣợc những kết 

quả quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống của nhân dân các dân tộc trong Tỉnh.  

Quy mô gia đình có 2 con đƣợc chấp nhận ngày càng rộng rãi; đã phần nào khống chế 

đƣợc tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn toàn Tỉnh. Mức sinh và tỷ lệ tăng dân số 

hàng năm của Tỉnh đã giảm, tỉnh trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em đƣợc cải 

thiện; các mô hình về quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lƣợng dân số đã đƣợc xây dựng và thực 

hiện có hiệu quả. Kết quả thực hiện năm 2020: số trẻ sinh ra là 27.907 trẻ, giảm 99 trẻ so với 

cùng kỳ năm 2019, tƣơng đƣơng giảm 0,1‰ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao; Tỷ số giới 

tính khi sinh: 114 bé trai/100 bé gái, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.  

b). Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản đã đạt các chỉ 

tiêu về CSSKSS, hoạt động truyền thông GDSK bà mẹ trẻ em đƣợc chú trọng, các biện pháp kỹ 

thuật đƣợc tăng cƣờng. Số bà mẹ sau đẻ trong vòng 01 tháng đƣợc uống Vitamin A sau sinh: 

16.808 ( Đạt 98%); 100% đối tƣợng đến uống an toàn, không xảy ra biến chứng. 

2.3.3.d. Tổ chức bộ máy ngành y tế: 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XII, tổ chức bộ máy của ngành y tế Nam Định đã đƣợc sắp 

xếp, kiện toàn. Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức bộ máy ngành Y tế có cơ quan Văn phòng Sở Y tế và 27 đơn vị 

trực thuộc Sở gồm: 

a). Quản lý Nhà nước về y tế: Các đơn vị QLNN thuộc ngành y tế gồm Sở Y tế, Chi cục Dân số 

KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; đơn vị chuyên khoa tuyến Tỉnh gồm 03 đơn vị: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh, Trung tâm kiểm nghiệm dƣợc phẩm và mỹ phẩm, Trung tâm Giám 

định Y khoa; tuyến Huyện gồm 10 Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện y tế dự phòng, 

dân số phát triển.  

b). Cơ sở khám chữa bệnh: Tuyến Tỉnh có 10 Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa; tuyến Huyện 

có 01 bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, 09 TTYT Huyện thực hiện chức năng khám chữa 

bệnh. Có 226/226 xã, phƣờng, thị trấn có Trạm Y tế hoạt động. Hệ thống y tế ngành và ngoài 

công lập có  01 bệnh viện đa khoa Công anh tỉnh; 03 bệnh viện ngoài công lập. 

Bảng 44: Quy mô giường bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh các tuyến 
TT Tên đơn vị Hạng đơn vị Quy mô giƣờng (GB) 
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I Tuyến Tỉnh (giƣờng bệnh)  2.559 

1 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh I 900 

2 Bệnh viện Phụ sản II 364 

3 Bệnh viện Phổi II 235 

4 Bệnh viện Tâm thần III 200 

5 Bệnh viện Y học Cổ truyền III 300 

6 Bệnh viện Mắt III 120 

7 Bệnh viện Nhi III 280 

8 Bệnh viện Phục hồi chức năng III 90 

9 Bệnh viện Nội tiết III 50 

10 Bệnh viện Da liễu III 20 

II Tuyến Huyện (giƣờng bệnh)  2.760 

1 TTYT TP Nam Định III 150 

2 TTYT huyện Ý Yên III 315 

3 TTYT huyện Vụ Bản III 225 

4 TTYT huyện Mỹ Lộc III 200 

5 TTYT huyện Nam Trực III 200 

6 TTYT huyện Trực Ninh III 170 

7 TTYT huyện Nghĩa Hƣng III 370 

8 TTYT huyện Giao Thủy III 340 

9 TTYT huyện Xuân Trƣờng III 240 

10 BVĐK huyện Hải Hậu II 550 

11 TTYT huyện Hải Hậu III 0 

III Tuyến xã (Giƣờng lƣu)  1.376 

 Tổng Giƣờng Bệnh  6.695 

c). Nhân lực y tế: Tổng số công chức, viên chức, ngƣời lao động (cán bộ y tế) đang làm việc 

thuộc hệ thống y tế Tỉnh Nam Định tính đến 30/6/2020 gồm có 4.525  ngƣời, trong đó: Bác sĩ: 

1.197 chiếm 26,4%;  Y sỹ: 852 chiếm 18,8% ; Hộ sinh: 351 chiếm 7,7%; Kỹ thuật viên Y: 125 

chiếm 2,7%. (Nguồn: Niên giám thống kế 2020) 

Đội ngũ cán bộ y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu trong các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế 

Nam Định, tập trung chủ yếu là đội ngũ y, bác sĩ và điều dƣỡng. Tuy nhiên, về cơ cấu còn có sự 

phân bố chƣa hợp lý giữa các tuyến: bác sĩ tập trung chủ yếu ở tuyến huyện, dƣợc sĩ đại học tập 

trung chủ yếu ở tuyến Tỉnh, huyện; thiếu cán bộ có trình độ chuyên khoa sâu; các trạm y tế xã 

chƣa có đủ bác sỹ, hầu hết thiếu cán bộ dƣợc và y học cổ truyền. Số lƣợng bác sĩ tại các đơn vị y 

tế còn thiếu so với nhu cầu thực tế để triển khai các dịch vụ y tế, đặc biệt đối với các khoa phòng 

chuyên môn tại các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế huyện. 

Đội ngũ bác sĩ có trình độ sau đại học chủ yếu tập trung ở những chuyên khoa cơ bản nhƣ 

nội, ngoại, sản, nhi,... Chƣa phát triển đội ngũ bác sĩ có trình độ cao nhƣ: Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ 

chuyên khoa sâu các chuyên ngành: Tim mạch, thần kinh, tâm thần, ung thƣ, bác sĩ gia đình, 

huyết học truyền máu, giải phẫu bệnh. Điều dƣỡng, kỹ thuật viên chủ yếu có trình độ cao đẳng 

và trung cấp (chiếm 71,05%), thiếu điều dƣỡng, kỹ thuật viên có trình độ đại học và sau đại học 

nên cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng khám chữa bệnh. 

2.3.3.e. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở: 

Đến thời điểm hiện tại: 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám chữa bệnh. Không ngừng chỉ 

đạo nâng cao chất lƣợng hoạt động của y tế cơ sở, đặc biệt đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt Bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế gắn với việc hoàn thành tiêu chí y tế trong chƣơng trình xây dựng nông 

thôn mới. Đến tháng 11/2020 số lũy tích toàn tỉnh có 223 xã, phƣờng đạt Tiêu chí quốc gia về y 
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tế, đạt tỷ lệ 98,67%, trong đó 9/10 huyện có 100% xã, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế gồm: 

Hải Hậu, Nghĩa Hƣng, Giao Thủy, Xuân Trƣờng, Trực Ninh, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực, Ý 

Yên). 

Triển khai Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tỉnh 

Nam Định tại Trƣờng Trung cấp Y, Bệnh viện ĐK tỉnh, BV Phụ sản, Bệnh viện huyện Hải Hậu; 

Trung tâm Y tế huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hƣng, Vụ Bản, Ý Yên, 226/226 trạm y tế xã, phƣờng, 

thị trấn 

2.3.3.h. Về thực hiện các chỉ tiêu ngành y tế 

Nhìn chung các chỉ tiêu phát triển ngành y tế có nhiều chuyển biến tích cực trong giai đoạn 

2011-2020. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng đều hàng năm: năm 2016: 74%, tính đến 

năm 2020 đạt trên 91%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng thể thấp còi năm 2020 là 10,14% (giảm 

2,52% so với giai đoạn 2011-2015); tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân giảm từ 

12,82% giai đoạn 2011-2015 xuống 10,3% năm 2020.  

Tuổi thọ trung bình tăng từ 74 tuổi năm 2016 lên 74,8 tuổi năm 2020, công tác chăm sóc 

sức khỏe cho ngƣời cao tuổi còn hạn chế; tuổi thọ bình quân của ngƣời dân tăng nhƣng số năm 

sống khỏe mạnh chƣa cao; Tỷ suất chết trẻ dƣới 1 tuổi giảm hàng năm từ 7,0‰ xuống còn 6,8‰ 

vào năm 2017, còn 6,5‰ vào năm 2018, 6,5‰ vào năm 2019, ƣớc <6,5‰ năm 2020; Tỷ suất 

chết trẻ em dƣới 5 tuổi giảm từ 11,2‰ giai đoạn 2011-2015 xuống còn dƣới 10‰ vào năm 

2020 - (nguồn BHXH tỉnh). 

Đã có 98,68% xã, phƣờng, thị trấn đƣợc công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 

2020, tăng 26% so với năm 2016. Y tế dự phòng đƣợc đẩy mạnh, các dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm đƣợc kiểm soát. Tỷ lệ trẻ em dƣới 1 tuổi đƣợc tiêm chủng đầy đủ hàng năm ở mức 

95% trở lên; tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cƣ vẫn duy trì ở mức <0,1% dân số; triển 

khai dịch vụ chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ tại 100% cơ sở cung 

cấp dịch vụ tuyến tỉnh, huyện và trên 90% trạm y tế xã đã cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản cơ 

bản. Đặc biệt trên đại bàn tỉnh không xẩy ra dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp. 

Bảng 47: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu y tế giai đoạn 2010-2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
2011-

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm ‰ 1,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1 

2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (năm cuối kỳ) % 1,001 1,002 1,002 1,001 1,0 1,0 

3 Tuổi thọ trung bình Tuổi 73,95 74,0 74,3 74,4 74,6 74,8 

4 
Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh (Số bé trai/100 

bé gái)  
117 115 114,5 114,5 114,5 114 

5 
Số giƣờng bệnh/1 vạn dân (không tính giƣờng của 

trạm y tế xã) 
Giƣờng 24,43 25,01 27,68 29,34 30,20 31,95 

 - Số giƣờng bệnh quốc lập/1 vạn dân Giƣờng 22,71 23,38 26,09 27,72 28,26 28,50 

 - Số giƣờng bệnh tƣ/1 vạn dân Giƣờng 0,92 0,92 0,92 0,92 0,97 0,97 

6 Số bác sỹ/1 vạn dân Bác sỹ 6,22 6,64 6,69 7 8,02 8,02 

7 
Tỷ suất chết của ngƣời mẹ trong thời gian thai sản 

trên 100.000 trẻ đẻ sống 
Ngƣời <0,3 0,0 0,0 <0,2 <0,2 <0,2 

8 Tỷ suất từ vong trẻ em dƣới 1 tuổi ‰ 6,9 6,3 6,8 6,5 6,5 6,5 

9 Tỷ suất từ vong trẻ em dƣới 5 tuổi ‰ 11,2 10,1 11,5 10,0 <10 <10 
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10 
Tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng (cân nặng 

theo tuổi) 
% 12,82 12,38 11,65 11,4 10,5 10,14 

11 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 38,42 72,05 92,14 97,81 98,68 98,68 

12 
Tỷ lệ trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn có bác sỹ làm 

việc 
% 84,7 84,7 85,2 81,2 86 81,2 

13 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiếm y tế % 67,0 74,0 83,75 85,3 89,21 91,0 

14 Tỷ lệ chất thải y tể nguy hại đƣợc xử lý % 85 90 92 >92,4 >92,6 >92,6 
 (Nguồn: NGTK 2020) 

2.3.3.i.Đánh giá chung 

a). Những kết quả đạt được: 

Hệ thống tổ chức bộ máy đƣợc đổi mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đƣợc đầu tƣ 

nâng cấp; Sở Y tế đã tham mƣu ban, hành các chính sách khuyến khích Bác sĩ, Dƣợc sĩ đại học 

về công tác tại tỉnh. Tập trung đầu tƣ vào đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, các chính sách đãi ngộ 

đối với cán bộ y tế của Trung ƣơng và của Tỉnh đƣợc triển khai thực hiện đầy đủ, tạo động lực để 

các bác sĩ, dƣợc sĩ cống hiến, yên tâm công tác lâu dài. 

Chất lƣợng công tác khám chữa bệnh đã đƣợc nâng lên, nhiều bệnh viện đã thực hiện 

đƣợc những kỹ thuật của tuyến trên, hạn chế tỉnh trạng chuyển tuyến, giảm chi phí cho ngƣời 

bệnh, giảm tỉnh trạng quá tải cho các bệnh viện;  

Chƣơng trình mục tiêu y tế; Dân số kế hoạch hóa gia đình; Công tác thanh tra, kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm; Công tác y tế dự phòng... đƣợc triển khai thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả, các chỉ tiêu đều đạt và vƣợt so với kế hoạch đƣợc giao;  

Chính sách khám chữa bệnh cho ngƣời nghèo đƣợc quan tâm đúng mức; chính sách xã 

hội hóa công tác y tế của Tỉnh Nam Định đƣợc triển khai đã huy động đƣợc nguồn lực của các tổ 

chức, cá nhân trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm chi cho Ngân sách Nhà 

nƣớc, góp phần tăng nguồn thu, bổ sung kinh phí hoạt động cho Bệnh viện..  

b)  Tồn tại hạn chế 

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân có mặt còn hạn chế; chất lƣợng một số 

dịch vụ y tế chƣa đáp ứng yêu cầu, nhất là tuyến cơ sở; mạng lƣới y tế hoạt động hiệu quả chƣa 

cao, trang thiết bị y tế một số nơi còn thiếu, chƣa đạt tiêu chuẩn. Chất lƣợng vệ sinh, an toàn thực 

phẩm có mặt chƣa tốt, gây dƣ luận bức xúc trong nhân dân. 

 Các bệnh viện tuyến Tỉnh vẫn ở trong tỉnh trạng quá tải; nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển trong toàn Tỉnh nói chung, nhất là lĩnh vực y tế tuyến 

huyện. Cơ sở vật chất chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ. Chƣa có bệnh viện tƣ nhân quy mô lớn, đặc 

biệt là bệnh viện tƣ nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân về dịch vụ y 

tế chất lƣợng cao. 

Thiếu nguồn nhân lực bác sỹ cho y tế cơ sở (hiện có 196 bác sĩ/226 xã đạt 81,2%). Nguồn 

nhân lực ngành Y tế vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục nhƣ: Trong tổng số nhân 

lực của Ngành thì tỷ lệ có trình độ chuyên môn sâu còn thấp; thiếu bác sĩ có kinh nghiệm chuyên 

môn; một số lĩnh vực chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, đòi hỏi kỹ 

thuật y học mới, chuyên sâu; cơ cấu bệnh tật thay đổi, các bệnh dịch mới xuất hiện; cơ cấu nguồn 

nhân lực chƣa phù hợp giữa các tuyến. 

Kinh phí hỗ trợ hoạt động thƣờng xuyên của ngân sách nhà nƣớc cho Y tế xã còn thấp; 

Kinh phí dành cho đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị bệnh viện, trung 
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tâm, trạm y tế xã hàng năm đƣợc cấp tuy nhiên nguồn kinh phí còn hạn chế; Thiếu kinh phí để 

triển khai khám sức khỏe toàn dân, lấy dữ liệu phục vụ việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc 

đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp y tế công lập còn chậm, lúng túng, chƣa có mô hình, 

phƣơng thức quản trị bệnh viện công phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. 

2.3. Chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, việc làm và các vấn đề xã hội khác:  

2.3.1.  Chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, việc làm và bảo trợ xã hội 

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, Tỉnh Nam Định luôn xác định 

bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mọi ngƣời dân đều phải đƣợc 

hƣởng thành quả của sự phát triển. Bởi vậy mà hệ thống các chính sách an sinh xã hội của Tỉnh 

ngày càng đồng bộ và hoàn thiện trên các lĩnh vực, nguồn lực không ngừng tăng. Đặc biệt trong 

2 năm 2020-2021, mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn do ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19 nhƣng 

công tác an sinh xã hội vẫn đƣợc Tỉnh ƣu tiên đảm bảo. Nâng cao chất lƣợng cuộc sống Nhân 

dân, nhất là công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo đƣợc Tỉnh đặc biệt quan tâm; đã có những 

chủ trƣơng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hƣớng 

tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ 

ngƣời dân chuyển đổi nghề nghiệp, có việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; xây dựng 

nghị quyết về việc thực hiện chƣơng trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đƣa công tác 

này trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của. Tỉnh; 

(1) Xóa đói giảm nghèo: Giai đoạn 2016-2020, Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 

chính sách về công tác giảm nghèo. Nhiều chƣơng trình, dự án giảm nghèo đã đến đƣợc với đối 

tƣợng hộ nghèo, cận nghèo nhƣ: hỗ trợ về y tế, giáo dục và đào tạo, học nghề, hỗ trợ về việc làm, 

nhà ở, chính sách tín dụng ƣu đãi, chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện sinh hoạt, chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và có tác động thiết thực, giúp nhiều hộ vƣơn lên 

thoát nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.  

Tỉnh đã hỗ trợ ngƣời nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; đảm bảo 100% ngƣời 

thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo đƣợc tham gia bảo hiểm y tế. Từ năm 2016 đến hết tháng 

12-2020, toàn Tỉnh có 1.088 lao động nông thôn thuộc hộ nghèo đƣợc hỗ trợ học nghề theo Đề 

án 1956. Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo, đến tháng 12-2020, toàn Tỉnh có 81 hộ nghèo 

đƣợc hỗ trợ xây mới và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Tổng vốn đầu tƣ xây mới và sửa chữa 

nhà ở hộ nghèo từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội là 10.265 triệu đồng. Năm 

2017, UBND Tỉnh triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

“Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế”, triển khai các hoạt động “Nhân rộng mô hình giảm 

nghèo”. Từ năm 2016-2019, đã tổ chức 14 lớp tập huấn huấn kỹ thuật sản xuất cho 933 lao 

động; hỗ trợ 473 hộ gia đình đa dạng hóa sinh kế. 

Thực hiện chính sách tín dụng ƣu đãi hộ nghèo từ năm 2016 đến hết năm 2020 toàn Tỉnh 

có 13.329 hộ nghèo, 33.697 hộ cận nghèo, 16.512 hộ mới thoát nghèo đƣợc hỗ trợ vay vốn. Các 

dự án cho vay đã giải quyết việc làm cho 5.324 lao động; giúp 9.957 hộ thoát nghèo, 20.582 hộ 

thoát cận nghèo; 4.164 học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện theo học đại 

học, cao đẳng, trung cấp; xây dựng 62.337 công trình nƣớc sạch và công trình vệ sinh; xây mới 

và sửa chữa 465 nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo, 57 nhà ở xã hội. Thực hiện Quyết định số 

60/2014/QĐ-TTg ngày 30-10-2014 của Thủ tƣớng Chính phủ, hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 
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190/2014/TT-BTC ngày 11-2-2014 của Bộ Tài chính; đã triển khai hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho 

hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. 100% hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đƣợc thụ hƣởng chính 

sách bằng tiền đƣợc chi trả theo quý và trực tiếp đến từng hộ gia đình. 

Bằng các biện pháp đồng bộ, kịp thời, từ năm 2010 đến nay, số hộ có thu nhập ngoài 

nông nghiệp ở nông thôn trên địa bàn Tỉnh nâng lên đến trên 80%; ƣớc thu nhập bình quân đầu 

ngƣời khu vực nông thôn của Tỉnh năm 2020 đạt 52 triệu đồng/ngƣời/năm, mức sống của ngƣời 

dân nông thôn đƣợc cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (trừ đối tƣợng bảo trợ xã hội) 

giảm còn dƣới 1%. Nhiều địa phƣơng trong Tỉnh có cách làm hiệu quả khi triển khai thực hiện 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhƣ các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, 

Xuân Trƣờng, Nghĩa Hƣng...  

Bên cạnh kết quả đạt đƣợc, công cuộc xóa nghèo của Tỉnh vẫn phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhƣng chƣa bền vững. Một số hộ nghèo còn 

tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ, bảo trợ xã hội của Nhà nƣớc. Vẫn còn nhiều hộ tái 

nghèo và số hộ cận nghèo còn cao; việc lồng ghép các chƣơng trình, dự án về xóa đói giảm 

nghèo chƣa hiệu quả, nguồn huy động giúp đỡ lẫn nhau tại cộng đồng chƣa thực sự phát huy. 

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo với lãi suất ƣu đãi còn hạn chế... Để tiếp tục đẩy 

mạnh công tác giảm nghèo; Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đồng thời tập trung thực hiện tốt các 

chính sách về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lƣợng giảm nghèo và giảm nghèo 

bền vững. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín 

dụng ƣu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tranh thủ mọi nguồn vốn của Nhà 

nƣớc và xã hội để đầu tƣ cho các dự án, mô hình giảm nghèo; áp dụng cơ chế quản lý, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các chƣơng trình, dự án, chế độ, chính sách, phong trào giảm nghèo địa 

phƣơng đảm bảo đúng đối tƣợng, đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực. 

 (2).Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 

bệnh, trợ cấp xã hội: Tính đến cuối năm 2020, Tỉnh Nam Định có 84.903 đối tƣợng bảo trợ xã 

hội đƣợc hƣởng chính sách trợ giúp xã hội thƣờng xuyên tại cộng đồng và 282 đối tƣợng đang 

đƣợc quản lý, chăm sóc nuôi dƣỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; trên 43.020 ngƣời cao tuổi thuộc 

điện đƣợc tặng quà chúc thọ, mừng thọ theo quy định của Luật Ngƣời cao tuổi. Tỉnh đã triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng 

Khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Thực hiện kịp thời đầy 

đủ chính sách trợ cấp, trợ giúp đối với những đối tƣợng có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị định 

136/2013/NĐ-CP và Nghị định 103/2017/NĐ-CP; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp, 

các khoản trợ giúp đột xuất đối với các đối tƣợng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, trong dịp Tết 

Nguyên Đán. Tích cực giải quyết tỉnh trạng ngƣời lang thang xin ăn tại các địa phƣơng có lễ hội 

đầu xuân và trên địa bàn thành phố Nam Định. 

Với quan điểm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là “hai chính sách xã hội quan trọng, là 

trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã 

hội” nhƣ Nghị quyết 21-NQ/TW đã nêu ra, trong 7 năm qua, Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo, điều hành, hƣớng dẫn các cấp thực hiện Nghị quyết số 21; cụ thể hóa chiến lƣợc phát 

triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các huyện, thành phố. Số lƣợng ngƣời tham gia BHXH, 

BHYT tăng cao trong giai đoạn 2016-2020. Số ngƣời tham gia BHXH năm 2020 là 208,9 nghìn 

ngƣời gấp 1.5 lần năm 2015, số ngƣời tham gia BHYT năm 2020 là 1614,2 nghìn ngƣời gấp 1,3 
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lần năm 2015 đạt độ bao phủ 90,67% dân số . Năm 2020, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp 4.588,2 tỷ đồng; tăng 337,7 tỷ đồng so với năm 2019. Công tác chi trả các 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đƣợc Bảo hiểm xã hội Tỉnh thực hiện đảm bảo chính xác, 

kịp thời, đúng quy định qua hệ thống Bƣu điện bảo đảm kịp thời, đầy đủ, tận tay đối tƣợng.  

Tỉnh Nam Định cũng nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và ngƣời 

lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ. Tính đến ngày  

23/11/2021, trên địa bàn Tỉnh đã hỗ trợ cho 1.099.716 lƣợt ngƣời với tổng kinh phí hơn 413,3 tỷ 

đồng. Trong đó: 1.097.670 lƣợt ngƣời đã đƣợc hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp với kinh phí hơn 409,651 tỷ đồng; 06 đơn vị đƣợc vốn vay trả lƣơng ngừng việc cho 252 

lƣợt ngƣời với kinh phí 980,49 triệu đồng. 

 (3). Hỗ trợ giải quyết việc làm: Để đảm bảo cuộc sống cho ngƣời lao động, Tỉnh Nam 

Định đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ ngƣời lao động thất nghiệp, đồng thời tăng cƣờng kết nối 

việc làm, giúp ngƣời lao động sớm tìm đƣợc việc làm mới.  

Tính đến năm 2021 trên địa bàn Tỉnh có 01 Trung tâm dịch vụ việc làm, đơn vị hiện chƣa 

có trụ sở làm việc và đang tạm thời sử dụng trụ sở của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội tại 

địa chỉ Số 64 đƣờng Trần Phú, phƣờng Trần Hƣng Đạo, TP.Nam Định và 3 văn phòng vệ tinh: 

Văn phòng vệ tinh Ý Yên, văn phòng vệ tinh Xuân Trƣờng, văn phòng vệ tinh Nghĩa Hƣng. Do 

trụ sở làm việc tại địa chỉ 64 Trần Phú đƣợc xây dựng từ lâu nên đến nay có nhiều hạng mục đã 

xuống cấp; diện tích trụ sở nhỏ gây khó khăn cho việc tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm 

định kỳ hàng tháng tại Trung tâm. Tuy điều kiện về cơ sở vật chất còn hạn chế nhƣng đơn vị vẫn 

đáp ứng tốt nhu cầu về dịch vụ việc làm của lao động trong Tỉnh những năm qua. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nam Định, với vai trò cầu nối của ngƣời lao động và doanh 

nghiệp, đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của ngƣời lao động, cải tiến quy 

trình, nâng cao chất lƣợng tƣ vấn ngay từ khi ngƣời lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hƣởng trợ 

cấp thất nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã hƣớng dẫn cho 7.938 lao động 

nộp hồ sơ hƣởng bảo hiểm thất nghiệp; tƣ vấn cho 346 ngƣời không nộp hồ sơ hƣởng trợ cấp 

thất nghiệp quay trở lại thị trƣờng lao động; 7.837 lao động có quyết định hƣởng trợ cấp thất 

nghiệp hàng tháng; 7.711 ngƣời đƣợc hƣởng trợ cấp thất nghiệp; 490 ngƣời có việc làm khi đang 

hƣởng trợ cấp thất nghiệp. 

Ngoài việc kết nối cơ hội việc làm trong nƣớc đến ngƣời lao động, Trung tâm dịch vụ 

việc làm còn xác định xuất khẩu lao động là một giải pháp hiệu quả giúp tạo việc làm, tăng thu 

nhập cho ngƣời dân, vì vậy Trung tâm đã đẩy mạnh tƣ vấn, giới thiệu miễn phí các chƣơng trình 

xuất khẩu lao động tại các thị trƣờng: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ðài Loan, Malaysia, châu Âu, Trung 

Ðông... cho những ngƣời có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động trong các phiên giao dịch việc 

làm vào ngày 10 hàng tháng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh 

đã giới thiệu việc làm ngoài nƣớc cho 265 ngƣời. Với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn Tỉnh đã giải 

quyết việc làm mới cho 32,85 ngàn lƣợt ngƣời lao động (đạt 102,7% kế hoạch năm), tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 73,4%. 

Bên cạnh đó, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các 

yếu tố thị trƣờng lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngày 24/12/2021, UBND Tỉnh Nam Định đã ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chƣơng trình hỗ trợ phát triển thị trƣờng lao động đến năm 2030. 
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Theo đó, Tỉnh Nam Định xác định xây dựng và phát triển thị trƣờng lao động theo hƣớng đồng 

bộ, hiện đại và bền vững với nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc yêu cầu, có năng suất lao động và 

tính cạnh tranh là một trong những mục tiêu ƣu tiên, là nhiệm vụ thƣờng xuyên của các cấp, các 

ngành. Phát triển thị trƣờng lao động toàn diện, bền vững theo hƣớng hiện đại, hiệu quả phù hợp 

với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

 (4). Công tác chăm sóc người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và người có 

công; vì sự tiến bộ phụ nữ: được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  

- Công tác chăm sóc ngƣời cao tuổi: Từ năm 2017, Tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Đề 

án “Chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi Tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2025”. Nội dung quan 

trọng của đề án là tƣ vấn, giúp đỡ ngƣời cao tuổi có thói quen khám bệnh định kỳ, thƣờng xuyên 

quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân, tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; nâng cao ý 

thức và trách nhiệm của cộng đồng, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về sự kính trọng, giúp đỡ, 

phụng dƣỡng, chăm sóc ngƣời cao tuổi, nhằm cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần cho ngƣời 

cao tuổi. Thực hiện Chƣơng trình chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi đến năm 2030 (ngày 23-10-

2020) của Thủ tƣớng Chính phủ, UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12-

7-2021. Mục tiêu nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe ngƣời cao tuổi, bảo đảm thích ứng với già 

hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lƣợc Dân số Việt Nam đến năm 2030. Để đạt 

các mục tiêu đề ra, đã tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chăm sóc sức khỏe ngƣời cao 

tuổi. Đã thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nƣớc đối với ngƣời cao tuổi nhƣ: cấp thẻ bảo 

hiểm y tế; trợ cấp xã hội hằng tháng đối với ngƣời cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên không hƣởng lƣơng 

hƣu; hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với trƣờng hợp khó khăn; tổ chức chúc thọ, mừng thọ ngƣời cao 

tuổi vào dịp Tết Nguyên Đán; thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… Nhất là hiện nay, tình hình 

dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngƣời cao tuổi có sức đề kháng giảm, thƣờng có bệnh 

nền nguy cơ lây nhiễm cao hơn và tiến triển nặng hơn nếu mắc COVID-19, các địa phƣơng đã đẩy 

mạnh tuyên truyền, hƣớng dẫn ngƣời cao tuổi trong việc phòng và chữa bệnh.  

Cùng với công tác tuyên truyền, ngành Y tế và các huyện, thành phố tăng cƣờng các giải 

pháp nhằm từng bƣớc củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, 

phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho ngƣời cao tuổi; từng bƣớc xây dựng mô hình 

chăm sóc sức khỏe dài hạn cho ngƣời cao tuổi cho tuyến dƣới. Các địa phƣơng phát triển các 

CLB thể dục dƣỡng sinh, rèn luyện sức khỏe, mô hình chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn 

hoá, văn nghệ… thu hút ngƣời cao tuổi tham gia, giúp ngƣời cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. 

- Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em: Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trƣờng 

và xã hội; Tính đến hết năm 2021, duy trì tỷ lệ trẻ em đƣợc đăng ký khai sinh đúng theo quy định 

của pháp luật đạt 100%; 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đƣợc trợ giúp bằng các hình thức 

khác nhau, không có trẻ em nghiện ma túy, trẻ em bị bóc lột, trẻ em di cƣ, lánh nạn, tị nạn; giảm 

số trẻ em phải bỏ học kiếm sống chƣa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% trẻ 

em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dƣới 6 tuổi đƣợc cấp thẻ bảo hiểm y tế; Đảm bảo 100% 

các trạm y tế xã, thị trấn có nữ nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, tổ chức tiêm chủng, chăm sóc sức 

khỏe cho trẻ em nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dƣỡng, góp phần bảo vệ 

trẻ em một cách toàn diện; Số trẻ em từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 99,96%; tỷ lệ trẻ em nhập tiểu 

học đúng độ tuổi đạt 98,8%; tỷ lệ trẻ em nhập học trung học cơ sở đạt 99,58%. Tổ chức các hoạt 
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động vui chơi, giải trí tạo môi trƣờng sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em nhằm đảo bảo thực 

hiện đầy đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật. 

- Trợ giúp về y tế: 100% trẻ dƣới 6 tuổi, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đƣợc cấp thẻ 

bảo hiểm y tế; hàng năm, tổ chức tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nhằm giảm đến 

mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dƣỡng, góp phần bảo vệ trẻ em một cách toàn diện. 

- Thực hiện chính sách đảm bảo cho trẻ em tham gia giáo dục: Tính đến hết năm 2020, tỷ 

lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ trẻ em nhập tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, tỷ 

lệ trẻ em nhập học trung học cơ sở đạt 97.56%. Số trƣờng đạt chuẩn quốc gia 658 trƣờng, chiếm 

tỷ lệ 89% các trƣờng trong địa bàn; đã cấp 427 xuất học bổng, tặng 155 xe đạp cho 582 trẻ em 

mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vƣợt khó vƣơn lên học tốt; khám sàng lọc và 

phẫu thuật mắt cho 20 trẻ em bị mắc bệnh về mắt; phẫu thuật cho 6 trẻ em bị hở môi, hàm ếch; 

Tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh đi thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 

trƣờng mầm non tại các huyện, thành phố nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6; tặng quà cho 186 trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu; tặng quà cho 150 trẻ em nghèo, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết 2019… 

Hiện nay, toàn Tỉnh có trên 47 nghìn đối tƣợng chính sách ngƣời có công hƣởng trợ cấp ƣu 

đãi hàng tháng với tổng kinh phí gần 88,5 tỷ đồng/tháng. Các huyện, thành phố, các ngành chức 

năng tiếp tục phối hợp giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận ngƣời tham gia hoạt 

động kháng chiến; đẩy mạnh công tác xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo quy định 

cho ngƣời có công và thân nhân ngƣời có công. Từ năm 2015 đến nay, Sở LĐ-TB và XH đã thực 

hiện quản lý trên 260 nghìn hồ sơ ngƣời có công và các diện đối tƣợng liên quan đƣợc giải quyết 

chính sách ƣu đãi; giải quyết cho trên 300 nghìn lƣợt ngƣời hƣởng các quyền lợi, chế độ ƣu đãi 

theo quy định của Nhà nƣớc; thực hiện chế độ điều dƣỡng cho 104.823 lƣợt ngƣời có công và thân 

nhân liệt sĩ hƣởng trợ cấp tuất hàng tháng, 7.708 hộ đã đƣợc hỗ trợ về nhà ở, bao gồm 2.585 hộ 

xây mới, 5.123 hộ sửa chữa với tổng số tiền hỗ trợ là 205,825 tỷ đồng. Tỉnh đã thực hiện tốt công 

tác điều dƣỡng ngƣời có công thông qua trung tâm điều dƣỡng ngƣời có công Tỉnh Nam Định 

(trực thuộc Sở LĐ - TBXH). Trung tâm đƣợc thành lập theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND 

ngày 27-5-2019 của UBND Tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dƣỡng ngƣời có công Nam 

Phong và Trung tâm Điều dƣỡng ngƣời có công Tỉnh. Trung tâm có chức năng tổ chức, tiếp nhận, 

quản lý chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tƣợng ngƣời có công với cách mạng; tổ chức 

nuôi dƣỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho con đẻ ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học bị dị dạng, dị tật, không có khả năng tự sinh hoạt. Trong năm 2020, Trung tâm phối 

hợp với Phòng Ngƣời có công và các Phòng LĐ-TB và XH các huyện, thành phố tổ chức điều 

dƣỡng tập trung đảm bảo an toàn cho 10 đoàn ngƣời có công với 401 đối tƣợng; tổ chức đƣa đón 

đảm bảo an toàn cho 8 đợt ngƣời có công với 855 đối tƣợng đi điều dƣỡng.  

(5) Công tác Bảo trợ xã hội (BTXH) khác : Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Nam 

Định, đến thời điểm cuối tháng 2/2022, toàn Tỉnh có 03 cơ sở nuôi dƣỡng, chăm sóc khoảng 200 

trẻ em. Trẻ em tại các cơ sở nuôi dƣỡng, chăm sóc chủ yếu là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và 

trẻ em bị khuyết tật. 

Qua đánh giá các cơ sở đã tổ chức tốt các hoạt động nuôi dƣỡng, chăm sóc, phục hồi 

chức năng, dạy văn hoá, dạy nghề cho trẻ. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh Nam 

Định, Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định, Trƣờng Trẻ em khuyết tật Giao 
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Thủy, 100% trẻ em khuyết tật đƣợc cấp thẻ bảo hiểm y tế, đƣợc chăm sóc sức khỏe nhằm giảm 

đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dƣỡng, góp phần bảo vệ trẻ em một cách toàn diện. 

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh Nam Định thực hiện công tác chăm sóc, nuôi 

dƣỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho 72 trẻ em khuyết tật tại Trung tâm. 

Hiện nay toàn Tỉnh có 3 cơ sở cai nghiện ma túy gồm: Cơ sở cai nghiện ma túy Tỉnh 

Nam Định (trực thuộc Sở LĐ-TB và XH) tổ chức tiếp nhận, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện; 

Trung tâm Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội huyện Giao Thủy và Trung tâm Phòng chống 

ma túy huyện Nam Trực tổ chức cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone. Trong 

đó, Cơ sở cai nghiện ma túy Tỉnh thƣờng xuyên tiếp nhận, chữa trị, quản lý khoảng 500 học 

viên. Trong 5 năm gần đây, Cơ sở cai nghiện ma túy Tỉnh Nam Định đã tổ chức cai nghiện cho 

1.163 ngƣời; trong đó cai nghiện bắt buộc là 416 ngƣời và cai nghiện tự nguyện là 747 ngƣời. Sở 

LĐ-TB và XH đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các cấp hỗ trợ dạy và học 

nghề cho ngƣời nghiện ma túy tại cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy; đã tổ chức dạy nghề cho 240 

học viên cai nghiện bắt buộc chủ yếu là nghề may, đan lát, cơ khí; trong đó đã có 59 học viên có 

việc làm, thu nhập ổn định, từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. 

2.4. Tổng hợp các chỉ tiêu xã hội 

2.4.1. Mức sống dân cƣ: 

a).Thu nhập ròng bình quân: Trong giai đoạn 2011-2020, nền kinh Tỉnh Nam Định tăng 

trƣởng khá đạt mức bình quân 6,64%/năm. Những thành tựu về kinh tế đã lan tỏa đến đời sống các 

tầng lớp dân cƣ trong xã hội.  

Hình 52. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chia theo thành thị - nông thôn - Đơn vị tính: Nghìn đồng 

 

Thu nhập bình quân đầu ngƣời một tháng chung toàn Tỉnh theo giá hiện hành năm 2020 

đạt 4.096 nghìn đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2010. Trong đó: Thành thị đạt 5.324 nghìn đồng, gấp 

3,6 lần; nông thôn đạt 4.061 nghìn đồng, gấp 3,4 lần so với năm 2010. Mức thu nhập bình quân 

đầu ngƣời 01 tháng theo giá hiện hành của Tỉnh Nam Định xếp thứ 08/11 Tỉnh trong vùng Đồng 

Bằng Sông Hồng, xếp thứ 18/63 Tỉnh thành trên cả nƣớc.  

Tốc độ tăng thu nhập của nhóm nghèo nhất luôn thấp hơn nhóm giàu nhất, do vậy khoảng 

cách giàu nghèo vẫn gia tăng. Tuy nhiên, bất bình đẳng thu nhập trong các tầng lớp dân cƣ càng 

giảm khi hệ số GINI (hệ số bất bình đẳng phân phối thu nhập) giảm từ  0,401 năm 2016 xuống 

còn 0,317 năm 2020. Thông qua hệ số GINI trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy, bất bình đẳng 

thu nhập tại Tỉnh biến động không nhiều và ngƣỡng an toàn, phù hợp cho mục tiêu tăng trƣởng 

cao. Tại thành thị, ngƣời dân bình đẳng và dễ tiếp cận các cơ hội phát triển về học vấn, kỹ năng 

làm việc nên bất bình đẳng về thu nhập luôn thấp hơn khu vực nông thôn.   

Hình 53. Hệ số bất bình đẳng trong thu nhập của vùng Đồng Bằng Sông Hồng 
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Mức độ bất bình đẳng thu nhập còn đƣợc thể hiện chênh lệch giữa thu nhập của 20% số 

ngƣời có mức thu nhập cao nhất (nhóm 5) và 20% số ngƣời có mức thấp nhất (nhóm 1). Giai 

đoạn 2016-2020, hai nhóm đều tăng nhƣng khoảng cách 2 nhóm ngày càng lớn, cho thấy sự 

phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng. Riêng năm 2020 chênh lệch giữa 2 nhóm giảm do các 

chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ tài chính cho lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid. 

Năm 2020, nhóm hộ giàu nhất (nhóm 5) có TNBQ 1 ngƣời 1 tháng năm 2020 đạt 8.631 nghìn 

đồng, cao gấp 5,2 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 1) với mức thu nhập đạt 1.670 nghìn 

đồng; tỷ lệ này cao hơn so với mức bình quân của vùng Đồng Bằng Sông Hồng (5,01 lần) và 

thấp hơn cả nƣớc là 7,99 lần, đứng thứ 8/11Tỉnh trong vùng.  

Hình 54. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập - Đơn vị tính: Nghìn đồng 

 

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lƣơng, tiền công chiếm 43.4%, thu từ 

hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 8.3%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, 

lâm nghiệp, thủy sản chiếm 36.4%, thu khác chiếm 11.9%. Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có 

sự chuyển biến theo hƣớng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lƣơng, tiền công ngày 

càng tăng, ngƣợc lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng 

giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm. 

Hình 55. Cơ cấu thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chia theo nguồn thu - Đơn vị tính: % 

 

b). Mức thụ hưởng lương Thực - thực phẩm & tiêu dùng khác: 

 Năm 2020 chi tiêu bình quân đầu ngƣời 1 tháng theo giá hiện hành của Tỉnh tƣơng 

đồng với vùng Đồng Bằng Sông Hồng là khoảng 3.296 nghìn đồng/ngƣời/tháng, tăng 9,2% so 

với 2018, là vùng có mức chi tiêu cao thứ 2 cả nƣớc chỉ sau vùng Đông Nam Bộ. Năm 2020 là 

một năm ngƣời dân bị ảnh hƣởng nặng nề do dịch Covid-19, chi tiêu năm này tăng chậm hơn 
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so với thời kỳ trƣớc (chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 19,4% so với 2016).  

Hình 56. Chỉ tiêu bình quân đầu người 01 tháng – ĐVT: Nghìn đồng 

 

Cơ cấu chi tiêu cho đời sống chi cho ăn uống của dân cƣ chiếm tỷ lệ lớn 54,2% và chi 

ngoài ăn, uống, chiếm tỷ lệ 45,8% trong tổng chi tiêu. Mức chi tiêu cho đời sống tăng dần qua 

các năm, với mức chi cho đời sống 1.343 nghìn đồng/ngƣời/tháng vào năm 2010 tăng lên 

3.081 nghìn đồng/ngƣời/tháng vào năm 2020. Các hộ gia đình tại nhóm có thu nhập cao nhất 

có mức chi tiêu bình quân đầu ngƣời/tháng là 5.002 nghìn đồng trong khi nhóm có thu nhập 

thấp nhất chỉ ở mức 1.575 nghìn đồng/ tháng, chênh lệch giữa hai nhóm là 3,18 lần. Nhìn 

chung, có thể thấy với mức thu nhập hàng tháng càng cao, ngƣời dân càng có xu hƣớng 

chuyển dịch từ các nhu yếu phẩm thiết yếu sang chi tiêu tùy ý nhƣ chi cho giáo dục và các sản 

phẩm tài chính cá nhân nhƣ bảo hiểm, phúc lợi và tiết kiệm.  

Tiêu dùng lƣơng thực, thực phẩm cho thấy một xu hƣớng rõ ràng là các hộ gia đình có xu 

hƣớng giảm dần việc tiêu thụ tinh bột, nhƣ việc lƣợng gạo tiêu thụ bình quân một ngƣời một 

tháng giảm dần qua các năm, từ 9,7 kg/ngƣời/tháng năm 2010 xuống còn 8,1 kg/ngƣời/tháng 

năm 2018 và chỉ còn 7,6 kg/ngƣời/tháng năm 2020. Thói quen ăn uống cho thấy các hộ gia 

đình sống ở vùng nông thôn thƣờng tiêu thụ nhiều gạo hơn so với các hộ gia đình thành thị (8,5 

so với 6,1 kg/ngƣời/tháng). Những hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất có lƣợng gạo tiêu thụ 

cao hơn so với những hộ gia đình thuộc nhóm khá giả nhất (8,0 so với 6,6 kg/ngƣời/tháng). 

Lƣợng tiêu thụ thịt các loại có xu hƣớng tăng nhẹ qua các năm, từ 1,8 kg/ngƣời/tháng năm 

2010 lên 2,3 kg/ngƣời/tháng năm 2020, tiêu thụ rƣợu bia tang từ 0,9l/ngƣời/tháng năm 2010 

lên 1,3l/ngƣời/tháng năm 2020 . 

Bảng 48. Chi tiêu bình quân người tháng năm 2020 theo giá hiện hành phân theo vùng (ĐVT: nghìn đồng) 

STT Vùng 
Tổng chi 

tiêu 

Chi cho 

đời sống 

Chi ăn 

uống, hút 

Chi không 

phải ăn 

uống hút 

Chi khác 

1 Cả nƣớc 2892 2715 1685 1207 177 

2 Đồng bằng sông Hồng 3296 3081 1785 1511 215 

3 Trung du và miền núi phía Bắc 2107 1980 1229 877 126 

4 Bắc Trung du và duyên hải miền Trung 2565 2414 1511 1054 151 

5 Tây Nguyên 2167 2025 1254 913 142 

6 Đông Nam Bộ 3930 3719 2374 1555 210 

7 Đồng bằng sông Cửu Long 2494 2324 1541 952 170 

(Nguồn: Kết quả sơ bộ KSMS 2020 của Tổng cục thống kê)  

c). Sử dụng nước sạch, điện sinh hoạt 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nƣớc hợp vệ sinh đạt 99,9%. 

Tỷ lệ này tƣơng đối cao so với mức bình quân của cả nƣớc là 97,4%. Trong đó tỷ lệ dân số đô thị 

đƣợc cung cấp nƣớc sạch qua hệ thống cấp nƣớc tập trung tăng từ 80% năm 2015 lên 85% năm 

2020. Đi đôi với chất lƣợng nguồn nƣớc sinh hoạt đƣợc nâng cao, tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ 
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sinh cũng tăng nhanh trong 05 năm qua. Tỷ lệ này năm 2020 là 98,5%, tăng 11,9 điểm phần 

trăm so với năm 2015. Đây là mức tăng rất cao, cho thấy khoảng cách của Tỉnh với các khu vực 

khác đang đƣợc thu hẹp nhanh và chất lƣợng hố xí của hộ gia đình đang cải thiện rõ rệt.  

 Sử dụng điện sinh hoạt cũng là một trong số các chỉ tiêu quan trọng phản ánh đời 

sống cƣ dân. Năm 2020, tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt của Tỉnh đạt 100% tăng 0,4 điểm phần 

trăm so với năm 2010. Nam Định là một trong những Tỉnh có tỷ lệ sử dụng điện sinh hoạt tuyệt 

đối trên cả nƣớc. Chỉ số về mức sống dân cƣ bền vững trên địa bàn Tỉnh Nam Định đạt đƣợc 

nhiều kết quả cao, các chỉ tiêu về mức sống ổn định bền vững qua các năm.  

Bảng 49: Một số chỉ tiêu về mức sống năm 2020 
Chỉ tiêu Nam Định Đồng bằng 

sông Hồng 

Cả nƣớc 

Thu nhập bình quân ngƣời tháng ( giá hiện hành – nghìn đồng) 4.096 5.005 4.230 

Tỷ lệ hộ sử dụng nƣớc sạch 99.9% 99.9% 97.4% 

Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh 98.5% 99.8% 94% 

Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt 100% 99.9% 99.5% 

Tỷ lệ hộ gia đình sống trong nhà kiên cố 96.9% 92% 49.7% 

Diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời năm 28.4m2 29.1m2 25.2m2 
(Nguồn: NGTK 2020& các nguồn khác) 

2.4.2. Lao động & việc làm: 

a). Quy mô và tăng trưởng việc làm 

 Năm 2020 số ngƣời trong độ tuổi lao động của Tỉnh là 1.025 nghìn ngƣời chiếm 57,6% 

dân số toàn Tỉnh, tỷ lệ này khá ổn định giữa các năm trong giai đoạn 2016-2020. Lao động từ 15 

tuổi đang làm việc trong nền kinh tế là 1.011 nghìn ngƣời, giảm 3% so với năm 2016. Trong 

tổng số lao động có việc làm của cả Tỉnh, có 82.7% lao động đang sinh sống tại khu vực nông 

thôn. 

 Trƣớc ảnh hƣởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Tỉnh Nam Định đã có nhiều chính 

sách hỗ trợ kịp thời giúp ngƣời lao động vƣợt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời triển khai nhiều 

giải pháp linh hoạt để tƣ vấn, kết nối, tạo việc làm cho ngƣời lao động. Năm 2021 toàn Tỉnh đã 

giải quyết việc làm mới cho 32,85 ngàn lƣợt ngƣời lao động (đạt 102,7%). Trong đó xuất khẩu 

lao động khoảng 1.500 ngƣời (đạt 107,14% kế hoạch). Kết quả này góp phần đảm bảo an sinh 

xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

chung của Tỉnh. 

 Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 

chiếm 19.7% tổng số lao động đang làm việc, tăng 6.8% so với năm 2010 và 5% so với năm 

2015. Trình độ lao động đang làm việc trong nền kinh tế của Tỉnh nhìn chung thấp hơn so với 

mức trung bình của toàn quốc (23.6%). Có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ lao động đang làm 

việc đã qua đào tạo giữa thành thị và nông thôn, mức chênh lệch này là 24.4 điểm phần trăm 

(thành thị là 40.2% và nông thôn là 15.8%). Chất lƣợng nguồn nhân lực lao động còn hạn chế: tỷ 

lệ lao động dã qua đào tạo (có bằng cấp chuyên môn kỹ thuật/ nghề từ 3 tháng trở lên) còn thấp, 

cơ cấu đào tạo thiếu hợp lý, thiếu hụt lao động có tay nghề cao, khoảng cách giữa giáo dục nghề 

nghiệp và nhu cầu của thị trƣờng lao động còn lớn. 

b). Cơ cấu việc làm và xu hướng chuyển dịch 

- Cơ cấu lao động có việc làm theo các ngành kinh tế: Tỉnh Nam Định đang nỗ lực đến 
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năm 2030, cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu lao động có việc 

làm theo ngành kinh tế cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hƣớng công nghiệp xây dựng và 

dịch vụ. Năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thỷ sản có 387.208 lao động, chiếm 38,3%; 

khu vực công nghiệp và xây dựng 350.748 lao động , chiếm 34,7%; khu vực dịch vụ 272.942 

lao động, chiếm 27%. Nhƣ vậy, sau 5 năm tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản giảm 11,6 điểm phần trăm, công nghiệp và xây dựng tăng 7,2 điểm phần trăm và dịch vụ 

tăng 4,4 điểm phần trăm. Lao động vẫn tiếp tục bị dồn nén trong khu vực nông, lâm, ngƣ nghiệp 

với năng suất thấp (Năm 2020 cơ cấu  lao động trong lĩnh vực Nông, lâm, ngƣ nghiệp chiếm 

38.3% tỷ lệ việc làm nhƣng chỉ tạo ra 18% GRDP). 

- Cơ cấu lao động có việc làm theo khu vực kinh tế: Giai đoạn 2016 – 2020, lao động làm 

việc tại khu vực ngoài nhà nƣớc chiếm 86,74%. Lao động làm việc trong khu vực có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài có xu hƣớng tăng, lao động làm việc khu vực nhà nƣớc có xu hƣớng giảm.  

Bảng 50: Số lượng và cơ cấu lao động chia theo loại hình kinh tế, thời kỳ 2010-2020 
  

Loại hình kinh tế 

2016 2018 2020 

Số lƣợng 

(Ngƣời) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số lƣợng 

(Ngƣời) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số lƣợng 

(Ngƣời) 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng số 1.041.550 100 1.039.078 100 1.010.898 100 

Khu vực nhà nƣớc 58.412 5,61 58.368 5,62 58.286 5,77 

Khu vực ngoài nhà nƣớc 942.984 90,54 913.583 87,92 876.872 86,74 

Khu vực đầu tƣ nƣớc ngoài 40.061 3,85 67.127 6,46 75.740 7,49 
(Nguồn: NGTK 2020& các nguồn khác) 

- Cơ cấu lao động có việc làm theo vị thế làm việc (theo quan hệ sản xuất hoặc chủ sở hữu 

tƣ liệu): Giai đoạn 2016-2020, lao động tự làm và lao động làm công ăn lƣơng vẫn là 2 nhóm lao 

động chủ đạo của nền kinh tế, chiếm khoảng  từ 80% đến 84% trong tổng việc làm của nền kinh 

tế. Lao động làm công ăn lƣơng và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có xu hƣớng tăng, lao động tự 

làm và lao động gia đình có xu hƣớng giảm. Tuy nhiên sự biến động tăng giảm qua các năm 

giữa các nhóm lao động không nhiều. Lao động tự làm và lao động gia đình là những nhóm lao 

động yếu thế, công việc không ổn định và hầu nhƣ không đƣợc hƣởng một loại hình bảo hiểm 

xã hội nào. Trong toàn bộ nền kinh tế, tỷ trọng lao động tự làm và lao động gia đình chiếm tới 

56,4% (570.072 ngƣời), hơn 1,38 lần so với tỷ trọng làm công ăn lƣơng.  

Bảng 51: Cơ cấu lao động theo vị thế việc làm, thời kỳ 2010-2020 - Đơn vị tính: % 

Vị thế việc làm 2010 2015 2018 2019 2020 

Làm công ăn lƣơng 25,2 36,7 44,2 45,9 40,8 

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh 2,6 2,8 3,4 3,9 2,2 

Tự làm 47,8 44,8 38,9 37,8 40,6 

Lao động gia đình 23,2 14,8 12,8 11,7 15,8 

Xã viên hợp tác xã 1,1 0,8 0,6 0,6 0,4 

Ngƣời học việc 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

 - Cơ cấu lao động có việc làm theo nghề nghiệp chuyên môn: Năm 2020 có 33,2% lao 

động giản đơn, chiếm tỷ trọng cao nhất trong các nhóm nghề. Các nhóm nghề cơ bản khác bao 

gồm nghề thợ thủ công và các thợ khác chiếm 23,1%, Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng chiếm 

6.8%, chuyên môn kỹ thuật bậc cao chiếm 15,9%. Các nhóm nghề Chuyên môn kỹ thuật bậc 

cao; Dịch vụ cá nhân, baỏ vệ, bán hàng; Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan; Thợ lắp 

ráp và vận hành máy móc thiết bị có xu hƣớng tăng; nghề giản đơn có xu hƣớng giảm mạnh 

qua các năm. 
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Bảng 52: Cơ cấu nghệ nghiệp của lao động có việc làm giai đoạn 2010 – 2020 - Đơn vị tính: % 

Nghề nghiệp 2010 2016 2018 2019 2020 

Nhà lãnh đạo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 2,6 3,1 3,8 4,0 4,2 

Chuyên  môn kỹ thuật bậc trung 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 

Nhân viên 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng 6,2 11,9 13,9 15,9 15,9 

Nghề trong nông, lâm, ngƣ nghiệp 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 

Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan 13,3 18,4 20,0 22,4 23,1 

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị 5,3 12,2 14,9 16,9 17 

Nghề giản đơn 66,3 47,8 40,5 34 33,2 

(Tính toán dựa trên số liệu của Niên gián thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

c). Thất nghiệp và thiếu việc làm 

Tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn Tỉnh là 1.68% trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung của cả 

nƣớc là 2.48%. Xét theo giới tính, tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp của 

lao động nam. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đã giảm từ 3,24% 

năm 2016 xuống còn 2,33% năm 2020.  

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh trạng thiếu việc làm giảm mạnh trong toàn Tỉnh, cả ở 

khu vực nông thôn và thành thị. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nam cao hơn lao động nữ, lao 

động ở khu vực nông thôn cao hơn lao động ở thành thị. Năm 2019, tỷ lệ thiếu việc làm của lực 

lƣợng lao động là 1.44% giảm 2.6 lần so với năm 2016, trong đó lực lƣợng lao động trong độ 

tuổi từ 15-24 tuổi là độ tuổi thiếu việc làm cao nhất. Năm 2020, tỷ lệ thiếu việc làm và thất 

nghiệp tăng cao hơn so với năm 2019 chủ yếu do ảnh hƣởng của dịch Covid-19. 

2.4.3. Chỉ tiêu thụ hƣởng Y tế & Giáo dục 

Trong những năm qua ngành Y tế đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, thực hiện tốt 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giai đoạn 2016- 2020, tuổi thọ trung bình của 

Tỉnh có xu hƣớng tăng nhẹ, từ 74 tuổi năm 2016 lên 74,8 tuổi năm 2020. Xét theo giới tính, tuổi 

thọ của nữ 77,2 tuổi cao hơn của nam là 72,1 tuổi. Tỷ lệ trẻ em dƣới 1 tuổi đƣợc tiêm chủng đầy 

đủ các loại vắc xin năm 2020 đạt  97,3%, cao tƣơng đối so với mức trung bình của cả nƣớc là 

96.8%.  

Năm 2020 tỷ lệ ngƣời dân có thẻ bảo hiểm y tế là 95,7%, tỷ lệ xã phƣờng đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế là 98,68%. Số giƣờng bệnh năm 2020 của Tỉnh là 5.680 giƣờng, tăng 2,7% so 

với năm 2019, tăng 18,7% so với năm 2015. Số giƣờng bệnh trên 1 vạn dân năm 2020 là 31,95 

giƣờng, số bác sĩ trên 1 vạn dân là 8,02 bác sĩ. Y tế dự phòng đƣợc đẩy mạnh, các dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm đƣợc kiểm soát. 

Tỷ lệ suy dinh dƣỡng của trẻ em dƣới 5 tuổi (căn nặng theo tuổi) giảm dần qua các năm, 

từ 12,8% năm 2015 xuống 10,14% năm 2020 thấp hơn mức trung bình của cả nƣớc là 12.2%, 

đạt đƣợc mục tiêu của kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Về hậu quả, suy dinh dƣỡng 

thấp còi cũng liên quan chặt chẽ đến tử vong của trẻ em. Giảm suy dinh dƣỡng thấp còi sẽ trực 

tiếp cải thiện tầm vóc, thể lực và trí tuệ của con ngƣời. 

Tỷ suất chết trẻ dƣới 1 tuổi giảm hàng năm từ 7,0‰ xuống còn 6,8‰ vào năm 2017, còn 

6,5‰ vào năm 2018, 6,5‰ vào năm 2019, ƣớc <6,5‰ năm 2020; Tỷ suất chết trẻ em dƣới 5 

tuổi giảm từ 11,2‰ giai đoạn 2011-2015 xuống còn dƣới 10‰ vào năm 2020. Các chỉ số này 

đều thấp hơn mức trung bình của cả nƣớc. Tỷ suất chết của ngƣời mẹ trong thời gian thai sản 
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trên 100.000 trẻ đẻ sống giảm từ 0,3% (năm 2011) xuống còn 0,2% năm 2020 thấp hơn mức 

trung bình toàn quốc là 0,54%. 

Nam Định là Tỉnh có tỷ lệ ngƣời cao tuổi ở mức cao và tốc độ gia tăng khá nhanh. Theo 

số liệu thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) Tỉnh, hiện nay tỷ lệ 

ngƣời cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) chiếm 13% dân số toàn Tỉnh. Điều này cho thấy công tác 

chăm sóc sức khỏe, chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao. Những năm qua, hoạt 

động chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi, nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình và cộng đồng 

đƣợc đẩy mạnh, góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho ngƣời cao tuổi; các chế độ, 

chính sách của Nhà nƣớc đối với ngƣời cao tuổi nhƣ: cấp thẻ bảo hiểm y tế; trợ cấp xã hội hằng 

tháng đối với ngƣời cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên; hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với trƣờng hợp khó 

khăn; tổ chức chúc thọ, mừng thọ ngƣời cao tuổi vào dịp Tết Nguyên đán; thăm khám bệnh, cấp 

thuốc miễn phí...; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống 

dịch bệnh, khám chữa bệnh cho ngƣời cao tuổi; từng bƣớc xây dựng mô hình chăm sóc sức 

khỏe dài hạn cho ngƣời cao tuổi cho tuyến dƣới. Các địa phƣơng phát triển các CLB thể dục 

dƣỡng sinh, rèn luyện sức khỏe, mô hình chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hoá, văn 

nghệ… thu hút ngƣời cao tuổi tham gia, giúp ngƣời cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. 

Hàng năm, Tỉnh đều hoàn thành và vƣợt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác y 

tế, khống chế đƣợc tốc độ gia tăng dân số, giảm dần tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, 

cải thiện tỉnh trạng sức khỏe sinh sản, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng dân số. Tuy nhiên, tỷ số 

giới tính khi sinh vẫn ở mức cao; quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng “già hoá dân số”. Tỉnh trạng 

này là do nhận thức chƣa đầy đủ của một bộ phận ngƣời dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân 

số tại tuyến huyện chƣa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 21/NQ-TW.  

b). Chỉ tiêu thụ hưởng giáo dục 

Giáo dục Nam Định giai đoạn 2016-2020 tiếp tục có những bƣớc tiến vững chắc, khẳng 

định là địa phƣơng dẫn đầu cả nƣớc qua bức tranh chất lƣợng giáo dục các cấp học, bậc học. 

Năm 2020, toàn Tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, 

phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ có xu hƣớng tăng dần. 

Từ 97,8% năm 2016 đến 99% năm 2020. Tỷ lệ biết chữ ở nam là 99,4% cao hơn ở nữ là 98,6%; 

ở thành thị là 99,7% cao hơn ở nông thôn là 98,9%. Số lƣợng học sinh, sinh viên ở các cấp học 

đều tăng qua các năm. Đến năm học 2020-2021, cả Tỉnh có 465.171 học sinh, sinh viên (từ mầm 

non đến đại học). Số lƣợng học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 tăng 3,68% so với năm học 

2016-2017. Năm học 2020-2021, Tỉnh có 164.824 học sinh tiểu học; 111.450 học sinh trung học 

cơ sở; 53.050 học sinh trung học phổ thông. 

Tỷ lệ đi học chung của toàn Tỉnh có xu hƣớng tăng. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu 

giáo là 100%, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi của cấp tiểu học là 99,98%, Trung học cơ sở là 99,67%, 

trung học phổ thông là 70%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 là 100%. Tỷ lệ học sinh 

hoàn thành bậc tiểu học 100%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập THCS, phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi 100%. Số trƣờng đạt chuẩn quốc gia 658 trƣờng, chiếm tỷ lệ 89% các trƣờng trong 

địa bàn. 

Tỷ lệ học sinh bỏ học rất thấp, đặc biệt ở cấp tiểu học và THCS tỷ lệ học sinh bỏ học là 

0%, tỷ lệ học sinh bỏ học ở cấp THPT là 0,67%. Tỷ lệ học sinh/ giáo viên của Tỉnh Nam Định ở 
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các cấp học đều có xu hƣớng tăng., tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn các cấp là 100%.  

Bảng 53: Tỷ lệ học sinh/ giáo viên các cấp 

Năm học 

Học sinh/giáo viên 

mần non 

Học sinh/giáo viên 

TH 

Học sinh/giáo viên 

THCS 

Học sinh/Giáo 

viên THPT 

2016-2017 16 21 16 17 

2017-2018 16 21 17 16 

2018-2019 16 23 17 17 

2019-2020 16 23 18 18 

2020-2021 15 24 19 18 
(Tính toán dựa trên số liệu của Niên gián thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

 Năm 2020, trên địa bàn Tỉnh có 4 trƣờng đại học; số giáo viên đại học là 1.029 ngƣời, 

giảm 17% so với năm 2016, trong đó, có 944 giáo viên công lập. Số sinh viên đại học là 20,1 

nghìn ngƣời, giảm 14% so với năm 2016, trong đó, số sinh viên nữ là 11,3 nghìn ngƣời, chiếm 

56% tổng số sinh viên đại học trên địa bàn Tỉnh và giảm 24,8%. 

Tính từ khi triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh đào tạo 

của các Cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tăng lên hàng năm, tăng từ 31,4 ngàn ngƣời (năm 2016) 

lên 35,2 ngàn ngƣời (năm 2021), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47%. 

2.4.4. Bình đẳng giới: 

 Điểm nổi bật trong việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới đó chính là việc nữ giới đƣợc 

quyền tham gia trong việc quyết định những vấn đề chính của kinh tế cũng nhƣ xã hội. Đến nay, 

100% cán bộ chuyên trách cấp Tỉnh, huyện và chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đạt chuẩn chức danh 

theo quy định. Số lƣợng cán bộ nữ tham gia cấp Uy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020: cấp 

Tỉnh có 8/55 đồng chí (14,55%), cấp huyện có 63/543 đồng chí (11,6%), cấp xã có 563/3.341 

đồng chí (16,85%). Trong đó, số lƣợng cán bộ nữ tham gia Ban thƣờng vụ cấp ủy cấp Tỉnh là 

1/15 đồng chí và cấp huyện là 21/161 đồng chí. Tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV là 6/15 đồng chí (40%), ứng cử HĐND cấp Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sau hiệp 

thƣơng lần 3 là 55/114 đồng chí (48,2%). Kết quả sau bầu cử, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội là 1/9 

đồng chí (11,1%) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: cấp Tỉnh là 13/67 đồng chí 

(19,4%), cấp huyện là 96/394 đồng chí (24,3%), cấp xã là 1.323/5.954 đồng chí (22,2%). Tỷ lệ 

nữ giữ chức vụ cấp Trƣởng, phó các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể cấp Tỉnh là 38/220 đồng 

chí (18,1%), nữ lãnh đạo quản lý cấp huyện là 7/94 đồng chí (7,44%), nữ trƣởng phó phòng, ban 

và tƣơng đƣơng cấp huyện là 104/644 đồng chí (16,15%), số lƣợng cán bộ nữ giữ chức vụ chủ 

chốt cấp xã là 63/1.220 đồng chí (5,16%). 

 Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy, HĐND và các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp còn thấp 

chủ yếu là do công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo ở một số 

đơn vị chƣa thực sự đƣợc quan tâm; nguồn cán bộ nữ ở một số ngành nghề, một số địa phƣơng 

còn thiếu; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thực về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 

nữ còn nhiều hạn chế… Ngoài ra, chủ quan vẫn là từ ý thức phấn đấu vƣơn lên của bộ phận cán 

bộ nữ còn có biểu hiện an phận, chƣa khẳng định mình trong công tác, nhiều cán bộ nữ trẻ tuy 

đƣợc đào tạo cơ bản nhƣng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng.  

 Trong tổng lực lƣợng lao động xã hội từ (15 tuổi trở lên) nữ giới chiếm 50,65%. Tổng số 

lao động nữ giới làm việc ở các doanh nghiệp là 62,3%; (nhà nƣớc là 2,8%; ngoài nhà nƣớc 
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45,7%, nƣớc ngoài là 51,5%). Trong đó tỷ lệ nữ làm việc trong một số ngành chiếm tỷ trọng lớn, 

nhƣ Công nghiệp chế biến, chế tạo (đặc biệt là may mặc và giày da) chiếm 72%; Cung cấp nƣớc, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nƣớc thải chiếm 52%; Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 

hiểm chiếm 56%; Y tế và trợ giúp xã hội chiếm 58%;...Nhiều chị em phụ nữ trong Tỉnh là chủ 

doanh nghiệp đã đƣợc sự quan tâm, hỗ trợ thƣờng xuyên của địa phƣơng. 

 Về giáo dục, đào tạo, nữ giới có nhiều đóng góp lớn; chiếm tỷ lệ 100%  ở hệ mẫu giáo, 

chiếm 80% bậc phổ thông (tiểu học 87,1%, THCS 75,1%, THPT 73%), chiếm 26,5% giảng 

viên trung cấp 51,6% cao đẳng, 59,1% đại học. Khoảng cách giới trong giáo dục của Tỉnh ngày 

càng thu hẹp và đạt gần mức bình đẳng chuẩn. Tỷ lệ học sinh nữ trên tổng số học sinh tại các cấp 

học đạt 48,8% (TH đạt 47,6%, THCS 48,2%, cấp THPT đạt 53,5%); nữ sinh viên đại học đạt 

56%; nữ cao đẳng đạt 63%; nữ sinh trung cấp đạt 26,1%.  

 Về Y tế và sức khỏe, bình đẳng giới cũng đạt đƣợc những kết quả tích cực. Tuổi thọ bình 

quân của nữ giới đạt cao hơn nam giới 5 tuổi (năm 2020 tuổi thọ của nam giới là 72,1 tuổi còn 

nữ giới là 77,2 tuổi). Phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ tăng tự nhiên từ 10,02‰ năm 2016 xuống 

còn 9,42‰ năm 2020. Tỷ lệ giới tính nam/nữ cơ bản cân bằng và ít thay đổi, tƣơng ứng 48,99% 

và 51,01%.  

 Theo số liệu báo cáo của Sở LĐ-TB và XH, từ năm 2011 đến năm 2019, trên địa bàn 

Tỉnh có 1.880 vụ bạo lực gia đình, có 1.439 nạn nhân là phụ nữ. Năm 2021, Hội Liên hiệp phụ 

nữ các cấp tiếp nhận tƣ vấn cho 1.072 trƣờng hợp về các vấn đề: bạo lực gia đình; các cấp Hội 

LHPN Tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đảm bảo an sinh xã hội, tăng 

quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo 

lực trên cơ sở thu hút 12.550 hội viên, phụ tham gia; duy trì 349 mô hình về an toàn cho phụ nữ 

và trẻ em, 485 mô hình “Địa chỉ tin cậy” hoạt động hiệu quả. Các cấp Hội còn tập trung đẩy 

mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề 

cho 11.90 lao động nữ nông thôn (trong đó 86% có việc sau đó), nâng cao chất lƣợng các hoạt 

động hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế của phụ nữ giúp chị em chủ động về kinh tế để đảm bảo 

bình đẳng. Phong trào giúp phụ nữ nghèo tiếp tục đƣợc khai sâu rộng. Đến nay, 100% cơ sở Hội 

đã thành lập đƣợc 5.246 nhóm tiết kiệm tại chi/tổ phụ nữ, thu hút trên 306 nghìn lƣợt thành viên 

tham gia, giúp cho trên 295 nghìn phụ nữ nghèo. 

2.4.5. Xóa đói giảm nghèo: 

 Đầu năm 2016, Nam Định có 33.864 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,7%; 36.474 hộ cận nghèo, 

chiếm tỷ lệ 6,13%, thì đến cuối năm 2019, toàn Tỉnh còn 9.443 hộ nghèo (giảm 24.421 hộ), 

chiếm tỷ lệ 1,53% (giảm 4,17%), hộ cận nghèo 37.609 hộ (tăng 1.135 hộ), chiếm tỷ lệ 6,09% 

(giảm 0,04%), có  3.758 học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện theo học 

đại học, cao đẳng, trung cấp; xây dựng 62.337 công trình nƣớc sạch và công trình vệ sinh; xây 

mới và sửa chữa 384 nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo, 57 nhà ở xã hội. Các chính sách, chƣơng 

trình hỗ trợ giảm nghèo đã đƣợc triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, vƣơn lên thoát nghèo bền vững. Trong 

giai đoạn 2016-2020, đã có 31.795 hộ thoát nghèo và 72.470 hộ thoát cận nghèo.  

Hàng năm, Tỉnh luôn dành nguồn lực để thực hiện chƣơng trình giảm nghèo chẳng hạn 

nhƣ năm 2020 bố trí là 3.166,21 tỷ đồng, tăng 892,47 tỷ đồng so với cuối năm 2015 (tăng 

40,1%) để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phƣơng nhằm xóa đói, giảm nghèo. Thực 
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hiện Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ, hƣớng dẫn tại 

Thông tƣ số 190/2014/TT-BTC ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính, các địa phƣơng trong Tỉnh đã 

triển khai hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. 100% hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội đƣợc thụ hƣởng chính sách bằng tiền đƣợc chi trả theo quý và trực tiếp đến 

từng hộ gia đình. 

Từ năm 2010 đến nay, số hộ có thu nhập ngoài nông nghiệp ở nông thôn trên địa bàn 

Tỉnh nâng lên trên 80%; ƣớc thu nhập bình quân đầu ngƣời khu vực nông thôn của Tỉnh năm 

2020 đạt 52 triệu đồng/ngƣời/năm, mức sống của ngƣời dân nông thôn đƣợc cải thiện đáng kể, 

tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (trừ đối tƣợng bảo trợ xã hội) giảm còn dƣới 1%. Nhiều địa phƣơng 

trong Tỉnh có cách làm hiệu quả khi triển khai thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững nhƣ các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trƣờng, Nghĩa Hƣng... 

Trong mƣời năm 2010-2020, Tỉnh Nam Định đã đạt đƣợc những kết quả tích cực trong 

việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trƣởng kinh tế, đảm 

bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của ngƣời dân. Đời sống dân cƣ tđịa bàn ở 

cả thành thị và nông thôn ngày càng đƣợc cải thiện rõ rệt. Thời gian tới, đẩy mạnh tuyên truyền 

về tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống 

chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo; đẩy mạnh phong trào thi 

đua "Cả nƣớc chung tay vì ngƣời nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".  

2.4.6. Chỉ số phát triển con ngƣời (HDI): 

HDI là Chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp đo lƣờng sự phát triển của con ngƣời trên 3 

phƣơng diện: Sức khỏe, giáo dục và thu nhập của quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa bàn địa 

phƣơng của quốc gia, vùng lãnh thổ trong kỳ quan sát. Khái niệm này cho thấy, HDI có thể và 

cần phải đƣợc tính toán ở những thời gian và không gian khác nhau.  

Bảng 54: Chỉ số phát triển con người của Tỉnh Nam Định và cả nước,Giai đoạn 2016-2020 

Năm Nam Định Cả nƣớc Xếp hạng 

2016 0,661 0,682 32 

2017 0,670 0,687 30 

2018 0,678 0,693 31 

2019 0,687 0,703 30 

2020 0,691 0,706 31 
(Báo cáo chỉ số phát triển con người của VN GĐ 2016-2020) 

 HDI của Tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt tốc độ cải thiện nhanh là sự đồng bộ, 

hiệu quả giữa phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội. Mô hình phát triển này 

không thuần túy chú trọng kinh tế; mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền bình đẳng của ngƣời 

dân trên 3 lĩnh vực then chốt: Quyền đƣợc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; quyền đƣợc tiếp cận 

giáo dục và cập nhật tri thức; quyền đƣợc phân phối và thụ hƣởng bình đẳng về thu nhập quốc 

gia. Nhờ vậy, khoảng cách chênh lệch về đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân ngày 

càng thu hẹp, tạo động lực tiếp tục thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Chỉ 

số HDI năm 2020 của Tỉnh tăng 4,5% (Từ 0,661 năm  năm 2016 lên 0,691 năm 2020). Đối 

chiếu với tiêu chuẩn phân nhóm của UNDP (chƣơng trình phát triển của Liên hợp quốc) Tỉnh 

Nam Định có HDI thuộc nhóm 3 là nhóm đạt mức trung bình, đặc biệt với chỉ số 0,691 thì 

Tỉnh đang dần tiếp cận lên nhóm đạt mức cao. 
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Đánh giá chung năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến 

phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định và đạt 

đƣợc những kết quả tích cực trên các lĩnh vực cho thấy sự đồng lòng của cộng đồng xã hội 

trong Tỉnh. Tuy nhiên, mức sống vẫn có sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm 

dân cƣ giàu và nghèo. Đây là vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải tiếp tục quan 

tâm giải quyết. Cải thiện chất lƣợng dân số, tăng chỉ số phát triển con ngƣời (HDI) của Tỉnh 

bằng các giải pháp hiệu quả để tăng mức sống, tăng thu nhập dân cƣ, tăng tuổi thọ dân số, nâng 

cao trình độ học vấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; giảm tỷ lệ suy dinh dƣỡng trẻ em; giảm tỷ lệ mức 

sinh, nâng cao chất lƣợng dân số. 

2.5.  Hiện trạng, hiệu quả sử dụng đất đai 

2.5.1. Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất 

2.5.1.a. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất năm 2020: 

Theo số liệu thống kê đất đai đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 Tỉnh Nam Định có diện 

tích tự nhiên là 166.883 ha, đƣợc phân bố trên địa bàn 9 huyện và 01 thành phố. Đơn vị có diện 

tích lớn nhất là huyện Nghĩa Hƣng 25.889 ha, chiếm 15,51% diện tích tự nhiên và đơn vị có 

diện tích nhỏ nhất là TP. Nam Định 4.641 ha, chiếm 2,78%. 

 (1) Diện tích đất nông nghiệp năm 2020 là 111.668 ha, chiếm 66,91% diện tích tự nhiên, 

giảm 1.649 ha so với năm 2010; (2) Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 52.038 ha chiếm 

31,18% tổng diện tích tự nhiên, tăng 4.430 ha so với năm 2010; (3) Diện tích đất chƣa sử dụng 

3.176 ha, chiếm 1,90% diện tích tự nhiên, giảm 1.041 ha so với năm 2010;: 

Bảng 55:Hiện trạng sử dụng đất Tỉnh Nam Định năm 2020 

TT Mục đích sử dụng Mã Diện tích (ha)  Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Loại đất     

1 Đất nông nghiệp, Trong đó: NNP 111.668 66,91 

1.1 Đất trồng lúa LUA 74.389 44,58 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc  LUC 71.899 43,08 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6.834 4,09 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.483 5,08 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.978 1,19 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.081 0,65 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 00 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 17.314 10,38 

1.8 Đất làm muối LMU 663 0,40 

2 Đất phi nông nghiệp; Trong đó PNN 52.038 31,18 

2.1 Đất quốc phòng CQP 148 0,09 

2.2 Đất an ninh CAN 46 0,03 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.107 0,66 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 326 0,20 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 293 0,18 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.366 0,82 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0 0,00 

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh DHT 27.004 16,18 

- Đất giao thông DGT 12.561 7,53 

- Đất thủy lợi DTL 12.967 7,77 
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TT Mục đích sử dụng Mã Diện tích (ha)  Cơ cấu (%) 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 372 0,22 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 104 0,06 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 758 0,45 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 74 0,04 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 75 0,05 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông DBV 13 0,01 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 669 0,40 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, hỏa táng NTD 2.030 1,22 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 217 0,13 

2.9 Đất có di tích, danh thắng DDT 62 0,04 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 9.828 5,89 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 1.638 0,98 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 202 0,12 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 17 0,01 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 3.176 1,90 

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 Tỉnh Nam Định) 

a). Đất nông nghiệp: Năm 2020, Tỉnh Nam Định có 111.668 ha đất nông nghiệp, chiếm 

67 % diện tích tự nhiên, bao gồm: (1) Đất sản xuất nông nghiệp 89.706 ha, chiếm 53,75%; (2) 

Đất lâm nghiệp 3.059 ha, chiếm 1,83%; (3) Đất nuôi trồng thủy sản 17.314 ha, chiếm 10,38% 

(4) Đất làm muối 663 ha, chiếm 0,4%; (5)  Đất NN khác 926 ha, chiếm 0,6%. 

Diện tích đất nông nghiệp đƣợc phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao 

gồm: Huyện Giao Thủy 16.652 ha, huyện Hải Hậu 15.588 ha, Mỹ Lộc 4.985 ha, Nam Trực 

11.497 ha, Nghĩa Hƣng 16.144 ha, Trực Ninh 9.719 ha, Vụ Bản 10.817 ha, Xuân Trƣờng 7.503 

ha, Ý Yên 17.236 ha, TP. Nam Định 1.525 ha. 

Bảng 56: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 Tỉnh Nam Định - Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

trồng 

lúa 

Đất 

trồng 

cây 

hàng 

năm # 

Đất 

trồng 

cây lâu 

năm 

Đất 

rừng 

P.Hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

Đất 

rừng 

sản 

xuất 

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Đất 

làm 

mu

ối 

Đất 

nông 

nghiệp 

khác 

  Toàn Tỉnh 
111.66

8 
74.389 6.834 8.483 1.978 1.081 

 
17.314 663 926 

1 Thành phố Nam Định 1.525 915 185 166      248   11 

2 Huyện Giao Thủy 16.652 7.383 272 1.462 727 1.081  5.219 427 81 

3 Huyện Hải Hậu 15.588 9.280 1.583 1.790 48    2.672 181 36 

4 Huyện Mỹ Lộc 4.985 3.188 388 478      916   16 

5 Huyện Nam Trực 11.497 8.362 1.752 605      758   20 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 16.144 9.775 606 1.138 1.135    3.326 55 110 

7 Huyện Trực Ninh 9.719 7.407 300 801      1.142   70 

8 Huyện Vụ Bản 10.817 8.565 609 480 42    756   365 

9 Huyện Xuân Trƣờng 7.503 5.668 369 648      759   58 

10 Huyện Ý Yên 17.236 13.847 770 915 26    1.518   159 

- Đất trồng lúa: Năm 2020 Tỉnh Nam Định có 74.389 ha đất trồng lúa, chiếm 44,58% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố nhƣ sau: Huyện Giao Thủy 7.383 

ha, huyện Hải Hậu 9.280 ha, Mỹ Lộc 3.188 ha, Nam Trực 8.362 ha, Nghĩa Hƣng 9.775 ha, Trực 

Ninh 7.407 ha, Vụ Bản 8.565 ha, Xuân Trƣờng 5.668 ha, Ý Yên 13.847 ha, TP. Nam Định 915 
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ha. Đất chuyên trồng lúa nƣớc có 71.899 ha chiếm 43,08% diện tích tự nhiên của toàn Tỉnh, 

phân bố trên địa bàn các huyện trong Tỉnh nhƣ sau: Giao Thủy 7.354 ha, huyện Hải Hậu 9.280 

ha, Mỹ Lộc 3.127 ha, Nam Trực 8.051 ha, Nghĩa Hƣng 9.727 ha, Trực Ninh 7.327 ha, Vụ Bản 

8.521 ha, Xuân Trƣờng 5.661 ha, Ý Yên 11.937 ha, TP. Nam Định 913 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Năm 2020, Tỉnh Nam Định có 6.834 ha đất trồng cây 

hàng năm khác, chiếm 4,09% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố: 

Huyện Giao Thủy 272 ha, huyện Hải Hậu 1.583 ha, Mỹ Lộc 388 ha, Nam Trực 1.752 ha, Nghĩa 

Hƣng 606 ha, Trực Ninh 300 ha, Vụ Bản 609 ha, Xuân Trƣờng 369 ha, Ý Yên 770 ha, TP. Nam 

Định 185 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Năm 2020 Tỉnh Nam Định có 8.483 ha đất trồng cây lâu năm, 

chiếm 5,08% diện tích, phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố: Huyện Giao Thủy 1.462 ha, 

huyện Hải Hậu 1.790 ha, Mỹ Lộc 478 ha, Nam Trực 605 ha, Nghĩa Hƣng 1.138 ha, Trực Ninh 

801 ha, Vụ Bản 480 ha, Xuân Trƣờng 648 ha, Ý Yên 915 ha, TP. Nam Định 166 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: Năm 2020 Tỉnh Nam Định có 1.978 ha đất rừng phòng hộ, chiếm 

1,19% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện: Nghĩa Hƣng 1.135 ha, Giao Thủy 727 

ha, Hải Hậu 48 ha, Vụ Bản 42 ha và huyện Ý Yên 26 ha. 

- Đất rừng đặc dụng: Năm 2020 Tỉnh Nam Định có 1.081 ha đất rừng đặc dụng chiếm 

0,65% diện tích đất tự nhiên phân bố trên địa bàn huyện Giao Thủy và chủ yếu ở Vƣờn Quốc gia 

Xuân Thủy.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2020 Tỉnh Nam Định có 17.314 ha đất nuôi trồng thủy 

sản, chiếm 10,38% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố nhƣ sau: Huyện 

Giao Thủy 5.219 ha, huyện Hải Hậu 2.672 ha, Mỹ Lộc 916 ha, Nam Trực 758 ha, Nghĩa Hƣng 

3.326 ha, Trực Ninh 1.142 ha, Vụ Bản 756 ha, Xuân Trƣờng 759 ha, Ý Yên 1.518 ha, TP. Nam 

Định 248 ha. 

- Đất làm muối: Năm 2020 Tỉnh Nam Định có 663 ha đất làm muối, chiếm 0,4% diện 

tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn 03 huyện sau: Huyện Giao Thủy 427 ha, huyện Hải Hậu 181 

ha, Nghĩa Hƣng 55 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Năm 2020 Tỉnh Nam Định có 926 ha đất nông nghiệp khác, 

chiếm 0,6% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố nhƣ sau: Huyện Giao 

Thủy 81 ha, huyện Hải Hậu 36 ha, Mỹ Lộc 16 ha, Nam Trực 20 ha, Nghĩa Hƣng 110 ha, Trực 

Ninh 70 ha, Vụ Bản 365 ha, Xuân Trƣờng 58 ha, Ý Yên 159 ha, TP. Nam Định 11 ha. 

b). Đất phi nông nghiệp: Năm 2020 Nam Định có 52.038 ha diện tích đất phi nông 

nghiệp, chiếm 31,18% diện tích tự nhiên, Diện tích đất phi nông nghiệp đƣợc phân bố tại các 

huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao Thủy 6.463 ha, huyện Hải Hậu 

7.024 ha, Mỹ Lộc 2.460 ha, Nam Trực 4.826 ha, Nghĩa Hƣng 7.868 ha, Trực Ninh 4.618 ha, Vụ 

Bản 4.413 ha, Xuân Trƣờng 4.007 ha, Ý Yên 7.249 ha, TP. Nam Định 3.110 ha. 

- Đất quốc phòng: Năm 2020, Nam Định có 148 ha diện tích đất quốc phòng, chiếm 

0,09% diện tích tự nhiên, phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện 

Giao Thủy 16 ha, huyện Hải Hậu 40 ha, Mỹ Lộc 1 ha, Nam Trực 4 ha, Nghĩa Hƣng 41 ha, Trực 

Ninh 1 ha, Vụ Bản 14 ha, Xuân Trƣờng 1 ha, Ý Yên 7 ha, TP. Nam Định 24 ha. 
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Nhìn chung, công tác quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng thời gian qua đã 

đƣợc thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật về đất đai, đáp ứng đƣợc yêu cầu đất đai 

cho quy hoạch xây dựng các công trình phòng thủ Quốc gia, nhƣ: Thao trƣờng, bãi tập, căn cứ, 

nơi đóng quân, vừa đảm bảo tốt yêu cầu phòng thủ Quốc gia, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ 

quốc, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. 

- Đất an ninh: Năm 2020, Nam Định có 46 ha diện tích đất an ninh, chiếm 0,03% diện tích 

tự nhiên, phân bố tại các huyện, thành phố trong Tỉnh gồm: Giao Thủy 8 ha, Hải Hậu 3 ha, Mỹ 

Lộc 1 ha, Nghĩa Hƣng 2 ha, Vụ Bản 9 ha, Xuân Trƣờng 1 ha, Ý Yên 2 ha, TP. Nam Định 18 ha, 

Trực Ninh 0,33 ha. Đất an ninh gồm đất trụ sở các cơ quan công an, trại giam giữ, kho tàng công 

an, Trung tâm huấn luyện đào tạo nghiệp vụ và các công trình khác phục vụ bảo vệ an ninh. 

- Đất khu công nghiệp: Năm 2020, Nam Định có 1.107 ha diện tích đất khu công nghiệp, 

chiếm 0,66% diện tích tự nhiên, phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: 

Mỹ Lộc 130 ha, Nghĩa Hƣng 519 ha, Vụ Bản 147 ha, TP. Nam Định 312 ha. Đến năm 2020 

Tỉnh Nam Định đã có đƣợc phê duyệt 9 khu công nghiệp, trong đó: (1) Khu công nghiệp Hòa 

Xá diện tích đƣợc duyệt là 327 ha, đến năm 2020 diện tích đã thực hiện 285,37 ha, tỷ lệ lấp đầy 

đạt 100%; (2) Khu công nghiệp Mỹ Trung diện tích đƣợc duyệt là 150 ha, đến năm 2020 diện 

tích đã thực hiện 148,15 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 28,39%; (3)  Khu công nghiệp Dệt may Rạng đông 

diện tích đƣợc duyệt là 600 ha, đến năm 2020 diện tích đã thực hiện 503,38 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 

10,63%; (4)  Khu công nghiệp Mỹ Thuận diện tích đƣợc duyệt là 200 ha, đến năm 2020 chƣa 

triển khai thực hiện; (5)  Khu công nghiệp Hồng Tiến diện tích đƣợc duyệt là 114 ha, đến năm 

2020 chƣa triển khai thực hiện; (6)  Khu công nghiệp Trung Thành diện tích đƣợc duyệt là 200 

ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện; (7)  Khu công nghiệp Xuân Kiên diện tích đƣợc 

duyệt là 200 ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện; (8)  Khu công nghiệp Việt Hải diện tích 

đƣợc duyệt là 100 ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện. 

- Đất cụm công nghiệp: Năm 2020, Nam Định có 326 ha diện tích đất cụm công nghiệp, 

chiếm 0,2% diện tích tự nhiên, phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: 

Huyện Giao Thủy 19 ha, huyện Hải Hậu 26 ha, Nam Trực 19 ha, Nghĩa Hƣng 6 ha, Trực Ninh 

41 ha, Vụ Bản 12 ha, Xuân Trƣờng 49 ha, Ý Yên 91 ha, TP. Nam Định 63 ha. Đến nay, trên địa 

bàn toàn Tỉnh có 24 CCN đƣợc thành lập, trong đó mới có 20 CCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp 

đầy trung bình của các CCN đạt khoảng 74%. 

- Đất thƣơng mại dịch vụ: Năm 2020, Nam Định có 293 ha diện tích đất thƣơng mại dịch 

vụ, chiếm 0,18% diện tích tự nhiên, phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao 

gồm: Huyện Giao Thủy 89 ha, huyện Hải Hậu 48 ha, Mỹ Lộc 17 ha, Nam Trực 14 ha, Nghĩa 

Hƣng 21 ha, Trực Ninh 8 ha, Vụ Bản 15 ha, Xuân Trƣờng 8 ha, Ý Yên 15 ha, TP. Nam Định 59 

ha. Đất sử dụng xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thƣơng mại và các công trình khác 

phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thƣơng mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức 

kinh tế). Tiêu biểu nhƣ trung tâm Big C Nam Định, trung tâm Nam Định Tower, Micom Nam 

Định, các chuỗi siêu thị khác nhƣ Thế giới di động, siêu thị điện máy Media mart, Pico, Trần 

Anh, Điện máy xanh,... tƣơng lai là trung tâm Vincom Nam Định. 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Năm 2020, Nam Định có 1.366 ha diện 

tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, chiếm 0,82% diện tích tự nhiên, phân bố tại 
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các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao Thủy 77 ha, huyện Hải Hậu 193 

ha, Mỹ Lộc 86 ha, Nam Trực 96 ha, Nghĩa Hƣng 196 ha, Trực Ninh 144 ha, Vụ Bản 120 ha, 

Xuân Trƣờng 119 ha, Ý Yên 134 ha, TP. Nam Định 201 ha. Đất làm mặt bằng để xây dựng cơ 

sở sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp và các khu 

sản xuất, kinh doanh tập trung (kể cả sân kho và nhà kho của tổ chức kinh tế) và các công trình 

khác phục vụ cho sản xuất. 

- Đất phát triển hạ tầng: Năm 2020, Nam Định có 29.645 ha diện tích đất phát triển hạ 

tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh, chiếm 17,76% diện tích tự nhiên, phân bố tại các huyện, thành phố 

trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao Thủy 4.076 ha, huyện Hải Hậu 4.423 ha, Mỹ Lộc 

1.343 ha, Nam Trực 2.781 ha, Nghĩa Hƣng 4.016 ha, Trực Ninh 2.564 ha, Vụ Bản 2.782 ha, 

Xuân Trƣờng 2.183 ha, Ý Yên 4.310 ha, TP. Nam Định 1.167 ha. Trong đó:  

(1) Đất giao thông: Năm 2020, Nam Định có 12.561 ha diện tích đất giao thông, chiếm 

7,53% diện tích tự nhiên, phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện 

Giao Thủy 1.423 ha, huyện Hải Hậu 1.862 ha, Mỹ Lộc 601 ha, Nam Trực 1.135 ha, Nghĩa 

Hƣng 1.497 ha, Trực Ninh 987 ha, Vụ Bản 1.304 ha, Xuân Trƣờng 923 ha, Ý Yên 2.177 ha, TP. 

Nam Định 652 ha, gồm các tuyến giao thông đƣờng cao tốc, quốc lộ, Tỉnh lộ và các công trình 

giao thông do Tỉnh quản lý.  

(2) Đất thuỷ lợi: Năm 2020, Nam Định có 12.967 ha diện tích đất thủy lợi, chiếm 7,77% 

diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao 

Thủy 2.331 ha, huyện Hải Hậu 2.025 ha, Mỹ Lộc 508 ha, Nam Trực 1.217 ha, Nghĩa Hƣng 

2.060 ha, Trực Ninh 1.194 ha, Vụ Bản 1.074 ha, Xuân Trƣờng 861 ha, Ý Yên 1.530 ha, TP. 

Nam Định 167 ha. Gồm đê biển, đê sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông Ninh cơ, sông Sò và 

các hệ thống kênh cấp I, II do Tỉnh quản lý. 

(3) Đất cơ sở văn hoá: Năm 2020, Nam Định có 372 ha diện tích đất cơ sở văn hóa, 

chiếm 0,22% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: 

Huyện Giao Thủy 3 ha, huyện Hải Hậu 4 ha, Mỹ Lộc 2 ha, Nam Trực 2 ha, Nghĩa Hƣng 1 ha, 

Trực Ninh 2 ha, Vụ Bản 1 ha, Xuân Trƣờng 4 ha, Ý Yên 1 ha, TP. Nam Định 12 ha. 

(4) Đất cơ sở y tế: Năm 2020, Nam Định có 104 ha diện tích đất cơ sở y tế, chiếm 0,06% 

diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao 

Thủy 7 ha, huyện Hải Hậu 17 ha, Mỹ Lộc 5 ha, Nam Trực 8 ha, Nghĩa Hƣng 8 ha, Trực Ninh 9 

ha, Vụ Bản 7 ha, Xuân Trƣờng 7 ha, Ý Yên 10 ha, TP. Nam Định 25 ha. Gồm bệnh viện Tỉnh, 

khu vực y tế dự phòng và chuyên ngành, Đơn vị sự nghiệp đào tạo. 

(5) Đất cơ sở giáo dục: Năm 2020, Nam Định có 758 ha diện tích cơ sở giáo dục đào tạo, 

chiếm 0,45% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: 

Huyện Giao Thủy 75 ha, huyện Hải Hậu 90 ha, Mỹ Lộc 29 ha, Nam Trực 74 ha, Nghĩa Hƣng 

74 ha, Trực Ninh 67 ha, Vụ Bản 74 ha, Xuân Trƣờng 64 ha, Ý Yên 89 ha, TP. Nam Định 123 

ha. Gồm: Trƣờng Đại học 4 trƣờng, Trƣờng cao đẳng 3 trƣờng, Trung học phổ thông 58 trƣờng; 

Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên và kỹ thuật thực hành hƣớng nghiệp 16 trƣờng. 

(6) Đất thể dục - thể thao: Năm 2020, Nam Định có 74 ha diện tích cơ sở thể dục thể 

thao, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao 
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gồm: Huyện Giao Thủy 1 ha, huyện Hải Hậu 6 ha, Mỹ Lộc 1 ha, Nam Trực 1 ha, Nghĩa Hƣng 

16 ha, Trực Ninh 10 ha, Vụ Bản 6 ha, Xuân Trƣờng 7 ha, Ý Yên 15 ha, TP. Nam Định 10 ha 

(7) Đất năng lƣợng: Năm 2020, Tỉnh Nam Định có 75 ha Đất công trình năng lƣợng. 

Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Mỹ Lộc 39 ha, Trực Ninh 7 ha, 

Vụ Bản 9 ha; (8) Đất công trình bƣu chính viễn thông Năm 2020, Tỉnh Nam Định có 13 ha Đất 

công trình bƣu chính, viễn thông. (9) Đất có di tích, lịch sử - văn hóa Năm 2020, Nam Định có 

62 ha diện tích đất có di tích lịch sử - văn hoá, chiếm 0,04 diện tích tự nhiên. 

(11) Đất cơ sở tôn giáo: Năm 2020, Nam Định có 669 ha diện tích đất cơ sở tôn giáo, 

chiếm 0,4% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: 

Huyện Giao Thủy 67 ha, huyện Hải Hậu 114 ha, Mỹ Lộc 23 ha, Nam Trực 66 ha, Nghĩa Hƣng 

83 ha, Trực Ninh 73 ha, Vụ Bản 56 ha, Xuân Trƣờng 88 ha, Ý Yên 80 ha, TP. Nam Định 20 ha. 

Đất có các công trình tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đƣờng, tu viện, trƣờng đào 

tạo riêng của tôn giáo; đất trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác trên toàn Tỉnh với diện 

tích 668,58 ha 

(12) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Năm 2020, Nam Định có 

2.030 ha diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, chiếm 1,22% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các 

huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao Thủy 131 ha, huyện Hải Hậu 263 

ha, Mỹ Lộc 116 ha, Nam Trực 241 ha, Nghĩa Hƣng 244 ha, Trực Ninh 186 ha, Vụ Bản 233 ha, 

Xuân Trƣờng 192 ha, Ý Yên 367 ha, TP. Nam Định 55 ha  

(13) Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia: Năm 2020, Tỉnh Nam Định có 3 ha đất xây dựng 

kho dự trữ quốc gia, gồm đất Chi cục dự trữ quốc gia tại xã Lộc An, thành phố Nam Định; xã 

Hồng Quang, huyện Nam Trực; xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hƣng. 

(14) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2020, Nam Định có 202 ha diện tích đất xây 

dựng trụ sở cơ quan, chiếm 0,12% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa 

bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao Thủy 29 ha, huyện Hải Hậu 25 ha, Mỹ Lộc 11 ha, Nam Trực 18 

ha, Nghĩa Hƣng 19 ha, Trực Ninh 15 ha, Vụ Bản 16 ha, Xuân Trƣờng 19 ha, Ý Yên 25 ha, TP. 

Nam Định 24 ha. (15) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:  Năm 2020, Tỉnh Nam Định 

có 17 ha đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.  

(16) Đất ở nông thôn: Năm 2020, Nam Định có 9.828 ha diện tích đất ở nông thôn, 

chiếm 5,89% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: 

Huyện Giao Thủy 1.152 ha, huyện Hải Hậu 1.546 ha, Mỹ Lộc 417 ha, Nam Trực 1.037 ha, 

Nghĩa Hƣng 1.131 ha, Trực Ninh 944 ha, Vụ Bản 875 ha, Xuân Trƣờng 965 ha, Ý Yên 1.576 

ha, TP. Nam Định 184 ha 

 (17) Đất ở đô thị: Năm 2020, Nam Định có 1.638 ha diện tích đất ở đô thị, chiếm 0,98% 

diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Giao Thủy 84 

ha, Hải Hậu 146 ha, Mỹ Lộc 86 ha, Nam Trực 76 ha, Nghĩa Hƣng 122 ha, Trực Ninh 197 ha, 

Vụ Bản 42 ha, Xuân Trƣờng 46 ha, Ý Yên 78 ha, TP. Nam Định 761 ha 

(18) Đất cơ sở tín ngƣỡng: có 282,33 ha, chiếm 0,01% đất phi nông nghiệp. Các loại đất 

phi nông nghiệp còn lại (sông, ngòi, kênh, rạch, suối; mặt nƣớc chuyên dùng; phi nông nghiệp 

khác) có 6.448,32 ha, chiếm 18,13% diện tích đất phi nông nghiệp. 
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2.5.1.b. Hiện trạng đất chưa sử dụng: 

Diện tích 3.176,37 ha, chiếm 1,90% diện tích tự nhiên. Phân bố tại các huyện, thành phố trong địa bàn 

Tỉnh bao gồm: Huyện Giao Thủy 687 ha, huyện Hải Hậu 201 ha, Mỹ Lộc 4 ha, Nam Trực 66 ha, Nghĩa Hƣng 

1.877 ha, Trực Ninh 58 ha, Vụ Bản 51 ha, Xuân Trƣờng 99 ha, Ý Yên 127 ha, TP. Nam Định 6 ha Hình 57. Bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất Tỉnh Nam Định 
 Ghi chú: 

 

 

 
 

2.5.1.c. Phân tích đánh giá biến động các loại đất 

a). Biến động sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 113.317 ha đất nông nghiệp, đến năm 2020 diện tích đất 

nông nghiệp biến động giảm 1.649 ha so với năm 2010. Nguyên nhân chủ yếu là việc khai thác 

đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp để phát triển các khu, cụm công nghiệp cũng 

nhƣ xây dựng các công trình hạ tầng trong Tỉnh 

Bảng 57: Biến động sử dụng đất nông nghiệp Tỉnh Nam Định 

TT Loại đất Mã 

Hiện trạng năm 2010 Hiện trạng năm 2020 So sánh biến 

động tăng (+)  

giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6) - (4) 

1 Đất nông nghiệp, Trong đó: NNP 113.317 68,62 111.668 66,91 -1.649 

1.1 Đất trồng lúa LUA 80.072 48,49 74.389 44,58 -5.683 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc  LUC 77.029 46,64 71.899 43,08 -5.131 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.571 3,37 6.834 4,09 1.262 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 7.990 4,84 8.483 5,08 493 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.880 1,16 1.978 1,19 99 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.361 1,45 1.081 0,65 -1.280 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX      

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 141.634 85,76 17.314 10,38 -124.319 

1.8 Đất làm muối LMU 1.030 0,62 663 0,40 -367 

- Biến động sử dụng đất trồng lúa: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 80.072 ha đất trồng 

lúa, đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa 74.3889 ha, giảm đi 5.683 ha so với năm 2010. Biến 

động tăng, giảm của đất trồng lúa nhƣ sau: 



 
 

 

 

160 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất trồng lúa biến động giảm 7.763 ha, do chuyển sang 

sử dụng vào loại đất sau: Đất trồng cây hàng năm khác 1.595 ha; đất trồng cây lâu năm 134 ha; 

đất ở tại nông thôn 287 ha; đất ở tại đô thị 44 ha; đất quốc phòng 6 ha; đất an ninh 12 ha; đất xây 

dựng công trình sự nghiệp 80 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 418 ha và đất phát 

triển hạ 2.278 ha. 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất trồng lúa biến động tăng 2.080 ha, do đƣợc chuyển 

sang từ các loại đất sau: đất trồng cây hàng năm khác 180 ha; đất trồng cây lâu năm 13 ha; đất ở 

tại nông thôn 1 ha; đất ở tại đô thị 1 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 6 ha; đất có 

mục đích công cộng 83 ha. 

- Biến động sử dụng đất trồng cây hàng năm khác: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 5.571 

ha đất trồng cây hàng năm khác, đến năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm khác 6.834 ha 

tăng thêm 1262 ha so với năm 2010. Biến động tăng, giảm của đất trồng cây hàng năm khác nhƣ 

sau: 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất trồng cây hàng năm khác biến động giảm 1.331 ha, 

do chuyển sang các loại đất: đất trồng lúa (180 ha), đất trồng cây lâu năm (49 ha), đất rừng phòng 

hộ (3 ha), đất nuôi trồng thủy sản (202 ha), đất ở tại nông thôn (43 ha), đất ở tại đô thị (17 ha), đất 

quốc phòng (18 ha), đất xây dựng công trình sự nghiệp (8 ha), đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp (107 ha), đất có mục đích công cộng (114 ha)... 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất trồng cây hàng năm khác biến động tăng 2.593 ha, 

do đƣợc chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa (1.595 ha), đất trồng cây lâu năm (25 ha), đất ở 

tại đô thị (1 ha), đất xây dựng công trình sự nghiệp (2 ha), đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp (40 ha) và đất có mục đích công cộng (13 ha). 

- Biến động sử dụng đất trồng cây lâu năm: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 7.990 ha đất 

trồng cây lâu năm, đến năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm 8.483 ha tăng thêm 493 ha so 

với năm 2010. Biến động tăng, giảm của đất trồng cây lâu năm giai đoạn 2010-2020 nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất trồng cây lâu năm biến động tăng 799 ha, do đƣợc 

chuyển sang từ các loại đất: đất trồng lúa (134 ha), đất trồng cây hàng năm khác (49 ha), đất ở tại 

nông thôn (1 ha), đất ở tại đô thị (1 ha) và một số loại đất phi nông nghiệp khác.  

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất trồng cây lâu năm biến động giảm do chuyển sang 

các loại đất khác 306 ha, cụ thể: giảm sang đất trồng lúa (13 ha), đất trồng cây hàng năm khác 

(25 ha), đất rừng phòng hộ (3 ha), đất ở tại nông thôn (71 ha), đất ở tại đô thị (10 ha), đất quốc 

phòng (1 ha), đất xây dựng công trình sự nghiệp (2 ha), đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

(9 ha) và đất phát triển hạ tầng (38 ha). 

- Biến động sử dụng đất rừng phòng hộ: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 1.880 ha đất, đến 

năm 2020 diện tích đất rừng phòng hộ 1.978 ha, tang thêm 99 ha so với năm 2010. Biến động 

tăng, giảm của đất rừng phòng hộ nhƣ sau:   

- Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất rừng phòng hộ biến động giảm 734 ha, do chuyển 

sang sử dụng vào loại đất sau: Đất trồng lúa (13 ha); đất nuôi trồng thủy sản (122 ha); đất quốc 

phòng (4 ha); đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (15 ha); đất phát triển hạ tầng (98 ha),...  

- Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất rừng phòng hộ biến động tăng 833 ha, do đƣợc 

chuyển sang từ các loại đất sau: Đất trồng cây lâu năm (3 ha); đất rừng đặc dụng (687 ha); đất cơ 
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sở hạ tầng (2 ha)... 

- Biến động sử dụng đất rừng đặc dụng: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 2.361 ha đất rừng 

đặc dụng đến năm 2020, diện tích đất rừng đặc dụng của Tỉnh là 1.081 ha giảm đi 1.280 ha so 

với năm 2010. Biến động tăng, giảm của đất rừng đặc dụng nhƣ sau:  

- Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất rừng đặc dụng biến động giảm 1.307 ha, do chuyển 

sang các loại đất: Đất rừng phòng hộ (687 ha); đất nuôi trồng thủy sản (427 ha); đất cơ sở hạ tầng 

(10 ha) và một số loại đất khác.  

- Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất rừng đặc dụng biến động tăng 27 ha, do đƣợc chuyển 

từ đất bằng chƣa sử dụng sang. 

- Biến động sử dụng đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 14.164 ha 

đất nuôi trồng thủy sản, đến năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thủy sản 17.314 ha tăng thêm 

3.151 ha so với năm 2010. 

- Biến động sử dụng đất làm muối: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 1.030 ha đất làm 

muối, đến năm 2020 diện tích đất làm muối là 663 ha giảm đi 367 ha so với năm 2010. 

- Biến động sử dụng đất nông nghiệp khác: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 249 ha đất 

nông nghiệp khác, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác là 926 ha tăng thêm 677 ha so 

với năm 2010. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 47.609 ha đất phi nông nghiệp, đến năm 2020 diện tích 

đất phi nông nghiệp biến động tăng 4.430 ha so với năm 2010. 

Bảng 58: Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp Tỉnh Nam Định 

TT Loại đất Mã 

Hiện trạng năm 2010 Hiện trạng năm 2020 So sánh 

biến động 

tăng (+)  

giảm (-) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8) = (6) - 

(4) 

2 Đất phi nông nghiệp Trong đó: PNN 47.609 28,83 52.038 31,18 4.430 

2.1 Đất quốc phòng CQP 101 0,06 148 0,09 47 

2.2 Đất an ninh CAN 41 0,02 46 0,03 5 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 601 0,36 1.107 0,66 506 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 253 0,16 326 0,20 73 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 
912 0,55 

293 0,18 
748 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.366 0,82 

2.9 Đất có di tích, danh thắng DDT 133 0,08 62 0,04 -71 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 9.397 5,69 9.828 5,89 432 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 1.336 0,81 1.638 0,98 302 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 
221 0,13 219 0,13 -440 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 

- Biến động sử dụng đất quốc phòng: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 101 ha đất quốc 

phòng, đến năm 2020 diện tích đất quốc phòng 148 ha, tăng thêm 47 ha so với năm 2010. Biến 

động tăng, giảm của đất quốc phòng nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất quốc phòng biến động giảm 8 ha, do chuyển sang sử 

dụng vào loại đất sau: Đất phát triển hạ tầng (3 ha); giảm khác (5 ha). 
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+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất quốc phòng biến động tăng 55 ha, do đƣợc chuyển 

sang từ các loại đất sau: Đất trồng lúa (6 ha); đất trồng cây hàng năm khác (18 ha); đất cây lâu 

năm (1 ha); đất rừng phòng hộ (4 ha); đất nuôi trồng thủy sản (9 ha); đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp (1 ha); đất cơ sở hạ tầng (6 ha); đất sông suối và mặt nƣớc chuyên dùng (7 ha); đất 

chƣa sử dụng (3 ha). 

- Biến động sử dụng đất an ninh: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 41 ha đất an ninh, đến 

năm 2020 diện tích đất an ninh 46 ha, tăng thêm 5 ha so với năm 2010. Biến động tăng, giảm 

của đất đất an ninh nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất an ninh biến động giảm 14 ha, do chuyển sang sử 

dụng vào loại đất phi nông nghiệp khác.  

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất an ninh biến động tăng 19 ha, do đƣợc chuyển sang 

từ các loại đất sau: Đất trồng lúa; các loại đất phi nông nghiệp khác nhƣ: đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp; đất cơ sở hạ tầng... 

- Biến động sử dụng đất khu công nghiệp: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 601 ha đất khu 

công nghiệp, đến năm 2020 diện tích đất khu công nghiệp 1.107 ha, tăng thêm 506 ha so với 

năm 2010. Diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2020 tăng 506 ha so với năm 2010 là do thực 

hiện dự án Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hƣng. 

- Biến động sử dụng đất cụm công nghiệp: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 253 ha đất 

cụm công nghiệp, đến năm 2020 diện tích đất cụm công nghiệp 326 ha, tăng thêm 73 ha so với 

năm 2010 là do trong thời kỳ quy hoạch 2010-2020 đã thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với 

03 cụm công nghiệp lớn trên địa bàn Tỉnh nhƣ: Cụm công nghiệp Yên Dƣơng tại xã Yên 

Dƣơng, huyện Ý Yên, Trong thời kỳ 2010-2020 mới thực hiện cho thuê đất để Công ty cổ phần 

xây dựng Đại Phong thực hiện dự án Cụm CN Yên Dƣơng với diện tích 46,9 ha; cụm công 

nghiệp Xuân Tiến tại huyện Xuân Trƣờng, cụm công nghiệp Thịnh Lâm tại huyện Giao Thủy. 

- Biến động sử dụng đất phát triển hạ tầng: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 22.157 ha đất 

cơ sở hạ tầng, đến năm 2020 diện tích đất cơ sở hạ tầng là 27.004 ha, tăng 4.847 ha so với năm 

2010. Biến động tăng, giảm của đất cơ sở hạ tầng nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất cơ sở hạ tầng biến động giảm do chuyển sang sử 

dụng vào loại đất nông nghiệp nhƣ: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất cây lâu năm; 

đất rừng phòng hộ; đất ở nông thôn; đất ở đô thị; đất quốc phòng; đất an ninh và một số loại đất 

phi nông nghiệp khác. 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất cơ sở hạ tầng biến động tăng do đƣợc chuyển sang 

từ các loại đất sau: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng 

đặc dụng; đất ở nông thôn; đất ở đô thị và một số loại đất phi nông nghiệp khác. 

- Biến động sử dụng đất ở tại nông thôn: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 9.397 ha đất ở 

nông thôn, đến năm 2020 diện tích đất ở nông thôn 9.828 ha, tăng thêm 432 ha so với năm 2010. 

Biến động tăng, giảm của đất ở nông thôn nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất ở nông thôn biến động giảm 415 ha, do chuyển sang 

sử dụng vào loại đất sau: Đất lúa; đất ở tại đô thị; đất quốc phòng; đất xây dựng công trình sự 

nghiệp; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất cơ sở hạ tầng. 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất ở nông thôn biến động tăng 847 ha, do đƣợc chuyển 
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sang từ các loại đất sau: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất cây lâu năm; đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất cơ sở hạ tầng. 

- Biến động sử dụng đất ở tại đô thị: Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 1.336 ha đất ở đô thị, 

đến năm 2020 diện tích đất ở đô thị 1.638 ha, tăng thêm 302 ha so với năm 2010. Biến động 

tăng, giảm của đất ở đô thị nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất ở đô thị biến động giảm 99 ha, do chuyển sang sử 

dụng vào loại đất sau: Đất lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm ; đất xây 

dựng công trình sự nghiệp; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất cơ sở hạ tầng…  

+ Giai đoạn 2010-2020 diện tích đất ở đô thị biến động tăng 400 ha, do đƣợc chuyển sang 

từ các loại đất sau: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất cây lâu năm; đất ở đô thị; đất 

xây dựng công trình sự nghiệp và các công trình phi nông nghiệp khác. 

- Biến động sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Năm 2010, Tỉnh 

Nam Định có 221 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp đến năm 2020 diện tích 

đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là 219 ha, giảm 2 ha so với năm 2010. 

c) Biến động sử dụng đất chưa sử dụng 

Năm 2010, Tỉnh Nam Định có 4.217 ha đất chƣa sử dụng, đến năm 2020 diện tích đất 

chƣa sử dụng còn 3.176 ha, giảm 1.041 ha so với năm 2010. Nguyên nhân chủ yếu do nhân dân 

đã khai hoang mở rộng đƣa đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng cho các mục đích sản xuất nông 

nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. 

d) Xu thế biến động đất đai thời kỳ 2011-2020 

Từ kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cho thấy biến 

động đất đai theo xu thế sau: 

- Đất nông nghiệp tăng thêm so với quy hoạch đƣợc duyệt do trong thời kỳ quy hoạch đã 

chuyển phần lớn đất chƣa sử dụng để đƣa vào sử dụng. 

- Đất phi nông nghiệp tăng lên cùng với quá trình gia tăng dân số tự nhiên và sự phát triển 

cơ sở sản xuất kinh doanh thƣơng mại dịch vụ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ giao thông thủy lợi và 

các công trình xây dựng khác,… 

- Đất chƣa sử dụng giảm dần do khai thác đƣa vào sử dụng cho các mục đích nông 

nghiệp và phi nông nghiệp. 

Trong những năm tới cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trƣờng, công 

nghiệp hóa, đô thị hóa, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành sẽ tăng mạnh. Yêu cầu đặt ra là phải 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để vừa bảo vệ nghiêm ngặt vùng đất trồng lúa năng suất cao 

vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng đất vào các mục đích khác cho phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất. 

Việc chuyển mục đích, đặc biệt là đất trồng lúa nƣớc, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

đã tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh, 

văn bản chấp thuận của Thủ tƣớng Chính phủ theo quy định. 

2.5.2 Hiệu quả sử dụng đất 

2.5.2.a. Hiệu quả kinh tế 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh theo hƣớng công nghiệp hóa và hiện đại hóa 

những năm qua đã kéo theo việc thay đổi rất lớn trong bố trí sử dụng các loại đất.  
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- Diện tích đất nông nghiệp (trong đó có đất trồng lúa) đã phải chuyển một phần để xây 

dựng phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cƣ, công tác an ninh, quốc phòng và xây dựng kết 

cấu hạ tầng,…; việc khai hoang cải tạo đất chƣa sử dụng, mở rộng diện tích đất sản xuất nông, 

lâm nghiệp cũng góp phần bổ sung phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất phi nông 

nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, góp phần tác động tích cực đến môi trƣờng sinh thái cũng nhƣ 

sinh kế của một bộ phận ngƣời dân. Diện tích đất nông nghiệp của Tỉnh trong giai đoạn qua 

đƣợc sử dụng hiệu quả; năng suất các loại cây trồng, vật nuôi và giá trị sản phẩm đều tăng, đáp 

ứng đủ nhu cầu lƣơng thực tại chỗ cho nhân dân. 

- Đất phi nông nghiệp tăng đáng kể so với 2010 đã góp phần làm cho diện mạo các khu 

đô thị, khu dân cƣ ngày càng khang trang hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình 

phúc lợi công cộng ngày càng hoàn thiện. Một số khu, cụm công nghiệp đã hình thành và tiếp 

tục đƣợc mở rộng không những góp phần tăng thu ngân sách cho địa phƣơng, mà còn thu hút 

một lực lƣợng lớn lao động dƣ thừa ở nông thôn. Đất đai trên địa bàn Tỉnh ngày càng đƣợc quản 

lý, khai thác triệt để và có hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội. Quỹ đất phát triển khu, cụm công nghiệp, đất giao thông, đất ở, đất có di tích lịch 

sử - văn hóa, đất tôn giáo,… tăng mạnh trong những năm qua góp phần đẩy nhanh tiến trình 

công nghiệp hóa, đô thị hóa ở địa phƣơng. Nhiều tuyến đƣờng, cầu huyết mạch đƣợc xây dựng 

và hoàn thành đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Tỉnh phát triển, đồng thời giải quyết một số 

lƣợng lớn việc làm cho ngƣời dân, liên kết giữa Tỉnh Nam Định với các Tỉnh trong vùng và cả 

nƣớc ngày càng đƣợc gắn kết sâu rộng hơn. 

- Đất chƣa sử dụng giảm cho thấy quan điểm khai thác, sử dụng đất triệt để đã đƣợc triển 

khai thực hiện nghiêm túc. Việc khai thác quỹ đất chƣa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích 

nông nghiệp, phi nông nghiệp đã góp phần mở rộng diện tích đất đáp ứng cho mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

- Thực hiện giao đất sản xuất nông nghiệp ổn định cùng với các chính sách đẩy mạnh sản 

xuất hàng hóa đã làm cho nông dân năng động hơn, bố trí hợp lý cơ cấu cây trồng, vật nuôi... 

- Diện tích đất dành cho mở rộng du lịch trên địa bàn Tỉnh Nam Định trong những năm 

gần đây luôn đƣợc quan tâm và phát triển. Đặc biệt là diện tích đất thƣơng mại, dịch vụ nhƣ các 

khu resot, nhà hàng, khách sạn, điểm bán hàng, phục vụ cho nhu cầu du lịch đang ngày càng 

phát triển nhƣ hiện nay.  

- Việc bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, 

dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới cơ sở hạ tầng các khu dân cƣ đô thị, nông thôn đã tạo điều 

kiện cho nền kinh tế phát triển với tốc độ tăng khá. 

2.5.2.b.Hiệu quả xã hội 

Nam Định là một trong những Tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, phần lớn ngƣời dân 

trong Tỉnh vẫn lấy sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo, nên vấn đề hiệu quả về mặt xã 

hội luôn đƣợc quan tâm sâu sắc đó là đảm bảo an ninh lƣơng thực, giải quyết việc làm cho ngƣời 

lao động, nâng cao mức sống của ngƣời nông dân... 

Với việc dành quỹ đất cho xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội đang dần đƣợc đầu tƣ 

xây dựng giúp cho việc giao lƣu của ngƣời dân thuận tiện hơn và ngƣời dân đƣợc hƣởng thụ 

những lợi ích từ cơ sở hạ tầng đem lại, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân. 
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2.5.2.c.Hiệu quả môi trường 

Nam Định có môi trƣờng sinh thái đa dạng nhƣng do quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

nhanh trong những năm qua, đã dẫn đến việc khai thác sử dụng đất cho các mục đích dân sinh, 

kinh tế với cƣờng độ ngày càng cao. Điều này đã tác động không nhỏ tới môi trƣờng tự nhiên 

của Tỉnh, làm cho đất đai có xu hƣớng suy thoái, nguồn nƣớc bị ô nhiễm. 

Trong nông nghiệp việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học làm cho môi 

trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc có nguy cơ bị ô nhiễm; việc khai thác các loại tài nguyên chƣa thực 

sự đƣợc kiểm soát chặt chẽ, quá trình xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, phát triển đô 

thị, khu, cụm công nghiệp, làng nghề,... cũng làm suy giảm môi trƣờng. 

Ở nông thôn nhiều nơi còn thiếu nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh, thiếu các khu vực thu gom, 

chôn lấp, xử lý rác thải. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra, hƣớng dẫn không làm đƣợc 

thƣờng xuyên; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Môi trƣờng chƣa kịp thời và kiên 

quyết nên không có tác dụng răn đe.  

Trong thời gian tới vấn đề đặt ra là phải quản lý và kiểm tra thƣờng xuyên ở các khu vực 

đô thị, khu, cụm công nghiệp và làng nghề, các khu vực sản xuất nông lâm nghiệp sử dụng nhiều 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nâng nhanh độ che phủ của rừng và tăng cây xanh ở các đô 

thị, khu công nghiệp. Chống thoái hóa đất, chống ô nhiễm nguồn nƣớc, chống bụi không khí. 

Cần triển khai nghiên cứu và tìm giải pháp hữu hiệu để giải quyết tốt môi trƣờng đô thị, khu, 

cụm công nghiệp tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề, xây dựng các bãi chứa 

rác ở đô thị và nông thôn, xử lý chất thải rắn, nƣớc thải ở các khu công nghiệp. 

2.5.3 Về thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

2.5.3.a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-

2015) Tỉnh Nam Định đƣợc Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 

09/01/2013, UBND Tỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng cho UBND các huyện, 

thành, thị để tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định. 

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ cuối (2016-2020) Tỉnh Nam Định đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định, 

đƣợc Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26/12/2017, UBND Tỉnh đã 

phân khai chính thức các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Tỉnh 

Nam Định cho các huyện, thành phố thực hiện, làm căn cứ để thẩm định, trình UBND Tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện theo quy định pháp luật. 

Qua việc theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tƣ trên địa bàn Tỉnh, qúa trình chuyển 

đổi mục đích sử dụng các loại đất trong giai đoạn 2011 - 2020, có thể nhận thấy kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) Tỉnh Nam Định 

(theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (2016 - 2020) Tỉnh Nam Định) nhƣ sau: 

Bảng 59: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước  của Tỉnh Nam Định  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

đƣợc duyệt  

Kết quả thực hiện 

Diện tích So sánh 
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135/NQ-

CP (ha) 

(ha) Tăng (+), 

giảm (-)  

ha 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Đất nông nghiệp; Trong đó: NNP 107.655 111.668 4.013 103,73 

1.1 Đất trồng lúa LUA 65.438 74.389 8.951 113,68 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc LUC 64.283 71.899 7.616 111,85 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.424 6.834 1.410 126,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.294 8.483 189 102,28 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.735 1.978 243 114,03 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.857 1.081 -1.776 37,83 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX    0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 20.940 17.314 -3.626 82,69 

1.8 Đất làm muối LMU 550 663 113 120,55 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 59.799 52.038 -7.761 87,02 

2.1 Đất quốc phòng CQP 261 148 -113 56,87 

2.2 Đất an ninh CAN 68 46 -22 66,94 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 2.082 1.107 -975 53,19 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 506 326 -180 64,37 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 901 293 -608 32,54 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3.465 1.366 -2.099 39,43 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS    0,00 

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh DHT 28.849 27.004 -1.845 93,60 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 434 372 -62 85,74 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 143 104 -39 73,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1.115 758 -357 68,00 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 546 74 -472 13,49 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 598 669 70 111,73 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 2.074 2.030 -44 97,89 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 329 217 -112 65,96 

2.9 Đất có di tích, danh thắng DDT 162 62 -100 38,36 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 10.288 9.828 -459 95,53 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 2.076 1.638 -438 78,90 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 244 202 -42 82,80 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 21 17 -4 82,79 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   0 0,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 688 3.176 2.488 461,39 

a). Đất nông nghiệp:  

Đất nông nghiệp đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 107.655 ha, kết quả thực hiện 

đến năm 2020 là 111.668 ha, đạt 103,73% so với kế hoạch đƣợc duyệt, trong đó:  

- Đất trồng lúa: Đất trồng lúa đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 65.438 ha, kết quả 

thực hiện đến năm 2020 là 74.389 ha, đạt 113,68% so với kế hoạch đƣợc duyệt. Trong đó đất 

chuyên trồng lúa nƣớc đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 64.283,00 ha, thực hiện đến năm 

2020 là 71.899 ha, đạt 111,85% so với kế hoạch đƣợc duyệt. Đất trồng lúa ở Nam Định không 

những không giảm theo chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt mà còn tăng diện tích. Diện 

tích đất trồng lúa tăng cho thấy Tỉnh Nam Định đã quan tâm bảo vệ đất chuyên trồng lúa cũng 

nhƣ rất cân nhắc khi chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang các mục đích khác. Ngoài ra, còn có 

nguyên nhân là do trong kỳ quy hoạch két quả chuyển đổi đầu tƣ xây dựng phát triển kinh tế - xã 

hội (phát triển các khu, cụm công nghiệp) và kết quả đầu tƣ cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, y 

tế, giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao…) trên địa bàn Tỉnh chƣa đạt hiệu quả cao nhƣ phƣơng án 
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điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đề ra. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Đất cây hàng năm khác đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 

2020 là 5.424 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 6.834 ha, thực hiện cao hơn 1.410 ha và đạt 

126% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. 

- Đất trồng cây lâu năm: Đất trồng cây lâu năm đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 

8.294 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 8.483 ha, vƣợt 189 ha và đạt 102,28% so với chỉ 

tiêu Nghị quyết số 135/NQ-CP xét duyệt. 

- Đất rừng phòng hộ: Đất rừng phòng hộ đƣợc Chính phủ phê duyệt theo Nghị Quyết số 

135/NQ-CP ngày 26/12/2017 đến năm 2020 là 1.735 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1.978 ha, 

đạt 114,03% so với kế hoạch đƣợc duyệt.  

- Đất rừng đặc dụng: Đất rừng đặc dụng đƣợc Chính phủ phê duyệt theo Nghị Quyết số 

135/NQ-CP ngày 26/12/2017 đến năm 2020 là 2.857 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

1.081 ha, diện tích thực hiện thấp hơn diện tích đƣợc duyệt 1.776 ha và 37,83% so với chỉ tiêu 

đƣợc duyệt. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Đất nuôi trồng thủy sản đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 

là 20.940 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 17.314 ha, diện tích thực hiện thấp hơn diện tích 

đƣợc duyệt 3.625 ha, chỉ đạt 82,69% so với kế hoạch đƣợc duyệt. 

- Đất làm muối: Đất làm muối đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 550 ha, kết quả 

thực hiện đến năm 2020 là 663 ha, đạt 120,55% so với kế hoạch đƣợc duyệt. 

b). Đất phi nông nghiệp:  

Đất phi nông nghiệp đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 59.799 ha, kết quả thực hiện 

đến năm 2020 là 52.038 ha, đạt 87,02% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt, cụ thể kết quả thực hiện một 

số chỉ tiêu nhƣ sau:  

- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Thực hiện đƣợc 244,6/270 ha, đạt 90,49%.  

- Đất quốc phòng: Đất quốc phòng đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 261 ha, kết 

quả thực hiện đến năm 2020 là 148 ha, đạt 56,87% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. Nguyên nhân 

chƣa đạt là do một số công trình dự án chƣa bố trí đƣợc nguồn kinh phí thực hiện. Mới triển khai 

thực hiện đƣợc các công trình, dự án nhƣ: trụ sở Ban CHQS huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên, 

huyện Giao Thủy, trƣờng bắn Hải Hòa.... 

- Đất an ninh: Đất quốc phòng đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 68,00 ha, kết quả 

thực hiện đến năm 2020 là 46 ha, đạt 66,94% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. Nguyên nhân kết quả 

thực hiện chỉ tiêu đất an ninh chƣa đạt là do một số công trình dự án chƣa bố trí đƣợc nguồn kinh 

phí thực hiện. Mới triển khai thực hiện đƣợc các công trình, dự án nhƣ: Đồn công an thị trấn 

Rạng Đông, Trung tâm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong khu công 

nghiệp Bảo Minh... 

- Đất khu công nghiệp: Đất khu công nghiệp đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 

2082 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1.107 ha, đạt 53,19% so với kế hoạch đƣợc duyệt. Nguyên 

nhân chƣa kết quả thực hiện chỉ tiêu đất khu công nghiệp chƣa đạt là do một số khu công nghiệp 

chƣa kêu gọi đƣợc vốn đầu tƣ thực hiện, kết quả triển khai thực hiện các khu công nghiệp cụ thể 

nhƣ sau: (1) Khu công nghiệp Hòa Xá diện tích đƣợc duyệt là 327 ha, đến năm 2020 diện tích đã 

thực hiện 285,37 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; (2) Khu công nghiệp Mỹ Trung diện tích đƣợc 
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duyệt là 150 ha, đến năm 2020 diện tích đã thực hiện 148,15 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 28,39%; (3) 

Khu công nghiệp Dệt may Rạng đông diện tích đƣợc duyệt là 600 ha, đến năm 2020 diện tích đã 

thực hiện 503,38 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 10,63%; (4) Khu công nghiệp Mỹ Thuận diện tích đƣợc 

duyệt là 200 ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện, mới ; (5) Khu công nghiệp Hồng Tiến 

diện tích đƣợc duyệt là 114 ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện; (6) Khu công nghiệp 

Trung Thành diện tích đƣợc duyệt là 200 ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện; (7) Khu 

công nghiệp Xuân Kiên diện tích đƣợc duyệt là 200 ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện; 

(8) Khu công nghiệp Việt Hải đƣợc duyệt là 100 ha, đến năm 2020 chƣa triển khai thực hiện. 

- Đất cụm công nghiệp: Đất cụm công nghiệp đƣợc duyệt đến năm 2020 là 506 ha, kết 

quả thực hiện đến năm 2020 là 326 ha, đạt khoảng 64,37% so với với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc 

duyệt, diện tích thực hiện thấp hơn 180 ha. Nguyên nhân kết quả thực hiện chỉ tiêu đất cụm công 

nghiệp đạt tỷ lệ thấp so với kết quả đƣợc duyệt do: Ngân sách hạn hẹp, việc kêu gọi chủ đầu tƣ 

kinh doanh hạ tầng khó khăn, quy trình xem xét dự án thành lập mới chặt trẽ, chính sách hỗ trợ 

về xây dựng cụm công nghiệp đã hết hiệu lực... Kết quả mới triển khai thực hiện đƣợc một số 

công trình nhƣ: Cụm công nghiệp Yên Dƣơng, cụm công nghiệp Kamfung Quất Lâm,... 

- Đất thƣơng mại dịch vụ: Đất thƣơng mại dịch vụ đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 

là 901 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 292 ha, đạt 32,40% so với với chỉ tiêu kế hoạch 

đƣợc duyệt, diện tích thực hiện thấp hơn diện tích đƣợc duyệt 608 ha.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đƣợc Chính 

phủ duyệt đến năm 2020 là 3.465,02 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1.366,12 ha, đạt 39,43% so 

với với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt, diện tích thực hiện thấp hơn diện tích đƣợc duyệt 2.098 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng: Đất phát triển hạ tầng đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 

28.849 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 27.004 ha, đạt 93,60 % so với kế hoạch đƣợc 

duyệt. Kết quả thực hiện trong kỳ quy hoạch Tỉnh Nam Định triển khai thực hiện và đƣa vào sử 

dụng đƣợc một số công trình hạ tầng nhƣ: Mở rộng, xây dựng mới các công trình hạ tầng phục 

vụ khu nông thôn mới; Thu hồi giải phóng mặt bằng các tuyến đƣờng trọng điểm của Tỉnh nhƣ 

đƣờng kinh tế ven biển, đƣờng Tân Phong, TL 487B, TL 489 C, TL 485B, TL 488B, TL 488 C. 

Nâng cấp hệ thống đê tả, hữu sông Sò, Đầu tƣ tu bổ nâng cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê 

biển huyện Nghĩa Hƣng; Nâng cấp một số đoạn đê kè xung yếu thuộc tuyến đê biển, Tỉnh hệ 

thống Kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ; dự án xử lý đê, kè Quy Phú tƣơng ứng từ 

K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực; dự án xử lý cấp bách các công trình 

đê biển của Tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hƣởng của bão, lũ năm 2017; hệ thống công trình 

phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào thành phố Nam Định, trong đó:  

(1) Đất xây dựng cơ sở văn hóa thực hiện đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 434 ha, 

thực hiện đến năm 2020 là 372 ha, đạt 85,74% so với kế hoạch đƣợc duyệt. (2) Đất xây dựng cơ 

sở y tế thực hiện đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 143 ha, thực hiện đến năm 2020 là 104 

ha, đạt 73 % so với kế hoạch đƣợc duyệt.  

(3) Đất xây dựng cơ sở giáo dục đạo tạo thực hiện đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 

là 1.115 ha, thực hiện đến năm 2020 là 758 ha, đạt 68 % so với kế hoạch đƣợc duyệt. Nguyên 

nhân đất cơ sở giáo dục đào tạo đạt chƣa cao do các trƣờng học đều xây dựng trƣờng lớp học cao 

tầng nên tiết kiệm đƣợc diện tích sử dụng đất.  

(4) Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 546 ha, 
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thực hiện đến năm 2020 là 74 ha, đạt 13,49% so với kế hoạch đƣợc duyệt; (5) Đất có di tích lịch 

sử danh thắng đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 162 ha, đã thực hiện đến năm 2020 là 62 

ha, đạt 38,36% so với với kế hoạch đƣợc duyệt. Nguyên nhân đất có di tích lịch sử đạt thấp là do 

kiểm kê năm 2019 xác định lại loại đất, đƣa về đúng đất tôn giáo, tín ngƣỡng;  

(6) Đất bãi thải, xử lý chất thải đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 329,00 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 217 ha, đạt 65,96% so với kế hoạch đƣợc duyệt. Nguyên nhân chƣa đạt 

chỉ tiêu phê duyệt do hiện nay, trên địa bàn Tỉnh còn lại một số xã chƣa có bãi thải và xử lý chất 

thải, các địa phƣơng cũng đã bố trí địa điểm, xây dựng quy hoạch sơ đồ bãi xử lý rác tập trung 

nhƣng do chƣa bố trí đƣợc vốn để triển khai. Hơn nữa một số xã xây dựng lò đốt rác tập trung 

nên diện tích đất bãi thải xử lý chất thải sử dụng tiết kiệm hơn so với phƣơng án đƣợc duyệt. Các 

công trình đã thực hiện đƣợc trong kỳ quy hoạch gồm: Bãi xử lý rác thải thành phố Nam Định, 

tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. 

- Đất ở tại đô thị: Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 2.076 ha, kết quả thực hiện đến năm 

2020 là 1.638 ha, đạt 78,90% so với kế hoạch đƣợc duyệt. Nguyên nhân kết quả thực hiện quy 

hoạch đất ở đô thị chƣa đạt cao do: Thị trƣờng bất động sản trầm lắng, ảnh hƣởng đến tiến độ 

đấu giá đất; Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ngƣời nghèo đô thị khó tiếp cận đƣợc vì vốn 

bỏ ra là rất lớn; Việc tăng chỉ tiêu đất ở đô thị một phần là do nhu cầu đất ở của ngƣời dân và 

chuyển từ đất ở nông thôn khi thành lập các thị trấn chƣa thực hiện. 

- Đất ở tại nông thôn đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 10.288 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 9.828 ha, đạt 95,53% so với kế hoạch đƣợc duyệt. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 244 ha, thực hiện 

đến năm 2020 là 202 ha, đạt 82,80% so với kế hoạch đƣợc duyệt. Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 là 21 ha, thực hiện đến năm 2020 là 17 ha, đạt 

82,79% so với kế hoạch đƣợc duyệt 

c). Đất chưa sử dụng:  

Đất chƣa sử dụng đƣợc Chính phủ duyệt đến năm 2020 còn lại là 688 ha, kết quả thực 

hiện đến năm 2020 đất chƣa sử dụng còn 3.176 ha, chƣa đƣa vào sử dụng so với phƣơng án 

đƣợc duyệt 2.488 ha. 

Kết quả khai thác, chuyển diện tích đất chƣa sử dụng vào sử dụng đạt kết quả thấp do một 

số công trình dự án do thiếu vốn chƣa thực hiện đƣợc, do sự bồi đắp ven biển thuộc huyện Giao 

Thuỷ; do một số dự án thu hồi GPMB trên địa bàn Tỉnh đã thu hồi đất nhƣng chƣa đƣợc giao, 

thuê đất để thực hiện dự án và do xác định lại loại đất theo quy định của Thông tƣ 27/2018/TT-

BTNMT theo đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất. 

2.5.3.b. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Theo Nghị quyết Chính Phủ phê duyệt cho phép chuyển mục đích đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án là 12.755 ha, kết quả thực hiện đƣợc 

3.733 ha đạt 29,27 % kết quả đƣợc duyệt, trong đó: 

a). Nhóm đất nông nghiệp:  

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 9.531 ha; kết quả thực hiện 1.944 ha, đạt 

20,40% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. Việc thực hiện không đạt kế hoạch do một số công trình dự 

án chƣa thực hiện đƣợc do chƣa bố trí đƣợc nguồn kinh phí.. 
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 - Đất trồng cây hàng năm khác: Theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đất 

trồng cây hàng năm khác đƣợc phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 1.126ha; kết 

quả thực hiện 226 ha, đạt 20,03% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. Việc thực hiện không đạt kế hoạch 

do các công trình dự án chƣa thực hiện đƣợc vì chƣa bố trí đƣợc nguồn kinh phí. 

 - Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 251 ha; kết quả thực hiện 62 ha, 

đạt 24,54% so với quy hoạch đƣợc duyệt. 

 - Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 197 ha; kết quả đến năm 2020 chƣa 

thực hiện chuyển chỉ tiêu đất rừng phòng hộ. Từ năm 2010 đến năm 2020, toàn Tỉnh trồng đƣợc 

699.25 ha rừng đặc dụng, phòng hộ. 

 - Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 1.539 ha; kết quả thực hiện 1.432 

ha, đạt 93,02% so với quy hoạch đƣợc duyệt... 

 - Đất làm muối: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 95 ha; kết quả thực hiện 9 ha, đạt 9,53% so 

với quy hoạch đƣợc duyệt. 

b) Kết quả chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp đƣợc Chính Phủ cho phép chuyển là 12.007 ha; thực hiện 

đƣợc 1.107 ha đạt 9,22 % so với quy hoạch đƣợc duyệt, trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 89 ha, 

kết quả thực hiện 7 ha, đạt 7,36% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 4.409 

ha; thực hiện 726ha, đạt 16,46% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu đƣợc phép 

chuyển là 576 ha; thực hiện 70 ha, đạt 12,21% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. 

- Các chỉ tiêu đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng; Đất 

rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng trong phƣơng án điều chỉnh quy 

hoạch đều đƣợc phê duyệt diện tích đƣợc phép chuyển lần lƣợt là 122 ha và 427 ha. Tuy nhiên, 

trong kỳ quy hoạch cả 2 loại rừng đều chƣa thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng 

c). Nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở:  

- Theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển 

sang đất ở đƣợc Chính Phủ cho phép chuyển là 148 ha; kết quả thực hiện đƣợc 74,91 ha đạt 

50,66% so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. 

d). Đất chưa sử dụng:  

(1). Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: Theo chỉ tiêu chuyển 

mục đích đƣợc duyệt, đất chƣa sử dụng đƣợc chuyển sang đất nông nghiệp là 3.165 ha; thực 

hiện đến năm 2020 đã chuyển đƣợc 59 ha, chƣa thực hiện 3.105 ha so với chỉ tiêu đƣợc giao, cụ 

thể: 

- Đất trồng lúa: Theo chỉ tiêu chuyển mục đích đƣợc duyệt, đất chƣa sử dụng đƣợc 

chuyển sang đất trồng lúa là 34 ha; thực hiện đến năm 2020 đã chuyển đƣợc 0,27 ha, chƣa thực 

hiện 33,98 ha so với chỉ tiêu đƣợc giao.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chính phủ giao trong kỳ quy hoạch 2011 - 2020, Tỉnh 
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Nam Định cần khai thác 370 ha đất chƣa sử dụng đƣa vào trồng cây hàng năm khác; thực hiện 

đến năm 2020 mới khai thác đƣợc 9 ha, chƣa thực hiện 361 ha so với chỉ tiêu đƣợc giao. 

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu đƣợc phép chuyển là 10 ha, đến năm 2020 chƣa thực 

hiện đƣợc theo phƣơng án quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu Chính phủ giao cần khai thác 1.247 ha đất chƣa sử dụng 

vào trồng rừng phòng hộ; thực hiện đến năm 2020 mới khai thác đƣợc 26 ha, chƣa thực hiện 

khai thác 1.221 ha so với chỉ tiêu đƣợc giao. 

- Đất rừng phòng đặc dung: Chỉ tiêu Chính phủ giao cần khai thác 202 ha, đến năm 2020 

chƣa thực hiện đƣợc theo phƣơng án quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Chỉ tiêu Chính phủ giao cần khai thác 1.286 ha đất chƣa sử dụng vào nuôi trồng thủy 

sản; thực hiện đến năm 2020 mới khai thác đƣợc 16 ha, chƣa thực hiện khai thác 1.270 ha so với 

chỉ tiêu đƣợc giao. 

(2) Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: Theo Nghị quyết 

số 135/NQ-CP, Chính phủ giao Tỉnh Nam Định đến năm 2020 cần khai thác 1.052 ha đất chƣa 

sử dụng đƣa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp là; thực hiện đến năm 2020 đã khai 

thác đƣợc 210 ha, chƣa thực hiện 842 ha so với chỉ tiêu đƣợc giao. 

2.6. Hiện trạng hệ thống Đô thị và Dân cƣ Nông thôn 

2.6.1. Hiện trạng mạng lƣới và phân cấp đô thị: 

a). Số lượng và phân loại cấp đô thị : 

Tính đến năm 2021 toàn Tỉnh đã có 17 đô thị, trong đó 01 đô thị loại I là thành phố Nam 

Định; 01 đô thị loại IV là Thị trấn Thịnh Long; 15 đô thị loại V là Thị trấn Mỹ Lộc, Thị trấn Yên 

Định, Thị trấn Cồn, Thị trấn Rạng Đông, Thị trấn Quỹ Nhất, Thị trấn Liễu Đề, Thị trấn Quất 

Lâm, Thị trấn Ngô Đồng, Thị trấn Cổ Lễ, Thị trấn Cát Thành, Thị trấn Ninh Cƣờng, Thị trấn 

Xuân Trƣờng, Thị trấn Lâm, Thị trấn Gôi, Thị trấn Nam Giang. Các đô thị này có vai trò thúc 

đẩy sự đô thị hóa và phát triển các vùng phụ cận cũng nhƣ toàn Tỉnh 

Bảng 60. Hệ thống và phân cấp đô thị 

ST

T 
Tên đơn vị hành chính Chức năng 

Cấp 

đô 

thị 

Diện 

tích 

(Km2) 

Dân số 

(Ngƣời) 

1 TP Nam Định Tỉnh lỵ; TT kinh tế, văn hóa xã hội, Tỉnh.; vùng  I 46,41 236.407 

2 TT Thịnh Long (Hải Hậu) TT kinh tế, văn hóa – xã hội; & du lịch biển IV 15,27 13.074 

3 TT Yên Định (Hải Hậu)  Huyện lỵ, TT  hành chính – kinh tế, văn hóa – xã hội. V 1,715 5.488 

4 Thị trấn Cồn (Hải Hậu) TT kinh tế, văn hóa, thƣơng mai dịch vụ của huyện. V 2,17 6.701 

5 TT Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) Huyện lỵ, TT hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội  V 5,25 5.059 

6 TT Rạng Đông (Nghĩa Hƣng) TT kinh tế, văn hóa – xã hội ; CN & du lịch biển V 13,3 8.402 

7 TT Liễu Đề (Nghĩa Hƣng) Huyện lỵ,  TT kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội,  V 4,32 7.123 

8 TT Quỹ Nhất (Nghĩa Hƣng) TT kinh tế - văn hóa – xã hội của huyện. V 5,54 6.225 

9 TT Quất Lâm (Giao thủy) TT kinh tế - văn hóa – xã hội  & Du lịch biển V 7,913 10.680 

10 TT Ngô Đồng (Giao thủy) Huyện lỵ, TT  kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội  V 2,784 6.583 

11 Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) Huyện lỵ, TT hành chính – kinh tế,  văn hóa, xã hội  V 4,93 -? 

12 TT Cát Thành (Trực Ninh) TT  kinh tế, văn hóa – xã hội  V 8,3 -? 

13 TT Ninh Cƣờng (Trực Ninh) TT kinh tế, văn hóa – xã hội  V 7,41 -? 

14 TT Xuân Trƣờng (Xuân trƣờng) Huyện lỵ, TT chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội  V 6,41 8.183 

15 TT Lâm (Ý Yên) Huyện lỵ, TT kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội  V 6,86 14.580 

16 TT Gôi (Vụ Bản) Huyện lỵ. TT kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội  V 4,75 7..341 
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17 TT Nam Giang (Nam Trực)  Huyện lỵ, TT kinh tế - văn hóa – chính trị của huyện. V 7,02 17.935 

(Dữ liệu từ Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định năm 2020) 

Tỉnh Nam Định đã chủ động thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị bền 

vững trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đảm bảo đầy đủ và 

quản lý bền vững tài nguyên nƣớc và hệ thống vệ sinh cho các đô thị; quản lý xây dựng cơ sở hạ 

tầng có khả năng chống chịu cao; phát triển đô thị theo hƣớng bền vững, có khả năng ứng phó 

với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trƣờng sống và làm việc an toàn.  

b). Đặc điểm phân bố đô thị: 

Các đô thị trên địa bàn Tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu đƣợc phân bố dải đều, 

phát triển còn mang tính tự phát từ các cụm điểm dân cƣ nông thôn, bám theo các trục quốc lộ, 

Tỉnh lộ và huyện lộ; Mật độ phân bố 10,2 đô thị/1000km
2
 (mật độ này là khá dày; trung bình 

mỗi huyện là từ 2-3 đô thị /huyện); phân bố với cự ly trung bình khoảng 20km/đô thị; đặc biệt ở 

khu vực các huyện Xuân trƣờng, Giao thủy, Trực ninh các đô thị (thị trấn) chỉ cách nhau khoảng 

từ 5-7 km. Cấu trúc các đô thị phần lớn theo hƣớng phát triển hƣớng tâm với 1 trung tâm lớn 

(Big Centr) và các trung tâm này thƣờng là giao lộ giao thông liên vùng nên khi phát triển quy 

mô sẽ rất ảnh hƣởng đến chất lƣợng đô thị (sinh thái, dịch vụ, di chuyển). Phần lớn các đô thị 

trong Tỉnh đƣợc hình thành và phát triển chủ yếu dựa trên cơ sở chức năng hành chính và mức 

độ tập trung đân cƣ trên địa bàn mà nên; trong đó ít có sự nghiên cứu sâu về  tính chất tiền đề và 

động lực hình thành chuyên ngành (nhƣ CN, Du lịch và Dịch vụ) làm nền tảng hình thành và 

phát triển; điều này cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng còn thấp nên sức hút của đô thị chƣa 

cao; ảnh hƣởng tới tốc độ đô thị hoá và quy mô phát triển đô thị. 

Hiện tại ngoài thành phố Nam Định có quy mô dân số tƣơng khá lớn (hơn 50 vạn dân), 

đƣợc quy hoạch bài bản và xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ khá tốt; đây là tiêu biểu cho diện 

mạo về đô thị của Tỉnh; còn lại các thị trấn phần lớn là quy mô nhỏ, sức phát triển kém, hệ thống 

giao thông giản đơn, chất lƣợng thấp, việc cung cấp dịch vụ nhƣ điện, nƣớc sạch còn khó khăn, 

diện mạo kiến trúc còn nghèo nàn, một số bộ phận dân cƣ đô thị còn sinh hoạt theo kiểu làng xã 

nông thôn. Ngoài ra, còn có một số khu đô thị nhỏ mới đƣợc hình thành nhƣng xây dựng chƣa 

đồng bộ; dân số với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong đô thị thấp, đây là một khó khăn lớn 

trong việc nâng cao chất lƣợng đô thị và hạn chế khả năng phát triển đô thị. Nhìn chung các đô 

thị chƣa phát huy đƣợc vai trò làm động lực phát triển vùng và tiểu vùng, chƣa tạo ra bản sắc đô 

thị riêng của từng đô thị. 

c). Tỷ lệ đô thị hóa và chất lượng đô thị: 

- Về tỷ lệ đô thị hóa: Theo thống kê năm 2020, dân số toàn Tỉnh Nam Định là 1.780.333 

ngƣời, dân số đô thị là 360.866 ngƣời, Tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,3%, thấp hơn so với tỷ lệ đô thị hóa 

toàn quốc (33,6%). Khu vực có tốc độ đô thị hoá cao: Là khu vực có nhiều đô thị quan trọng của 

Tỉnh, dọc theo QL21, QL10 - đây là trục động lực phát triển chính của Tỉnh Nam Định. Bao 

gồm các đô thị có mật độ theo thứ tự là thành phố Nam Định, thị trấn Cổ Lễ, Xuân Trƣờng, Quất 

Lâm, Rạng Đông, Quỹ Nhất.. Trên trục đô thị dọc QL 21, QL10 đã hình thành và xây dựng một 

số cụm, khu công nghiệp tập trung gần các đô thị lớn nhƣ KCN Bảo Minh, KCN Hồng Tiến, 

KCN Rạng Đông….  

- Về chất  lƣợng đô thị: Giai đoạn 2011-2015: Việc đầu tƣ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội 

cho đô thị luôn đƣợc Tỉnh quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, giai đoạn này là giai đoạn khó khăn do 
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vừa chịu ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, thắt chặt đầu tƣ công...nên nhìn chung diện 

mạo các đô thị chƣa có chuyển biến rõ rệt, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội chƣa đồng bộ. Tỷ lệ 

chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom ở đô thị 90%; tỷ lệ dân số đô thị đƣợc sử dụng nƣớc sạch 

100%, cây xanh công cộng 6-8%; chiếu sáng các tuyến đƣờng chính 85%. Tuy tỷ lệ đô thị hóa cao 

nhƣng đô thị chủ yếu chỉ đƣợc mở rộng quy mô do công nhận đô thị.   

Giai đoạn  2016 - 2020: Việc đầu tƣ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đã đƣợc quan tâm, đầu 

tƣ từ nguồn vốn ngân sách, ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn vốn huy động từ ngƣời dân. Riêng 

thành phố Nam Định, giai đoạn 2015 - 2020 đã huy động hơn 43 nghìn tỷ từ nguồn vốn xã hội hóa 

để xây dựng, chỉnh trang đô thị. Bộ mặt các đô thị đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ đô thị hóa đến 

thời điểm hiện nay đạt khoảng 20,3%; chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom ở đô thị  đạt 95%; tỷ lệ 

dân số đô thị đƣợc cấp nƣớc sạch trung bình đạt 99%, cây xanh công cộng 8-10%; chiếu sáng các 

tuyến đƣờng chính 90%. Hình 58: Bản đồ hệ thống đô thị Tỉnh Nam Định 

 

 

 

d). Về công tác quản lý quy hoạch 

- Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Tỉnh luôn đƣợc quan tâm, 

chỉ đạo quyết liệt từ các cấp, các ngành chức năng tập trung thực hiện, tạo cơ sở thu hút đầu tƣ phát 

triển, xây dựng đô thị. Ngày 31/12/2019, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 3023/QĐ-

UBND phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị Tỉnh Nam Định đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Hiện nay, Tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo tích cực thực hiện và hoàn thành nhiều đồ án 

quy hoạch trọng tâm. Trên cơ sở định hƣớng theo quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia; 

mạng lƣới đô thị Tỉnh, các quy hoạch chung các đô thị đã đƣợc lập mới, điều chỉnh, bổ sung theo 

quy định. Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050 đã đƣợc phê duyệt theo quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ. Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn các 
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huyện đến năm 2030. Các quy hoạch kết cấu hạ tầng khác của đô thị, nông thôn khác đƣợc Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan lồng ghép 

trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và từng bƣớc đƣợc triển khai thực hiện đầu 

tƣ xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, nông thôn theo từng giai đoạn.  

2.6.2. Hiện trạng phát triển các đô thị 

(1). Thành phố Nam Định  

Thành phố Nam Định nằm ở phía Bắc của Tỉnh Nam Định, là đô thị Tỉnh lỵ và là trung 

tâm của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng và có vị trí chiến lƣợc quan trọng trong khu vực 

Đồng bằng sông Hồng.cách thủ đô Hà Nội 90km về phía Tây Bắc. Là một trong những thành 

đƣợc hình thành và phát triển sớm (từ cuối thế kỷ 19); đƣợc công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại I 

vào tháng 11/2011; trên cơ sở  toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Nam Định. Giao thông qua 

thành phố thuận tiện với các tuyến quốc lộ nhƣ QL21, QL21B, QL10, tuyến đƣờng sắt Bắc – 

Nam;  

 - Tính chất đô thị: Là đô thị Tỉnh lỵ, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa xã 

hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của Tỉnh Nam Định; Là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa 

học, đào tạo, y tế dịch vụ du lịch của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Là đô thị có các giá trị văn 

hóa, lịch sử nổi trội; có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng. 

 - Quy mô: Diện tích tự nhiên: 46,41 km²; Dân số (2020) là: 236.407 ngƣời (trong đó dân số 

nội thị 212.266 ngƣời, dân số ngoại thị 24.141 ngƣời) dân số lao động trong khu vực nội thị 

khoảng 160.973 ngƣời (76% dân số nội thị). Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 95,9%, 

chủ yếu là lao động ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và xây dựng đô thị với đa 

dạng các ngành nghề nhƣ: cơ khí chế tạo điện, điện tử, dệt may, da giày, nhà hàng, sửa chữa bảo trì 

thiết bị xe máy và thiết bị cơ khí, xây dựng, công nghệ thông tin, nghề truyền thống, vận tải,...Tốc 

độ tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 3%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 90%. 

Thành phố Nam Định có vai trò là đô thị hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, 

xã hội toàn Tỉnh và ảnh hƣởng trực tiếp đến vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Cấu trúc và 

hƣớng phát triển đô thị: thành phố Nam Định phát triển theo mô hình hƣớng tâm đơn cực, phát 

triển về các phía với sông Đào đi qua trung tâm. Các khu vực trung tâm đô thị bao gồm: (1) Hệ 

thống các trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị cấp Tỉnh, hệ thống các trụ sở, trung tâm hành 

chính cấp thành phố, trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm y tế, trung tâm 

giáo dục đào tạo, trung tâm thƣơng mại dịch vụ, trung tâm công cộng, công viên cây xanh, các 

trung tâm chuyên ngành khác. Phát triển lan tỏa từ đô thị trung tâm hiện hữu, hƣớng sang Tây và 

Tây Bắc khu vực huyện Mỹ Lộc; đây cũng là hƣớng phát triển tổng hợp (bao gồm cả phát triển 

dân cƣ đô thị và các chức năng đô thị chuyên ngành). (2) Khu vực phía Nam và Đông Nam 

thành phố: Dọc vành đai và 1 trục mới song song với QL21 hƣớng đi xuống phía Nam, phát 

triển đô thị dịch vụ thƣơng mại mới, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch. 

 - Khung phát triển hạ tầng đô thị: thành phố Nam Định phát triển theo khung QL10, 

QL21, theo mô hình đơn cực. Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Sơ đồ 

mạng giao thông đƣờng bộ chủ đạo là mạng lƣới đƣờng trục hƣớng tâm. Mạng lƣới giao thông 

của thành phố đã đƣợc nâng cấp, xây dựng hoàn chỉnh, hệ thống đƣờng vành đai đƣợc đầu tƣ 

xây dựng khép kín toàn tuyến và các nút giao thông với các trục hƣớng tâm đi vào đô thị. 
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- Hiện trạng môi trƣờng: nhìn chung chất lƣợng môi trƣờng của thành phố Nam Định vẫn 

nằm trong giới hạn cho phép so với Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Tuy nhiên, cùng với sự gia 

tăng dân số và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế, chất lƣợng môi trƣờng thành phố 

cũng bị tác động đáng kể. Tỉnh trạng ô nhiễm đất, nƣớc, không khí có xu hƣớng gia tăng.  

- Công tác giám sát, quản lý xả nƣớc còn chƣa đảm bảo, hệ thống thoát nƣớc thành phố là 

hệ thống thoát nƣớc chung. Thành phố chƣa có nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung, nƣớc thải 

đƣợc xả trực tiếp ra sông Đào gây ô nhiễm nguồn nƣớc. Hệ thống thoát nƣớc thành phố chịu sự 

chi phối của hệ thống thủy lợi. 

 

Hình 59. Bản đồ Hiện trạng 
thành phố Nam Định  

 - Hạ tầng xã hội: thành phố Nam Định là một trong những thành phố có hệ thống hạ tầng 

khá hoàn chỉnh. Các công trình tiêu biểu nhƣ: trƣờng Đại học kinh tế - kỹ thuật Công nghiệp, 

trƣờng Đại học Điều dƣỡng Nam Định, trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định, bệnh viện 

Đa khoa Tỉnh Nam Định; các công trình HTXH nhƣ trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp, bệnh viện, các trƣờng học,.. đã và đang đƣợc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, góp phần làm 

thay đổi diện mạo thành phố.  

 - Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Cảnh quan khu dân cƣ: đƣợc chia làm 2 khu vực: Khu 

vực phố cổ nằm ven bờ sông Đào mang dáng vẻ riêng gắn liền với hơn 750 năm phát triển của 

thành phố Nam Định; Khu vực phố Pháp tƣơng đối khang trang, là nơi chứa đựng các chức 

năng chính của thành phố. Hình thái kiến trúc khu dân cƣ nội thành chủ yếu theo dạng nhà lô 

phố - nhà ở kết hợp kinh doanh. Bên cạnh các khu vực đất ở đô thị phát triển do đô thị hóa, còn 

một số khu dân khu vực ngoại thành vẫn duy trì các khu dân cƣ làng xóm cũ, chƣa có các dự án 

nâng cấp môi trƣờng sống các khu dân cƣ để hình thành đô thị sinh thái.  Khu vực phía Nam 

sông Đào là vùng đất giàu giá trị cảnh quan sinh thái nông nghiệp, với giá trị nội trội là các khu 

làng trồng hoa – cây cảnh nằm đan xen với các vùng trồng lúa có hệ thống kênh mƣơng khá dày 

đặc và vùng đất bồi ven sông màu mỡ, trù phú. Một số công trình kiến trúc cảnh quan tiêu biểu 

trên địa bàn thành phố Nam Định nhƣ: Khu đô thị nhà máy dệt, Nam Định Tower là tổ hợp 

thƣơng mại kết hợp khu căn hộ cao cấp, Khu di tích Đến Trần – chùa Phổ Minh, quần thể văn 
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hóa Trần, Phủ Dày, nhà lƣu niệm cố Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh, chùa Cổ Lễ, cầu Ngói,… 

 - Xây dựng thƣơng hiệu đô thị: Thành phố Nam Định đang đƣợc xây dựng nâng cấp 

xứng tầm với đô thị loại I, diện mạo của Tỉnh và là một trong những đô thị tiêu biểu trung tâm 

vùng Nam đồng bằng sông Hồng. 

 - Những tồn tại và hạn chế: Những phƣờng mới trong đô thị vẫn còn một phần lớn diện 

tích không gian vẫn chƣa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó hạ tầng kỹ thuật đang chƣa đƣợc xây dựng 

theo hƣớng đồng bộ hiện đại, mạng lƣới thoát nƣớc thải vẫn chƣa hoàn thành, chƣa có trạm xử 

lý tập trung. Nghĩa địa rải rác trong đô thị vẫn tồn tại nguồn ô nhiễm tiềm năng trong tƣơng lai. 

Một số cơ sở sản xuất công nghiệp hiện xen lẫn với khu dân dụng có khả năng ảnh hƣởng xấu 

đến môi trƣờng đô thị. Các giá trị văn hóa tiêu biểu của Thành phố chƣa phát huy giá trị tƣơng 

xứng với tiềm năng và thế mạnh. 

(2). Thị trấn Thịnh Long 

Thị trấn Thịnh Long nằm ở ven biển phía Nam huyện Hải Hậu, cạnh cửa sông Ninh Cơ, 

cuối QL21, đƣợc thành lập năm 1997 theo nghị định 19-CP ngày 26/2/1997, tháng 12/2014 

đƣợc công nhận là đô thị loại IV. Thịnh Long có bãi tắm biển phục vụ khách du lịch, bãi biển 

phẳng và rộng, nƣớc biển có độ mặn cao, có thể thu hút khách du lịch trong Tỉnh cũng nhƣ du 

khách từ các Tỉnh lân cận. 

 - Tính chất đô thị: Là trung tâm kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, dịch 

vụ di lịch, đầu mối giao thông, giao lƣu của khu vực phía Nam Tỉnh Nam Định; Là đô thị du lịch 

biển với đặc trung thiên nhiên phong phú; Là đô thị có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, 

bảo vệ bờ biển. 

 - Quy mô: Diện tích 15,27 km
2
; Dân số: 13.074 ngƣời, mật độ dân số là 856 ngƣời/km

2
; 

số lao động khoảng 23.820 ngƣời (56% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 

khoảng 70%, chủ yếu là lao động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị, du lịch với đa dạng các ngành 

nghề nhƣ: nhà hàng, khách sạn, nghỉ dƣỡng,... Tuy vậy sự phân chia lao động theo các ngành chỉ 

là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ hoạt động. Tốc độ 

tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,3% (bao gồm cả đô thị Thịnh Long, 

Yên Định, Cồn).  

- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Thị trấn Thịnh Long phát triển theo mô hình đô thị 

tuyến tính kết hợp hƣớng tâm và tập trung dọc theo các tuyến giao thông đối ngoại và tại các khu 

trung tâm cụ thể nhƣ: 

 (1) Khu vực ven biển, thuộc thị trấn Thịnh Long hiện là các ki ốt tạm nhằm phục vụ 

khách du lịch tới bãi tắm, có các bãi neo đậu tàu thuyền đánh bắt lộn xộn, làm ảnh hƣởng tới mỹ 

quan của khu vực bãi tắm. 

(2) Khu vực ven sông Ninh cơ, sông Phú Lễ, sông 1-5, hiện dân cƣ phát triển tập trung 

theo nhu cầu phát triển cuộc sống hàng ngày, nên gần nhƣ chƣa khai thác đƣợc các quỹ đất có 

giá trị để tạo cảnh quan và môi trƣờng sinh thái cho đô thị. 

(3) Khu vực xã Hải Châu, Hải Hòa, dân cƣ tập trung đông đúc tại trung tâm xã, theo các 

trục đƣờng chính, góp phần tạo bồi đắp hạt nhân trung tâm làng xóm và bao bọc bởi xung quanh 

là các vùng sinh thái nông nghiệp. 

 - Phát triển khung hạ tầng: Đô thị Thịnh Long có hình thái phát triển theo mô hình hƣớng 
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tâm, kết hợp cụm điểm phân tán theo trục hạ tầng khung (Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp 

nƣớc, thoát nƣớc). Tuy nhiên mô hình này cần xem xét phát triển thêm các tuyến tránh đô thị 

trong tƣơng lai khi đô thị đã đạt đến quy mô cần thiết nhƣ quy hoạch chung thị trấn đã xác định. 

 - Hạ tầng xã hội: Hệ thống hạ tầng xã hội tại thị trấn tƣơng đối đầy đủ với các cơ sở công 

trình công cộng đối với một đô thị loại IV, công trình hạ tầng xã hội nhƣ: Các công trình hành 

chính, trụ sở cơ quan cấp thị trấn, Các hạng mục công trình gồm có: Đảng ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Đài phát thanh, vv... các công trình trạm y tế thị trấn Thinh 

Long, trƣờng THPT, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ các khu dịch vụ nằm dọc theo khu vực bãi 

biển Thịnh Long,... đƣợc xây dựng tại trung tâm thị trấn Thinh Long, nằm rải rác nhƣng đều tiếp 

cận trên trục đƣờng giao thông chính. 

 

Hình 60. Bản đồ hiện 

trạng thị trấn Thịnh Long 

 - Môi trƣờng: Nhìn chung khu vực đô thị Thịnh Long chƣa bị ô nhiễm bởi các nguồn 

thải, các nguồn gây ôn nhiễm hiện chƣa tác động quá nhiều đến đời sống sinh hoạt, và môi 

trƣờng sinh thái. Tuy nhiên đô thị ngày càng phát triển sẽ nảy sinh các vấn đề về môi trƣờng, 

phƣơng pháp xử lý phù hợp sẽ ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của đô thị. 

 - Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan đô thị: Đô thị Thịnh Long là khu đô thị tiếp giáp biển, có 

bãi tắm nằm dọc phía Nam khu vực, phía Tây là sông Ninh Cơ, tạo nên cảnh quan, môi trƣờng 

trong lành. Hệ thống cây xanh sinh thái mặt nƣớc tự nhiên rất phong phú nhƣ: Khu rừng phòng 

hộ ngoài Đê phía Nam bãi tắm Thịnh Long, vùng 2 bờ sông Phú Lễ, kệnh 1-5 là những vùng 

không gian xanh tạo nên cảnh quan môi trƣờng đô thị trong lành. Phía Bắc và Đông khu nọi thị 
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đƣợc bao bọc bởi những vùng sinh thái nông nghiệp.  

 - Những tồn tại và hạn chế: So với yêu cầu về một đô thị phát triển du lịch; Thịnh Long 

vẫn chƣa có đƣợc không gian kiến trúc cảnh quan có giá trị tƣơng xứng, nguyên nhân chính là 

do các hình thức kiến trúc và hình thái dân sinh ít giá trị thẩm mỹ. Nhiều tuyến phố đƣợc hình 

thành bởi các căn nhà ống mà không có đặc điểm kiến trúc đặc biệt và với sự thể hiện quá mức 

các loại biển hiệu và quảng cáo, tạo nên cảnh quan đô thị tƣơng tự nhƣ bất kỳ thành phố nào 

khác. Đô thị phát triển trải dài theo các trục giao thông; thiếu liên kết giữa các trung tâm đô thị; 

thiếu không gian công cộng có chất lƣợng; cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn còn yếu kém; thiếu 

phƣơng tiện giao thông công cộng. 

(3). Thị trấn Yên Định: 

Thị trấn Yên Định là trung tâm huyện lỵ của huyện Hải Hậu. Đƣợc thành lập theo quyết 

định số 34/QH-HĐBT ngày 01/04/1986. Trung tâm thị trấn cách thành phố Nam Định khoảng 

35km, cách thị trấn Cồn 9km, cách thị trấn Thịnh Long 23km theo dọc QL21. QL21 và QL37B 

là những con đƣờng huyết mạch chạy qua địa bàn thị trấn. 

 

Hình 61. Bản đồ 

Hiện trạng thị trấn 

Yên Định 

 - Tính chất: Là trung tâm huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá xã 

hội của huyện; Là đô thị đầu mối giao thông quan trọng nối liền thị trấn với các xã thuộc huyện, 

là điểm trung chuyển giao thông đƣờng bộ trên tuyến QL37B, QL21. 

 - Quy mô: Diện tích1,8 Km2; dân số: 5.488 ngƣời, mật độ dân số là 3.049 ngƣời/km2; số 

lao động khoảng 3.438 ngƣời (60% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 

khoảng 55%, chủ yếu là lao động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: 
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dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh vận tải, thu mua chế biến nông sản,... Tuy vậy sự phân chia 

lao động theo các ngành chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ 

biến nhƣ hoạt động dịch vụ xe ôm, hàng rong, bán lẻ hàng hóa ở chợ cóc, thợ thủ công....Tốc độ 

tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,3% (bao gồm cả đô thị Thịnh Long, 

Yên Định, Cồn). 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Cấu trúc đô thị đã hình thành theo dạng mạng trong 

chuỗi dọc theo QL37B và QL21. Gồm 4 khu vực nhƣ sau:  (1) Khu vực phía Đông Bắc: Khu 

vực phát triển đô thị, dịch vụ thƣơng mại và công viên cây xanh. (2) Khu vực phía Bắc: Khu 

trung tâm hành chính, công cộng cấp huyện. (3) Khu vực phía Nam: Khu vực phát triển trung 

tâm hành chính thị trấn và công cộng cấp vùng. (4) Khu vực phía Đông Nam: Khu vực phát 

triển thƣơng mại dịch vụ. 

 - Hạ tầng kỹ thuật phát triển dọc theo QL37B và QL21, theo mô hình dải, chuỗi theo trục 

giao thông. Bao gồm cả giao thông, cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc. Đƣờng QL37B và QL21 là 

giao thông đối ngoại chủ đạo của đô thị. Sự phát triển giao thông dọc đƣờng QL37B, QL21 đang 

tăng, tạo cơ hội về phát triển dịch vụ giao thƣơng tại thị trấn. Tuy nhiên mô hình này cần xem xét 

phát triển thêm các tuyến tránh đô thị trong tƣơng lai khi đô thị đã đạt đến quy mô cần thiết nhƣ 

quy hoạch chung thị trấn đã xác định. 

 - Hạ tầng xã hội so với mức chung của Tỉnh khá đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 

thị trấn và toàn huyện, đáp ứng tiêu chí của đô thị loại V. Các công trình HTXH cấp thị trấn,cấp 

huyện nhƣ: UBND thị trấn, UBND huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, nhà văn hóa, trƣờng 

THPT, nhà thờ Quần Phƣơng, đền liệt sỹ Hải Hậu, bảo tàng huyện Hải Hậu,... nằm trên các trục 

đƣờng giao thông quan trọng. 

 - Hiện trạng môi trƣờng chƣa nảy sinh những vấn đề phức tạp, chƣa bị ô nhiễm bởi các 

nguồn thải, các nguồn gây ôn nhiếm hiện chƣa tác động quá nhiều đến đời sống sinh hoạt, và 

môi trƣờng sinh thái. Tuy nhiên đô thị ngày càng phát triển sẽ nảy sinh các vấn đề về môi trƣờng, 

phƣơng pháp xử lý phù hợp sẽ ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của đô thị. 

 - Kiến trúc cảnh quan: Vùng cảnh quan đô thị gắn với trục giao thông chính của đô thị, tạo 

nên tổng thể đô thị hài hòa. Bên cạnh các trục không gian theo QL37, QL21, các công trình khu 

vực trung tâm hành chính, công cộng cấp huyện cũng tạo nên không gian cảnh quan đô thị hấp 

dẫn. Tuy nhiên, một hạn chế đáng quan tâm là kiến trúc công trình, đô thị khá phóng túng theo nhu 

cầu xây dựng đa dạng của ngƣời dân nhƣ tại hai bên QL37B, QL21, các tuyến nội thị khác.    

 (4). Thị trấn Cồn 

Thị trấn Cồn nằm ở phía Nam huyện Hải Hậu, đô thị loại V là thị trấn đầu tiên của Tỉnh 

Nam Định, đƣợc thành lập vào năm 1958, trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số các 

xã Hải Tiến, Hải Tân và Hải Lý. Có các tuyến đƣờng giao thông QL21 và TL488C chạy qua 

khu vực thị trấn. 

 - Tính chất: Là trung tâm kinh tế - văn hoá xã hội của huyện; Là khu vực đô thị văn minh, 

hiện đại dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật , hạ tầng xã hội đồng bộ; Là đô thị phát triển mạnh về 

dịch vụ thƣơng mại. 

 - Quy mô: Diện tích: 2,2 Km²; Dân số là: 6.701 ngƣời; số lao động khoảng 5.175 ngƣời 

(56% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%, chủ yếu là lao động 
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ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Tuy vậy sự phân chia lao động theo các ngành 

chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ bán hàng dong, 

bán lẻ hàng hóa ở chợ cóc, thợ thủ công xen với làm nghề nông... Tốc độ tăng trƣởng dân số đô 

thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,3% (bao gồm cả đô thị Thịnh Long, Yên Định, Cồn). 

 

Hình 61. Bản đồ Hiện 
trạng thị trấn Cồn 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Cấu trúc đô thị đã hình thành theo hƣớng dải, chuỗi 

theo trục giao thông, chia làm 3 khu vực phát triển, mỗi khu vực có một tính chất riêng và đƣợc 

phân cách bởi các trục giao thông chính nhƣ sau: (1) Khu vực trung tâm hành chính công cộng 

cấp thị trấn: Gồm tổ hợp các trung tâm hành chính và dân cƣ, là khu lõi đô thị. Tại đây đã hình 

thành trung tâm tổng hợp của thị trấn cũng nhƣ của Huyện: Cơ quan hành chính, chính trị huyện, 

Trung tâm thể thao, văn hóa,  công viên cây xanh. (2) Khu vực phát triển khu đô thị, dịch vụ 

thƣơng mại và khu vực sử dụng hồn hợp với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, 

gắn kết hài hào giữa công trình cũ và các công trình xây mới. Kết nối phát triển dựa trên lợi thế 

khai thác trục TL488C. (3) Khu vực phía đông thị trấn: Có lợi thế có trục QL21 chạy dọc từ Bắc 

xuống Nam. Phát triển CN – TTCN, chế biến thủy sản, công nghiệp hỗ trợ. 

- Hạ tầng kỹ thuật phát triển theo mô hình trục chính và mạng trong chuỗi. Hạ tầng kỹ 

thuật đang từng bƣớc đƣợc xây dựng đồng bộ. Các điều kiện về đấu nối hạ tầng là tƣơng đối 

thuận lợi về giao thông quốc gia, cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc và thông tin liên lạc. Tuy nhiên 

mô hình này cần xem xét phát triển thêm các tuyến tránh đô thị trong tƣơng lai khi đô thị đã đạt 

đến quy mô cần thiết nhƣ quy hoạch chung thị trấn đã xác định. 

 - Hạ tầng xã hội tƣơng đối phát triển so với mức chung của Tỉnh và đạt các tiêu chí của 

đô thị loại V: hệ thống các công trình giáo dục trƣờng THPT, Trạm y tế thị trấn Cồn, công trình 

thể dục thể thao nhỏ phục vụ cộng đồng dân cƣ, nhà văn hóa các công trình HTXH có quy mô 
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vừa và các công trình trung tâm hành chính công cộng khác. 

 - Môi trƣờng: Hiện trạng môi trƣờng chƣa nảy sinh những vấn đề phức tạp. Nhìn chung 

các nguồn gây ô nhiễm khu vực đô thị Cồn hiện chƣa tác động quá nhiều đến đời sống sinh hoạt, 

và môi trƣờng sinh thái. Tuy nhiên đô thị ngày càng phát triển sẽ nảy sinh các vấn đề về môi 

trƣờng, xử lý không phù hợp sẽ ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của đô thị. 

 - Kiến trúc cảnh quan: Thị trấn Cồn là đô thị đầu tiên đƣợc thành lập của Tỉnh Nam Định, 

có diện mạo kiến trúc hình thành khá bao gồm khu vực trung tâm và các khu vực thị trấn mở rộng. 

Một số khu vực có kiến trúc cảnh quan còn phóng túng theo nhu cầu xây dựng của ngƣời dân. 

(5). Thị trấn Mỹ Lộc 

 Thị trấn Mỹ Lộc nằm ở nằm ở phía Đông Nam huyện Mỹ lộc. Đây là đô thị loại V, có 

tuyến QL21 đi qua địa bàn, đƣợc thành lập vào ngày 14/11/2003  trên cơ sở một phần diện tích 

và dân số của các xã Mỹ Hƣng, Mỹ Thịnh, Mỹ Thành. 

 

Hình 61. Bản đồ 

Hiện trạng thị trấn 

Mỹ lộc 

 - Tính chất: Thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, thƣơng mại, dịch 

vụ, văn hóa, giáo dục, kinh tế - xã hội của huyện; Là đầu mối giao thông quan trọng của huyện. 

  - Quy mô: Diện tích: 5,25 km
2
; Dân số: 5.059 ngƣời số lao động khoảng 3.572 ngƣời 

(70% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 55%, chủ yếu là lao động 

thƣơng mại dịch vụ. Các ngành nghề kinh doanh dịch vụ tập trung chủ yếu ở khu vực dọc đƣờng 

QL21 đó là kinh doanh tiểu thƣơng của các hộ gia đình, bán buôn nông- lâm sản, vật liệu xây 

dựng, dịch vụ vận tải. Thu nhập bình quân hàng tháng của một nhân khẩu là 5.005 triệu đồng. 

Tốc độ tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,63%. 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Cấu trúc đô thị đã hình thành theo dạng mạng trong 

chuỗi, phát triển theo hƣớng đa cực, kết hợp mạng ô bàn cờ và mạng tam giác. Lấy khu vực 

trung tâm đô thị để phát triển các khu vực xung quanh: (1) Khu đô thị trung tâm: Phát triển tổng 

hợp các trung tâm hành chính và dân cƣ. Đây là khu lõi đô thị. Tại đây đã hình thành trung tâm 

tổng hợp của thị trấn cũng nhƣ của Huyện: Cơ quan hành chính, chính trị huyện là UBND huyện 

Mỹ Lộc, hệ thống các công trình thƣơng mại dịch vụ, hệ thống các công trình giáo dục, y tế,.. 

Các khu vực dân cƣ phát triển xung quanh. (2) Khu vực đô thị mở rộng: Phát triển các khu đô thị 
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mở rộng và các công trình công cộng, dịch vụ thƣơng mại phục vụ ngƣời dân. Tổ chức không 

gian đô thị hiện đại, hài hòa với văn hóa nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

liên kết chặt chẽ không gian sống và các khu vực phát triển thƣơng mại dịch vụ nhằm nâng cao 

đời sống nhân dân. 

 - Phát triển khung hạ tầng: phát triển dọc theo trục đƣờng QL21, theo mô hình trục chính 

và xƣơng cá. Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Tuy nhiên mô hình này cần 

xem xét phát triển thêm các tuyến tránh đô thị trong tƣơng lai khi đô thị đã đạt đến quy mô cần 

thiết nhƣ quy hoạch chung thị trấn đã xác định. 

 - Môi trƣờng: Môi trƣờng trong thị trấn hầu nhƣ vẫn giữ đƣợc các giá trị tự nhiên do mật 

độ xây dựng còn thƣa thớt, các nguồn gây ô nhiễm trong thị trấn chủ yếu đến từ rác thải sinh 

hoạt, nông nghiệp. Tuy nhiên các nguồn gây ô nhiễm hiện tại vẫn chƣa tác động quá nhiều đến 

đến đời sống và môi trƣờng sinh hoạt của ngƣời dân trong khu vực. 

 - Hạ tầng xã hội: So với mức phát triển chung của Tỉnh thì hạ tầng xã hội của thị trấn Mỹ 

Lộc ở mức khá, đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại V. Với hệ thống các công trình trụ sở cơ 

quan hành chính cấp huyện, cấp thị trấn, hệ thống các công trình giáo dục, y tế,... Kết cấu các 

công trình khá kiên cố, tầng cao xây dựng từ 2 – 5 tầng. 

- Kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị phát triển gắn với các khu vực của 

thị trấn. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tại đô thị đều rất phóng túng theo nhu cầu xây dựng của 

ngƣời dân. Các công trình xây dựng ở tầm cao thấp không đồng bộ. Các khu vực phát triển 

không gian đô thị của thị trấn Mỹ Lộc hiện nay chủ yếu tập trung dọc theo đƣờng QL21. 

(6). Thị trấn Rạng Đông 

 Thị trấn Rạng Đông nằm ở khu vực trung tâm các xã miền biển của huyện Nghĩa Hƣng, 

thị trấn đƣợc hình thành dọc theo trục cuối đƣơng 55. Đƣợc thành lập ngày 13/2/1987 trên cơ sở 

thị trấn nông trƣờng Rạng Đông.. Đây là đô thị loại V, nằm trong khu vực có điều kiện khai thác 

và phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp lớn trên cơ sở nằm trong vùng kinh tế Ninh Cơ. 

 - Tính chất: Là đô thị công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái biển, có hệ thống 

hạ tầng đồng bộ và môi trƣờng phát triển bền vững; Là đầu mối giao thông quan trọng của khu 

vực phía Nam vùng Đồng Bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ; Có vị trí quan trọng về anh 

ninh, quốc phòng. 

 - Quy mô: Diện tích: 13,3 km
2
; Dân số là: 8.402 ngƣời; số lao động khoảng 9.370 ngƣời 

(55% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, chủ yếu là lao động 

thƣơng mại dịch vụ hỗn hợp cho đô thị, phát triển các loại hình  kinh doanh dịch vụ nhƣ: chế 

biến hải sản, sửa chữa dụng cụ thiết bị nghề cá, buôn bán vận chuyển thủy sản, dịch vụ hàng tiêu 

dùng, vận tải... Lao động trong các ngành dịch vụ tƣơng đối cao đáp ứng đủ nhu cầu của đô thị. 

Tốc độ tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,7% (bao gồm cả đô thị Liễu 

Đxề, đô thị Quỹ Nhất). 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Cấu trúc phát triển không gian đô thị là cấu trúc đa 

cực, có dạng mạng trong chuỗi. Gồm 4 khu vực rõ nét nhƣ sau: (1) Khu vực phát triển trung tâm: 

Phát triển tổng hợp trên cơ sở khu vực thị trấn Rạng Đông và xã Nghĩa Lợi với mũi nhọn là dịch 

vụ công nghiệp, đƣờng giao thông chính là TL490C. Là khu vực phát triển trung tâm thị trấn và 

khu vực đô thị hóa mở rộng. Phát triển đô thị truyền thống gắn với các hoạt động dịch vụ đời 
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sống và sinh hoạt cộng đồng đô thị, bố trí khu trung tâm hành chính đô thị. (2) Khu  vực phát 

triển phía Đông: Là khu vực phát triển đô thị dịch vụ với mũi nhọn là dịch vụ công nghiệp, vận 

tải và du lịch, giao thông chính là QL490B, 490C. Phát triển khu vực giao thƣơng với thềm sông 

Ninh Cơ với TL490B, gắn kết với các cơ sở kinh tế nhƣ: Cảng Quần Vĩnh, Cảng hàng hóa Rạng 

Đông. (3) Khu vực phát triển phía Tây: Khu vực phát triển đô thị dịch vụ với mũi nhọn là dịch 

vụ công nghiệp, du lịch, đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Là khu vực giao thƣơng với thềm sông 

Đáy, KCN Rạng Đông, vùng Bãi Bồi. (4) Khu vực phát triển phía Đông Bắc: Là khu vực phát 

triển đô thị dịch vụ với mũi nhọn là dịch vụ công nghiệp và thƣơng mại. Phát triển khu vực giao 

thƣơng với thềm sông Ninh Cơ và đô thị Thinh Long. Phát triển các trung tâm dịch vụ tập trung 

gắn kết với vùng ảnh hƣởng đầu cầu Thinh Long, có quan hệ thuận lợi với khu cảng và khu 

đóng tàu Thịnh Long. 

 

Hình 61. Bản đồ 

Hiện trạng thị trấn 

Rạng Đông đến 

năm 2040 

 - Phát triển khung hạ tầng: (1) Hạ tầng kỹ thuật đƣợc phát triển theo đƣờng TL490B, 

TL490C, theo mô hình đa cực, mạng trong chuỗi. Bao gồm cả giao thông cấp điện, cấp nƣớc, 

thoát nƣớc. Đƣờng TL490C là giao thông đối ngoại chủ đạo nối trung tâm huyện với các trung 

tâm huyện khác, Tỉnh, các trục chính đã đƣợc xây dựng hệ thống vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh 

cùng với hệ thống cấp thoát nƣớc tƣơng đối đồng bộ. (2) Hạ tầng xã hội: Hệ thống hạ tầng xã hội 

phát triển tƣơng đối ổn định, khá đầy đủ so với mức chung của Tỉnh và đạt các tiêu chí của đô thị 

loại V nhƣ: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Bình, trƣờng THCS thị trấn Rạng Đông,..; các công trình 

HTXH có quy mô vừa và nhỏ nhƣ: văn phòng Đảng Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân,... Kết cấu các công trình khá kiên cố, cao từ 2-3 tầng.  

 - Môi trƣờng: nhìn chung môi trƣờng các đô thị mang giá trị tự nhiên cao do mật độ xây 

dựng thấp, các nguồn gây ôn nhiễm hiện chƣa tác động quá nhiều đến đời sống, môi trƣờng sinh 

hoạt. Tạo thuận lợi cho công tác quy hoạch, phát triển đô thị trong tƣơng lai. 

 - Kiến trúc cảnh quan: Khu vực cảnh quan dọc theo hệ thống sông, kênh. Không gian hai 

bên đƣợc tổ chức thành hệ thống cây xanh – mặt nƣớc liên hoàn, là khung kết nối mềm gắn kết 

không gian. Tận dụng các điều kiện để khai thác và kết nối không gian cây xanh ven sông với 

không gian các khu chức năng đô thị. Khu vực cảnh quan ven biển nằm ở phía Nam và Đông 

Nam đô thị, bao gốm đất mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản và cây xanh hạ tầng ven sông. Hệ thống 

cây xanh đô thị gồm hệ thống cây xanh đƣờng phố, cây xanh dọc sông kênh và các không gian 

xanh tập trung của đô thị. Trong đó hệ thống cây xanh đƣờng phố đƣợc trồng theo các tuyến 

giao thông đô thị. Các tuyến cây xanh dọc theo hệ thống sông kênh, mặt nƣớc cây xanh liên 

hoàn tạo cảnh quan đẹp và điều hòa môi trƣờng. Hình thái kiến trúc các công trình, các công 
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trình cơ quan, công trình công cộng, xây dựng tƣơng đối hoàn chỉnh, đồng bộ, hình thức kiến 

trúc và chất lƣợng khá tốt tạo nên kiến trúc cảnh quan cho khu vực trung tâm đô thị.  

(7). Thị trấn Liễu Đề 

 Thị trấn Liễu Đề là đô thị loại V, thị trấn huyện lỵ của huyện Nghĩa Hƣng. Đƣợc thành 

lập ngày 13/2/1987 trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của xã Nghĩa Hiệp. 

 - Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa của 

huyện; Là đô thị nằm trong hành lang kinh tế Tây Nam của Tỉnh, đầu mối giao thông liên vùng; 

Là khu vực đô thị văn minh, hiện đại dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; 

Là đô thị dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. 

 - Quy mô: Diện tích: 4,32 km²; Dân số là: 7.123 ngƣời; số lao động khoảng 3.346 ngƣời 

(51,3% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 72%, chủ yếu là lao 

động thƣơng mại dịch vụ. Tuy vậy sự phân chia lao động theo các ngành chỉ là tƣơng đối do 

nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ buôn bán nhỏ lẻ hàng hóa ở chợ cóc, 

hàng rong... Nguồn nhân lực nhìn chung khá dồi dào, tuy nhiên trình độ chƣa đồng đều, lao động 

phổ thông có tay nghề chiểm tỷ lệ khá lớn nhƣng qua đào tạo còn quá ít. Tốc độ tăng trƣởng dân 

số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,7% (bao gồm cả đô thị Rạng Đông, đô thị Quỹ Nhất). 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Lấy khu vực trung tâm hiện hữa và khu vực phía 

Nam thị trấn làm không gian phát triển chủ đạo. Đƣợc chia làm 3 khu vực phát triển: (1) Khu 

trung tâm thị trấn : Là khu vực trung tâm hành chính – kinh tế - văn hóa của thị trấn. Có các khu 

chức năng chính gồm : khu trung tâm hành chính cấp huyện, khu trung tâm hành chính cấp thị 

trấn, khu dịch vụ thƣơng mại tổng hợp, khu công viên cây xanh,...(2) Khu ở mới : đa số đƣợc 

phát triển theo hƣớng khép kín khu dân cƣ hiện hữu cà các khu vực có nhiều thuận lợi về giao 

thông. Không gian đô thị hóa hai bên QL37B và TL490C có đan xen nhiều chức năng khác 

nhau gồm các khu đô thị mới, khu dịch vụ thƣơng mại. (3) Khu vực phía Đông thị trấn : Khu 

vực phát triển cảnh quan sinh thái nông nghiệp, với giá trị nổi trội là các khu làng trồng hoa – cây 

cảnh nằm đan xen với các vùng trồng lúa có hệ thống kênh mƣơng khá dày đặc. 

 - Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: dọc theo hai phía của QL37B và TL490C, theo mô 

hình trục chính và xƣơng cá. Bao gồm cả giao thông, cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc, cụ thể: 

Đƣờng giao thông đô thị cơ bản đƣợc đầu tƣ nâng cấp, xây dựng đƣờng đồng bộ theo đúng tiêu 

chuẩn đƣờng đô thị. Mạng lƣới giao thông hình thành theo ô bàn cờ, hƣớng tâm và hình thành 

các tuyến vành đai tạo sự kết nối liên thông và thuận tiện. Chất lƣợng đƣờng giao thông nội thị 

rất khác nhau, từ đƣờng nhựa, đƣờng bê tông đến đƣờng dân sinh, các trục chính đã đƣợc xây 

dựng hệ thống vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh cùng với hệ thống cấp thoát nƣớc. 

 - Môi trƣờng: Công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn thị trấn đã có nhiều chuyển 

biến tích cực. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, môi trƣờng đất cho thấy chất 

lƣợng môi trƣờng thị trấn diễn biến tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên, thị trấn hiện chƣa có hệ thống 

thoát nƣớc thải riêng. Nƣớc thải hiện vẫn thoát chung với hệ thống thoát nƣớc mặt, thị trấn vẫn 

quản lý 01 nghĩa trang tập trung tại khu vực phía Nam thị trấn, ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng. 
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Hình 62. Bản đồ hiện trạng thị 

trấn Liễu Đề 

 - Hạ tầng xã hội: phát triển khá ổn định so với mức chung của Tỉnh và đạt các tiêu chí của 

đô thị loại V. Các công trình trụ sợ cơ quan cấp huyện, cấp thị trấn đƣợc xây dựng có chiều cao 

từ 2-5 tầng, đa phần có cơ sở vật chất khá khang trang, có kiến trúc hiện đại và giá trị thẩm mỹ. 

Hệ thống các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn đƣợc xây dựng quy mô đạt chuẩn quốc gia, hệ 

thống cơ sở vật chất đầy đủ. Hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn thị trấn bao gồm: trung tâm y tế dự 

phòng, trạm y tế thị trấn, các phòng khám đa khoa tƣ nhân, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh 

của ngƣời dân. Hệ thống các công trình thiết chế văn hóa – thể thao. Hệ thống hạ tần thƣơng mại, 

dịch vụ, các trung tâm, cơ sở bán buôn, bán lẻ, siêu thị nhỏ đáp ứng nhu cầu nhân dân. 

 - Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị đƣợc xác định cụ thể 

theo từng phân khu với những khu vực, trục chủ đạo và điểm nhấn chính, cụ thể với 3 khu vực: 

Khu vực phát triển cảnh quan khu đô thị và nông nghiệp; Khu vực phát triển cảnh quan gắn kết 

với khu trung tâm chính đô thị, khu dịch vụ thƣơng mại;  Khu vực phát triển cảnh quan gắn kết 

với cụm công nghiệp và khu đô thị.  

- Hệ thống cây xanh đô thị bao gồm: Hệ thống cây xanh dọc các trục đƣờng phố, hệ 

thống cây xanh dọc các trục đƣờng phố, hệ thống cây xanh dọc kênh, sông và khu không gian 

cây xanh tập trung của đô thị. 

(8). Thị trấn Quỹ Nhất 

 Thị trấn Quỹ Nhất nằm ở phía Đông Nam của huyện Nghĩa Hƣng, gần khu vực sông 

Đáy. Là đô thị loại V, thị trấn Quỹ Nhất đƣợc thành lập ngày 17/01/2007, trên cơ sở diện tích tự 

nhiên và dân số xã Nghĩa Hòa trƣớc đây, thuộc khu vực phía Nam huyện Nghĩa Hƣng.  

 - Tính chất: Là trung tâm kinh tế - văn hoá của huyện; Là đầu mối giao thông quan trọng 

liên kết với các vùng trong huyện; kết nối với các Tỉnh duyên hải Bắc bộ. 

 - Quy mô: Diện tích: 5,54 km
2
; Dân số là: khoảng 6.225 ngƣời, số lao động khoảng 3.850 
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ngƣời (55% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 57%, chủ yếu là lao 

động thƣơng mại dịch vụ, phát triển các ngành nghề: Kinh doanh vật liệu xây dựng, điện tử, nhà 

hàng, vận tải thƣơng mại,... với quy mô vừa và nhỏ. Tuy vậy sự phân chia lao động theo các 

ngành chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ bán hàng 

rong, thợ thủ công xen với làm nghề nông. Tốc độ tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-

2020 khoảng 0,7% (bao gồm cả đô thị Rạng Đông, đô thị Liễu Đề). 

 

Hình 61. Hiện trạng 

thị trấn Quỹ Nhất 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Cấu trúc đô thị đã hình thành theo dạng mạng trong 

chuỗi dọc theo trục đƣờng giao thông chính của thị trấn. Phát triển xung quanh khu trung tâm 

hành chính công cộng đô thị và mở rộng phát triển đô thị xung quanh khu trung tâm. (1) Khu 

trung tâm hành chính đô thị: Là khu vực lõi đô thị, với mật độ xây dựng cao, phát triển tổng hợp 

các trung tâm hành chính và dân cƣ. Tại đây đã có các Trụ sở cơ quan của huyện, các công trình 

thƣơng mại, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế,… Khu dân cƣ bố trí xung quanh với mật độ 

cao. (2) Khu vực phát triển đô thị mở rộng: Khu vực phát triển dân cƣ đô thị mở rộng kết hợp với 

các công trình dịch vụ. Tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với văn hóa nông thôn, bố trí 

cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ không gian sống và các khu vực phát triển 

thƣơng mại dịch vụu nhằm nâng cao đời sống nhân dân. 

 - Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển theo mô hình trục chính và xƣơng cá. Bao 

gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Các trục giao thông tiếp tục đƣợc hình thành 

theo mạng lƣới ô bàn cờ. Giao thông trục chính từ 2 đến 4 làn xe, đã đƣợc xây dựng đồng bộ về 

vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh và cấp thoát nƣớc; các khu vực cách xa trung tâm các hệ thống hạ 

tầng vẫn còn sơ khai chƣa đồng bộ và chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng.   

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ ở mức trung bình so với mức 

chung của toàn Tỉnh. Thị trấn đã đạt đƣợc các tiêu chí của đô thị loại V với các hệ thống công 

trình thiết chế văn hóa, hệ thống công trình giáo dục, hệ thống công trình y tế, hệ thống cây xanh 

– thể dục thể thao.. Kết cấu công trình khá kiên cố, theo tiêu chuẩn công trình cấp 2, tầng cao xây 

dựng từ 1-3 tầng. 

- Môi trƣờng: nhìn chung môi trƣờng thị trấn Quỹ Nhất vẫn giữ đƣợc giá trị tự nhiên cao 

do mật độ xây dựng chung vẫn còn thấp, xây dựng chỉ tập trung chủ yếu ở trục đƣờng giao 

thông chính, các nguồn ô nhiễm trong khu vực chủ yếu là rác thải sinh hoạt, rác thải nông 
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nghiệp, nghĩa trang tập trung. Tuy nhiên các nguồn gây ô nhiễm hiện vẫn chƣa tác động quá 

nhiều đến môi trƣờng sống và sinh hoạt của ngƣời dân. 

 - Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Các khu vực phát triển đô thị của Thị trấn Quỹ Nhất 

hiện nay chủ yếu tập trung dọc theo các trục đƣờng giao thông của thị trấn. Với đa dạng về hệ 

sinh thái bao gồm cảnh quan thiên nhiên, mặt nƣớc,... cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã 

tạo cho đô thị sự đa dạng về cảnh quan. 

(9). Thị trấn Quất Lâm 

 Thị trấn Quất Lâm nằm ở phía Nam huyện Giao Thủy, là đô thị giáp với biển Đông. Là 

đô thị loại V của huyện Giao Thủy, đƣợc thành lập năm 2003 theo quyết định số 137/2003/NĐ – 

CP trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của xã Giao Lâm. Với lợi thế về vị trí và địa hình, 

Quất Lâm đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch. 

 - Tính chất: Là đô thị trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch biển; Là đầu mối giao thông 

quan trọng kết nối các huyện và kết nối với các Tỉnh duyên hải Bắc bộ. 

 - Quy mô: Diện tích: 7,913 km²; Dân số là: 10.680 ngƣời; số lao động khoảng 6.660 

ngƣời (56% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 65%, chủ yếu là lao 

động làm nghề sản xuất muối và nuôi trồng đánh bắt hải sản, dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa 

dạng các ngành nghề, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch. Tốc độ tăng trƣởng dân số đô thị giai 

đoạn 2015-2020 khoảng 0,7% (bao gồm cả tăng trƣởng dân số đô thị Ngô Đồng). 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: các khu dân cƣ đƣợc hình thành từ lâu đời, qua 

nhiều thế hệ sống tập trung ven các tuyến giao thông đô thị, phát triển đô thị mới về phía Nam 

phía và Đông Nam thị trấn. Đô thị đƣợc xác định dọc theo QL37B và khu hành chính hiện hữu. 

Theo hiện trạng phát triển đô thị, thị trấn có thể đƣợc chia làm các khu vực sau: (1) Khu vực 

trung tâm đô thị, là nơi tập trung dân cƣ và cơ quan hiện tại, chủ yếu nằm dọc theo trục TL481. 

Đây là các không gian sinh hoạt đô thị quan trọng của đô thị Quất Lâm, bao gồm: trung tâm 

hành chính - chính trị huyện; trung tâm văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục của huyện; các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ thƣơng mại và cộng đồng dân cƣ đã sinh sống lâu đời.  (2) Khu vực mới 

đô thị hóa phát triển về hƣớng Bắc, dọc trục đƣờng giao thônhQL37B. Đối với việc phát triển đô 

thị, đây là các quỹ đất mới rất quan trọng để tạo dựng hình ảnh đô thị mới hiện đại. (3) Ngoài ra 

còn có các khu vực quan trọng khác nhƣ: khu vực Quất Lâm, bãi biển Quất Lâm. 

- Phát triển khung hạ tầng: phát triển từ đƣờng QL37B, TL481 theo mô hình trục chính 

và mạng hỗn hợp (gồm cả giao thông cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc). Tuy nhiên mô hình này 

cần xem xét phát triển thêm các tuyến tránh đô thị trong tƣơng lai khi đô thị đã đạt đến quy mô 

cần thiết nhƣ quy hoạch chung thị trấn đã xác định. 

- Hiện trạng môi trƣờng: Nhìn chung chất lƣợng môi trƣờng thị trấn mang giá trị tự nhiên 

cao do mật độ xây dựng thấp, các nguồn gây ô nhiễm hiện chƣa tác động quá nhiều đến đời 

sống, môi trƣờng sinh hoạt. Tuy nhiên do tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, thị trấn Quất 

Lâm chịu ảnh hƣởng của một số nguồn gây ô nhiễm nhƣ: Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất nằm xen bên trong và xung quanh khu vực và các cơ sở 

sản xuất muối; Hoạt động giao thông vận tải đối ngoại đi qua đô thị đáng kể nhất là tuyến TL106 

(Trong tƣơng lai, lƣu lƣợng giao thông tăng lên, gây bất tiện cho sinh thái đô thị, dịch vụ và môi 

trƣờng). Thị trấn chƣa có khu xử lý chất thải rắn, trạm xử lý nƣớc thải; rác thải phần lớn chƣa 

đƣợc thu gom vẫn bị vứt bừa bãi, chôn lấp tuỳ tiện trên các bãi đất trống hoặc đốt; cũng chƣa 
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có hệ thống thoát nƣớc thải riêng; nƣớc thải hiện vẫn thoát chung với nƣớc mặt. Đây là một 

trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất và môi trƣờng không 

khí của thị trấn.  

 

 

Hình 63. Hiện trạng thị 

trấn Quất Lâm 

- Hạ tầng xã hội: phát triển khá ổn định so với mức chung của Tỉnh và đạt các tiêu chí của 

đô thị loại V đối với các hệ thống các công trình HTXH có quy mô vừa và nhỏ trụ sở UBND, 

trung tâm y tế, nhà văn hóa, trƣờng THPT Quất Lâm,... kết cấu công trình khá kiên cố, tầng cao 

xây dựng 2 - 3 tầng. 

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: chƣa đƣợc đặt vấn đề đồng bộ trong các loại quy hoạch 

đô thị. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tại các thị trấn đều rất phóng túng theo nhu cầu xây dựng 

của ngƣời dân. 

(10). Thị trấn Ngô Đồng 

 Thị trấn Ngô Đồng nằm tại cửa ngõ phía Bắc huyện Giao Thủy, là đô thị loại V của 

huyện. Đƣợc thành lập ngày 01/04/1986 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Bình 

Hòa, xã Hoành Sơn, xã Xuân Phú. Có các trục giao thông quan trọng nhƣ QL37B, TL489 chạy 

qua. 

 - Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính - chính trị - kinh tế - văn hóa của 

huyện; Là là đô thị có giao thông quan trọng trong tam giác phát triển Quất Lâm – Giao An – 

Ngô Đồng. 

 - Quy mô: Diện tích: 2,784 ha; Dân số là: 6.583 ngƣời; số lao động khoảng 3.576 ngƣời 

(54% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 60%, chủ yếu là lao động  

trong nghành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa 

dạng các ngành nghề nhƣ: may công nghiệp, cơ khí đóng tàu, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, 

mộc dân dụng, mỹ nghệ,.... Tuy vậy sự phân chia lao động theo các ngành chỉ là tƣơng đối do 

nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến xen với nghề nông nghiệp. Tốc độ tăng 
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trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,7% (bao gồm cả tăng trƣởng dân số đô thị 

Quất Lâm). 

 

Hình 64. Bản đồ hiện 

trạng thị trấn Ngô Đồng  

năm 2030 

 - Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: cấu trúc đô thị đã hình thành theo dạng đa cực, mỗi 

khu vực có tính chất riêng và đƣợc phân cách bởi các trục giao thông chính. Đƣợc chia làm 3 

khu vực nhƣ sau: (1) Khu trung tâm hành chính đô thị: Khu vực tập trung dân cƣ mật độ cao. 

Các công trình chính tại khu vực: hệ thống các công trình trụ sở cơ quan Huyện ủy, Hội đồng 

nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn, bệnh viện đa khoa, công trình 

trung tâm văn hóa và sân vận động cấp huyện, trƣờng THPT Giao Thủy A, trƣờng dạy thêm 

nghề,...(2) Khu vực phía Tây: Là khu vực phát triển dịch vụ thƣơng mại và đô thị dựa trên việc 

khai thác lợ thế trục TL489. Là nơi tập trung dân cƣ mật độ thấp. Các công trình khu vực hiện 

hữu có: trạm y tế, một số cơ quan cấp huyện, các trụ sở cơ quan, công cộng, các khu dịch vụ 

thƣơng mại, khu vực này mới đang trong quá trình đô thị hóa. (3) Khu vực phía Đông Nam: 

Khu vực phát triển đô thị, thƣơng mại, dịch vụ và công nghiệp tổng hợp. Là nơi tập trung dân cƣ 

mật độ trung bình. Trong khu vực có hệ thống các công trình trụ sở cơ quan, công trình công 

cộng, di tích tôn giáo, nghĩa trang liệt sỹ, bến xe khách huyện, đền – chùa Hoành Đông và các 

nhà văn hóa tổ dân phố,... 

 - Phát triển khung hạ tầng: Hạ tầng kỹ thuật: Phát triển theo mô hình mạng trong chuỗi, 

bao gồm cả giao thông cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc. Đƣờng QL37B, TL489 là giao thông đối 

ngoại chủ đạo của huyện. Sự phát triển giao thông dọc đƣờng QL37B đang tăng tạo cơ hội về 

phát triển dịch vụ giao thƣơng tại thị trấn. Tuy nhiên mô hình này cần xem xét phát triển thêm 

các tuyến tránh đô thị trong tƣơng lai khi đô thị đã đạt đến quy mô cần thiết nhƣ quy hoạch 

chung thị trấn đã xác định. 

 - Hạ tầng xã hội: tại thị trấn tƣơng đối đầy đủ với các cơ sở công trình công cộng nhƣ nhà 

văn hóa, y tế, giáo dục đối với một đô thị loại V. Các công trình hạ tầng xã hội nhƣ: Trụ sở 
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Huyện ủy, HĐND – UBND huyện, các cơ quan, phòng ban chuyên môn (công an, bƣu điện, 

phòng giáo dục,..), Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND thị trấn,  trƣờng dạy nghề, trƣờng THPT 

Giao Thủy A, bệnh viện đa khoa Giao Thủy, sân vận động – nhà thi đấu thể dục thể thao,... đƣợc 

bố trí dọc theo trục đƣờng giao thông đô thị. Các công trình đƣợc xây dựng có chiều cao từ 2 – 5 

tầng, đa phần có cơ sở vật chất khang trang, có kiến trúc hiện địa và giá trị thẩm mỹ.  

 - Môi trƣờng: nhìn chung môi trƣờng các đô thị mang giá trị tự nhiên cao do mật độ xây 

dựng thấp, chƣa bị ô nhiễm bởi các nguồn thải, các nguồn gây ôn nhiễm hiện chƣa tác động quá 

nhiều, vẫn nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép, chƣa làm ảnh đến đời sống sinh hoạt và môi 

trƣờng sinh thái cũng nhƣ mỹ quan đô thị, vẫn giữ đƣợc mỗi trƣờng sinh thái vốn có. Đây cũng 

là điều kiện tốt cho sự phát triển một đô thị trong tƣơng lai. 

 - Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị phát triển gắn với các 

khu vực của thị trấn. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tại đô thị đều rất phóng túng theo nhu cầu 

xây dựng của ngƣời dân. Các công trình xây dựng ở tầm cao thấp không đồng bộ. Hiện tại ngoài 

đất cây xanh cấp khu ở tại khu đô thị mới thị trấn Ngô Đồng thì thị trấn chƣa có khu công viên 

cây xanh tập trung. 

(11). Thị trấn Cổ Lễ 

Thị trấn Cổ Lễ nằm ở phía Bắc huyện Trực Ninh, là đô thị loại V. Đƣợc thành lập ngày 

10/1/1984 trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của xã Trực Nghĩa. Thị trấn Cổ Lễ có thể liên 

kết với các khu vực kinh tế quan trọng trong khu vực nhƣ TP. Nam Định, TT Xuân Trƣờng, TT 

Yên Định,…. qua tuyến QL21. 

 

Hình 64. Bản đồ hiện 

trạng thị trấn Cổ lễ 

- Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm tổng hợp về hành chính, chính trị, kinh tế, văn 

hóa, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; 

Là nơi cung cấp các sản phẩm hàng hóa, tiêu dùng lớn, trung tâm phân phối hàng hóa cho các cơ 

sở nhỏ trong toàn huyện và các vùng lân cận;  Là cửa ngõ giao thông đầu tiên từ các huyện phía 

Đông Nam lên TP. Nam Định.   

- Quy mô: Diện tích là 4,93 km
2
; Dân số: là 15.900 ngƣời; số lao động khoảng 10.900 
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ngƣời (68,5% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 70,3%, chủ yếu là 

lao động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: nhà hàng, mộc thủ công mỹ 

nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may,... Tuy vậy sự phân chia lao động theo các ngành chỉ là 

tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ nhƣ hoạt động dịch vụ 

xe ôm, bán hàng rong, bán lẻ hàng hóa ở chợ cóc,... Tốc độ tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 

2015-2020 khoảng 7,5% (bao gồm cả dân số tăng trƣờng đô thị Cát Thành, đô thị Ninh Cƣờng). 

- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Đô thị phát triển theo hình thái vệ tinh, trong đó lấy 

trung tâm hành chính – chính trị huyện làm trung tâm đô thị, điểm trọng tâm để phát triển xung 

quanh và tuyến QL21 là trục giao thông chính để phát triển đô thị theo định hƣớng phát triển từ 

Tây Bắc sang Đông Nam theo mật độ giảm dần. (1) Khu trung tâm hành chính đô thị: Tập trung 

phát triển hệ thống các công trình trung tâm hành chính, các công trình công cộng và nhà ở dân 

cƣ đƣợc bố cục theo hƣớng: Các công trình trung tâm hành chính, hệ thống công trình công cộng 

tập trung ở trung tâm thị trấn, bám dọc theo trục QL21. Khu dân cƣ bố trí phân tán xung quanh. 

(2) Khu vực phát triển đô thị mở rộng: Tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với văn hóa 

nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ không gian sống và các 

khu vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nhƣ mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, may 

mặc,.. nhằm nâng cao đời sống nhân dân. 

- Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển từ QL21 và đƣờng trục chính Hữu Nghị 

theo mô hình mạng lƣới ô bàn cờ. Bao gồm cả giao thông cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc. 

Đƣờng giao thông trong trung tâm thị trấn tổ chức theo mạng lƣới ô cờ, tƣơng đối phát triển, 

thuận lợi nằm trên tuyến QL21, tạo điều kiện cho thị trấn phát triển kinh tế đa dạng. Hệ thống 

trục chính đều đã đƣợc xây dựng tƣơng đối đồng bộ về hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và hệ thống 

cây xanh 2 bên tuyến cùng với hệ thống cấp thoát nƣớc, các khu vực cách xa trung tâm các hệ 

thống hạ tầng vẫn còn sơ khai chƣa đồng bộ và chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng.  

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ so với mức chung của toàn Tỉnh 

với các tiêu chí của đô thị loại V đối với các hệ thống công trình HTXH tiêu biểu nhƣ: Trụ sở 

Huyện ủy – UBND huyện, Tòa án nhân dân, Công an huyện, Sân vận động trung tâm thị trấn, 

chợ Cổ Lễ, trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Bệnh viện đa khoa huyện,…Các công trình đều đƣợc 

xây dựng kiên cố và hầu hết xây dựng hƣớng ra QL21. 

- Môi trƣờng: nhìn chung môi trƣờng đô thị vẫn giữ đƣợc giá trị tự nhiên cao do mật độ 

xây dựng chung vẫn còn thấp, xây dựng chỉ tập trung chủ yếu ở trục đƣờng QL21, DDT487, 

ĐT488, các nguồn ô nhiễm trong khu vực chủ yếu là rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp, 

nghĩa trang tập trung. Toàn thị trấn có 3 nghĩa trang nhân dân tập trung, chƣa có hệ thống cây 

xanh cảnh quan, cây xanh cách ly theo tiêu chuẩn, gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng và cảnh quan 

khu vực. Tuy nhiên các nguồn gây ô nhiễm hiện vẫn chƣa tác động quá nhiều đến môi trƣờng 

sống và sinh hoạt của ngƣời dân. 

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Thị trấn đƣợc phân thành 3 vùng kiến trúc cảnh quanh: 

(1) Cảnh quan của khu trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, y tế: Bảo tồn, chỉnh trang 

hệ thống công trình hạ tầng xã hội, di tích, thƣơng mại, y tế, tăng tỷ lệ cây xanh trong các công 

trình, xây dựng các không gian công cộng tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm đô 

thị. (2) Cảnh quan khu vực phía Nam: Hình thành nét đặc trƣng đô thị với phố thƣơng mại (nhà 

ở kết hợp kinh doanh, buốn bán, dịch vụ thƣơng mại) ven QL21, hai bên đƣờng Hữu Nghị và 
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đƣờng Đào. (3) Cảnh quan khu vực phát triển đô thị mở rộng: Với hệ thống cây xanh tự nhiên 

ven sông, kênh mƣơng. Một số công trình dịch vụ các làng xóm tạo điểm nhấn cho cấu trúc 

không gian mở của khu này. 

(12). Thị trấn Cát Thành 

Thị trấn Cát Thành. nằm ở phía Tây Nam huyện Trực Ninh, là đô thị loại V. Đƣợc thành 

lập ngày 31/3/2006 trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của xã Cát Thành. Thị trấn Cát Thành 

là trung tâm của tiểu vùng phía Nam huyện Trực Ninh và khu phía Bắc của huyện Hải Hậu và 

huyện Nghĩa Hƣng. 

- Tính chất: Là trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội, thƣơng mại dịch vụ  của huyện. 

- Quy mô: Diện tích là 8,3 km
2
; Dân số: là 15.900 ngƣời; số lao động khoảng 10.900 

ngƣời (68,5% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 70,3%, chủ yếu là 

lao động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: nhà hàng, mộc thủ công 

mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, kinh doanh vận 

tải,... Tuy vậy sự phân chia lao động theo các ngành chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế 

không chính thức vẫn phổ biến nhƣ nhƣ hoạt động dịch vụ xe ôm, bán hàng rong, bán lẻ hàng 

hóa ở chợ cóc,... Tốc độ tăng trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 7,5% (bao gồm 

cả dân số tăng trƣờng đô thị Cổ Lễ, đô thị Ninh Cƣờng). 

- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Đô thị phát triển theo mô hình đa cực, trong đó lấy 

trung tâm hành chính – chính trị huyện làm trung tâm đô thị, điểm trọng tâm để phát triển xung 

quanh và tuyến QL488B là trục giao thông chính để phát triển đô thị theo định hƣớng phát triển 

từ Đông sang Tây. (1) Khu trung tâm hành chính đô thị: Tập trung phát triển hệ thống các công 

trình trung tâm hành chính, các công trình công cộng và nhà ở dân cƣ đƣợc bố cục theo hƣớng: 

Các công trình trung tâm hành chính, hệ thống công trình công cộng tập trung ở trung tâm thị 

trấn, bám dọc theo trục TL488B. Khu dân cƣ bố trí phân tán xung quanh. (2) Khu vực phát triển 

đô thị mở rộng: Tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với văn hóa nông thôn, bố trí cơ sở 

hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ không gian sống và các khu vực phát triển 

thƣơng mại dịch vụu nhằm nâng cao đời sống nhân dân. 

- Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển dọc theo đƣờng TL488B theo mô hình trục 

chính và xƣơng cá . Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Đƣờng giao thông 

trong trung tâm thị trấn tổ chức theo mô hình mạng lƣới và xƣơng cá, tƣơng đối phát triển, thuận 

lợi nằm trên tuyến TL488B, tạo điều kiện cho thị trấn phát triển kinh tế đa dạng. Hệ thống trục 

chính đều đã đƣợc xây dựng tƣơng đối đồng bộ về hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và hệ thống cây 

xanh 2 bên tuyến cùng với hệ thống cấp thoát nƣớc, các khu vực cách xa trung tâm các hệ thống 

hạ tầng vẫn còn sơ khai chƣa đồng bộ và chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng.  

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ so với mức chung của toàn Tỉnh 

với các tiêu chí của đô thị loại V đối với các hệ thống công trình HTXH tiêu biểu nhƣ: Trụ sở các 

công trình Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, hệ thống các công trình thƣơng mại dịch vụ, công 

trình giáo dục, y tế,… Các công trình đều đƣợc xây dựng kiên cố và hầu hết xây dựng 2-3 tầng. 

- Môi trƣờng: nhìn chung môi trƣờng đô thị vẫn giữ đƣợc giá trị tự nhiên cao do mật độ 

xây dựng chung vẫn còn thấp, xây dựng chỉ tập trung chủ yếu ở trục đƣờng TL488B, các nguồn 

ô nhiễm trong khu vực chủ yếu là rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp, nghĩa trang tập trung. 
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Thị trấn chƣa có hệ thống thoát nƣớc thải riêng. Tuy nhiên các nguồn gây ô nhiễm hiện vẫn chƣa 

tác động quá nhiều đến môi trƣờng sống và sinh hoạt của ngƣời dân. 

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Các khu vực phát triển đô thị của Thị trấn Cát Thành 

hiện nay chủ yếu tập trung dọc theo các trục đƣờng giao thông của thị trấn. Với đa dạng về hệ 

sinh thái bao gồm cảnh quan thiên nhiên, mặt nƣớc,... Cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

(13). Thị trấn Ninh Cường 

Thị trấn Ninh Cƣờng nằm ở phía Nam huyện Trực Ninh, là đô thị loại V. Đƣợc thành lập 

vào năm 2017 trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của xã Trực Phú. Thị trấn Ninh Cƣờng có 

tuyến QL37B đi qua, đây là tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt trong liên kết các huyện Giao 

Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hƣng, Ý Yên, Vụ Bản, sông Ninh Cơ là tuyến giao thông 

đƣờng thủy quan trọng có thể thông thƣơng ra biển. Đây là điều kiện thuận lợi để thị trấn Ninh 

Cƣờng phát triển vận tải đƣờng bộ và đƣờng thủy, mở rộng giao lƣu kinh tế, phát triển thƣơng 

mại, dịch vụ. 

- Tính chất: Là trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội, thƣơng mại dịch vụ của huyện. 

- Quy mô: Diện tích là 7,41 km
2
; Dân số: là 13.795 ngƣời; số lao động khoảng 10.900 

ngƣời (68,5% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 70,3%, chủ yếu là 

lao động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: nhà hàng, chế biến gỗ, sản 

xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí đóng tàu, kinh doanh vận tải,... Tuy vậy sự phân chia lao 

động theo các ngành chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến 

nhƣ nhƣ hoạt động dịch vụ xe ôm, bán hàng rong, bán lẻ hàng hóa ở chợ cóc,... Tốc độ tăng 

trƣởng dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 7,5% (bao gồm cả dân số tăng trƣờng đô thị 

Cổ Lễ, đô thị Cát Thành). 

- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Đô thị phát triển theo hình mạng trong chuỗi, bám 

theo các trục đƣờng giao thông chính đôt thị. (1) Khu trung tâm hành chính đô thị: Lấy trục 

đƣờng QL37B làm trục chính để phát triển, bố trí các công trình trung tâm hành chính, các công 

trình công cộng, công viên cây xanh và nhà ở dân cƣ. (2) Khu vực phát triển đô thị mở rộng: Lấy 

trục đƣờng QL37B đến cầu phao Ninh Cƣờng làm trung tâm phát triển dịch vụ thƣơng mại, các 

khu dân cƣ mới của đô thị. Tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với văn hóa nông thôn, 

bố trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ không gian sống và các khu vực 

phát triển thƣơng mại dịch vụu nhằm nâng cao đời sống nhân dân. 

- Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển dọc theo đƣờng QL37B theo mô hình trục 

chính và xƣơng cá . Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Đƣờng giao thông 

trong trung tâm thị trấn tổ chức theo mô hình mạng lƣới và xƣơng cá, tƣơng đối phát triển, thuận 

lợi nằm trên tuyến QL37B. Hệ thống trục chính đều đã đƣợc xây dựng tƣơng đối đồng bộ về hệ 

thống vỉa hè, chiếu sáng và hệ thống cây xanh 2 bên tuyến cùng với hệ thống cấp thoát nƣớc, các 

khu vực cách xa trung tâm các hệ thống hạ tầng vẫn còn sơ khai chƣa đồng bộ và chƣa đƣợc đầu 

tƣ xây dựng.  

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ so với mức chung của toàn Tỉnh 

với các tiêu chí của đô thị loại V đối với các hệ thống công trình HTXH tiêu biểu nhƣ: Trụ sở các 

công trình Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, hệ thống các công trình thƣơng mại dịch vụ, công 

trình giáo dục, y tế,… Các công trình đều đƣợc xây dựng 2-3 tầng và kiên cố. 
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- Môi trƣờng: Công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn thị trấn đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, môi trƣờng đất cho 

thấy chất lƣợng môi trƣờng thị trấn diễn biến tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên, thị trấn hiện chƣa có 

hệ thống thoát nƣớc thải riêng, nƣớc thải hiện vẫn thoát chung với hệ thống thoát nƣớc mặt, ảnh 

hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị phát triển gắn với các 

khu vực của thị trấn. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tại đô thị đều rất phóng túng theo nhu cầu 

xây dựng của ngƣời dân. Các công trình xây dựng ở tầm cao thấp không đồng bộ.  

(14). Thị trấn Xuân Trường 

Thị trấn Xuân Trƣờng nằm tại cửa ngõ của huyện Xuân Trƣờng, là đô thị loại V. Đƣợc 

thành lập ngày 14/11/2003 trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Hùng. Thị trấn 

Xuân Trƣờng có tuyến QL21, TL489, TL489C đi qua, đây là các tuyến giao thông có ý nghĩa 

quan trọng trong việc giao lƣu kinh tế, văn hóa, chính trị với các khu vực lân cận. 

- Tính chất: Là trung tâm huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa của 

huyện; Là đô thị văn minh, hiện đại, dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; 

Là trung tâm công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại. 

- Quy mô: Diện tích là 6,41 km
2
; Dân số: là 8.183 ngƣời; số lao động khoảng 4.643 ngƣời 

(56,7% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 52%, chủ yếu là lao 

động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: nhà hàng, cơ khí đóng tàu, 

may công nghiệp, cơ sở kinh doanh đồ đồng, sản xuất giày da,…Tuy vậy sự phân chia lao động 

theo các ngành chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ 

nhƣ hoạt động dịch vụ xe ôm, bán hàng rong, bán lẻ hàng hóa ở chợ cóc,... Tốc độ tăng trƣởng 

dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,12%.  

- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Lấy khu vực trung tâm đô thị làm không gian phát 

triển chủ đạo, phát triển các khu vực xung quanh: (1) Khu trung tâm hành chính đô thị: là không 

gian đô thị quan trọng nhất của thị trấn Xuân Trƣờng, bao gồm các khu trung tâm hành chính, 

văn hóa, giáo dục, dịch vụ. (2) Khu vực phát triển đô thị mở rộng: Các khu ở mới đa số đƣợc 

phát triển theo hƣớng khép kín khu dân cƣ hiện hữu và các khu vực có nhiều thuận lợi về giao 

thông, vị trí và thuận tiện cho quản lý dân cƣ. Đô thị mới phát triển hai bên trục TL489 và đƣờng 

32m có đan xen nhiều chức năng khác nhau gồm các khu đô thị mới, khu thƣơng mại dịch vụ. 

(3) Khu vực phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung tại phía Tây và Tây Bắc thị 

trấn. (4) Khu vục nông nghiệp của thị trấn hiện là vùng đất giàu giá trị cảnh quan sinh thái nông 

nghiệp, với không gian ruộng lúa có hệ thống kênh mƣơng khá dày đặc. 

- Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển dọc theo đƣờng QL21, TL489, TL489C 

theo mô hình trục chính và xƣơng cá . Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Hệ 

thống giao thông trên địa bàn thị trấn hình thành theo ô bàn cờ, hƣớng tâm và hình thành các 

tuyến vành đai tạo sự kết nối liên thông và thuận tiện. QL21 đi qua thị trấn có mặt cắt đƣờng 

15m, TL489 có chiều dài 3,2km, TL489C dài khoàng 2,1km theo hƣớng Bắc – Nam. Các tuyến 

đƣờng phố chính đô thị đã đƣợc đặt tên, cơ bản đƣợc đầu tƣ nâng cấp. Hệ thống thoát nƣớc là hệ 

thống cống chung đƣợc đặt trên vỉa hè dọc các trục đƣờng chính, thoát nƣớc thải sinh hoạt và 

nƣớc mƣa kết hợp. Riêng khu đô thị mới của thị trấn đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống thoát nƣớc 

riêng. 
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- Môi trƣờng: Công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn thị trấn đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, môi trƣờng đất cho 

thấy chất lƣợng môi trƣờng thị trấn diễn biến tƣơng đối ổn định. Trên địa bàn thị trấn vẫn đang 

quản lý 06 khu nghĩa trang tập trung, ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ so với mức chung của toàn Tỉnh 

với các tiêu chí của đô thị loại V đối với các hệ thống công trình HTXH. Hệ thống các công trình 

trụ sở cơ quan cấp huyện: Trụ sở hhuyenej ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, phòng ban 

chuyên môn huyện; Hệ thống các công trình trụ sở cơ quan cấp thị trấn đều đƣợc xây dựng có 

chiều cao từ 2 – 5 tầng, đa phần đều có cơ sở vật chất khá khang trang,có kiến trúc hiện đại. Hệ 

thống các cơ sở giáo dục gồm 5 cơ sở cấp huyện và 03 cơ sở cấp thị trấn, cơ sở vật chất đầy dủ 

chất lƣợng giảng dạy tốt.  

 

Hình 66: Bản đồ hiện 

trạng thị trấn Xuân 

Trường  

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị phát triển gắn với các 

khu vực của thị trấn. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tại đô thị đều rất phóng túng theo nhu cầu 

xây dựng của ngƣời dân. Các công trình xây dựng ở tầm cao thấp không đồng bộ.  

(15). Thị trấn Lâm 

Thị trấn Lâm nằm tại trung tâm của huyện Ý Yên, là đô thị loại V. Đƣợc thành lập ngày 

1/4/1986 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Yên Xá, Yên Ninh, Yên Tiến 

và xã Yên Hồng. Thị trấn Lâm có tuyến QL38B, TL485, đi qua, đây là các tuyến giao thông có ý 

nghĩa quan trọng trong việc giao lƣu kinh tế, văn hóa, chính trị với các khu vực lân cận. 
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- Tính chất: Là huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. 

- Quy mô: Diện tích 6,86 km
2
; Dân số: là 14.580 ngƣời; số lao động khoảng 7.310 ngƣời 

(50,1% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 52%, chủ yếu là lao 

động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: nhà hàng, cơ khí đóng tàu, 

may công nghiệp, cơ sở kinh doanh đồ đồng, sản xuất giày da,…Tuy vậy sự phân chia lao động 

theo các ngành chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ 

nhƣ hoạt động dịch vụ xe ôm, bán hàng rong, bán lẻ hàng hóa ở chợ cóc,... Tốc độ tăng trƣởng 

dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 8,5%.  

- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Lấy khu vực trung tâm đô thị làm không gian phát 

triển chủ đạo, phát triển các khu vực quanh các trục đƣờng giao thông chính: (1) Khu trung tâm 

hành chính đô thị: Tập trung phát triển hệ thống các công trình trung tâm hành chính, các công 

trình công cộng và nhà ở dân cƣ đƣợc bố cục theo hƣớng: Các công trình trung tâm hành chính, 

hệ thống công trình công cộng tập trung ở trung tâm thị trấn, bám dọc theo trục TL485. Khu dân 

cƣ bố trí phân tán xung quanh. (2) Khu vực phát triển đô thị mở rộng: Phát triển dịch vụ thƣơng 

mại, các khu dân cƣ mới của đô thị. Tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với văn hóa 

nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ không gian sống và các 

khu vực phát triển thƣơng mại dịch vụu nhằm nâng cao đời sống nhân dân. 

 

Hình 66: Bản đồ 

hiện trạng thị trấn 

Lâm 

- Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển dọc theo đƣờng QL38B, TL485, theo mô 

hình trục chính và xƣơng cá . Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Đƣờng giao 

thông trong trung tâm thị trấn tổ chức theo mô hình mạng lƣới và xƣơng cá, tƣơng đối phát triển, 

thuận lợi nằm trên tuyến TL485. Hệ thống trục chính đều đã đƣợc xây dựng tƣơng đối đồng bộ 

về hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và hệ thống cây xanh 2 bên tuyến cùng với hệ thống cấp thoát 

nƣớc, các khu vực cách xa trung tâm các hệ thống hạ tầng vẫn còn sơ khai chƣa đồng bộ và chƣa 

đƣợc đầu tƣ xây dựng.  

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ so với mức chung của toàn Tỉnh 

với các tiêu chí của đô thị loại V đối với các hệ thống công trình HTXH tiêu biểu nhƣ: Trụ sở các 

công trình Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, hệ thống các công trình thƣơng mại dịch vụ, công 
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trình giáo dục, y tế,… Các công trình đều đƣợc xây dựng kiên cố và hầu hết xây dựng 2-3 tầng. 

- Môi trƣờng: Công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn thị trấn đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, môi trƣờng đất cho 

thấy chất lƣợng môi trƣờng thị trấn diễn biến tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên, thị trấn hiện chƣa có 

hệ thống thoát nƣớc thải riêng, nƣớc thải hiện vẫn thoát chung với hệ thống thoát nƣớc mặt, ảnh 

hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị phát triển gắn với các 

khu vực của thị trấn. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tại đô thị đều rất phóng túng theo nhu cầu 

xây dựng của ngƣời dân. Các công trình xây dựng ở tầm cao thấp không đồng bộ.  

(16). Thị trấn Gôi 

Thị trấn Gôi nằm ở phía Tây Nam của huyện Vụ Bản, là đô thị loại V, đƣợc thành lập 

vào năm 1986. Thị trấn Gôi có tuyến QL37B, QL10, đƣờng sắt Bắc – Nam đi qua, đây là các 

tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc giao lƣu kinh tế, văn hóa, chính trị với các địa 

phƣơng khác trong huyện cũng nhƣ các huyện lân cận. 

- Tính chất: Là huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. 

- Quy mô: Diện tích 4,75 km
2
; Dân số: là 7.341 ngƣời; số lao động khoảng 4.346 ngƣời 

(59,2% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 56%, chủ yếu là lao 

động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: nhà hàng, cơ khí đóng tàu, 

may công nghiệp, cơ sở kinh doanh đồ đồng, sản xuất giày da,…Tuy vậy sự phân chia lao động 

theo các ngành chỉ là tƣơng đối do nhiều hoạt động kinh tế không chính thức vẫn phổ biến nhƣ 

nhƣ hoạt động dịch vụ xe ôm, bán hàng rong, bán lẻ hàng hóa ở chợ cóc,... Tốc độ tăng trƣởng 

dân số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 1,03%.  

- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Đô thị phát triển tự do, hình thái phát triển theo 

hƣớng điểm, dãi chuỗi theo trục giao thông và phân tán. Trung tâm đô thị là khu vực trung tâm 

hành chính công cộng, điểm trọng tâm để phát triển xung quanh và tuyến QL37B, QL10 là trục 

giao thông chính để phát triển đô thị. (1) Khu trung tâm hành chính đô thị: Tập trung phát triển 

hệ thống các công trình trung tâm hành chính, các công trình công cộng và nhà ở dân cƣ đƣợc bố 

cục theo hƣớng: Các công trình trung tâm hành chính, hệ thống công trình công cộng tập trung ở 

trung tâm thị trấn, bám dọc theo trục QL10. Khu dân cƣ bố trí phân tán xung quanh. (2) Khu vực 

phát triển đô thị mở rộng: Phát triển dịch vụ thƣơng mại, các khu dân cƣ mới của đô thị, phát 

triển xung quanh đƣờng trục giao thông chính QL37B và QL10. Tổ chức không gian đô thị hiện 

đại, hài hòa với văn hóa nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ 

không gian sống và các khu vực phát triển thƣơng mại dịch vụ nhằm nâng cao đời sống dân. 

- Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển dọc theo đƣờng QL37B, QL10, theo mô 

hình trục chính và xƣơng cá . Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Đƣờng giao 

thông trong trung tâm thị trấn tổ chức theo mô hình mạng lƣới và xƣơng cá, tƣơng đối phát triển, 

thuận lợi nằm trên tuyến QL37B và QL10. Hệ thống trục chính đều đã đƣợc xây dựng tƣơng đối 

đồng bộ về hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và hệ thống cây xanh 2 bên tuyến cùng với hệ thống cấp 

thoát nƣớc, các khu vực cách xa trung tâm các hệ thống hạ tầng vẫn còn sơ khai chƣa đồng bộ và 

chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng.  

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ so với mức chung của toàn Tỉnh 
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với các tiêu chí của đô thị loại V đối với các hệ thống công trình HTXH tiêu biểu nhƣ: Trụ sở các 

công trình Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, hệ thống các công trình thƣơng mại dịch vụ, công 

trình giáo dục, y tế,… Các công trình đều đƣợc xây dựng kiên cố và hầu hết 2-3 tầng. 

- Môi trƣờng: Công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn thị trấn đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, môi trƣờng đất cho 

thấy chất lƣợng môi trƣờng thị trấn diễn biến tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên, thị trấn hiện chƣa có 

hệ thống thoát nƣớc thải riêng, nƣớc thải hiện vẫn thoát chung với hệ thống thoát nƣớc mặt, ảnh 

hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị phát triển gắn với các 

khu vực của thị trấn. Thực trạng kiến trúc cảnh quan tại đô thị đều rất phóng túng theo nhu cầu 

xây dựng của ngƣời dân. Các công trình xây dựng ở tầm cao thấp không đồng bộ.  

 

Hình 67: Bản đồ hiện 

trạng thị trấn Gôi  

(17). Thị trấn Nam Giang 

Thị trấn Nam Giang nằm trung tâm của huyện Nam Trực, cách thành phố Nam Định 

khoảng 10km về phía Nam, là đô thị loại V. Đƣợc thành lập vào ngày 14/11/2003 trên cơ sở 

toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nam Giang. Trên địa bàn thị trấn có tuyến TL490C 

đi qua, đây là một lợi thế lớn để thị trấn giao lƣu kinh tế - xã hội với các khu vực lân cận. 

- Tính chất: Là trung tâm huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa của 

huyện; Là đô thị cửa ngõ phía Nam của thành phố Nam Định, có điều kiện phát triển về công 

nghiệp, công nghiệp làng nghề (đặc biệt là ngành nghề cơ khí); Là đô thị phát triển về thƣơng 

mại, dịch vụ, du lịch lễ hội. 

- Quy mô: Diện tích 7,02 km
2
; Dân số: là 17.935 ngƣời; số lao động khoảng 10.357 

ngƣời (57,7% dân số). Trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 55%, chủ yếu là 

lao động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị với đa dạng các ngành nghề nhƣ: nhà hàng, cơ khí đóng tàu, 

may công nghiệp, cơ sở kinh doanh đồ đồng, sản xuất giày da,… Thị trấn Nam Giang có thế 

mạnh về phát triển kinh tế các làng nghề, đặc biệt là nghề thợ rèn, cơ khí. Tốc độ tăng trƣởng dân 

số đô thị giai đoạn 2015-2020 khoảng 0,5%.  
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- Cấu trúc và hƣớng phát triển đô thị: Đô thị phát triển tự do, hình thái phát triển theo 

hƣớng điểm, dãi chuỗi theo trục giao thông và phân tán. Trung tâm đô thị là khu vực trung tâm 

hành chính công cộng, điểm trọng tâm để phát triển xung quanh và tuyến TL490C là trục giao 

thông chính để phát triển đô thị. (1) Khu vực trung tâm hành chính đô thị: Gồm tổ hợp các trung 

tâm hành chính và dân cƣ, là khu lõi đô thị. Tại đây đã hình thành trung tâm tổng hợp của thị trấn 

cũng nhƣ của Huyện: Cơ quan hành chính, chính trị huyện, Trung tâm thể thao, văn hóa,  công 

viên cây xanh. (2) Khu vực phát triển khu đô thị, dịch vụ thƣơng mại và khu vực sử dụng hỗn 

hợp với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, gắn kết hài hào giữa công trình cũ và 

các công trình xây mới. Kết nối phát triển dựa trên lợi thế khai thác trục TL490C. 

 

Hình 66: Bản đồ 

hiện trạng thị trấn 

Nam Giang 

- Khung phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phát triển dọc theo đƣờng TL490C, theo mô hình 

trục chính và xƣơng cá . Bao gồm cả giao thông cấp điện cấp nƣớc, thoát nƣớc. Đƣờng giao 

thông trong trung tâm thị trấn tổ chức theo mô hình mạng lƣới và xƣơng cá, tƣơng đối phát triển, 

thuận lợi nằm trên tuyến TL490C. Hệ thống trục chính đều đã đƣợc xây dựng tƣơng đối đồng bộ 

về hệ thống vỉa hè, chiếu sáng và hệ thống cây xanh 2 bên tuyến cùng với hệ thống cấp thoát 

nƣớc, các khu vực cách xa trung tâm các hệ thống hạ tầng vẫn còn sơ khai chƣa đồng bộ và chƣa 

đƣợc đầu tƣ xây dựng.  

- Hạ tầng xã hội: đã tƣơng đối phát triển tuy nhiên chỉ so với mức chung của toàn Tỉnh 

với các tiêu chí của đô thị loại V đối với các hệ thống công trình HTXH tiêu biểu nhƣ: Trụ sở các 

công trình Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, hệ thống các công trình thƣơng mại dịch vụ, công 

trình giáo dục, y tế,… Các công trình đều đƣợc xây dựng kiên cố và hầu hết xây dựng 2-3 tầng. 

- Môi trƣờng: Công tác quản lý bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn thị trấn đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, môi trƣờng đất cho 

thấy chất lƣợng môi trƣờng thị trấn diễn biến tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên, thị trấn hiện chƣa có 

hệ thống thoát nƣớc thải riêng, nƣớc thải hiện vẫn thoát chung với hệ thống thoát nƣớc mặt, ảnh 

hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Kiến trúc cảnh quan của đô thị phát triển gắn với các 

khu vực của thị trấn. Khu vực cảnh quan dọc theo hệ thống sông, kênh. Không gian hai bên 

đƣợc tổ chức thành hệ thống cây xanh – mặt nƣớc liên hoàn, là khung kết nối mềm gắn kết 
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không gian. Tận dụng các điều kiện để khai thác và kết nối không gian cây xanh ven sông với 

không gian các khu chức năng đô thị. 

2.6.3. Tồn tại, hạn chế trong phát triển đô thị 

- Hệ thống các đô thị trên địa bàn toàn Tỉnh đa phần là các đô thị nhỏ, sức hút kém, chƣa 

đáp ứng mục tiêu của Quy hoạch phát triển mạng lƣới đô thị Tỉnh Nam Định đến năm 2020 đã 

xác định. Việc huy động các nguồn lực để đầu tƣ xây dựng phát triển đô thị còn hạn chế.  

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của đô thị còn thiếu đồng bộ; chất thải rắn và nƣớc thải 

sinh hoạt chƣa đƣợc xử lý bảo đảm tiêu chuẩn quy định. 

- Hệ thống các đô thị trong Tỉnh chƣa có mối liên kết chặt chẽ với nhau, thiếu đồng bộ nhất 

là về hạ tầng khung. Thành phố Nam Định là hạt nhân với mật độ cao, bao quanh là vùng nông 

thôn, nông nghiệp rộng. Có sự đối lập, chênh lệch rõ nét giữa các đô thị trong Tỉnh về quy mô, 

chất lƣợng đô thị. 

- Các ngành có sự chênh lệch rõ nét giữa các đô thị trong Tỉnh về quy mô, chất lƣợng đô 

thị.. Điều đó sẽ tác động mạnh mẽ đến cấu trúc, quy mô và tổ chức hệ thống đô thị.  

2.6.4. Các điểm dân cƣ nông thôn 

Sau khi Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 ngày 

10/01/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Tỉnh Nam Định, tổng số xã thuộc 

Tỉnh Nam Định còn 226 xã, phƣờng (trong đó có 22 phƣờng và 16 thị trấn và 188 xã). Nam Định 

có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (09 huyện và 01 thành phố), không có đơn vị hành chính nào 

có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt dƣới 50% so với quy định 

Nam Định thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, mang đặc trƣng chung của vùng. Dân cƣ 

nông thôn phân bổ theo các khu vực: (1) vùng đồng bằng thấp trũng - thâm canh phát triển nông 

nghiệp, công nghiệp dệt, công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí và các ngành nghề truyền 

thống; (2) vùng đồng bằng ven biển - có bờ biển dài 72 km, đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng 

phát triển kinh tế tổng hợp ven biển; (3) Vùng trung tâm công nghiệp – dịch vụ - có các ngành 

công nghiệp dệt may, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, các ngành nghề truyền thống, 

các phố nghề… cùng với các ngành dịch vụ tổng hợp, dịch vụ chuyên ngành hình thành và phát 

triển từ lâu. Tuy nhiên dân cƣ nông thôn phân bố không đồng đều. Mật độ dân số dao động từ 

679 ngƣời/km2 đến 5.094 ngƣời/km2. Thành phố Nam Định có mật độ dân số cao nhất là 5.094 

ngƣời/km2. Các huyện có mật độ dân số cao chủ yếu thƣợc vùng trung tâm công nghiệp – dịch 

vụ là Xuân Trƣờng (1.290 ngƣời/km2), Trực Ninh (1.199 ngƣời/km2), Hải Hậu (1.151 

ngƣời/km2), Nam Trực (1.199 ngƣời/km2), Mỹ Lộc (974 ngƣời/km2), Ý Yên (930 ngƣời/km2). 

Các huyện còn lại có mật độ dân cƣ thấp hơn là Vụ Bản (856 ngƣời/km2), Giao Thủy (705 

ngƣời/km2), Nghĩa Hƣng (679 ngƣời/km2). 

Là Tỉnh đồng bằng sông Hồng có dân số đông (xếp thứ 6 cả nƣớc) mật độ dân số cao, dân 

cƣ chủ yếu là ngƣời Kinh (chiếm trên 99,6%), Nam Định có gần 1.800 ngƣời dân tộc Thái, còn lại 

số rất ít là dân tộc Tày, Mông, Mƣờng, Dao… Dân cƣ nông thôn vẫn chiếm đa số (Năm 2020, dân 

cƣ nông thôn là 1.419.467 ngƣời, chiếm 79,73% tổng dân số). Chỉ số phát triển con ngƣời của 

Nam Định hầu hết cao hơn mức trung bình chung cả nƣớc nhƣ tuổi thọ trung bình, tỷ lệ biết chữ 

của ngƣời lớn, GDP bình quân, chỉ số HDI – chỉ số phát triển con ngƣời… 

Cơ sở hạ tầng phát triển nông thôn trong toàn Tỉnh nói chung đƣợc đồng bộ. Phần lớn đƣờng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng


 
 

 

 

201 

xá tại khu vực nông thôn đi lại thuận lợi, các thôn, xóm đƣợc cung cấp đầy đủ điện, nƣớc sạch và 

đầy đủ các cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng nhƣ vui chơi giải trí 

Bảng 61: Thống kê dân số nông thôn Tỉnh Nam Định năm 2020 
STT Huyện/Thành phố Dân số (ngƣời) Dân số nông thôn (ngƣời) Tỷ lệ (%) 

1 Thành phố Nam Định 236.407 24.141 10,212 

2 Huyện Mỹ Lộc 72.545 67.486 93,026 

3 Huyện Vụ Bản 130.870 123.529 94,391 

4 Huyện Ý Yên 228.990 214.410 93,633 

5 Huyện Nghĩa Hƣng 175.769 154.351 87,815 

6 Huyện Nam Trực 183.146 165.211 90,207 

7 Huyện Trực Ninh 172.658 139.376 80,724 

8 Huyện Xuân Trƣờng 149.726 141.543 94,535 

9 Huyện Giao Thủy 167.743 152.204 90,736 

10 Huyện Hải Hậu 262.479 237.216 90,375 

 Tổng 1.780.333 1.419.467 79,73 

Nam Định là một trong những Tỉnh về đích nông thôn mới (NTM) sớm nhất cả nƣớc. 

Ngày 13/12/2018, toàn Tỉnh có 226/226 xã (100% số xã) đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, bình 

quân mỗi xã tăng 13,2 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đến tháng 7/2019 có 10/10 huyện/ thành 

phố đƣợc Thủ tƣớng chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ 

NTM. Tỉnh Nam Định đƣợc công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 tại 

Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ, cùng với Đồng Nai là 

02 Tỉnh dẫn đầu cả nƣớc về xây dựng NTM. Sau khi đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, các xã, 

thị trấn của Tỉnh đã chuyển trọng tâm sang xây dựng NTM theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao 

và các mô hình NTM kiểu mẫu. Đến hết năm 2020 toàn Tỉnh đã có 13 xã đƣợc công nhận đạt 

chuẩn NTM nâng cao. Huyện Hải Hậu tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng 

thí điểm mô hình huyện NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp bền vững. Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn giai đoạn 2010- 2020 là 69.473 ngƣời, tỷ lệ lao động qua học nghề có việc làm 

và thu nhập ổn định đạt trên 85%; 

Do dân cƣ nông thôn phân bố không đồng đều, mật độ dân cƣ cao, tiềm năng phát triển lớn 

nhƣng chƣa khai thác triệt để, nông thôn Tỉnh Nam Định vẫn còn một số hạn chế nhƣ:  

- Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nông dân nông thôn vẫn còn thấp, thu 

nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp; chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn còn 

lớn; nông dân còn thiếu việc làm, nhất là vào thời điểm nông nhàn và khả năng tìm kiếm việc 

làm cũng rất khó khăn.  

- Mức tiếp cận và hƣởng thụ các dịch vụ công về hạ tầng thiết yếu, cơ sở vật chất văn hóa, 

giáo dục, y tế, truyền thông... so với thành thị có lúc, có nơi còn hạn chế. Chƣơng trình đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm còn nhiều bất cập, đào tạo chƣa gắn chặt với 

giải quyết việc làm và nhu cầu thị trƣờng, chất lƣợng lao động qua đào tạo chƣa đáp ứng yêu 

cầu. Số hộ nghèo và hộ cận nghèo trong nông thôn còn cao. 

- Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, nông, lâm và thủy sản chiếm tỷ trọng lớn; 

các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn chậm phát triển theo hƣớng sản xuất hàng 

hóa. Kinh tế hộ đa số sản xuất với quy mô nhỏ, khó tiếp cận với các chính sách hiện hành. 

- Kinh tế trang trại tuy có hiệu quả, nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ. Chất lƣợng hoạt 

động của một số hợp tác xã và tổ hợp tác còn yếu, hiệu quả chƣa cao. Các doanh nghiệp tƣ nhân 
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đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn còn ít nên nguồn lực cho phát triển còn hạn chế. 

- Kết cấu hạ tầng nông thôn chƣa đồng bộ; kinh phí duy tu, bảo dƣỡng công trình sau đầu 

tƣ còn hạn chế, một số công trình xuống cấp, hƣ hỏng; giao thông nông thôn ở vùng sâu còn khó 

khăn; hệ thống trƣờng, trạm y tế một số nơi đầu tƣ nhƣng chƣa phát huy hiệu quả; môi trƣờng 

còn bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, chăn nuôi, và công nghiệp chế biến. Thiết chế văn hóa vẫn 

còn thiếu, chƣa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng; văn hóa nông thôn còn tồn tại lạc hậu 

nhất là ý thức, ứng xử, chấp hành luật pháp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông 

thôn từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp.  

2.7. Hiện trạng Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại  

2.7.1 Công tác quốc phòng, an ninh 

a) Về xây dựng nền an ninh, quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

xây dựng nền an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện, thành phố. 

Trong những năm qua, thực hiện công tác ninh, quốc phòng địa phƣơng, Bộ CHQS  

Tỉnh, Công an Tỉnh Nam Định thƣờng xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn dân và lực 

lƣợng vũ trang về 2 nhiệm vụ chiến lƣợc "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN", về 

âm mƣu thủ đoạn chiến lƣợc "DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lƣợng an 

ninh, vũ trang  Tỉnh vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lƣợng trung thành, tin cậy của Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lƣợng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lƣợng 

vũ trang Tỉnh, trƣớc hết là nâng cao chất lƣợng huấn luyện, diễn tập và khả năng cơ động sẵn 

sàng chiến đấu của LLVT Tỉnh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bổ sung hoàn 

chỉnh các phƣơng án, kế hoạch. Luôn nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý 

kịp thời, chính xác các tỉnh huống xảy ra, bảo đảm an toàn trong mọi thời điểm, không để bị bất 

ngờ. Tập trung xây dựng chính quy đi vào chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất 

lƣợng quản lý đơn vị và rèn luyện kỷ luật, không có cán bộ chiến sỹ vi phạm kỷ luật nghiêm 

trọng, giảm các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thƣờng, không có hiện tƣợng đào bỏ ngũ. 

Tham mƣu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây 

dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân với an 

ninh nhân dân, QP - AN với KT-XH. Chủ động ngăn ngừa không để phát sinh "điểm nóng" 

phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, đặc biệt là tuyến biển. Thực hiện tốt 

công tác phối hợp hiệp đồng giữa Công an, Quân đội theo Nghị định 77/NĐ-CP (nay là Nghị 

định số 03/2019/NĐ-CP) của Thủ tƣớng Chính phủ.  

Tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự Tỉnh, các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững 

mạnh, có sức chiến đấu cao và năng lực lãnh đạo toàn diện. Gắn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 

trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ 

cán bộ, Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch 

lành mạnh, năng lực nghiệp vụ khá, tiên phong gƣơng mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ. 

Nắm chắc nguồn lực và khả năng bảo đảm của các ngành kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở 

vật chất hậu cần cho khu vực phòng thủ, góp phần tăng cƣờng tiềm lực quốc phòng ở địa phƣơng. 

Duy trì và nâng cao phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", đẩy 
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mạnh công tác tăng gia, sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội. Bảo đảm đầy đủ đồng bộ vật chất, 

kinh phí, hậu cần kỹ thuật cho SSCĐ, huấn luyện theo chỉ thị của Tƣ lệnh Quân khu. Duy trì quản 

lý chặt chẽ chế độ bảo quản, bảo dƣỡng VKTB kỹ thuật, đạn dƣợc bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn 

sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm 100% kho vũ khí an toàn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vân 

động "Quản lý, khai thác, VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. 

b) Về xây dựng Lực lƣợng vũ trang của Tỉnh vững mạnh; thƣờng trực sẵn sàng chiến 

đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

Thƣờng xuyên coi trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tƣ tƣởng và tổ chức, 

nâng cao chất lƣợng tổng hợp và sức chiến đấu; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh 

với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng lực lƣợng thƣờng trực 

của Quân sự, Công an, Biên phòng theo hƣớng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bƣớc hiện 

đại, ổn định về biên chế, tổ chức; duy trì thực hiện tốt 3 khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn 

sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, 

pháp luật”. Lực lƣợng dự bị động viên (DBĐV) đƣợc quan tâm xây dựng với số lƣợng hợp lý, 

chất lƣợng cao; thƣờng xuyên rà soát sắp xếp, kiện toàn các đơn vị DBĐV; tổ chức báo động sẵn 

sàng động viên và huấn luyện theo quy định. Lực lƣợng DQTV đƣợc tổ chức xây dựng vững 

mạnh, rộng khắp, tỷ lệ DQTV đạt 1,44% so với dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 20%.  

Các chƣơng trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; 

phòng, chống buôn bán ngƣời; chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả; công tác quản 

lý nhà nƣớc về an ninh trật tự; thủ tục hành chính trong kiểm tra kiểm soát ngƣời, phƣơng tiện, 

hàng hóa ra vào khu vực biên giới biển đƣợc cải cách, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân 

yên tâm vƣơn khơi, bám biển; công tác tuần tra, kiểm soát trên vùng biển của Tỉnh đƣợc thực 

hiện có nền nếp, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào, mô hình tự 

quản về an ninh trật tự tại các khu dân cƣ nhƣ: Phong trào “Ba an toàn”; phong trào “tự quản, tự 

phòng, tự bảo vệ”; phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh”, tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh 

trật tự đầm bãi, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở; “Khu dân cƣ vùng giáo tiên tiến và an 

toàn về an ninh trật tự” (Thành lập 30 tổ tàu thuyền an toàn, 27 tổ tự quản về ANTT/725 thành 

viên; vận động 18 chủ phƣơng tiện dân sự đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển. Xây 

dựng 10 "Khu dân cƣ vùng giáo tiên tiến và an toàn về ANTT", gần 2000 hộ tham gia)…Các 

địa phƣơng thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hoá các địa bàn trọng điểm phức tạp về an 

ninh trật tự góp phần xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân 

tạo ra thế trận liên hoàn vững chắc giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.  

c) Về kết quả gọi công dân nhập ngũ hàng năm: 

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao 

quân hàng năm, bảo đảm chất lƣợng, dân chủ, công khai, đúng luật. Trong 10 năm qua đã đăng 

ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 166.046 công dân; lựa chọn đƣa vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ 

537.848 thanh niên; bàn giao 30.063 thanh niên lên đƣờng thực hiện nghĩa vụ quân sự cho các 

đơn vị; toàn Tỉnh có 1.861 thí sinh trúng tuyển vào các trƣờng quân đội. 

d) Về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh; khu vực phòng thủ huyện, thành phố; 

diễn tập các ngành: 

Tỉnh chỉ đạo, tổ chức các cuộc diễn tập phòng, chống biểu tỉnh, bạo loạn, khủng bố, giải 

cứu con tin, 02 cuộc diễn tập KVPT Tỉnh; 14 cuộc diễn tập KVPT huyện, thành phố; 06 cuộc 
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diễn tập bảo đảm tác chiến các sở, ngành; 02 cuộc diễn tập cấp huyện, 145 cuộc diễn tập cấp xã 

về phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN); 404 cuộc diễn tập chiến đấu phòng 

thủ cấp xã. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của 

cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực 

lƣợng xử lý các tỉnh huống trong tác chiến phòng thủ cũng nhƣ trong thực hiện các nhiệm vụ 

thƣờng xuyên, đột xuất.  

e) Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp: 

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị (Khoá X); Luật Giáo dục QP-AN; 

Nghị định số 116, Nghị định số 13 của Chính phủ về giáo dục QP-AN và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành...; UBND Tỉnh đã thƣờng xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN; cơ 

quan thƣờng trực Hội đồng đã tham mƣu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, bồi dƣỡng kiến thức QP-AN cho các đối tƣợng. Trong 10 

năm qua đã hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dƣỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ diện đối tƣợng 1, 

2, 3 theo nhiệm kỳ; tổ chức bồi dƣỡng kiến thức QP-AN cho 103.028 cán bộ, đảng viên; 2.195 

vị chức sắc, chức việc tôn giáo; 421 chủ tàu, thuyền, 90 chủ các doanh nghiệp, hàng ngàn lƣợt 

công nhân, ngƣời lao động trong các khu, công nghiệp; 363.303 học sinh, sinh viên; hằng năm tổ 

chức lớp “Học kỳ trong Quân đội” cho các em học sinh, thanh thiếu niên. Đào tạo 03 khóa Chỉ 

huy trƣởng Quân sự cấp xã cho 330 đồng chí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. 

f) Về xây dựng các công trình phục vụ cho đảm bảo quốc phòng: 

Giai đoạn 2009-2019 Tỉnh đã triển khai thực hiện 60 dự án đầu tƣ thuộc lĩnh vực QP-AN 

với tổng mức đầu tƣ gần 1300 tỷ đồng, trong đó số vốn đã bố trí hơn 840 tỷ đồng (ngân sách 

Tỉnh gần 542 tỷ đồng; ngân sách Trung ƣơng và các nguồn vốn khác hơn 298 tỷ đồng). Hiện đã 

có 54 dự án hoàn thành đƣa vào sử dụng, một số công trình lớn nhƣ: Cải tạo nâng cấp đƣờng 

487 tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đảm bảo QP-AN(tổng mức đầu tƣ hơn 494 tỷ đồng); xây dựng 

Sở chỉ huy động viên (tổng mức đầu tƣ gần 19 tỷ đồng); xây dựng trung tâm giáo dục QP-AN 

Tỉnh (tổng mức đầu tƣ hơn 61 tỷ đồng)… 

Hằng năm, UBND Tỉnh cân đối, giao chỉ tiêu ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phƣơng đồng thời theo dõi, hƣớng dẫn sử dụng, thanh quyết toán đúng quy 

định. 

2.7.2 Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh 

2.7.2.1. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng 

a) Công tác quản lý nhà nƣớc về đất quốc phòng: Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh thƣờng 

xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở ngành có liên quan tham mƣu cho Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng có hiệu 

quả, đúng mục đích, đúng quy định của luật đất đai hiện hành đối với quỹ đất quốc phòng có trên 

địa bàn. Hàng năm Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, phối hợp 

với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác kiểm kê, rà soát, quy 

hoạch, sử dụng đất quốc phòng do đơn vị đang trực tiếp quản lý. Chủ động phối hợp với các cơ 

quan, ban ngành chức năng của địa phƣơng chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền kịp thời giải quyết 

những vƣớng mắc phát sinh trong công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng do đó 
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công tác quản lý, sử dung quỹ đất quốc phòng trực tiếp do đơn vị quản lý trong kỳ quy hoạch, kế 

hoạch trƣớc luôn đạt chất lƣợng, hiệu quả cao.  

b). Hiện trạng sử dụng đất quốc phòng: Hiện nay trên địa bàn Tỉnh Nam Định có 148,42 

ha (số liệu tổng hợp theo thống kê đất đai năm 2020) đất phục vụ cho mục đích quốc phòng, 

phân bố về các huyện, thành phố cụ thế nhƣ sau: (1) Huyện Mỹ Lộc có 5 điểm đất với tổng diện 

tích là 1,03 ha; (2) Huyện Vụ Bản có 12 điểm đất với tổng diện tích 13,64 ha; (3) Huyện Ý Yên 

có 12 điểm đất với tổng diện tích là 7,40 ha; (4) Huyện Trực Ninh có 24 điểm đất với tổng diện 

tích là 1,37 ha; (5) Huyện Nam Trực có 4 điểm đất với tổng diện tích là 3,76 ha; (6) Huyện Xuân 

Trƣờng có 6 điểm đất với tổng diện tích là 0,86 ha; (7) Thành phố Nam Định có 19 điểm đất với 

tổng diện tích là 23,84 ha; (8) Huyện Giao Thủy có 20 điểm đất với tổng diện tích là 15,77 ha; 

(9) Huyện Nghĩa Hƣng có 23 điểm đất với tổng diện tích là 40,82 ha; (10) Huyện Hải Hậu có 68 

điểm đất với tổng diện tích là 39,55 ha. 

Bảng 62:  Hiện trạng sử dụng đất quốc phòng năm 2020 theo đơn vị cấp huyện trên địa bàn Tỉnh 

TT Đơn vị quản lý 
Hiện trạng quản lý Cơ cấu 

(%) Số điểm Diện tích (ha) 

I Tỉnh Nam Định 193 148 100 

1 Huyện Mỹ Lộc 5 1,03 0,69 

2 Huyện Vụ Bản 12 13,64 10,14 

3 Huyện Ý Yên 12 7,40 4,99 

4 Huyện Trực Ninh 24 1,37 0,92 

5 Huyện Nam Trực 4 3,76 2,54 

6 Huyện Xuân Trƣờng 6 0,86 0,58 

7 TP Nam Định 19 23,84 16,10 

8 Huyện Giao Thủy 20 15,77 10,65 

9 Huyện Nghĩa Hƣng 23 40,82 27,57 

10 Huyện Hải Hậu 68 39,55 26,71 

2.7.2.2. Công tác quản lý, sử dụng đất an ninh 

a) Công tác quản lý nhà nƣớc về đất an ninh: Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định đã cơ bản 

hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các vị trí đất 

đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất. Các đơn vị đã chủ động rà soát hồ sơ pháp lý, diện tích, ranh 

mốc giới từng điểm đất an ninh, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất cho cơ 

quan, đơn vị quản lý. Đến nay hầu hết các điểm đất an ninh đã có quyết định giao đất, đƣợc quy 

hoạch phân khu chức năng, quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính 

quy, nâng cao chất lƣợng đảm bảo an ninh trật tự; đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho chính 

quyền địa phƣơng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn, tăng cƣờng các 

biện pháp quản lý chặt chẽ, sử dụng đất an ninh đúng mục đích theo quy định của pháp luật.  

Hàng năm, Bộ Công an đã cân đối, bố trí ngân sách để các cơ quan, đơn vị an ninh trên 

địa bàn Tỉnh lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng, thu hồi đất sử dụng cho nhiệm vụ an ninh. Quá trình thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, các cơ quan, đơn vị an ninh trên địa bàn Tỉnh Nam Định cũng đã phối hợp 

chặt chẽ với các địa phƣơng lập hồ sơ thu hồi, giao đất, xác định ranh giới, mốc giới, diện tích 

từng điểm đất an ninh giao cho địa phƣơng và đất địa phƣơng thu hồi giao cho các đơn vị an 

ninh sử dụng vào mục đích an ninh, thực hiện bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng theo đúng pháp 

luật của Nhà nƣớc và quy định của pháp luật. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý, sử dụng đất an ninh, Công an các đơn vị, địa phƣơng trong 5 năm qua đã cơ bản 
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hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả thực hiện đến 

năm 2020, diện tích ngành Công an đang quản lý, sử dụng là 45,54 ha đất tại 68 vị trí. 

Các vị trí, diện tích đất chƣa hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai, chƣa đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất chủ yếu là các vị trí mới giao cho các đơn vị Công an để thực 

hiện dự án đầu tƣ xây dựng đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc diện tích đất kết hợp thuộc 

các cơ sở giam giữ của Bộ Công an. 

Hàng năm các đơn vị an ninh trên địa bàn Tỉnh theo nhu cầu sử dụng đất (đã đƣa vào chỉ 

tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh) vẫn đang triển khai thực hiện quy 

hoạch, lập dự án và đề nghị chính quyền các cấp giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

b) Hiện trạng sử dụng đất an ninh: Năm 2020, toàn Tỉnh Nam Định có 68 vị trí với tổng 

diện tích là 45,52 ha (số liếu tổng hợp theo thống kê đất đai năm 2020). Nhƣ vậy so với năm 

2010, số điểm sử dụng đất của ngành công an tăng 7 vị trí với diện tích tăng thêm là 11,47 ha 

Bảng 63: Hiện trạng sử dụng đất an ninh phân theo cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định năm 2020 
STT Phân theo đơn vị hành chính cấp huyện Số điểm (điểm) Diện tích (ha) 

1 TP. Nam Định 37 18,39 

2 Huyện Giao Thủy 3 7,79 

3 Huyện Hải Hậu 4 3,16 

4 Huyện Mỹ Lộc 2 0,90 

5 Huyện Nam Trực 1 0,41 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 4 2,17 

7 Huyện Trực Ninh 3 0,33 

8 Huyện Vụ Bản 6 9,34 

9 Huyện Xuân Trƣờng 5 1,16 

10 Huyện Ý Yên 2 1,83 

  Tổng 68 45,54 

Nguồn: Tổng hợp từ công an Tỉnh Nam Định 

Hiện trạng và biến động sử dụng đất cụ thể của từng huyện nhƣ sau: 

a. Thành phố Nam Định: Năm 2020, thành phố Nam Định có 37 vị trí đất an ninh do 

ngành công an quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 18,39 ha, trong đó: (1) Diện tích đất do 

Công an Tỉnh quản lý là 13,99 ha với 11 vị trí. (2) Diện tích đất do công an huyện quản lý là 4,40 

ha với 26 vị trí. 

b. Huyện Giao Thủy: Năm 2020, huyện Giao Thủy có 03 vị trí đất an ninh do ngành 

công an quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 7,79 ha, trong đó: (1) Diện tích đất do cục 

nghiệp vụ Bộ Công an quản lý là 6,82 ha là diện tích của công trình nhà nghỉ dƣỡng Bộ Công an. 

(2) Diện tích đất an ninh do công an huyện quản lý là 02 vị trí với diện tích 0,97 ha.  

c. Huyện Hải Hậu: Năm 2020, huyện Hải Hậu có 04 vị trí đất an ninh do ngành công an 

quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 3,16 ha, trong đó: (1) Diện tích đất do Công an Tỉnh 

Nam Định quản lý là 2,30 ha; (2)Diện tích đất an ninh do công an huyện quản lý là 03 vị trí với 

diện tích 0,86 ha. 

d. Huyện Mỹ Lộc: Năm 2020, huyện Mỹ Lộc có 02 vị trí đất an ninh do ngành công an 

quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 0,90 ha, trong đó: (1) Diện tích đất do Công an Tỉnh 

Nam Định quản lý là 0,50 ha; (2) Diện tích đất an ninh do công an huyện quản lý là 01 vị trí là 

công an huyện Mỹ Lộc với diện tích 0,40 ha.  

e. Huyện Nam Trực: Năm 2020, huyện Nam Trực có 01 vị trí đất an ninh do ngành công 
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an quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 0,41 ha.   

 f. Huyện Nghĩa Hƣng: Năm 2020, huyện Nghĩa Hƣng có 04 vị trí đất an ninh do ngành 

công an quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 2,17 ha, trong đó: (1) Diện tích đất do Công an 

Tỉnh Nam Định quản lý là 2,10 ha; (2) Diện tích đất an ninh do công an huyện quản lý là 03 vị trí 

với diện tích 0,97 ha. 

g. Huyện Trực Ninh: Năm 2020, huyện Trực Ninh có 03 vị trí đất an ninh do ngành công 

an quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 0,33 ha, toàn bộ diện tích do công an huyện Trực 

Ninh quản lý. 

h. Huyện Vụ Bản: Năm 2020, huyện Vụ Bản có 06 vị trí đất an ninh do ngành công an 

quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 9,34 ha, trong đó: (1) Diện tích đất do Công an Tỉnh 

Nam Định quản lý là 6,37 ha với 03 vị trí.  (2) Diện tích đất an ninh do công an huyện quản lý là 

03 vị trí với diện tích 2,97 ha. 

i. Huyện Xuân Trƣờng: Năm 2020, huyện Xuân Trƣờng có 05 vị trí đất an ninh do ngành 

công an quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 1,16 ha, toàn bộ là diện tích do công an huyện 

quản lý. 

k. Huyện Ý Yên: Năm 2020, huyện Ý Yên có 02 vị trí đất an ninh do ngành công an 

quản lý và sử dụng với tổng diện tích là 1,83 ha, trong đó: (1) Diện tích đất do Công an Tỉnh 

Nam Định quản lý là 01 vị trí với diện tích 1,00 ha; (2) Diện tích đất an ninh do công an huyện 

quản lý là 01 vị trí với diện tích 0,83 ha, là diện tích của trụ sở công an huyện Ý Yên. 

2.7.3. Công tác đối ngoại 

Quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng đƣợc củng cố, tăng cƣờng và mở rộng. Các cấp, các 

ngành trong Tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các Chỉ thị của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng gồm: Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phƣơng đến năm 

2030; Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cƣờng công tác ngoại giao kinh tế; Chỉ thị số 04-CT/TW về 

tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân... bằng nhiều hình thức tới đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần 

nâng cao nhận thức, đồng thời hiểu rõ hơn các định hƣớng, đƣờng lối đối ngoại, quan điểm, 

chính sách của Đảng về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong năm, các đồng 

chí lãnh đạo Tỉnh đã đón tiếp một số đoàn ngoại giao đến làm việc, mở ra nhiều hƣớng phát triển 

mới cho tƣơng lai của Tỉnh. Tiêu biểu nhƣ đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam; 

đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Andrew Jeffries, Giám đốc 

Quốc gia, Cơ quan đại diện thƣờng trú ADB tại Việt Nam làm Trƣởng đoàn làm việc về các 

chƣơng trình hợp tác giai đoạn 2021-2024; đoàn công tác của Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài 

Bắc tại Việt Nam làm việc về cơ hội hợp tác, đầu tƣ trong thời gian tới....  

Theo số liệu của Văn phòng UBND Tỉnh, trong năm Tỉnh Nam Định đã triển khai, thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đã tập trung 

vào việc tiếp tục triển khai hiệu quả thoả thuận hợp tác về nông nghiệp với Tỉnh Miyazaki và 

Trƣờng Đại học Minami Kyushu (Nhật Bản), củng cố, tăng cƣờng mối quan hệ hữu nghị đặc 

biệt với Tỉnh U Đôm Xay (Lào), tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế; tăng 

cƣờng kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế; đẩy mạnh công tác 

thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hoá, quảng bá hình ảnh của Tỉnh tới bạn bè quốc tế. Đồng 

thời, tuyên truyền về chủ quyền và giữ vững an ninh trên vùng biển của Tỉnh; tích cực phối 
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hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; củng cố mạng lƣới và 

tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng kiều bào của Tỉnh tại nƣớc ngoài, nâng cao hiệu quả công tác 

đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. Trong đó, Tỉnh tiếp tục thực hiện các cam kết của Công 

ƣớc Ramsar và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; thực hiện quản lý, bảo tồn và phát triển hệ sinh 

thái Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trƣờng, du lịch sinh 

thái và khai thác nguồn lợi thuỷ sản.  

Về thỏa thuận hợp tác với Nhật Bản, mô hình liên kết đào tạo hệ Trung cấp Nông nghiệp 

chất lƣợng cao cho học sinh sau THCS trên cơ sở Đề án “Xây dựng mô hình liên kết với Nhật 

Bản đào tạo hệ Trung cấp nông nghiệp chất lƣợng cao cho học sinh sau THCS tại Tỉnh Nam 

Định” (Mô hình trƣờng cấp 3 nông nghiệp Nhật Bản) do UBND Tỉnh ban hành đang đƣợc tích 

cực triển khai thực hiện. Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hiện Tỉnh Nam Định đang hỗ trợ đào 

tạo sinh viên của Tỉnh U Đôm Xay học đại học và sau đại học tại Trƣờng Đại học Điều dƣỡng 

Nam Định và Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp bằng ngân sách của Tỉnh. Trong 

năm, Tỉnh đã hỗ trợ Tỉnh U Đôm Xay nhằm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối 

với Hoa Kỳ, thực hiện biên bản ghi nhớ về xây dựng Trung tâm phòng, chống và giảm nhẹ thiên 

tai ký cuối năm 2019 với Văn phòng hợp tác quốc phòng (Đại sứ quán Hoa Kỳ), Tỉnh ta đã bàn 

giao mặt bằng khu đất xây dựng Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại xã Nam 

Phong (thành phố Nam Định) cho nhà thầu để thực hiện khảo sát và thi công. Cùng với đó, Văn 

phòng hợp tác quốc phòng đã hoàn thành việc xây dựng Trƣờng Tiểu học Hải Lý (Hải Hậu) đƣa 

vào sử dụng vào cuối năm 2021. 

Thông qua hoạt động ngoại giao kinh tế, trong năm 2021 tình hình xuất nhập khẩu của 

Tỉnh tiếp tục có những tín hiệu lạc quan so với cùng kỳ năm trƣớc do các doanh nghiệp đã phần 

nào thích ứng đƣợc với tình hình mới. Giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ƣớc đạt 2.550 triệu 

USD, tăng 21,8% so với năm 2020; giá trị hàng nhập khẩu ƣớc đạt 1.325 triệu USD, tăng 11,9% 

so với cùng kỳ năm trƣớc. Hiện trên địa bàn Tỉnh có 7 dự án ODA thuộc các lĩnh vực đất đai, 

nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông đang đƣợc triển khai thực hiện; tổng mức đầu tƣ đạt hơn 

1.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt khoảng 85%. Đối với dự án FDI toàn Tỉnh cấp mới và 

điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án FDI; tổng vốn đăng ký mới và bổ sung là hơn 62 triệu USD, 

tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trƣớc. Hiện có 124 dự án đang hoạt động với tổng số vốn 

đăng ký đạt 3.635 triệu USD; trong đó có 53 dự án hoạt động ở các khu công nghiệp và 71 dự án 

xây dựng ngoài khu công nghiệp. Các doanh nghiệp FDI đầu tƣ chủ yếu vào lĩnh vực dệt may, 

da giầy và phụ trợ ngành may; trong đó quốc gia có dự án đăng ký đầu tƣ nhiều nhất là Hàn 

Quốc, Trung Quốc. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI của Tỉnh khoảng 82 

nghìn ngƣời. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài tiếp tục đƣợc triển 

khai, thực hiện tốt. Hiện tại có 37 tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đƣợc cấp giấy phép hoạt 

động trên địa bàn Tỉnh nhằm triển khai các hoạt động, các dự án theo cam kết trong giai đoạn 

2020-2023.  

Công tác bảo hộ công dân của Tỉnh ở nƣớc ngoài đƣợc đẩy mạnh. Tỉnh luôn phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nƣớc ngoài và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để 

giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân của Tỉnh khi nhập cảnh và hoạt động tại nƣớc 

ngoài. Hiện nay, Tỉnh đã có các Hội hữu nghị nhƣ: Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, 

Việt Nam - Cộng hòa Pháp, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Nhật Bản. Hoạt động nổi bật là 
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Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan với hơn 400 thành viên, trong đó nòng cốt là các kiều bào 

trƣớc đây đã từng sinh sống tại Thái Lan hồi hƣơng về nƣớc. Hội Việt kiều Nam Định tại Thái 

Lan đã và đang mở các lớp dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều tại Thái Lan. Các Hiệp hội là 

cầu nối để vận động doanh nghiệp kiều bào tham gia xây dựng quê hƣơng. Trong các dịp lễ, tết 

cổ truyền của dân tộc, Uỷ ban MTTQ Tỉnh đã phối hợp với các Hội hữu nghị tổ chức thăm hỏi, 

tặng quà cho gia đình các hội viên có những thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, gia đình chính sách, ngƣời có công, ngƣời nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp 

phần gắn kết tỉnh cảm cộng đồng trong không khí ấm áp của những ngày xuân. 

2.8.  Hiện trạng hệ thống kết cấu Hạ tầng  

2.8.1.  Hệ Thống Giao thông  

Hệ thống giao thông vận tải Tỉnh Nam Định bao gồm: đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng sông 

và đƣờng biển cụ thể nhƣ sau: 

- Đƣờng bộ: Mạng lƣới đƣờng bộ Tỉnh Nam Định đã đƣợc hình thành theo dạng đƣờng 

xuyên tâm có đƣờng vành đai. Các trục quốc lộ 10, 21, 21B và 38B đều đi qua trung tâm thành 

phố Nam Định; các đƣờng Tỉnh hầu hết cũng đều có hƣớng từ trung tâm thành phố toả ra các 

huyện, thị. Các trục liên vùng, nội Tỉnh, đƣờng GTNT kết nối với các huyện xã, thôn và có tỷ lệ 

rải mặt nhựa cao nhƣng còn tồn tại nhƣ sau: 

Mật độ đƣờng ô tô khá cao: 1,8km/km2; 1,62km/1000dân; So với các Tỉnh lân cận nhƣ 

Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình thì mật độ đƣờng của Nam Định đạt mức độ trung bình. Chiều 

rộng mặt đƣờng chủ yếu 1-2 làn xe; Hệ thống đƣờng đô thị và nông thôn đều có quy mô nhỏ, 

phần lớn chƣa vào cấp kỹ thuật; 

Hệ thống cầu cống còn thiếu (ngoài các tuyến quốc lộ; cầu ở các tuyến Tỉnh lộ qua các 

sông lớn đều có ít hoặc chƣa có cầu BTCT vĩnh cửu), các cầu, cống hiện tại chƣa đảm bảo tải 

trọng để phù hợp với tốc độ phát triển của phƣơng tiện đƣờng bộ; 

- Đƣờng sắt: Tuyến đƣờng sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh Nam Định với chiều dài 

41.2Km với 6 nhà ga, trong đó ga Nam Định là một trong những ga trung tâm vận chuyển hành 

khách và hàng hoá thông thƣơng giữa Nam Định và các địa phƣơng trong cả nƣớc. Tuy nhiên; 

Các nhà ga trên địa bàn Tỉnh Nam Định có quy mô nhỏ, thiết bị bốc xếp thủ công; ga Nam Định 

nằm trong nội thành gây mất trất tự xã hội và an toàn giao thông. 

- Đƣờng Thủy: Tỉnh Nam Định có lợi thế về đƣờng sông nhƣng luồng tuyến chủ yếu dựa 

vào dòng chảy tự nhiên chƣa đƣợc quan tâm nạo vét, chỉnh trị; hệ thống phao tiêu biển báo còn 

thiếu. Riêng cảng Nam Định cho tới nay do đô thị phát triển cảng đang nằm trong nội thị, không 

thuận lợi việc bốc xếp hàng, đồng thời ảnh hƣởng môi trƣờng đô thị. Việc di dời cảng ra sông 

Hồng (cách hạ lƣu ngã ba Hƣng Long khoảng 3km, thuộc địa phận xã Nam Phong, Điền Xá 

huyện Nam Trực) đã đƣợc quy hoạch và đƣa vào danh mục kêu gọi đầu tƣ bằng nguồn xã hội hóa. 

- Cảng biển: Tỉnh Nam Định có bờ biển dài trên 72km, có 1 cảng biển, nhƣng trong thời 

gian qua chƣa có chiến lƣợc để phát triển tiềm năng cảng biển 

2.8.1.a. Giao thông đường bộ 

a).Tổng quan: Mạng lƣới đƣờng bộ Tỉnh Nam Định đã đƣợc hình thành theo dạng 

đƣờng xuyên tâm có đƣờng vành đai. Các trục quốc lộ 10, 21, 21B và 38B đều đi qua trung tâm 

thành phố Nam Định; các đƣờng Tỉnh hầu hết cũng đều có hƣớng từ trung tâm thành phố toả ra 
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các huyện, thị. 

Bảng 64: Hiện trạng hệ thống đường bộ Tỉnh Nam Định 

TT Tên đƣờng 

Tổng chiều dài Loại mặt đƣờng 

Km % 
Nhựa, BTXM Đá dăm, cấp phối Gạch, đất 

Km % Km % Km % 

1 Cao tốc 20,40 1% 20,40 100% 0 0% 0 0% 

2 Quốc lộ 328,83 11% 328,83 100% 0 0% 0 0% 

3 Đƣờng Tỉnh   303,88 10% 303,88 100% 0 0% 0 0% 

4 Đƣờng đô thị 191,50 7% 191,50 100% 0 0% 0 0% 

5 Đƣờng huyện 414,54 14% 414,54 100% 0 0% 0 1% 

6 Đƣờng xã và liên xã 1.690,70 57% 1.500,86 89% 153,87 9% 35,97 2% 

  Tổng cộng 2.949,85 100% 2.760,01 94% 153,87 5% 35,97 1% 

Ngoài ra Tỉnh Nam Định còn 4.216,88km đƣờng thôn xóm, hầu hết các tuyến có chiều 

rộng mặt đƣờng 2-3m đã đƣợc rải nhựa và BTXM khoảng 83%. Hệ thống đƣờng thôn xóm chủ 

yếu phục vụ các phƣơng tiện thô sơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, từng tuyến giao thông 

quan trọng đƣợc miêu tả nhƣ sau: 

Bảng 65: Thống kê hiện trạng đường Quốc lộ và Tỉnh lộ Tỉnh Nam Định 

TT Tuyến đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều dài 

(km) 

I Các tuyến Quốc lộ 328,83 

1.1 Quốc lộ 21 Cầu Họ Thịnh Long 76,90 

- QL21 (Phủ Lý-Nam Định) Cầu Họ Cầu vƣợt Lộc Hòa 12,24 

- QL21 qua TP NĐ (Trùng Vành đai I) Cầu vƣợt Lộc Hòa Ngã ba S2 8,98 

-  QL21 (NĐ-Thịnh Long) Ngã ba S2 Thịnh Long 55,68 

1.2 Quốc lộ 21B Hà Nam Phà Quang Thiện 62,21 

- Đại lộ Thiên Trƣờng Hà Nam Mỹ Lộc 4,57 

- Đại lộ Thiên Trƣờng Mỹ Lộc QL10 3,90 

- Trùng QL10   6,47 

- Đƣờng Đông Nam Thành phố  QL10 QL21 6,17 

- Trùng QL21   2,60 

- ĐT.488 cũ  (Km155+200, QL21) Km202+400, QL21 37,05 

- Cầu Thịnh Long và đƣờng dẫn đầu cầu Km202+453 QL21 Km40+700 T.490C 2,36 

- Trùng ĐT.490C   3,16 

- Đƣờng Chợ Gạo ĐT.490C Bến khách sông  QT 5,00 

1. 3 Quốc Lộ 10 Cầu Tân Đệ Cầu Ninh Bình 35,84 

- Đi trùng Vành đai I Cầu Tân Đệ Cầu vƣợt Lộc An 12,07 

- QL10 Cầu vƣợt Lộc An Cầu Ninh Bình 23,77 

1. 4 Quốc lộ 38B Hữu Bị Cát Đằng 24,83 

- Đoạn 1 Đê Hữu Bị Quốc lộ 10 3,26 

- Đoạn 2 Giao QL10 Ngã tƣ phố Cháy 17,09 

- Đoạn 3 Ngã tƣ phố Cháy Cát Đằng (QL10) 4,48 

1. 5 Quốc lộ 37B Cồn Nhất Vĩnh Tứ 63,47 

- Đoạn 1 Cồn Nhất Hà Lạn 14,39 

- Đoạn 2 Cầu Hà Lạn Cầu Liễu Đề 18,44 

- Đoạn 3 Cầu Liễu Đề Thị Trấn Gôi 18,93 

- Đoạn 4 Thị trấn Gôi Ngã tƣ Đồng Đội 4,59 

- Đoạn 5 Ngã ba vàng Cầu Vĩnh Tứ 7,12 

1. 6 Đƣờng bộ ven biển (đang triển khai) Đê biển Giao Thiện Đê biển Nghĩa Hải 65,58 

- Đoạn 1 Đê biển xã G.Thiện QL37B (xã GiaoYến) 19,29 

- Đi trùng QL37B Giao Yến Hà Lạn 5,24 

- Đoạn 3 Hà Lạn QL21 (xã Hải Xuân) 15,25 
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- Đi trùng QL21 Hải Xuân QL21B (xã Hải Châu) 6,27 

- Đi trùng QL21B (cầu Thịnh Long) QL21 (xã Hải Châu) ĐT.490C (Nghĩa Bình) 3,09 

- Đi trùng ĐT.490C Nghĩa Bình TT. Rạng Đông 12,96 

- Đoạn 6 TT. Rạng Đông Đê sông Đáy 3,48 

II Hệ thống đƣờng Tỉnh 303,88 

2.1 ĐT.485 Bến Mới  Yên Thọ 16,50 

2. 2 ĐT.485B Đê Quy Phú  Kinh Lũng 8,00 

- ĐT.485B (đang triển khai) Kinh Lũng QL21B 15,20 

2.3 ĐT.486B Quốc lộ 21 Quốc lộ 38B 9,42 

2.4 ĐT.487 Đê hữu Hồng Giao QL37B 22,30 

2.5 ĐT.487B Giao QL21 Đê tả Đào 13,70 

2.6 ĐT.488 Đê biển (Giao hải) ĐT489 24,1 

2.7 ĐT.488B (đang triển khai) QL21 ĐT.490C 13,50 

2.8 ĐT.488C Giao QL.37B Bến phà Ninh Mỹ 20,00 

 ĐT.488C (đang triển khai) Bến phà Ninh Mỹ TT Rạng Đông 20,40 

2.9 ĐT.489 Bến phà Sa Cao Vƣờn QG Xuân Thủy 42,02 

2.10 ĐT.489B Ngã tƣ Hải Hậu TT. Quất Lâm 10,00 

2.11 ĐT.489C Lạc Quần Bến phà Sa Cao 13,20 

2.12 ĐT.490B (đang triển khai) Cao Bồ TĐB Lạch Giang 46,00 

2.13 ĐT.490C Cầu Đò Quan Nam Điền  53,64 

b). Hệ thống các tuyến đường giao thông 

(1). Cao tốc: Tuyến cao tốc Bắc - Nam chạy qua địa bàn Tỉnh Nam Định dài 20,4km, 

trong đó : Đoạn Cầu Giẽ - Cao Bồ  dài 16,2km, đã đầu tƣ quy mô 4 làn xe; đoạn Cao Bồ - Mai 

Sơn dài 4,2km quy mô 4 làn xe với mặt cắt ngang Bm=16m; Bn=17m . 

(2). Quốc lộ: Quốc lộ 10: Từ cầu Tân Đệ đến cầu Non Nƣớc dài 35,84km, qua TP.Nam 

Định và 3 huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên. Tuyến đã đƣợc nâng cấp đƣa vào khai thác từ 2002, 

đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng Bnền/mặt = 12/11m, đoạn qua thành phố và thị trấn đạt tiêu 

chuẩn cấp II có vỉa hè, Bnền=19(22)m, Bmặt=14m. 

- Quốc lộ 21: Từ cầu Họ đến thị trấn Thịnh Long qua TP.Nam Định và 6 huyện (Mỹ 

Lộc, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trƣờng, Hải Hậu) dài 76,9km, đã đƣợc đầu tƣ nâng 

cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn cấp IV và cấp III riêng đoạn tuyến tránh thành phố Nam Định (S2) 

đạt quy mô cấp II đồng bằng, mặt thảm BTN. 

- Quốc lộ 21B (kéo dài): Từ ranh giới Tỉnh Hà Nam đến bến phà Quang Thiện qua 

TP.Nam Định và 6 huyện (Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng), chiều dài 

61,21km, đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn cấp IV và cấp III đồng bằng, riêng 

đoạn tuyến tránh thành phố Nam Định đạt quy mô cấp II đồng bằng, mặt thảm BTN 

- Quốc lộ 37B: Từ Phà Cồn Nhất đến cầu Vĩnh Tứ qua 6 huyện (Giao Thủy, Hải Hậu, 

Trực Ninh, Nghĩa Hƣng, Vụ Bản, Ý Yên) dài 63,47km, đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp, mở rộng theo 

tiêu chuẩn cấp IV, III đồng bằng, mặt thảm BTN. Đoạn từ ngã ba Vàng đến cầu Vĩnh Tứ 

Bm=5m thảm nhựa. 

- Quốc lộ 37C (Xác định theo Văn bản số 4376/BGTVT-KCHT ngày 24/4/2017 của Bộ 

GTVT): Đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định dài khoảng 21.07Km, điểm đầu tại nút giao QL37B 

(Km90+350/QL37B) thuộc địa phận xã Yên Cƣờng huyện Ý Yên, điểm cuối vƣợt sông Đáy 

(theo hƣớng ĐT485) sang Ninh Bình. Hiện nay, tuyến đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp đạt tiêu chuẩn 

đƣờng cấp IV đồng bằng. 
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- Quốc lộ 38B: Từ Trạm bơm Hữu Bị đến ngã ba Cát Đằng (QL10) dài 24,83 km (qua 

TP.Nam Định và 3 huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản và Ý Yên đã đƣợc nâng cấp, cải tạo quy mô cấp IV 

đồng bằng Bmặt=8m, mặt thảm BTN. Hiện tại cầu Bến Mới vƣợt sông Đáy chƣa đƣợc xây 

dựng nên tuyến tạm thời đi theo hƣớng từ ngã tƣ Phố Cháy theo ĐT.485 đến ngã ba Cát Đằng 

(QL10) chiều dài 4,3Km, quy mô cấp IV đồng bằng. Khi cầu Bến Mới đƣợc xây dựng, đoạn 

tuyến này sẽ chuyển sang QL.37C (dự kiến). 

- Tuyến đƣờng bộ QL ven biển: Đoạn qua địa phận Nam Định có chiều dài 65,8km, 

đang triển khai thi công với quy mô toàn tuyến đạt cấp III đồng bằng, mặt đƣờng thảm BTN, kết 

nối với đƣờng bộ ven biển qua 2 Tỉnh Thái Bình và Ninh Bình. 

(3) Đường Tỉnh: Đƣờng Tỉnh 485: Gồm đoạn từ Phố Cháy đến Yên Thọ và đoạn từ Phố 

Cháy – Bến Mới, chiều dài 16,5km mới đƣợc nâng cấp, cải tạo đạt cấp V đồng bằng, 

Bmặt=5,5m, mặt thảm BTN. 

- Đƣờng Tỉnh 485B (vành đai II): Điểm đầu giao với đê Quy Phú (QL21 cũ), điểm cuối 

giao QL21B. Hiện nay, đoạn từ QL21 cũ đến bến phà Kinh Lũng  (đƣờng Vàng của huyện Nam 

Trực) dài 8Km, đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp đạt quy mô cấp IV đồng bằng, mặt thảm BTN. Đoạn 

còn lại từ QL21B đến phà Kinh Lũng dài 15,5km đang triển khai với quy mô đƣờng cấp III 

đồng bằng, mặt thảm BTN. 

- Đƣờng Tỉnh 486B: Từ QL.21 đến QL.38B (ngã tƣ Đồng Đội), chiều dài 9,42km đã 

đƣợc nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt thảm BTN. 

- Đƣờng Tỉnh 487: Điểm đầu tại đê hữu Hồng, thuộc địa phận xã Trực Chính, huyện 

Trực Ninh, điểm cuối giao với QL37B tại địa phận xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hƣng, chiều 

dài toàn tuyến khoảng 22,3Km. Hiện nay, tuyến đang đƣợc nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn cấp 

IV đồng bằng (Bm=8m; Bn=9m), riêng đoạn đầu tuyến dài khoảng 4Km quy mô đƣờng cấp V 

(Bm=5,5m; Bn=7,5m), toàn bộ tuyến mặt đƣờng thảm BTN. 

- Đƣờng Tỉnh 487B: Điểm đầu tại cầu Khâm QL21, theo đê Quy Phú, đƣờng Trắng 

huyện Nam Trực, cắt qua ĐT490C và kết thúc tại đê tả Đào, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa 

Hƣng. Chiều dài tuyến khoảng 14,5km, đã hoàn thành với quy mô đƣờng cấp IV đồng bằng. 

- Đƣờng Tỉnh 488: Điểm đầu tại cầu Tiền Lang, đê biển xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, 

theo đƣờng huyện Tiến Hải cắt ĐT489 tại dốc Hoành Nha, sau đó đi trùng ĐT489 đến dốc Ngô 

Đồng, tiếp tục đi theo đƣờng huyện 50 và kết thúc tại ĐT489, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 

Trƣờng. Chiều dài tuyến khoảng 24,1km. Quy hoạch đến năm 2020 đạt cấp IV đồng bằng, đến 

năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

- Đƣờng Tỉnh 488B: Hiện tại, đoạn tuyến mới tránh TT.Cát Thành dài 6,2km đang triển 

khai xây dựng mới với quy mô đƣờng cấp III đồng bằng, mặt đƣờng thảm BTN. Đoạn còn lại 

đến ĐT.490C dài 7,2km đang triển khai nâng cấp từ quy mô đƣờng cấp V lên cấp IV đồng bằng, 

mặt đƣờng thảm BTN. 

- Đƣờng Tỉnh 488C: Từ QL37B đến ĐT.490C chiều dài 20Km, đã đƣợc nâng cấp, cải 

tạo đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt thảm BTN. Đoạn từ ĐT.490C đến TT Rạng Đông dài 20,4km 

đang triển khai thảm BTN toàn bộ mặt đƣờng với quy mô đƣờng cấp IV đồng bằng. 

- Đƣờng Tỉnh 489: Từ phà Sa Cao đến Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy, chiều dài 42,02km. 

Hiện trạng tuyến đƣợc nâng cấp đạt Bn=9m; Bm=6-8m, mặt thảm BTN. Riêng đoạn từ cống số 
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10 đến dốc chợ Đê, đê Giao An - Nhà môi trƣờng Bn=6,5m; Bm=3,5-5m, mặt láng nhựa.  

- Đƣờng Tỉnh 489B: Từ ngã tƣ Hải Vân QL21 (Km176+950 QL21) đến TT.Quất Lâm 

dài 9,52km, tuyến thuộc địa bàn 2 huyện Hải Hậu và Giao Thuỷ. Tuyến đã đƣợc nâng cấp đạt 

tiêu chuẩn cấp IV, mặt thảm BTN. 

- Đƣờng Tỉnh 489C: Từ điểm đầu giao QL21 (cầu Lạc Quần) đến đê hữu Hồng (cầu Sa 

Cao), chiều dài 13,2Km đã hoàn thành với quy mô đƣờng cấp III đồng bằng Bn/m=12/11m; mặt 

đƣờng thảm BTN. 

- Đƣờng Tỉnh 490B: (Đƣờng trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với 

đƣờng cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình): Từ nút giao Cao Bồ thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý 

Yên, điểm cuối  trạm đèn biển Lạch Giang, địa phận xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hƣng. Chiều 

dài tuyến là 46Km, đang triển khai thi công giai đoạn 1. 

- Đƣờng Tỉnh 490C: Từ cầu Đò Quan đến Nam Điền dài 56,58 km đi qua địa bàn TP. 

Nam Định và 3 huyện (Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hƣng). Toàn tuyến đã đƣợc đầu tƣ nâng 

cấp, mở rộng, mặt thảm BTN, trong đó: Đoạn Đò Quan -  QL21: theo tiêu chuẩn đƣờng đô thị 

Bn=16,5m; Bm=10,5m; Đoạn QL21 - Nam Điền : theo tiêu chuẩn cấp IV, III đồng bằng. 

(4).  Đường Giao thông nông thôn (GTNT): Đƣờng GTNT bao gồm đƣờng huyện, 

đƣờng xã và đƣờng thôn xóm. Tính đến năm 2020 tổng chiều dài đƣờng GTNT là 6.322,12km, 

trong đó đƣờng huyện 414,54km, đƣờng xã - liên xã 1.690,7km và đƣờng thôn xóm 4.216,88km 

đƣợc phân theo loại mặt đƣờng nhƣ sau: (i) Mặt đƣờng nhựa, BTXM: dài 5.429,02km chiếm 

85,87%; (ii) Mặt đƣờng đá dăm, cấp phối: dài 559,34km chiếm 8,85%; (iii) Mặt đƣờng gạch, 

đất: dài 333,76 km chiếm 5,27%. 

- Về mạng đƣờng: mạng đƣờng GTNT Tỉnh Nam Định phân bố tƣơng đối đều. Tuy nhiên, 

mật độ đƣờng huyện và đƣờng xã ở các huyện gần trung tâm thành phố có mật độ cao hơn các 

huyện vùng ven biển, ngƣợc lại mật độ đƣờng thôn xóm ở các huyện vùng ven biển cao hơn các 

huyện vùng gần trung tâm thành phố. 

- Về chất lƣợng đƣờng: Hầu hết đƣờng huyện, đƣờng xã hiện nay đạt tiêu chuẩn cấp V trở 

xuống. Thời gian vừa qua UBND tỉnh Nam Định đã và đang tập trung nguồn lực để cải tạo, 

nâng cấp một số đƣờng huyện, đƣờng liên xã đạt quy mô tối thiểu đƣờng cấp V đồng bằng, nhƣ 

các dự án đang đƣợc đầu tƣ và triển khai: đƣờng Tân Khánh – Liên Bảo, đƣờng Khả Chính – 

Bối Xuyên, đƣờng Thịnh Thắng, đƣờng Nam Ninh Hải.... 

- Về hệ thống cầu, cống trên đƣờng huyện và đƣờng xã còn thiếu, các cầu hiện nay đều có 

khổ hẹp, tải trọng thấp, không đáp ứng nhu cầu vận tải; hệ thống cầu cống trên đƣờng thôn xóm 

chủ yếu là cầu có tải trọng thấp, khổ hẹp 2-3m phục vụ các phƣơng tiện thô sơ.  

Bảng 66: Tổng hợp đường huyện 

TT Tên Huyện Số tuyến Chiều dài (Km) 
Loại mặt đƣờng 

Nhựa, BTXM Cấp phối Gạch, đất 

 Đƣờng huyện   414,54 414,54 0 0 

1 Huyện Vụ Bản 5 41,26 41,26 0 0 

2 Huyện Ý Yên 4 47,60 47,60 0 0 

3 Huyện Mỹ Lộc 10 46,03 46,03 0 0 

4 Huyện Nam Trực 10 65,84 65,84 0 0 

5 Huyện Nghĩa Hƣng 11 63,16 63,16 0 0 

6 Huyện Trực Ninh 4 20,30 20,30 0 0 



 
 

 

 

214 

7 Huyện Xuân Trƣờng 4 32,60 32,60 0 0 

8 Huyện Hải Hậu 8 78,75 78,75 0 0 

9 Huyện Giao Thuỷ 2 19,00 19,00 0 0 

Bảng 67: Tổng hợp đường xã-liên xã 

TT Tên Huyện Số xã Chiều dài (Km) 
Loại mặt đƣờng 

Nhựa, BTXM Đá dăm, cấp hối Gạch, đất 

 Đƣờng xã và liên xã   1.690,70 1.500,86 153,87 35,97 

1 Huyện Vụ Bản 18 167,82 137,95 0 29,80 

2 Huyện Ý Yên 32 211,37 203,44 7,93 0 

3 Huyện Mỹ Lộc 11 67,67 44,52 21,95 1,20 

4 Huyện Nam Trực 20 164,67 135,22 24,55 4,90 

5 Huyện Nghĩa Hƣng 25 165,60 138,97 26,63 0 

6 Huyện Trực Ninh 21 170,41 148,01 22,40 0 

7 Huyện Xuân Trƣờng 20 208,80 202,60 6,20 0 

8 Huyện Hải Hậu 35 222,00 222,00 0 0 

9 Huyện Giao Thuỷ 22 306,27 262,06 44,21 0 

10 Thành phố Nam Định 25 6,10 6,10 0 0 

Bảng 68: Tổng hợp đường thôn xóm 

TT Tên Huyện Số xã Chiều dài (Km) 
Loại mặt đƣờng 

Nhựa, BTXM Đá cấp phối Gạch, đất 

 Đƣờng thôn xóm  4216,88 3519,82 405,47 262,35 

1 Huyện Vụ Bản 18 418,00 373,00 0 44,90 

2 Huyện Ý Yên 32 591,47 428,56 162,91 0 

3 Huyện Mỹ Lộc 11 163,95 151,24 2,40 6,91 

4 Huyện Nam Trực 20 644,53 363,18 56,30 225,00 

5 Huyện Nghĩa Hƣng 25 422,74 418,76 4,58 0 

6 Huyện Trực Ninh 21 573,64 495,64 78,00 0 

7 Huyện Xuân Trƣờng 20 256,19 240,54 15,65 0 

8 Huyện Hải Hậu 27 450,00 450,00 0 0 

9 Huyện Giao Thuỷ 35 676,82 581,19 84,33 11,30 

10 Thành phố Nam Định 25 19,70 18,40 1,30 0 

(5): Giao thông đô thị và đường công nghiệp: Tổng chiều dài đƣờng đô thị tuyến chính là 

191,5km và 31,23km đƣờng khu công nghiệp đã đƣợc rải nhựa nhƣng hầu hết các tuyến đƣờng 

đều có quy mô nhỏ, mặt đƣờng hẹp (hầu hết các tuyến đƣờng đô thị trong phố cũ đều có chiều 

rộng mặt đƣờng ≤ 2 làn xe) và thiếu vỉa hè, đèn chiếu sáng, dải phân cách; chất lƣợng mặt đƣờng 

và hệ thống thoát nƣớc chƣa tốt. 

Bảng 69: Tổng hợp đường đô thị và đường khu công nghiệp 

TT Tên đƣờng Tuyến phố 
Chiều dài 

(Km) 

Kết cấu mặt đƣờng  

Nhựa, BT Đá CP Đất 

A Đƣờng đô thị  191,50 191,50   

1 Đƣờng thành phố đã đặt tên 344 đƣờng phố 185,75 185,75   

2 Đƣờng thành phố chƣa đặt tên 18 đƣờng phố 5,75 5,75     

B Đƣờng khu công nghiệp  33,35 33,35     

1 Khu Công nghiệp Hoà Xá 13 tuyến 16,25 16,30     

2 KCN Mỹ Trung 12 tuyến 8,60 8,60     

3 KCN Bảo Minh 9 tuyến 8,50 8,50     

(6). Trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ: : Trên địa bàn Tỉnh Nam Định quy hoạch 01 trạm 

dừng nghỉ tại lý trình Km111+250 QL10 thuộc địa phận xã Lộc An - thành phố Nam Định do 
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Công ty cổ phần vận tải và thƣơng mại Nam Sơn tổ chức khai thác. Trạm đã đƣợc công bố đƣa 

vào khai thác theo Quyết định số 1189/QĐ-TCĐBVN ngày 20/7/2012 của Tổng cục Đƣờng bộ 

Việt Nam với diện tích 5.000m2  

(7). Bến bãi đường bộ: Quy hoạch 22 bến xe khách các loại, trong đó 11 bến xe đã đƣợc 

đầu tƣ, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, đƣợc Sở GTVT Nam Định nghiệm thu các tiêu chí theo quy 

chuẩn và đƣợc công bố đƣa vào khai thác, gồm: Quỹ Nhất (loại 4), Nghĩa Hƣng (loại 4), Nam 

Định (loại 2), Hải Hậu (loại 3), Thịnh Long (loại 3), Giao Thủy (loại 4), Quất Lâm (loại 4), Trực 

Ninh (loại 4), Xuân Trƣờng (loại 4), Phía Nam (loại 3), Ý Yên (loại 5); 

Bảng 70: Hiện trạng các bến xe khách Tỉnh Nam Định 

TT Tên bến  
Đơn vị  

quản lý 

Diện tích 

(m2) 

Loại 

bến 

Nhà khách chờ  

V.cửu (m
2
) 

Tạm 

(m
2
) 

1.  Bến khách phía Bắc TP Nam Định CTCP ĐT LH VTOT HNN 15.000 2 300,0  

2.  Bến khách phía Nam TP Nam Định CTCP Trƣờng Duy 7.701 3 214,0  

3.  Bến khách huyện Giao Thủy  CTTNHH VT Đạt Anh 3.160 4 149,0  

4.  Bến khách Quất Lâm, H.Giao Thuỷ CTCP bến xe Quất Lâm 2.510 4 117,0  

5.  Bến khách TT huyện Nghĩa Hƣng  HTX vận tải Nghĩa Hƣng 4.001 4 100,0  

6.  Bến khách Quỹ Nhất, Nghĩa Hƣng HTX VTĐB Quỹ Nhất 4.285 4 100,0  

7.  Bến khách Thịnh Long H.Hải Hậu Công ty CPVT Đức Lƣợng 5.000 3 155,0  

8.  Bến khách huyện Hải Hậu CTCP đầu tƣ TM Minh Hiếu 5.000 3 150,0  

9.  Bến khách Xuân Trƣờng  CTCP bến xe Xuân Trƣờng 4.004 4 102,0  

10.  Bến khách TT huyện Trực Ninh  CTTNHH ô tô Đại Duy 3.000 4 263,0  

11.  Bến  khách TT huyện Ý Yên  CTCP dịch vụ GTVT Ý Yên 1.900 5 50,0  

Nguồn: Phòng QLVT - PTNL, Sở GTVT Nam Định  

2.8.1.b. Hiện trạng giao thông đường sắt: 

Tuyến đƣờng sắt Bắc Nam dài 1.726km, qua 22 Tỉnh, thành phố có tiêu chuẩn kỹ thuật là 

đƣờng đơn khổ rộng 1000mm. Đoạn chạy qua địa bàn Tỉnh Tỉnh Nam Định có chiều dài 

41,2km với 6 ga hành khách và hàng hóa thuộc các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên và Thành 

phố Nam Định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách của Tỉnh đến thủ đô Hà 

Nội, các Tỉnh Miền Trung, miền Nam và kết nối với với các tuyến đƣờng sắt khác. 

Các ga thuộc địa phận Tỉnh là: Cầu Họ, Đặng Xá, Nam Định, Trình Xuyên, Gôi, Cát 

Đằng đều là ga dọc đƣờng có quy mô nhỏ, nhà ga đều thuộc loại bán vĩnh cửu (trừ ga Nam 

Định), đƣợc thống kê cụ thể trong bảng sau. 

Bảng 71: Hiện trạng các ga tại Tỉnh Nam Định 

TT Tên ga Lý trình Số đƣờng 
Nhà ga Sân ga 

Diện tích (m2) Cấp Diện tích (m2) Cấp 

1 Ga Cầu Họ 72+100 3 324 BVC 280 BCV 

2 Ga Đặng Xá 81+000 3 168 BVC 280 BCV 

3 Ga Nam Định 86+760 9 1150 VC 4292 VC 

4 Ga Núi Gôi 100+800 3 540 BCV 600 VC 

5 Ga Trình Xuyên       BVC 1990 BVC 

6 Ga Cát Đằng 107+620 2 162 BVC 300 BVC 

2.7.1.c. Đường thủy nội địa: 

a). Các tuyến đường sông: Mạng lƣới sông trên địa bàn Nam Định có tổng chiều dài 

536km 9 536km (không kể 1.130km kênh nội đồng), gồm các tuyến sông chính là Sông Hồng 

và Sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Đào 
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- Các đoạn sông Trung ƣơng quản lý là sông Hồng, sông Đào Nam Định, sông Ninh Cơ, 

sông Đáy, kênh Quần Liêu đều nằm trên các tuyến vận tải chính của Đồng bằng Bắc Bộ nhƣ: 

Lạch Giang - Hà Nội (sông Hồng, sông Ninh Cơ). Quảng Ninh - Ninh Bình (Sông Đào Nam 

Định). Cửa Đáy - Ninh Bình (Sông Đáy) 

- Các sông địa phƣơng quản lý hầu hết có các cống ngăn mặn của thủy lợi nên hạn chế 

tĩnh không đối với loại tàu > 50T, những sông này chủ yếu phục vụ vận tải cự ly ngắn trong từng 

huyện. 

- Luồng hàng chủ yếu đi đến Nam Định: Phục vụ cho công nghiệp bao gồm: dệt may, cơ 

khí và vật liệu xây dựng. Than: Quảng Ninh - Nam Định phục vụ sản xuất VLXD. Hàng nhập: 

Cảng Hải Phòng - Nam Định phục vụ CN dệt. Sắt thép: Hải Phòng, Thái Nguyên - Nam Định. 

Cát xây dựng: Thanh Hóa - Nam Định. Gạo: Nam Định - Hải Phòng (xuất khẩu) và các Tỉnh 

miền Bắc. Xi măng: Bút Sơn, Hoàng Thạch - Nam Định. Phân bón: Hải Phòng - Nam Định 

b). Cảng, bến thủy nội địa: Nam Định có 03 bến cảng: Bến cảng Hải Thịnh, bến cảng cá 

Ninh Cơ và Bến cảng quân sự Thịnh Long . 

(1). Bến cảng Hải Thịnh: Cảng Hải Thịnh đƣợc xây dựng từ năm 1995 phục vụ hàng hóa 

xuất nhập khẩu của Tỉnh Hà Nam Ninh cũ và hàng hóa trao đổi Bắc - Nam trên tuyến vận tải 

ven biển nội địa. Tổng diện tích mặt bằng rộng 5,5ha với 2 cầu tàu dài 200m, kho kín rộng 

900m2 và bãi xếp dỡ, có thể cho tàu 400-2.000T cập bến xếp dỡ hàng hóa. Năng lực thông qua 

cảng 30vạn tấn/năm. Tuy nhiên, từ khi đƣa vào khai thác cảng Hải Thịnh chƣa phát huy đƣợc 

hiệu quả, hầu nhƣ không có hàng hóa vào cảng. Khu vực cảng Hải Thịnh chủ yếu sử dụng làm 

bãi để vật liệu xây dựng. 

(2). Bến cảng cá Ninh Cơ: do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông quản lý. Cầu cảng: 

01 cầu dài 190m. Hàng hóa thông qua cảng: Có khả năng bốc xếp hàng 

(3). Bến cảng Quân Sự Thịnh Long do Bộ Quốc Phòng quản lý: Cầu cảng: 01 cầu cảng 

(chiều dài 30m). Hàng hóa thông qua cảng: Có khả năng bốc xếp bao kiện, hàng rời (than). Năng 

lực thông qua cảng khoảng 0,3 triệu tấn/năm. 

2.8.2. Hệ thống cấp thoát nƣớc 

2.8.2.a. Hiện trạng cấp nước sinh hoạt 

Việc cấp nƣớc trên địa bàn thành phố Nam Định các huyện và một phần khu vực nông 

thôn cũng đã đƣợc quan tâm đầu tƣ hạ tầng cấp nƣớc, công suất và năng lực cấp nƣớc của các hệ 

thống cấp nƣớc hiện nay đảm bảo đủ cung cấp cả về số lƣợng, tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc đảm 

bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân. 

Hiện nay ở Thành phố Nam Định có một hệ thống cấp nƣớc gồm 3 cụm xử lý: Một cụm 

do Pháp xây dựng từ 1924 – 1925. Một cụm do Việt Nam xây dựng năm 1985 – 1987. Cả hai 

cụm này có tổng công suất là 28.000 m3/ngày. Một cụm do Việt Nam và Pháp đầu tƣ xây dựng 

từ 1993 đến nay, với công suất khoảng 50.000 m3/ngày. Tổng công suất của toàn hệ thống 

khoảng 78.000 m3/ngày chƣa đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc của dân, do đƣờng ống quá cũ nên 

lƣợng nƣớc thất thoát quá nhiều (40%). Chất lƣợng nƣớc của Công ty cấp nƣớc Nam Định sản 

xuất ra đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đề ra. 

Tại thành phố Nam Định, sau khi thực hiện Dự án cấp nƣớc thành phố giai đoạn 3, đã 

hoàn thành và đƣa vào khai thác dây chuyền xử lý nƣớc, nâng công suất của nhà  máy lên 
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50.000 m3/ngày đêm. Tại các thị trấn, thị tứ, các làng nghề đã và đang xây dựng các trạm cung 

cấp nƣớc sạch tập trung phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tỷ lệ dân số đƣợc cấp nƣớc 

sạch tại khu vực đô thị tăng lên khoảng 90% năm 2009. 

a). Cấp nước sinh hoạt đô thị:  

Các huyện, thành phố đã xây dựng công trình cấp nƣớc dƣới nhiều hình thức: Hệ thống 

cấp nƣớc bằng bơm dẫn, giếng nƣớc, bể chứa. Nguồn nƣớc cấp cho sinh hoạt đang đƣợc khai 

thác chủ yếu là nƣớc mặt, nƣớc mƣa và nƣớc dƣới đất. Tính đến năm 2020, toàn Tỉnh có khoảng 

90% dân số đƣợc sử dụng nƣớc sạch. 

Bảng 72: Các công trình cấp nước đô thị hiện có trên địa bàn toàn Tỉnh 

TT Đô thị /Tên nhà máy (trạm) cấp nƣớc 
Công suất thiết kế 

(m
3
/ngđ) 

Tỉnh trạng 

1 Thành phố Nam Định   

- Trạm cấp nƣớc xã Nam Vân 1000 Đã hoàn thành 

- Xí nghiệp sản xuất Nƣớc sạch Nam Định 7500 Đã hoàn thành 

- Nhà máy nƣớc Nghĩa An 10000 Đã hoàn hành 

2 Huyện Mỹ Lộc   

- Nhà máy nƣớc Mỹ Lộc 8000 Đã hoàn thành 

3 Huyện Ý Yên   

- Hệ thống công trình cấp nƣớc Ý Yên (XN kinh doanh nƣớc sạch Ý Yên) 9000 Đã hoàn thành 

4 Huyện Vụ Bản   

- Hệ thống công trình cấp nƣớc Vụ Bản 10000 Đã hoàn thành 

5 Huyện Nam Trực   

- Trạm cấp nƣớc HTX Sông Đào Nam Giang 3000 Đã hoàn thành 

- Nhà máy nƣớc Nam Dƣơng 3500 Đã hoàn thành 

6 Huyện Trực Ninh   

- Hệ thống công trình cấp nƣớc số 1 Trực Ninh 6000 Đã hoàn thành 

- Nhà máy nƣớc Cát Thành 4202 Đã hoàn thành 

7 Huyện Xuân Trƣờng   

 Nhà máy nƣớc TT Xuân Trƣờng 13000 Đã hoàn thành 

8 Huyện Giao Thủy   

- Trạm cấp nƣớc TT Ngô Đồng 6000 Đã hoàn thành 

- Nhà máy nƣớc sạch TT Quất Lâm 11000 Đã hoàn thành 

9 Huyện Hải Hậu   

- Nhà máy nƣớc TT Yên Định 1000 Đã hoàn thành 

10 Huyện Nghĩa Hƣng   

- Nhà máy nƣớc Nghĩa Hƣng 2600 Đã hoàn thành 

- Nhà máy nƣớc sạch Quỹ Nhất, cấp cho 05 xã, thị trấn, huyện Nghĩa Hƣng 4800 Đã hoàn thành 

b). Cấp nước sinh hoạt nông thôn  

Hệ thống cấp nƣớc tập trung đã tại các xã, thôn những năm gần đây đã đƣợc Chƣơng 

trình Nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Tỉnh Nam Định đầu tƣ xây dựng rộng 

khắp trên địa bàn 9 huyện, thành phố trong Tỉnh. Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nƣớc hợp vệ 

sinh: 93,62%. Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nƣớc sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lƣợng nƣớc sinh hoạt (QCVN 02): 67,31%.. 

(1). Hiện trạng về cấp nƣớc nhỏ lẻ: 

-  Giếng đào và giếng khoan: Hiện nay tại một số huyện trên địa bàn Tỉnh mới chỉ đƣợc 

đầu tƣ xây dựng một số ít công trình cấp nƣớc tập trung nhƣ: Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hƣng 

nên ngƣời dân tại 03 huyện vẫn sử dụng nƣớc sinh hoạt từ giếng đào và chủ yếu là giếng khoan. 
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Đối với các giếng đào đƣợc xây dựng có độ sâu trung bình từ (15†20) m có đƣờng kính từ 

(1÷1,5) m, miệng giếng (thành giếng) cao từ (0,4÷0,5) m so với mặt đất, cuốn bi và gắn mạch 

kín, xung quanh có nền láng bằng xi măng hoặc lát gạch. Phần lớn những giếng do dân tự làm 

trƣớc đây thì thành giếng không đảm bảo hoặc không có thành, nƣớc rửa rất dễ thấm ngƣợc trở 

lại giếng. Về sau này các giếng đào của ngƣời dân đã có phần đảm bảo hơn tuy nhiên do đầu tƣ 

chƣa cao nên vẫn chƣa thể đảm bảo đƣợc yêu cầu kỹ thuật. Đối với các giếng khoan thƣờng có 

độ sâu từ (50-150)m, đƣờng kính ống phổ biến ở 42 và 49. Giá thành mỗi giếng khoan giao 

động từ (2,5 ÷ 4,5) triệu đồng/giếng.  

Trong những năm qua, do ảnh hƣởng của BĐKH-Nƣớc biển dâng nên một số các giếng 

đào, giếng khoan của ngƣời dân tại các vùng ven biển của huyện Hải Hậu và Nghĩa Hƣng đã và 

đang có dấu hiệu bị xâm nhập mặn. Các giếng đào, giếng khoan bị hỏng hoặc không sử dụng 

nữa vẫn không đƣợc trám lấp và tạo điều kiện đẩy sâu quá trình xâm nhập mặn trong các tầng 

nƣớc ngầm. Tại một số xã nằm sâu trong đất liền vào mùa khô mực nƣớc tại các giếng đào, 

giếng khoan bị hạ thấp nên vẫn xảy ra tỉnh trạng thiếu nƣớc. Bên cạnh đó, việc sử dụng quá 

nhiều phân bón hóa học, phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu, trừ cỏ… trên toàn địa bàn nông thôn 

của Tỉnh Nam Định gây ra tỉnh trạng ô nhiễm nguồn nƣớc ngầm (NH4+, Asen, thủy ngân…) và 

ngấm vào các giếng sử dụng của ngƣời dân. Theo khuyến cáo của các tổ chức Y tế, việc sử dụng 

thƣờng xuyên và lâu dài nguồn nƣớc không đảm bảo này sẽ ảnh hƣởng lớn đến sức khoẻ của 

ngƣời dân. Dễ gây thành dịch bệnh, khả năng mắc các bệnh về đƣờng ruột, tiêu hoá là rất lớn, 

các khối u, thậm trí còn có thể gây ung thƣ.  

- Bể lu chứa nƣớc mƣa: Hầu hết các bể, lu, chum, vại dùng để chứa nƣớc có dung tích trữ 

khoảng 1- 2m3 nƣớc. Dùng để trữ nƣớc mƣa vào mùa khô và trữ nƣớc sông, đánh hoà phèn để 

lắng dùng trong những tháng mùa khô không có mƣa. Kết quả điều tra cho thấy hình thức này 

đƣợc ngƣời dân ở các vùng chƣa có công trình cấp nƣớc tập trung hoặc có nguồn nƣớc ngầm 

nhƣng bị nhiễm mặn, nhiễm lợ lại không có điều kiện sử dụng nƣớc từ các nguồn cung cấp nƣớc 

tập trung. Nhìn chung nguồn nƣớc mƣa đảm bảo, ít ảnh hƣởng bởi các chất gây ô nhiễm từ hoạt 

động công nghiệp, giao thông… Tuy nhiên, về mặt vi sinh đều vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép. 

Nguyên nhân chủ yếu là do chất lƣợng mái hứng không đảm bảo, dụng cụ trữ nƣớc không đƣợc 

thƣờng xuyên cọ rửa, không có nắp đậy hoặc có nhƣng không kín, khít lại để nơi thiếu ánh sáng. 

Đây cũng là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ đợi sự đầu tƣ xây dựng các công trình cấp nƣớc 

tập trung. Cùng với giếng đào, giếng khoan thì hình thức này đã góp phần giải quyết việc trữ nƣớc 

để sinh hoạt hàng ngày ở những vùng mà công trình cấp nƣớc tập trung chƣa thể vƣơn tới đƣợc.  

 (2)  Hiện trạng về cấp nƣớc tập trung:  

Theo báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – Đánh giá Nƣớc sạch và VSMT nông 

thôn toàn Tỉnh Nam Định hiện đang có 60 CTCNTT nông thôn, có 64 xã đấu nối từ các 

CTCNTT, trong đó có 22 CT hoạt động tốt (chiếm 36,67%), 36 công trình hoạt động bình 

thƣờng (chiếm 60,00%), 02 công trình hoạt động kém hiệu quả (chiếm 3,33%).  

Bảng 73: Số lượng và tỉnh trạng các công trình cấp nước tập trung 

ST

T 
Tên Huyện 

Số 

CT 

Số xã 

Đấu 

nối 

Công suất 

thiết kế 

m³/ngày-

đêm 

Công suất 

thực tế 

m³/ngày-

đêm 

Số ngƣời 

cấp theo 

thiết kế 

Số ngƣời 

cấp theo 

thực tế 

Tỉnh trạng hoạt động 

BV BT 

HĐ 

kém 

HQ 

KH

Đ 

  Toàn Tỉnh 60 64 116.24 65.926 783.00 885.872 22 36 2 0 
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1 HGiao Thủy 4 9 14.516 7.493 106.62 84.920 2 1 1 0 

2 H.Hải Hậu 2 1 3.000 300 12.000 8.771 2 0 0 0 

3 H. Mỹ Lộc 1 10 4.000 3.053 26.182 61.296 1 0 0 0 

4 H.Nam Trực 13 6 24.579 14.508 171.98 147.96 4 9 0 0 

5 H.Nghĩa Hƣng 3 2 6.800 693 28.503 13.375 3 0 0 0 

6 H.Trực Ninh 8 1 10.069 5.650 73.303 65.485 2 6 0 0 

7 H. Vụ Bản 12 8 19.820 14.313 124.45 125.32 2 10 0 0 

8 H.Xuân Trƣờng 10 10 14.307 8.625 126.80 137.89 3 6 1 0 

9 H. Ý Yên 5 15 16.667 10.311 93.686 189.80 3 2 0 0 

10 TP. Nam Định 2 3 2.479 980 19.471 51.040 0 2 0 0 

Các công trình cấp nƣớc tập trung đƣợc đầu tƣ xây dựng theo xu hƣớng có quy mô công 

suất lớn, cấp cho liên xã, sử dụng công nghệ xử lý hiện đại thay thế cho các công trình có quy 

mô công suất nhỏ, quy mô cấp xã. Qua quá trình khảo sát thực tế tại các địa phƣơng cho thấy: 

Một số trạm dù đang hoạt động tối đa hết công suất thiết kế, nhƣng chƣa đáp ứng đủ nhu 

cầu sử dụng của nhân dân. Cụ thể: Trạm cấp nƣớc Hợp tác xã nƣớc sạch Sông Đào thuộc thị trấn 

Nam Giang; Nhà máy nƣớc Nam Dƣơng thuộc xã Nam Dƣơng, huyện Nam Trực; Trạm cấp 

nƣớc sạch xã Xuân Thƣợng, huyện Xuân Trƣờng; Nhà máy nƣớc Xuân Trƣờng. 

Một số trạm cấp nƣớc nguồn nƣớc thô đang bị ô nhiễm, cụ thể: Trạm Cấp nƣớc sạch hợp 

tác xã Hồng Thái nguồn nƣớc bị ô nhiễm do vị trí lấy nƣớc gần khu dân cƣ nên có rất nhiều rác 

thải sinh hoạt gần công trình thu; Nhà máy nƣớc Quang Trung nguồn nƣớc sông gần khu vực 

đồng ruộng nên bị ô nhiễm bởi phân bón, thuốc trừ sâu; Trạm xử lý nƣớc sạch xã Giao An 

nguồn nƣớc mặt bị nhiễm phèn, nhiễm mặn;  

Một số trạm cấp nƣớc hoạt động bình thƣờng tuy nhiên có một số hạng mục đã xuống 

cấp mà nguyên nhân chính là do xây dựng từ khá lâu, cụ thể: Nhà máy nƣớc sinh hoạt HTX 

Nam Ninh; Trạm cấp nƣớc sạch xã Nam Phong thuộc TP Nam Định; Trạm xử lý nƣớc sinh 

hoạt xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực; Nhà máy nƣớc thôn Minh Hồng, thuộc xã Bình Minh, 

huyện Nam Trực; Nhà máy nƣớc sạch HTX Hồng Thái; Nhà máy nƣớc Quang Trung thuộc 

thôn Bất Di, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản; Trạm cấp nƣớc sạch xã Giao An thuộc xã Giao 

An, huyện Giao Thủy; Trạm cấp nƣớc sạch xã Xuân Trung thuộc huyện Xuân Trƣờng; Trạm 

cấp nƣớc sinh hoạt xã Xuân Tiến thuộc xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trƣờng;  

 Các công trình cấp nƣớc tập trung tỷ lệ thất thoát nƣớc lớn: Qua quá trình khảo sát thực tế 

tại các công trình thì tỷ lệ thất thoát nƣớc bình quân theo tháng tƣơng đối lớn, ảnh hƣởng đến 

năng suất hiệu quả hoạt động của công trình, cụ thể: Nhà máy nƣớc Quang Trung thuộc thôn Bất 

Di, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản tỷ lệ thất thoát nƣớc bình quân tháng lên 42%; Trạm xử lý 

nƣớc sinh hoạt Hiển Khánh thuộc xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản tỷ lệ thất thoát nƣớc bình quân 

tháng lên 38%; Nhà máy Hợp tác xã nƣớc sạch Sông Đào thuộc thị trấn Nam Giang, huyện 

Nam Trực tỷ lệ thất thoát nƣớc bình quân tháng lên 50%; Trạm nƣớc sạch xã Nam Phong thuộc 

thành phố Nam Định tỷ lệ thất thoát nƣớc bình quân tháng lên 48%; Trạm xử lý nƣớc sạch xã 

Giao An thuộc xã Giao An, huyện Giao Thủy tỷ lệ thất thoát nƣớc bình quân tháng lên 38%; 

Trạm cấp nƣớc sạch Xuân Thƣợng thuộc xã Xuân Thƣợng, huyện Xuân Trƣờng tỷ lệ thất thoát 

nƣớc bình quân tháng lên 60%. 

c). Cấp nước các khu công nghiệp và cụm công nghiệp:  

Công nghiệp trong Tỉnh phát triển theo 2 hình thức: tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ phân tán 

và các khu công nghiệp tập trung (gồm các nhà máy xử lý, xí nghiệp tập trung đƣợc hình 
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thành trƣớc khi đổi mới kinh tế năm 1986, công nghệ cũ, mức sử dụng nƣớc trên một đơn vị sản 

phẩm cao và lƣợng nƣớc thải cũng nhƣ mức độ ô nhiễm thƣờng lớn vì hầu nhƣ không có hệ 

thống xử lý nƣớc thải; và các khu công nghiệp mới hình thành sau đổi mới kinh tế thƣờng có hệ 

thống xử lý nƣớc thải và mức sử dụng nƣớc trên một đơn vị sản phẩm ít hơn). 

 Hiện nay, khu vực nông thôn các nguồn nƣớc phục vụ cho công nghiệp chủ yếu đƣợc khai 

thác nhỏ lẻ từ nguồn nƣớc mặt là chủ yếu. Đối với khu vực thành phố thì lƣợng nƣớc phục vụ 

công nghiệp chủ yếu đƣợc khai thác từ hai nguồn: Nguồn nƣớc mặt (từ nhà máy nƣớc Nam 

Định) và nguồn nƣớc ngầm (cơ sở sản xuất tự khai thác). 

Khai thác công nghiệp: Đƣợc thực hiện bằng các lỗ khoan máy đƣờng kính lớn 

(>100mm). Nƣớc cung cấp cho nghành công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại và du lịch tại 9 huyện 

của Tỉnh đƣợc khai thác qua 48 công trình cấp nƣớc tập trung của các hợp tác xã; Công ty cổ 

phần nƣớc sạch nông thôn Tỉnh Nam Định và một số các đơn vị sản xuất tự cung cấp nƣớc nhƣ: 

Công ty bia ong Xuân Thủy; Công ty CP Sinh hóa Nam Định; CTCP Bạch Đằng.  

Riêng thành phố Nam Định nƣớc sản xuất đƣợc cung cấp bởi Công ty TNHH Một thành 

viên nƣớc sạch Nam Định và Tổng công ty Dệt may Nam Định. Trên địa bàn Tỉnh có 02 khu 

công nghiệp và 15 cụm công nghiệp đã đƣợc UBND Tỉnh phê duyệt và đi vào hoạt động, cụ thể 

gồm: Khu CN: KCN Hoà Xá, KCN Mỹ Trung. Cụm CN: CCN An Xá (T.P Nam Định); Cụm 

CN Nam Hồng, T.T Nam Giang (Nam Trực); Cụm CN Nghĩa Sơn (Nghĩa Hƣng); Cụm CN 

Xuân Bắc, Xuân Tiến, Đóng tàu Xuân Trƣờng, Thị trấn Xuân Trƣờng (Huyện Xuân Trƣờng); 

Cụm CN Yên Xá, Yên Ninh (Ý Yên); CCN thị trấn Cổ Lễ, T.T Cát Thành (Trực Ninh); Cụm 

CN Hải Minh, Hải Phƣơng (Hải Hậu); Cụm CN Quang Trung (Vụ Bản). Hầu hết các CCN 

đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tƣ. Các khu CCN có nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất 

chủ yếu là KCN Hoà Xá, CCN An Xá. 

2.8.2.b. Hiện trạng thoát nước 

Nhìn chung Nam Định là vùng có hệ thống sông kênh phân bổ rộng, nhiều sông lớn và 

lòng dẫn khá rộng, tiêu thoát tốt, mặt phủ thấm nƣớc cao, khả năng tự làm sạch của các sông 

tƣơng đối tốt. 

a). Thoát nước thải: Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng nhu cầu cuộc sống, 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt liên tục tăng cao... Thành phần các chất gây ô nhiễm chính trong nƣớc 

thải sinh hoạt là TSS, BOD5, COD, Nitơ và Phốt pho. Ngoài ra còn có các thành phần vô cơ, vi 

sinh vật và vi trùng gây bệnh. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh dao động trong phạm vi rất 

lớn, tùy thuộc vào mức sống và thói quen sinh hoạt của ngƣời dân.  

(1) Khu vực đô thị: Hầu hết các đô thị hiện hữu đều có hệ thống thoát nƣớc thải chung với 

nƣớc mƣa, mạng còn thiếu đồng bộ; một số dự án mới nhƣ các khu đô thị Dệt, khu đô thị Thống 

Nhất, khu đô thị Mỹ Trung, ....(thành phố Nam Định), các khu đô thị mới tại các thị trấn huyện, các 

khu dân cƣ tập trung đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải và nƣớc mƣa riêng. 

(2). Khu vực nông thôn: Các thị tứ hoặc khu dân cƣ sống hai bên đƣờng, nƣớc thải đƣợc 

xử lý sơ bộ qua bể phốt quy mô hộ gia đình, sau đó đƣợc thoát vào hệ thống cống hộp hoặc 

mƣơng bê tông thoát nƣớc mƣa, rồi thoát ra các lƣu vực thoát nƣớc tự nhiên. 

Đối với khu dân cƣ làng xóm nƣớc thải chủ yếu thoát ra các rãnh thoát nƣớc quanh nhà 

xây bằng gạch hoặc mƣơng dất, rồi chảy ra hệ thống thủy lợi tƣới tiêu hoặc khu vực trũng ao hồ, 
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sông suối... làm môi trƣờng có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tỷ lệ ngƣời dân sử dụng bể tự hoại đúng 

quy cách, hố xí hợp vệ sinh còn thấp từ 30-80%. 

b). Thoát nước mưa: Hiện nay, hệ thống thoát nƣớc mƣa và thoát nƣớc thải tại các đô thị 

của Tỉnh Nam Định đang là hệ thống thoát nƣớc chung, chƣa có nhà máy xử lý nƣớc thải tập 

trung. Thoát nƣớc chủ yếu theo hệ thống cống rãnh hai bên đƣờng hoặc chảy ra hệ thống ao, hồ, 

suối và sông. Hệ thống thoát nƣớc, kiểm soát úng ngập đã đƣợc xây dựng từ những năm thập kỷ 

90; phần lớn xây bằng đá, đã xuống cấp, xây dựng không đồng bộ, nên chƣa đảm bảo cho việc 

thoát nƣớc, một số điểm ngập úng cục bộ khi có mƣa lớn, nhiều tuyến cống đã bị xuống cấp 

không đáp ứng đƣợc yêu cầu thoát nƣớc hiện nay, việc đầu tƣ xây mới chỉ phục vụ yêu cầu thoát 

nƣớc của từng tuyến đƣờng hoặc của từng khu vực riêng biệt.  

 Khu vực dân cƣ nông thôn hiện nay hầu nhƣ chƣa có xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa, 

chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên ra sông, suối, khe hoặc tự thấm. 

 2.8.2.c. Hiện trạng thoát nước thải tại các KCN và CNN 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Các KCN, CCN đã có hệ thống thoát nƣớc riêng. 

Ngoài các KCN đã xây dựng hệ thống trạm xử lý nƣớc thải và 02/19 CCN (tính đến 

31/12/2020) đã xây dựng có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, các CCN còn lại nƣớc thải chỉ 

đƣợc xử lý cục bộ tại từng nhà máy do vậy vẫn còn xảy ra tỉnh trạng nhiễm bẩn nguồn nƣớc gây 

ô nhiễm môi trƣờng các khu vực lân cận. Nƣớc thải công nghiệp: tổng lƣợng nƣớc thải công 

nghiệp là 68.703,4 m3/ngđ. Trong đó:  

- KCN Hòa Xá có trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất giai đoạn I là 4.500 m
3
/ngđ; 

hiện nay KCN đã lấp đầy, lƣợng nƣớc thải cần xử lý hàng năm có xu hƣớng tăng nhanh. KCN 

Hoà Xá có 01 cơ sở là Công ty CP TCE Vina Denim (2.900 m3/ngày.đêm theo giấy phép xả 

thải số 246/GP-TCTL-PCTTr ngày 28/5/2020 của Tổng cục thủy lợi.) đã đƣợc UBND Tỉnh cho 

phép miễn trừ đấu nối nƣớc thải vào hệ thống thoát nƣớc thải chung của KCN. Hiện nay, KCN 

đang đề xuất đầu tƣ giai đoạn 2 trạm XLNT tập trung theo hình thức PPP với công suất khoảng 

8200m3/ngày.đêm đáp ứng nhu cầu xử lý nƣớc thải của các cơ sở trong KCN. 

- KCN Bảo Minh đã có trạm xử lý nƣớc cấp công suất 10.000 m3/ngày.đêm, trạm xử lý 

nƣớc thải công suất 7.500 m3/ngày.đêm đã đƣợc xây dựng hoàn chỉnh đảm bảo hoạt động tốt đủ 

đáp ứng nhu cầu cấp nƣớc và xử lý nƣớc thải cho các doanh nghiệp đầu tƣ trong KCN đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT (A) trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. Tổng lƣợng nƣớc xả thải của 

KCN là khoảng 29.900 m3/ngày, đêm (theo Tổng cục thủy lợi cấp số 505/GP-TCTL-QLCT 

ngày 24/12/2021). 

- KCN Mỹ Trung mới chỉ đầu tƣ xây dựng một phần hệ thống thu gom nƣớc mƣa, nƣớc 

thải của KCN, hệ thống thoát nƣớc thải của KCN chƣa đƣợc đấu nối vào kênh T3-11 theo quy 

hoạch; do vậy hiện nay toàn bộ nƣớc mƣa và nƣớc thải của các nhà đầu tƣ thứ cấp một phần là 

tự thấm, một phần chảy ra mƣơng hở phía bắc để thoát ra kênh T9. Tổng lƣợng nƣớc thải phát 

sinh của KCN khoảng 1.000 m3/ngày, đêm. 

 - Nƣớc thải làng nghề: Hoạt động sản xuất làng nghề đang có nguy cơ cao gây ONMT. 

Các làng nghề hoạt động trong lĩnh vực tái chế kim loại nhƣ: làng nghề Bình Yên xã Nam 

Thanh; làng nghề Vân Chàng, Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực; làng nghề Tống 

Xá xã Yên Xá huyện Ý Yên. Nƣớc thải sản xuất một phần đƣợc quay vòng, một phần thải trực 

tiếp ra kênh, mƣơng thoát nƣớc của địa phƣơng; nƣớc thải chƣa qua xử lý thải ra ngoài môi 
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trƣờng gây ô nhiễm cục bộ lƣu vực sông nội đồng chảy qua làng nghề. Riêng làng nghề Bình 

Yên đã xây dựng trạm xử lý với công suất 500m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, do đặc thù nƣớc thải 

làng nghề có tính ô nhiễm cao nên máy móc thiết bị thƣờng xuyên gặp sự cố. Hiện nay trạm 

XLNT đang tạm dừng hoạt động. 

- Nƣớc thải y tế: khối lƣợng nƣớc thải y tế phát sinh trên địa bàn Tỉnh Nam Định khoảng 

1.088,7 m3/ngđ.  

- Nƣớc thải sản xuất nông nghiệp: nƣớc thải từ trồng trọt chủ yếu do sử dụng phân bón và 

thuốc BVTV tác động lên chất lƣợng nƣớc tƣới tiêu. Tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh từ chăn 

nuôi toàn Tỉnh ƣớc khoảng 26.225,1 m3/ngđ. 

- Các khu vực làng nghề, cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cƣ, khu đô thị sử dụng 

các trang thiết bị máy móc cũ, công nghệ sản xuất lạc hậu, chủ yếu nƣớc thải sản xuất vẫn chƣa 

đƣợc xử lý thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung. Bên cạnh đó, diện tích các cơ sở nhỏ không đủ 

cho đầu tƣ xây dựng xử lý nƣớc. Vì vậy, Tỉnh đã có chính sách đƣa các cơ sở sản xuất, làng nghề 

vào CCN để thuận tiện cho việc đầu tƣ xây dựng khu xử lý nƣớc thải và quản lý môi trƣờng 

2.8.3. Hệ thống cấp điện 

2.8.3.a. Nguồn và trạm cấp điện: 

a). Trạm biến áp 220Kv: Trên địa bàn Tỉnh Nam Định có 01 trạm biến áp 220kV Nam 

Định, công suất 2x250MVA, điện áp 220/110/22kV. Trạm 220kV Nam Định, đặt tại xã Mỹ 

Phúc, huyện Mỹ Lộc, công suất tải lớn nhất của trạm năm 2014 là Pmax = 320MW. Ngoài ra, 

tại trạm 220kV Nam Định có đặt 1 máy biến áp AT3 công suất 25MVA, điện áp 110/22/6kV. 

Máy AT3 cấp điện cho lƣới điện phân phối Tỉnh cấp điện áp 22kV.  

Bảng 74: Thông số và tình hình vận hành trạm biến áp 220kV 

TT Tên trạm 
Sđm 

(MVA) 

Điện áp 

(kV) 

Pmax 

(MW) 

Mang tải 

(%) 
Vận hành 

 220kV Nam Định      

+ Máy AT1 250 220/110/22 162,1 67,26 Vừa tải 

+ Máy AT2 250 220/110/22 162,1 67,26 Vừa tải 

(Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) 

a). Trạm biến áp 110Kv:  Tổng số trạm biến áp 110kV toàn Tỉnh Nam Định gồm có 12 

trạm / 19 máy / 550MVA. Thông số, tình hình vận hành lƣới điện 110kV nhƣ sau: 

Bảng 75:  Thông số, tình hình vận hành các trạm biến áp 110kV 

TT Tên trạm 
Điện áp 

(kV) 

Công suất 

(MVA) 

Mang tải (MW) Mang tải 

(%) Pmax Pmin 

1 Trình Xuyên (E3.1)      

+ Máy T1 110/35/22 25 17,1 11,5 72,0 

+ Máy T2 110/35/22 40 26,5 16,6 69,7 

2 Phi Trƣờng (E3.4)      

+ Máy T1 110/35/6 25 DP DP - 

+ Máy T2 110/35/22 25 14 9,3 65,3 

3 Lạc Quần (E3.8)      

+ Máy T1 110/35/22 40 35,2 13,9 92,6 

+ Máy T2 110/35/22 25 DP DP - 

4 Mỹ Xá (E3.9)      

+ Máy T1 110/22 40 28,3 20,8 74,5 
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+ Máy T2 110/22 40 13,9 10,4 36,6 

5 Nghĩa Hƣng (E3.10)      

+ Máy T1 110/35/22 25 15,3 8,1 64,4 

6 Hải Hậu (E3.11)      

+ Máy T1 110/35/22 25 12,4 8,0 55,5 

+ Máy T2 110/35/22 25 12,4 8,0 55,5 

7 Nam Ninh (E3.12)      

+ Máy T1 110/35/10 25 21,5 15,1 90,5 

+ Máy T2 110/22 25 19,0 11,4 80,0 

8 Giao Thuỷ (E3.13)      

+ Máy T1 110/35/22 25 27,5 16,7 115,8 

+ Máy T2 110/35/22 25 20,4 8,4 85,9 

9 Mỹ Lộc (E3.14)      

+ Máy T1 110/35/22 25 20,6 11,5 86,7 

10 Ý Yên (E3.15)      

+ Máy T1 110/35/22 40 27,3 21,0 71,8 

11 Trực Ninh (E3.16)      

+ Máy T1 110/35/22 25 17,8 10,4 74,9 

12 NC Nam Định      

+ Máy AT3 110/22 25 17,4 4,1 73,2 
(Nguồn: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc ;Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) 

- Trạm 110kV Trình Xuyên (E3.1) đặt tại thôn Trình Xuyên huyện Vụ Bản, công suất 

(25+40) MVA - 110/35/22kV với Pmax=43MW. Trạm cấp điện cho các phụ tải các huyện Vụ 

Bản, Ý Yên, Nam Trực và thành phố Nam Định. 

- Trạm 110kV Phi Trƣờng (E3.4) nằm tại phƣờng Cửa Bắc thành phố Nam Định công 

suất 2x25MVA - 110/35/22-6kV với Pmax=14,8MW cấp nguồn 22kV  cho phụ tải thành phố 

Nam Định. Trạm E3.4 hiện đang vận hành vừa tải, máy T1 công suất 25MVA-110/35/6kV chỉ 

dự phòng cấp nguồn 35kV cho lộ 371 E3.14 - Mỹ Lộc. 

- Trạm 110kV Nam Định (E3.7) là trạm nối cấp 110kV trong trạm 220kV Nam Định, nằm 

tại xã Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc, công suất 25MVA - 110/22kV với Pmax=18,6MW. Trạm cấp 

điện cho các phụ tải 22kV thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc. Trạm 110kV Nam Định 

hiện đang vận hành đầy tải. 

- Trạm 110kV Lạc Quần (E3.8) ở xã Xuân Ninh huyện Xuân Trƣờng, công suất 

(40+25)MVA - 110/35/22kV với Pmax=35,2MW. Trạm cấp điện cho phụ tải các huyện Xuân 

Trƣờng, Trực Ninh và Hải Hậu. Hiện tại còn 3 ngăn lộ dự phòng là 474, 481 và 484 chƣa khai 

thác. 

- Trạm 110kV Mỹ Xá (E3.9) ở tại xã Mỹ Xá thành phố Nam Định, công suất 2x40MVA - 

110/22kV với Pmax=42MW. Trạm cấp điện cho phụ tải thành phố Nam Định, KCN Hòa Xá và 

CCN An Xá. Hiện tại máy T1 trạm 110kV Mỹ Xá đã bắt đầu đầy tải vào lúc cao điểm tối. 

- Trạm 110kV Nghĩa Hƣng (E3.10) ở xã Nghĩa Lạc huyện Nghĩa Hƣng công suất 

25MVA - 110/35/22kV với Pmax=15,4MW cấp điện cho phụ tải huyện Nghĩa Hƣng. Hiện tại 

trạm 110kV vận hành ở trạng thái vừa tải. 

- Trạm 110kV Hải Hậu (E3.11) đặt tại xã Hải Tây huyện Hải Hậu công suất 2x25MVA - 

110/35/22kV với Pmax=24,8MW cấp điện cho phụ tải huyện Hải Hậu, hiện đang vận hành vừa tải. 

- Trạm 110kV Nam Ninh (E3.12) đặt tại TT Nam Giang huyện Nam Trực công suất 
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2x25MVA-110/35-22/10kV cấp điện cho huyện Nam Trực, Trực Ninh và huyện Nghĩa Hƣng, 

hiện nay trạm Nam Ninh đã đầy tải và quá tải ở cao điểm tối. 

- Trạm 110kV Giao Thủy (E3.13) đặt tại xã Hoành Sơn huyện Giao Thủy có công suất 

2x25MVA - 110/35/22kV Pmax=48MW cấp điện cho phụ tải huyện Giao thủy, hiện trạm Giao 

Thủy đã đầy tải. 

- Trạm 110kV Mỹ Lộc (E3.14) đặt tại xã Mỹ Hƣng huyện Mỹ Lộc cấp điện cho thành phố 

Nam Định và huyện Mỹ Lộc, công suất 25MVA - 110/35/22kV với Pmax=20,6MW, hiện tại 

trạm Mỹ Lộc đã vận hành đầy tải. 

- Trạm 110kV Ý Yên (E3.15) đặt tại xã Yên Bình huyện Ý Yên cấp điện cho phụ tải 

huyện Ý Yên và khu vực phía Bắc huyện Vụ Bản, công suất 40MVA - 110/35/22kV, 

Pmax=27,3MW, hiện tại trạm Ý Yên dadng vận hành ở mức vừa tải. 

- Trạm 110kV Trực Ninh (E3.16) đặt tại xã Liên Hải huyện Trực Ninh, công suất 25MVA 

- 110/35/22kV, Pmax=17,8MW cấp điện cho phụ tải huyện Trực Ninh, Nam Trực và huyện 

Xuân Trƣờng. Hiện tại trạm Trực Ninh đang vận hành vừa tải. 

Bảng 76: Thông số, tình hình vận hành các tuyến dây 110kV (theo dòng công suất phát nóng cho phép) 

TT Tên tuyến dây Số mạch Dây dẫn (mm
2
) 

Chiều dài 

(km) 

Pmax 

(MW) 
Mang tải (%) 

1 Nam Định - Trực Ninh 1 AC-185 25 86,9 94,10 

2 Trực Ninh - Lạc Quần 1 AC-185 4,4 66,1 71,57 

3 Lạc Quần - Giao Thủy 1 AC-185 22,5 29,1 31,57 

4 Nam Định - Nam Ninh 1 AC-185 15,8 104,2 112,84 

5 Nam Ninh - Nghĩa Hƣng 1 AC-185 25,5 61,0 66,08 

6 Nghĩa Hƣng - Hải Hậu 1 AC-185 11,6 43,8 47,45 

7 Hải Hậu – Giao Thủy 1 AC-185 25,4 18,9 20,49 

8 Nam Định - Phi Trƣờng 1 AC-120 6,95 22,1 32,11 

9 Phi Trƣờng - Mỹ Xá 1 AC-120 0,6 7,9 11,45 

10 Nam Định - Mỹ Xá 1 AC-120 9,5 33,0 48,03 

11 Mỹ Xá - Trình Xuyên 1 ACSR-266 9,5 1,5 2,24 

12 Ninh Bình - Trình Xuyên 1 AC-120 20,1 45,8 66,58 

13 Ninh Bình - Ý Yên 1 AC-120,185 9,1 37,9 55,13 

14 Nam Định - Mỹ Lộc 1 AC-185 3,5 51,0 55,29 

15 Mỹ Lộc - Lý Nhân 1 AC-185 18,4 30,2 32,75 

16 Nam Định - Vũ Thƣ 1 AC-120(150) 4,5 9,2 13,42 
(Nguồn: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc) 

2.8.3.b. Lưới điện: 

 a). Các tuyến đường dây 220kV: Trên địa bàn Tỉnh Nam Định có các tuyến dây 220kV 

liên kết với lƣới điện 220kV khu vực nhƣ sau: 

- Đƣờng dây 220kV Nam Định - Ninh Bình là đƣờng dây mạch đơn, dây dẫn phân pha 2 

mạch ACSR-300 chiều dài 31,5km, từ trạm 220kV Ninh Bình đến trạm 220kV Nam Định có 

Pmax=181MW mang tải là 38%. 

 - Đƣờng dây 220kV Nam Định - Thái Bình là đƣờng dây 2 mạch từ trạm 220kV Nam 

Định đi trạm 220kV Thái Bình; mạch 1 là 273 Nam Định – 271 Thái Bình, dây dẫn ACK-500, 

chiều dài 25,5km; mạch 2 là 274 Nam Định - 277 Thái Bình, dây dẫn ACK-500 có 

Pmax=157MW mang tải 23%. 

Bảng 77:  Thông số và tình hình vận hành các đường dây 220kV(theo dòng công suất phát nóng cho phép) 
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TT Tên tuyến dây 
Số 

mạch 
Dây dẫn (mm

2
) 

Chiều dài 

(km) 

Pmax 

(MW) 

Mang tải 

(%) 
Vận hành 

1 Ninh Bình – Nam Định 1 ACSR-2x300 31,5 190,6 39,7 Non tải 

2 Nam Định –Thái Bình 1 ACK-500 25,5 67,5 19,7 Non tải 

3 Nam Định – Thái Bình 1 ACK-500 25,5 67,5 19,7 Non tải 
(Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) 

b) Các tuyến dây 110kV:  Lƣới điện 110kV cấp điện cho các trạm biến áp 110kV Tỉnh 

Nam Định gồm 19 đoạn đƣờng dây (xem chi tiết trong Bảng 1.4); trong đó phía thanh cái 

110kV trạm 220kV Nam Định có 06 xuất tuyến 110kV, phía thanh cái 110kV trạm 220kV Ninh 

Bình có 02 xuất tuyến 110kV cấp cho lƣới điện Tỉnh Nam Định; chi tiết liên kết giữa các trạm 

biến áp 110kV và nhánh rẽ cấp điện cho Tỉnh Nam Định 

(1) Các xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Nam Định: 

- Lộ 171 Nam Định - Vũ Thƣ - Thái Bình, bao gồm 2 đoạn đƣờng dây Nam Định - Vũ 

Thƣ dây dẫn AC-120, chiều dài 4,5km (hiện đang đƣợc thay dây thành AC-150) và đƣờng dây 

Vũ Thƣ - Thái Bình dây dẫn AC-185, chiều dài 7km; là mạch vòng liên kết với trạm 220kV 

Thái Bình (Tỉnh Thái Bình) hiện đang vận hành non tải; 

- Lộ 172 Nam Định - Trực Ninh, dây dẫn AC-185, chiều dài 25km cấp điện cho trạm 

110kV Trực Ninh, vận hành đầy tải với Pmax 86,9MW mang tải 94,1%; 

- Lộ 173 Nam Định - Nam Ninh, dây dẫn AC-185, chiều dài 15,8km cấp điện cho trạm 

110kV Nam Ninh hiện đang bị quá tải với Pmax 104,2MW mang tải 112,8%; 

- Lộ 174 Nam Định - Phi Trƣờng - Mỹ Xá mạch kép dây dẫn AC-120, chiều dài 3,9km 

và đƣờng dây mạch kép rẽ nhánh trạm 110kV Phi Trƣờng dây dẫn AC-120, chiều dài 3,1km, 

cấp điện cho trạm 110kV Phi Trƣờng hiện đang vận hành non tải; 

- Lộ 175 Nam Định - Mỹ Xá - Trình Xuyên, dây dẫn ACSR-266, tổng chiều dài 9,5km 

cấp điện cho trạm 110kV Trình Xuyên và là mạch vòng liên kết với trạm 220kV Ninh Bình hiện 

đang vận hành vừa tải; 

- Lộ 176 Nam Định - Mỹ Lộc, dây dẫn AC-185, chiều dài 3,5km cấp điện cho trạm 

110kV Mỹ Lộc hiện đang vận hành vừa tải; 

(2) Các xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Ninh Bình: 

- Lộ 171 Ninh Bình - Ý Yên, dây dẫn AC-185, chiều dài 9,1km và đƣờng dây mạch kép 

rẽ nhánh trạm 110kV Ý Yên dây dẫn AC-240, chiều dài 4,9km, cấp điện cho trạm 110kV Ý 

Yên hiện đang vận hành vừa tải; 

- Lộ 172 Ninh Bình - Trình Xuyên, dây dẫn AC-120, chiều dài 20,1km cấp điện cho trạm 

110kV Trình Xuyên hiện đang vận hành vừa tải; 

(3). Các liên kết mạch vòng giữa các trạm biến áp 110kV: 

- Đƣờng dây mạch đơn Trực Ninh - Lạc Quần, dây dẫn AC-185 dài 4,4km hiện đang vận 

hành đầy tải với Pmax 66,1MW mang tải 71,6%; 

- Đƣờng dây mạch đơn Lạc Quần - Giao Thuỷ, dây dẫn AC-185 dài 4,4km và đƣờng 

dây mạch kép rẽ nhánh trạm 110kV Giao Thuỷ, dây dẫn AC-185 dài 9km hiện đang vận hành 

vừa tải; 

- Đƣờng dây mạch đơn Nam Ninh - Nghĩa Hƣng, dây dẫn AC-185 dài 25,5km hiện đang 
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vận hành đầy tải với Pmax 61,0MW mang tải 66,1%; 

- Đƣờng dây mạch đơn Nghĩa Hƣng - Hải Hậu, dây dẫn AC-185 dài 11,6km hiện đang 

vận hành vừa tải; 

- Đƣờng dây mạch đơn Giao Thuỷ - Hải Hậu, dây dẫn AC-185 dài 16,4km; 

- Đƣờng dây mạch đơn Phi Trƣờng - Mỹ Xá, dây dẫn AC-120, chiều dài 0,1km; 

- Đƣờng dây mạch đơn rẽ nhánh trạm Mỹ Xá, dây dẫn AC-120, chiều dài 0,6km; 

- Đƣờng dây mạch đơn Mỹ Lộc - Lý Nhân (Hà Nam), dây dẫn AC-185, chiều dài 

18,4km; là mạch vòng liên kết với trạm 220kV Phủ Lý (Tỉnh Hà Nam).d). Lưới điện trung áp: 

Trên địa bàn Tỉnh Nam Định chỉ còn 5 trạm trung gian 35/6kV, trong đó có 4 trạm là tài sản của 

Ngành điện dùng cấp điện chuyên dùng cho các trạm bơm nông nghiệp, 1 trạm là tài sản của 

khách hàng dùng cấp điện chuyên dùng cho Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định. Thống 

kê lƣới trung áp hiện hữu nhƣ bảng sau 

Bảng 78: Thống kê trạm biến áp phân phối hiện hữu 

TT  Hạng mục  Số trạm (cái) Số máy (cái) Dung lƣợng (kVA) 
Tỷ lệ           

(%) 

I Trạm trung gian 35/6kV 5 12 38.400 100 

+ Tài sản ngành điện 4 10 25.800 67,2 

+ Tài sản khách hàng 1 2 12.600 32,8 

II Trạm phân phối 2.948 3.020 1.021.890 100 

+ Tài sản ngành điện 1.976 2.000 559.027 54,7 

+ Tài sản khách hàng 972 1.020 462.863 45,3 

1 Trạm 35/0,4kV 468 503 220.507 21,6 

+ Tài sản ngành điện 257 267 75.291 34,1 

+ Tài sản khách hàng 211 236 145.216 65,9 

2 Trạm 22/0,4kV 2.480 2.517 801.383 78,4 

+ Tài sản ngành điện 1.719 1.733 483.736 60,4 

+ Tài sản khách hàng 761 784 317.647 39,6 
(Nguồn: Công ty Điện lực Nam Định) 

Bảng 79. Thống kê đường dây trung áp hiện hữu 
TT Hạng mục Loại dây dẫn Khối lƣợng (km) Tỷ lệ (%) 

I Đƣờng dây trung áp   2.193,5   

a Cáp ngầm   96,9 4,4 

b Đƣờng dây trên không   2.096,6 95,6 

c Tài sản ngành điện   2.010,1 91,6 

d Tài sản khách hàng   183,4 8,4 

1 Đƣờng dây 35kV   395,8 18,0 

a Cáp ngầm   7,8 2,0 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện XLPE-240 4,9 62,6 

+ Tài sản khách hàng XLPE-240 2,9 37,4 

b Đƣờng dây trên không   388,0 98,0 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện AC-185,120,95,70,50 347,4 89,5 

+ Tài sản khách hàng AC-185,120,95,70,50 40,6 10,5 

2 Đƣờng dây 22kV   1.797,7 82,0 

a Cáp ngầm   89,1 5,0 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện XLPE-240 69,9 78,4 

+ Tài sản khách hàng XLPE-240 19,3 21,6 

b Đƣờng dây trên không   1.708,5 95,0 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện AC-240,150,120,95,70 1.588,0 92,9 
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+ Tài sản khách hàng AC-240,150,120,95,70 120,6 7,1 

II Đƣờng dây hạ áp   13.394,6 100 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện XLPE-120,95 9.325,3 69,6 

+ Tài sản ngƣời dân XLPE-120,95 4.069,3 30,4 

a Cáp ngầm   21,1 0,2 

b Đƣờng dây bọc   6.181,3 46,1 

c Đƣờng dây trần   7.192,3 53,7 

1 Khu vực Thành phố & Thị trấn   1.901,0 14,2 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện XLPE-120,95 1.894,4 99,7 

+ Tài sản ngƣời dân XLPE-120,95 6,6 0,3 

a Cáp ngầm   21,1 0,2 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện XLPE-120,95 21,1 100,0 

b Đƣờng dây bọc   1.769,9 13,2 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện AV,ABC-95,70 1.769,9 100,0 

c Đƣờng dây trần   110,1 0,8 

+ T.Đó: Tài sản ngành điện AV,ABC-95,70 103,5 94,0 

+ Tài sản ngƣời dân AV,ABC-95,70 6,6 6,0 
(Nguồn: Công ty Điện lực Nam Định) 

Sau năm 2014, lƣới điện trung áp phân phối Tỉnh Nam Định còn 2 cấp điện áp là 35kV và 

22kV trong đó đƣờng dây trung áp 35kV chiếm tỷ lệ 18,0%, đƣờng dây 22kV chiếm 82,0%. 

Trong tổng số 2.193km đƣờng dây trung áp toàn Tỉnh, hầu hết đƣờng dây trung áp thuộc tài sản 

của ngành điện với tỷ lệ chiếm 91,6% so với 8,4% của khách hàng. Tổng khối lƣợng cáp ngầm 

hiện có là 97km chiếm 4,4% tổng khối lƣợng đƣờng dây trung áp. 

Tổng dung lƣợng trạm biến áp phân phối Tỉnh Nam Định hiện có 2.948 trạm/ 

1.021.890kVA, trung bình 347kVA; trong đó, trạm 35/0,4kV chiếm tỷ lệ 21,6%, trạm 22/0,4kV 

chiếm tỷ lệ 78,4%. Tỷ lệ này khá phù hợp với đặc điểm của Tỉnh có tỷ trọng điện thƣơng phẩm 

thành phần Công nghiệp – Xây dựng (44,0%) và Quản lý – tiêu dùng dân cƣ (49,0%) lớn. Hiện 

tại, lƣới điện trung áp Tỉnh Nam Định đƣợc cấp điện qua 80 đƣờng trung áp (35kV có 18 lộ; 

22kV có 62 lộ), hầu hết các đƣờng dây đang mang tải ở mức độ vừa phải, không có đƣờng dây 

nào bị quá tải. (Chi tiết các lộ đƣờng dây trung áp xem trong Hợp phần II). Sau khi Công ty Điện 

lực Nam Định hoàn thành việc xóa bỏ các trạm phân phối trung gian 35/10kV, nguồn trung áp 

đƣợc đƣa về các trạm 110kV dẫn đến nhiều đƣờng dây 22kV tăng bán kính cấp điện, làm cho 

tổn thất điện năng và điện áp ở cuối đƣờng dây không giảm. Vì vậy, trong thời gian tới cần sớm 

bổ sung thêm các trạm 110kV trên địa bàn Tỉnh để chống quá tải.     

2.8.4. Phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi 

2.8.4.a. Kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai: 

Nam Định là Tỉnh ven biển có bờ biển dài 72 Km, có 4 sông lớn là Sông Hồng, sông 

Đáy, sông Đào, sông Ninh cơ, có hệ thống đê biển, đê sông lớn, thƣờng xuyên phải chịu ảnh 

hƣởng của mƣa bão; Bình quân mỗi năm có từ 2-3 cơn bão ảnh hƣởng trực tiếp. Chỉ tính từ năm 

1990 đến nay đã có tới 8 năm xảy ra thiên tai, bão lụt gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời 

sống. Từ các đặc điểm trên, công tác PCLB luôn đƣợc coi là nhiệm vụ trọng tâm thƣờng xuyên 

của Đảng bộ và nhân dân trong Tỉnh.  

Trong nhiều năm qua, với sự đầu tƣ của Trung ƣơng và sự quan tâm đầu tƣ của các cấp, 

các ngành trong Tỉnh, công trình đê điều của Tỉnh đã từng bƣớc đƣợc tu bổ, nâng cấp, tăng 

cƣờng đáng kể khả năng phòng chống thiên tai., ngoài ra cũng tổ chức xây dựng một số tuyến đê 
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bao nhằm đảm bảo thêm cho các tuyến đê chính và khai thác vùng đất bồi phục vụ cho sản xuất. 

Trong những năm gần đây, ngành thuỷ lợi, phòng chống thiên tai ngoài việc tu bổ sửa chữa về 

khối lƣợng, cũng đặc biệt chú ý xem xét đánh giá một cách tổng hợp trên cơ sở khoa học. Kết 

quả bƣớc đầu việc đổi mới trong công tác quản lý đê ở Nam Định mở ra những triển vọng tốt 

đẹp góp phần cho công tác bảo vệ an toàn các tuyến đê quan trọng của Tỉnh Nam Định. 

Tỉnh Nam Định có 663km đê và gần 8km đê biển Cồn Xanh. Trong đó 365km đê cấp I 

đến cấp III gồm: 91km đê biển và 274km đê sông; 298km đê dƣới cấp III. Có gần 160km kè bảo 

vệ tuyến đê sông và đê biển. Trong 274km đê sông: 148,90km mặt đê bê tông; 30,41km mặt đê 

nhựa; 78,64km rải đá, cấp phối. Gần 100km kè đê sông. Trên tuyến có 187 cống qua đê. Trong 

91km đê biển: 68,20km mặt đê bê tông; 12,64km mặt đê nhựa; 8,0km rải đá, cấp phổi. Gồm 

60,72km kè biển (kể cả kè đê biển Cồn Xanh) và 90 mỏ kè bảo vệ mái. Có 55 cống qua đê (kể 

cả đê biển Cồn Xanh). Theo tài liệu điều tra, toàn Tỉnh có 31 bối với tổng diện tích khoảng 

5.546,5ha, có khoảng 52.099,0 khẩu; có những bối lớn nhƣ: Bối Yên Trị (Ý Yên), bối Thắng 

Thịnh (Nam Trực), bối Đồng Tâm (Vụ Bản) có khoảng từ 7.000 - 11.000 dân hiện đang định cƣ.  

a). Hệ thống đê sông cấp I-III. 

Tỉnh Nam Định có tổng số 8 tuyến đê chính đƣợc phân cấp từ cấp I đến cấp III, chiều dài 

274km. Trong đó có: 63,081km đê hữu sông Hồng; 25,530km đê hữu sông Đào; 30,070km đê 

tả sông Đào; 41,556km đê hữu sông Ninh Cơ;  43,212km đê tả sông Ninh Cơ;  66,717km đê tả 

sông Đáy;  1,680km đê Nam Quần Liêu và 1,790km đê Bắc Quần Liêu; Trong 274km đê sông 

có gần 20km cao trình đê xấp xỉ mực nƣớc thiết kế nhƣng đã cao hơn mực nƣớc lũ lịch sử năm 

1971 (chủ yếu thuộc tuyến tả, hữu sông Ninh Cơ). Chiều rộng mặt đê tuyến hữu sông Hồng 

phần lớn đảm bảo B = 5m. 

Bảng 80: Hện trạng công trình đê Tỉnh Nam Định 

TT Tuyến Đê Vị trí - Km-Km 
Chiều dài 

đê 
(km)

 

Cấp  

đê 
Cao trình (m) 

I Đê Hữu Hồng   63,081   

  

Đầu tuyến K156+621 ở mức (+7,80); giữa 

tuyến K188+000 ở mức (+5,20);  

cuối tuyến K210+000 ở mức (+4,00) 

1 Hữu Hồng Mỹ Lộc K156+621- 163+610 6,99 I 

2 Hữu Hồng TP 
K163+610- 164+756 1,15 I 

K164+756- 167+294 2,54 II 

3 Hữu Hồng Nam Trực K167+294- 182+422 15,13 II 

4 Hữu Hồng Trực Ninh K182+422- 188+833 6,41 II 

5 Hữu Hồng Xuân Trƣờng K188+833-208+100 19,27 II 

6 Hữu Hồng Giao Thuỷ K208+100-219+702 11,6 II 

II Tuyến đê hữu Đào   25,53   

Cao trình tuyến đê hiện tại là +7,0 ở đầu tuyến 

K0+000; +5,4 ở giữa tuyến ; +4,6 ở cuối tuyến 

1 Hữu Đào TP K0+000 - K5+043 5,04 II 

2 Hữu Đào Vụ Bản K5+043 - K17+836 12,79 II 

3 Hữu Đào Ý Yên K17+836 - K25+530 7,69 II 

III Tuyến đê tả Đào   30,07     

1 Tả Đào TP K0+000 - K4+351 4,35 III 
Đầu tuyến tiếp giáp K164+756 đê hữu Hồng, 

cuối tuyến tiếp giáp K169+700 đê tả Đáy 
2 Tả Đào Nam Trực K4+351 - K18+656 14,31 III 

3 Tả Đào Nghĩa Hƣng K18+656 - K30+070 11,41 III 

IV Tuyến đê hữu Ninh Cơ   41,556     

1 Hữu Ninh Trực Ninh K0+000 - K23+537 23,54 III 
Cao trình đê hiện tại: Ở đầu tuyến là +3,9 

÷+4,0; ở giữa tuyến từ +3,7 ÷ +3,8; ở cuối 

tuyến từ +3,0 ÷ +3,3 2 Hữu Ninh Nghĩa Hƣng K23+537 - K41+556 18,02 III 
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V Tuyến đê Tả Ninh   43,212     

1 Tả Ninh Xuân Trƣờng K0+000 - K12+480 12,48 III 
Cao trình đê hiện tại: Đầu tuyến +4,5m 

(K0+000), giữa tuyến  

+3,85m, cuối tuyến +3,51m 

2 Tả Ninh Hải Hậu 
K12+480 - K19+540 7,06 III 

K32+838K43+212 10,37 III 

3 Tả Ninh Trực Ninh K19+540 - K32+838 13,3 III 

VI Tuyến đê Tả Đáy   66,717   Cao trình đê hiện tại: Ở đầu tuyến K138 là  

+5,70 ÷ +6,30 m; giữa tuyến K160+000 từ 

+4,60 † +5,5m; đoạn cuối tuyến là +3,80m 

1 Tả Đáy Ý Yên K137+516- 169+700 32,18 III 

2 Tả Đáy Nghĩa Hƣng K169+700-  04+233 34,53 III 

VII Nam QL Nghĩa Hƣng K0 - K1+680 1,68 III 3,2-:-3,5 

VIII Bắc QL Nghĩa Hƣng K0 - K1+790 1,79 III 2,89-:-3,72  

b) Hiện trạng hệ thống cống dưới đê tiêu thoát lũ  

Đến nay, trên địa bàn Tỉnh Nam Định hiện nay có 298 cống dƣới đê (trong đó 229 cống 

qua đê chính và 69 cống qua đê bối, đê dự phòng). Hiện trạng các cống cụ thể nhƣ sau: 

- Tuyến đê Hữu Hồng: Có 26 cống dƣới đê, hiện tại có 18 cống hoạt động bình thƣờng; 

trong đó có 8 cống hƣ hỏng xuống cấp cần sửa chữa, thay thế: Cống Mom Rô, cống Xuân 

Hồng, cống Số 7, cống Hạ Miêu 1, cống Hạ Miêu 2, cống Chúa, cống Cồn Tƣ, cống Cồng năm. 

Các cống: Hữu Bị, Ngô Xá, Cồn Nhất khẩu độ cửa lớn (> 6 mét cửa); Bách Tính, Cồn Năm xây 

dựng từ những năm 60, cống Ngô Xá, cống Chúa xây dựng từ những năm 70, hiện nay đã 

xuống cấp do đó cần phải theo dõi chặt chẽ dể kịp thời có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn 

công trình trong mùa lũ, bão. 

- Tuyến đê Hữu Đào: Có 06 cống dƣới đê, hiện 01 cống hoạt động bình thƣờng; 05 cống 

cũ yếu đã bị hƣ hỏng, cần sửa chữa (cống Kênh Gia, Quán Khởi, Điềng, Nghĩa Trang, Đống 

Cao, Phạm Xá). Trong mùa lũ bão cần chú ý theo dõi các công lớn nhƣ nhƣ cống lấy nƣớc trạm 

bơm Cốc Thành mới xây dựng và cống tiêu trạm bơm Cốc Thành (K8,600) cũ; cống xả trạm 

bơm Sông Chanh; Cống Quán Khởi (K18,620) huyện Ý Yên cống ngắn, yếu, phải hoành triệt 

trƣớc mùa lũ. 

- Tuyến đê Tả Đào: Có 18 cống dƣới đê, trong đó 16 cống hoạt động tốt; 02 cống cần sửa 

chữa, xây mới là Cống Vạn Diệp (Thành Phố) và cống Dƣơng Độ (Nam Trực) 

- Tuyến đê Hữu Ninh Cơ: Có 28 cống dƣới đê, trong đó 21 cống hoạt động tốt, 06 cống 

yếu, hƣ hỏng cần thay thế cống mới hoặc sửa chữa. (i) Các cống khẩu độ lớn nhƣ Cống Rõng II 

có 3 cửa x 6 mét/cửa, cao trình đáy thấp (-3,0); cống Rõng I có 3 cửa khẩu độ 8 mét x 2 cửa và 

6m x 1cửa. Cao trình đáy (-4,0) cần chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm quy trình lấy và tiêu 

nƣớc trong mùa lũ. (ii) Một số cống thuộc huyện Nghĩa Hƣng: Cống Quần Khu, cống Sách 

ngắn, mặt cắt bị thu hẹp, mái đá hai bên mang cống bị sạt lở, cần phải tu sửa, đồng thời thực hiện 

nghiêm quy trình vận hành cống nhất là mùa lũ. (iii) Các cống hƣ hỏng, xuống cấp nặng: Văn 

Lai, cống Đá, Phú An, Sa Đê, Phƣợng Tƣờng, Cống Gía cần đƣợc xây dựng cống mới thay thế. 

- Tuyến đê Tả Ninh Cơ: Có 38 cống dƣới đê, trong đó hiện có 30 cống hoạt động tốt, 8 

cống yếu đã lập dự án đầu tƣ sửa chữa hoặc xây dựng cống mới thay thế (Cống Trệ, Múc I, Ninh 

Mỹ...). Cống Kẹo, cống Tiền Đồng, Tây Khu, cống An Phú, yếu cần phải theo dõi chặt chẽ, đặc 

biệt phải chú trọng quy trình vận hành cống nhất là trong mùa lũ. 

-Tuyến đê Tả Đáy: Có có 35 cống dƣới đê, trong đó có 24 cống hoạt động tốt, 8 cống cần 

sửa chữa, 3 cống hƣ hỏng, xuống cấp nặng cần đƣợc xây mới (cống xả trạm bơm Uy Nam, cống 

Chi Tây, cống Thanh Khê), 2 cống đang thi công (Cống tiêu tự chảy kết hợp lấy nƣớc TB Vĩnh 
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Trị I, cống Phú Giáo). 

- Tuyến đê Bắc - Quần Liêu: Trên tuyến đê có cống Bắc Quần Liêu xây năm 1975, hoạt 

động tốt. 

c) Các công trình phòng tránh sạt lở:  

(1) Hiện trạng hệ thống kè bảo vệ đê: 

- Tuyến đê Hữu Hồng: Có 29 kè (tổng chiều dài là 40,684 km), chủ yếu là kè lát mái. Các 

kè nói chung ổn định, phát huy tác dụng bảo vệ đê, bờ bãi. Một số kè mới đƣợc xây dựng hoặc 

sửa chữa nên hiện tại đang ổn định. Trên tuyến có tổng chiều dài kè hoạt động ổn định là 

31,177km/40,684km. Tuy nhiên, do ảnh hƣởng của dòng chảy và nền địa chất yếu, một số kè 

nằm ở vị trí sát đê, mặt thoáng sông rộng, đà gió lớn, quá trình sạt lở bờ bãi ở vị trí đầu và cuối kè 

vẫn tiếp diễn, nhiều đoạn bị xô trƣợt mái. 

- Tuyến đê Hữu Đào: Có 11 kè, tổng chiều dài là 9,078 km. Các kè nói chung ổn định, 

phát huy tác dụng bảo vệ đê, bờ bãi. Hiện nay có 06 kè hoạt động tốt, 03 kè có diễn biến sạt lở và 

cần theo dõi. Kè Trại Nội K8,5- K9,000 (Thành Lợi -Vụ Bản) hiện đang thi công, kè Trại Nội 

đoạn từ K9-K9.783 có diễn biến sạt lở, cần theo dõi. 

- Tuyến đê Tả Đào: Có 10 kè với tổng chiều dài là 13,289 m, trong đó có 06 kè ổn định, 

Kè An Lá đoạn K4,800-K5,940 đang thi công và 02 kè có diễn biến xói lở, cần đƣợc tu bổ sửa 

chữa. Kè Nam Sông Đào (K0-K4+800) hiện đang thi công. Kè Hải Lạng (K22,660 - K25,110) 

chƣa thi công xong, hiện nhà thầu tạm dừng thi công. 

- Tuyến đê Hữu Ninh: Gồm 12 kè với tổng chiều dài là 8,754 km, trong đó có nhiều kè đã 

hƣ hỏng xuống cấp cần đƣợc tu sửa. 

- Tuyến đê Tả Ninh: Gồm 11 kè với tổng chiều dài là 9,993km. Qua thời gian dài sử dụng 

một số kè không đƣợc tu bổ, sửa chữa, đồng thời do ảnh hƣởng của dòng chảy và nền địa chất 

yếu, một số kè nằm ở vị trí sát đê, mặt thoáng sông rộng, đà gió lớn, quá trình sạt lở bờ bãi ở vị trí 

đầu và cuối kè vẫn tiếp diễn nhƣ Kè Lạc Quần K8,850 - K9,880 (huyện Xuân Trƣờng); kè Đò 

Mới K19,755- K20,110 (huyện Trực Ninh). 

 Trong đợt lũ năm 2017 đoạn tƣờng kè thị trấn Xuân Trƣờng có hiện tƣợng nƣớc thấm 

qua tƣờng kè vị trí K6,7-K7,825. Tại K27,9-K27,95 thẩm lậu mái đê phía đồng dài 30m. 

- Tuyến đê Tả Đáy: Có 14 kè với tổng chiều dài là 14,951 km, trong đó có 10 kè ổn định, 

04 kè hƣ hỏng xuống cấp, cần tu bổ sửa chữa. 

- Tuyến đê Nam Quần Liêu: Kè bối Nam Quần Liêu từ K0-K1+500 kè ổn định. 

- Tuyến đê Bắc Quần Liêu:  Có 1 kè Bắc Quần Liêu K0 † K1+780 đã đƣợc củng cố, sửa 

chữa. Kè ổn định. 

Bảng 81: Hiện trạng công trình kè trong hệ thống 

TT Tuyến đê 
Tổng 

số kè 

Tổng 

chiều dài 

(km) 

Hiện trạng đoạn kè Hƣ hỏng nặng 

Số 

đoạn 

hỏng 

Tên kè hƣ hỏng Ghi chú 

1 Đê Hữu Hồng 29 40,684 5 

Hữu Bị (K156,7 - K158,468) Mái bị bong xô  

Vạn Hà (K163+600- 164+756)   

Vị Khê (K167,794 - K169,00) Bị hủy liệt,  

Quy Phú (K178-K178,572) Sụt sạt, hủy liệt 
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TT Tuyến đê 
Tổng 

số kè 

Tổng 

chiều dài 

(km) 

Hiện trạng đoạn kè Hƣ hỏng nặng 

Số 

đoạn 

hỏng 

Tên kè hƣ hỏng Ghi chú 

Cồn Ba (K213,405 -K213,486) Đã bị bong xô, tụt mái. 

2 Đê Hữu Đào 11 9,078 3 

An Quang K16,52 - K17; Sạt lở cần tu sửa 

Đống Cao K22,58 - K23,6;  Sạt lở cần tu sửa 

Độc Bộ K25,25 - K25,45; Sạt lở cần tu sửa 

3 Đê Tả Đào 10 13,289 2 
Kè Bái Trạch đoạn từ K10,280 - K11,780 Kè bị lở, tụt đá 

Kè Kinh Lũng K14,480 -T- K15,060 Bị huỷ liệt  

4 Đê Hữu Ninh 12 8,754 6 

PhTƣờng K 5,340 - K5, 382; K 6,067  K 6,347 Đá lát mái bị sạt mất đá. 

Lạc Quần K6,990-K7,300  Một số mái đá bong xô. 

Trực Bình K 10,115 K 10,525; k10,860 - K 10,9 Mái đá bị bong xô. 

Trực Thanh đoạn K16,650- K16,950 Hiện sạt lở 

Trực Mỹ đoạn K22,320 - K22,8 sạt lở. Hiện sạt lở 

Quần Khu K25,725 - K26,125, 
Một số đỉnh đá xây bị 

vỡ 

5 Đê Tả Ninh 11 9,993 3 

Lạc Quần K8,850 - K9,880  Sạt lở ở đầu và cuối kè  

Đò Mới K19,755- K20,110  Sạt lở ở đầu và cuối kè  

Trung Linh đoạn tƣơng ứng K6+360 -K6+450 Hƣ hỏng nặng  

6 Đê Tả Đáy 14 14,951 4 

Quỹ Độ từ K147,45 - K149,29 Đã hủy liệt, cần xây mới 

Đông Duy từ K149,290-K151,208 Đã hủy liệt, cần xây mới 

Xung Tần từ K154,080 - K154,550 Nhiều điểm bong đá lát 

Chi Tây K196,860-K196,900 K196,780 - 

K196,860 tốc 

Đỉnh mái  bị sạt trƣợt độ 

bãi lở nhanh. 

7 Đê Nam Quần  1 1,3       

8 Đê Bắc Quần  1 1,78       

Tổng 89 99,829 23     

(2). Hiện trạng trồng tre chắn sóng (chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai) 

Trong những năm qua thực hiện chủ trƣơng của Chính Phủ về công tác trồng tre chắn 

sóng, xanh đê. Hàng năm trong hệ thống đã cho triển khai công tác trồng tre chắn sóng. Tre chắn 

sóng có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ đê trong mùa lũ. Ngoài tác dụng chống sóng, thân và lá 

tre có khả năng làm giảm đáng kể lƣu tốc dòng chảy ngang thân đê. Tre có tác dụng giữ đất, 

chống sạt lở bờ sông, chân đê. Trong công tác phòng chống lũ lụt, tre còn là nguồn vật liệu tại 

chỗ rất tốt, tre có thể sử dụng kết hợp với các vật liệu tại chỗ khác nhƣ: Đất, đá, cát… để xử lý hộ 

đê trong các trƣờng hợp khẩn cấp khi có sự cố đê xảy ra. 

Bảng 82: Hiện trạng trồng tre chắn sóng 

TT Tuyến đê Tổng 

Đã đƣợc trồng 

Tổng (Km) 

Đã phát  

huy tác 

dụng (Km) 

Chƣa phát  

huy tác 

dụng (Km) 

1 Tuyến đê  Hữu Hồng 63,081 30,489 9,233 21,256 

2 Tuyến đê  Hữu Đào 25,530 14,124 3,13 10,994 

3 Tuyến đê  Tả Đào 30,070 12,955 5,658 7,297 

4 Tuyến đê  Hữu Ninh 41,556 9,765 4,596 5,169 

5 Tuyến đê Tả Ninh 43,212 11,099 7,319 3,780 

6 Tuyến đê Tả Đáy 66,717 25,450 15,573 9,877 

7 Nam Quần Liêu 1,68 0   

8  Bắc Quần Liêu 1,79 0   

  Tổng:  274 103,882 45,509 58,373 
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d) Các công trình cảnh báo thiên tai: 

Hệ thống quan trắc và dự báo về môi trƣờng, khí tƣợng thủy văn trên địa bàn Tỉnh Nam 

Định hiện có 66 trạm, điểm đo mƣa; 62 điểm đo mực nƣớc; 39 điểm đo độ mặn; 07 điểm đo lƣu 

lƣợng; 10 điểm đo báo lũ do Đài khí tƣợng thủy văn Tỉnh Nam Định, các đơn vị trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý; 01 điểm đo tốc độ 

gió, 01 trạm thời tiết tự động của các đơn vị tƣ nhân quản lý. Toàn Tỉnh có 05 trạm khí tƣợng 

thủy văn, 04 điểm đo mƣa, 01 điểm đo mặn thuộc hệ thống trạm khí tƣợng thủy văn quốc gia và 

01 trạm khí tƣợng tại Cồn Mờ, huyện Nghĩa Hƣng đang đƣợc hoàn thiện và đƣa vào phục vụ 

việc quan trắc  môi trƣờng, dự báo khí tƣợng và cảnh báo thiên tai. Tuy nhiên, trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định hiện nay chƣa có trạm quan trắc hải văn mà các thông tin, bộ số liệu chủ yếu đƣợc lấy 

từ 17 trạm quan trắc hải văn dọc bờ biển và các hải đảo trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, khả năng 

đánh giá, dự báo về môi trƣờng và thời tiết biển còn nhiều khó khăn, gây ảnh hƣởng đến khả 

năng dự báo thiên tai trên biển của Tỉnh.  

Bảng 83: Danh sách các trạm KTTV Tỉnh Nam Định 
STT Tên trạm Tọa độ địa lý Thời gian đo đạc 

1 Nam Định 20
o
26‟ – 106

o
10‟  1978 – nay 

2 Ninh Bình 20
o
16‟ – 105

o
59‟ 1960 – nay 

3 Văn Lý 20
o
07‟ – 106

o
18‟ 1960 – nay 

4 Liễu Đề (Nghĩa Hƣng) 20
o
10‟ – 106

o
10‟ 1980 – nay 

5 Vụ Bản 20
o
20‟ – 106

o
08‟ 1980 – nay 

6 Giao Thủy 20
o
16‟ – 106

o
20‟ 1980 – nay 

Đến năm 2021, trên địa bàn Tỉnh hiện nay có 104 điếm canh đê, trong đó có 63 điếm 

đang sử dụng tốt, 38 điếm có hiện tƣợng xuống cấp, hƣ hỏng nặng cần phải xây mới; 1 điếm cần 

phải phá bỏ và 2 điếm đang xây dựng. 

Bảng 84: Tổng hợp các điếm canh đê Tỉnh Nam Định năm 2021 

STT Tuyến đê Số lƣợng 
Trong đó 

Sử dụng tốt Đã xuống cấp Cần phá bỏ Đang xây dựng 

 Tổng cộng 104 63 38 1 2 

1 Hữu Hồng 42 27 12 1 2 

2 Hữu Đào 8 4 4   

3 Tả Đào 22 8 14   

4 Hữu Ninh Cơ 8 5 3   

5 Tả Ninh Cơ 6 4 2   

6 Tả Đáy 18 15 3   

Hiện khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp bến cá cửa Hà Lạn – Thị trấn Quất 

Lâm, Giao Thủy đang đc đầu tƣ xây dựng; cảng cá Quần Vinh – Xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hƣng 

đã hoàn thành và đi vào sử dụng âu số 1. 

e) Hiện trạng các tuyến đê biển 

Chiều dài 91 km, qua 3 huyện: Hải Hậu (33 km), Nghĩa Hƣng (26 km), Giao Thuỷ (32 

km). Phần lớn bờ biển Nam Định thuộc vùng biển lấn, bãi thoái nghiêm trọng, trong số 91 km 

đê biển có khoảng trên 50 km đê đi qua khu vực nền cát, đất đắp đê là cát và cát pha. Khoảng 

45 km đê trực diện với biển, phía trong đồng là thùng đào; đê thƣờng xuyên chịu tác động gây 

hại của sóng do triều cƣờng, gió mạnh, áp thấp nhiệt đới và bão. Đến năm 2021, các tuyến đê 

biển đã đƣợc nâng cấp 64,7/76,6 km đê trực diện với biển (Hải Hậu 26,634 km bê tông, 6,235 

km bê tông nhựa, còn lại 0,85 km đê đất; Giao Thủy 23,049 km bê tông; 4,092 km bê tông 
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nhựa; 4,02 km rải cấp phối, Nghĩa Hƣng 19,051 km bê tông; 2,308 km bê tông nhựa; 4,313 

km rải cấp phối). Xây mới 08 cống qua đê (Số 9, Phúc Hải, Ba Nõn, C1, cống số 4, cống Tây 

Cồn Tàu, cống số 1, cống Hạ Trại), 80 mỏ kè giữ bãi bảo vệ đê và đang củng cố nâng cấp đê 

Cồn Xanh dài 7,871km thuộc huyện Nghĩa Hƣng 

-  Nhận xét đánh giá tồn tại, khó khăn, thách thức: (i) Nhiều đoạn mặt đê đã bị xuống cấp 

gây khó khăn cho công tác kiểm tra, ứng cứu khi có sự cố. Ở một số đoạn đê, trong đồng còn 

là thùng đào, ao cá dễ gây thẩm lậu, rò rỉ, một số vị trí địa chất nền, thân đê xấu khả năng có tổ 

mối trong thân đê, dễ phát sinh thẩm lậu khi có lũ cao. (ii) Một số vị trí mặt thoáng sông rộng, 

khi lũ cao, đà gió lớn, chƣa có tre hoặc có tre nhƣng chƣa phát huy đƣợc tác dụng chống sóng 

hoặc đã chết gần hết. (iii) Một số đoạn tuy đã đƣợc cứng hóa mặt đê nhƣng đang bị xuống cấp 

do nhiều nguyên nhân. 

- Trên các tuyến đê sông của Tỉnh hiện còn một số đặc điểm nhƣ: (i) Trên đê hữu Ninh 

K27,800 † K40,580 huyện Nghĩa Hƣng, cao trình thiếu so với MNTK bình quân từ 0,02 † 

0,56m; (ii) Còn 24 kè sông cấp I-III bị sạt lở, hƣ hỏng ở một số đoạn; nhiều vị trí sạt lở vào sát 

chân đê; nếu không đƣợc xử lý cấp bách sẽ đe doạ nghiêm trọng đến an toàn đê. (iii) Trong số 

187 cống qua đê sông từ cấp I đến cấp III, có 75 cống hƣ hỏng xuống cấp đã lập dự án đầu tƣ 

sửa chữa hoặc xây dựng cống mới thay thế. 

- Tuy đã đƣợc đầu tƣ nguồn lực lớn để tu bổ, nâng cấp công trình đê điều, song do số 

lƣợng công trình đê điều lớn, nhiều công trình đê, kè, cống… xây dựng đã lâu, một số công 

trình xây dựng thời Pháp thuộc đã hƣ hỏng, xuống cấp chƣa đảm bảo chỉ tiêu thiết kế quy định. 

Công tác dự báo, cảnh báo chƣa đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong tình hình hiện 

nay, nhất là cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. 

- Với tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai trong những năm tới sẽ tiếp tục 

diễn biến phức tạp, khó lƣờng và đôi khi không theo quy luật; tần suất, quyn mô, mức độ tàn 

phá của thiên tai sẽ ngày càng tăng. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới 

sẽ hết sức khó khăn, nặng nề. 

2.8.4.b. Hiện trạng hệ thống hạ tầng thủy lợi: 

Toàn Tỉnh Nam Định có 5 hệ thống thủy lợi, các hệ thống này đƣợc quản lý, điều hành 

bởi 8 công ty khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) với 621 trạm bơm (số lƣợng: 988 máy), 

hàng trăm máy bơm nhỏ và vừa do các địa phƣơng quản lý và khai thác. Cống qua đê chính, 

đê bối, đê dự phòng: Có 298 cống; đập điều tiết, cống cấp 2, xi phông, cống luồn và cầu máng 

có 1.671 cái; kênh cấp I, II: 271 kênh, tổng chiều dài:;  khoảng 4.150 km; kênh cấp III khoảng 

35.561 kênh, tổng chiểu dài khoảng 10.024 km. 

Hàng năm các công trình thủy lợi nội đồng đều đƣợc nạo vét, tu bổ sửa chữa nâng cấp 

bằng nguồn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn vốn hợp pháp 

khác với hệ số tƣới tiêu theo quy hoạch đƣợc duyệt. Một số cống, trạm bơm xuống cấp nghiêm 

trọng đã đƣợc xây lại: Cống Ngô Đồng (hệ thống thủy nông Xuân Thủy), trạm bơm Đế (hệ 

thống thủy nông Vụ Bản), cống Đập Đuồi (hệ thống thủy nông Ý Yên), các trạm bơm điện lớn 

thuộc hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà đƣợc cải tạo, nâng cấp,...Hệ thống kênh mƣơng các cấp 

đƣợc nạo vét, kiên cố hóa, đảm bảo năng lực tƣới tiêu phục vụ sản xuất: Từ năm 2011- 2015: 

Kiên cố hóa đƣợc gần 1.000 km; từ năm 2015 đến nay có khoảng 80km kênh cấp I, ll0km kênh 

cấp II, 65km kênh cấp III đƣợc kiên cố hóa. 
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Tuy nhiên, cho đến nay, qua quá trình hoạt động lâu dài, hệ thống thủy lợi đã bộc lộ 

những tồn tại và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế sản xuất. Một số công trình thủy lợi đã 

xuống cấp, cần đƣợc tu bổ, sửa chữa. Một số công trình không còn đáp ứng đƣợc yêu cầu tƣới 

tiêu, cần tính toán xây dựng mới. Một số công trình không còn phù hợp với định hƣớng phát 

triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh, cần phải đƣợc xem xét, điều chỉnh. Nguyên nhân của sự 

tồn tại này chủ yếu là do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, cơ cấu giống cây trồng hiện nay đã 

có nhiều thay đổi và sự thay đổi về quy hoạch đất đai, phát triển theo định hƣớng phát triển 

kinh tế xã hội chung của Tỉnh. Năng lực hệ thống còn thấp so với yêu cầu, hệ thống tƣới mới 

đạt từ 0,86-1,0 l/s/ha (trong đó yêu cầu là 1,25-1,3 l/s/ha); hệ số tiêu mới đạt 4-5,5 l/s/ha (yêu 

cầu là 7,0- 7,2 l/s/ha). 

Tồn tại, hạn chế: Nguồn kinh của địa phƣơng cho sửa chữa, nâng cấp còn hạn hẹp không 

đảm bảo đáp ứng kinh phí duy tu sửa chữa so với yêu cầu hiện trạng các công trình cần phải 

duy tu, sửa chữa, cải tạo thực tế, dẫn đến các công trình chƣa phát huy hết hiệu quả cấp nƣớc 

phục vụ sản xuất và các nhu cầu dùng nƣớc khác của nhân dân.  

2.8.5. Hiện trạng phòng cháy chữa cháy:  

2.8.5.1. Tổng hợp mạng lưới các đơn vị, doanh trại phục vụ PCCC 

Đến năm 2020, mạng lƣới các đơn vị PCCC đƣợc tổ chức thành 05 đơn vị, cụ thể nhƣ 

sau:  

Bảng 2.62: Danh mục trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC 

STT Tên trụ sở, doanh trại PCCC  Địa chỉ  
Diện tích 

(m
2
) 

1.  
Phòng CS PCCC và CNCH (Tham mƣu, Hậu cần, 

CTPC, Đội công tác CC và CNCH)  

Phƣờng Cửa Bắc, TP Nam Định 

(chung trụ sở với  Công an Tỉnh) 
6.183 

2.  Đội CC và CNCH KCN Mỹ Trung xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc 5.013 

3.  Đội CC và CNCH huyện Vụ Bản xã Liên Minh, H.Vụ Bản 7.141 

4.  Đội CC và CNCH H. Nghĩa Hƣng xã Nghĩa Phong, H.Nghĩa Hƣng 12.003 

5.  
Tổ CC và CNCH Xuân Trƣờng trực thuộc Đội CC và 

CNCH H.Nghĩa Hƣng 
TT Xuân Trƣờng, H. Xuân Trƣờng 

Nhà khách 

huyện 

2.8.5.2. Phạm vi từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy  

- Đội công tác CC và CNCH, thƣờng trực CC và CNCH tại địa bàn thành phố Nam 

Định và các huyện Nam Trực, Trực Ninh.  

- Đội CC và CNCH KCN Mỹ Trung, thƣờng trực CC và CNCH tại địa bàn huyện Mỹ 

Lộc.  

- Đội CC và CNCH huyện Vụ Bản, thƣờng trực CC và CNCH tại địa bàn các huyện 

Vụ Bản, Ý Yên. 

- Đội CC và CNCH khu vực Nghĩa Hƣng, thƣờng trực CC và CNCH tại địa bàn các 

huyện Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Xuân Trƣờng, Giao Thủy (Trong đó Tổ công tác tại xã Nghĩa 

Phong, huyện Nghĩa Hƣng thƣờng trực CC và CNCH tại địa bàn các huyện Nghĩa Hƣng, Hải 

Hậu; Tổ công tác tại thị trấn Xuân Trƣờng, huyện Xuân Trƣờng, thƣờng trực CC và CNCH tại 

địa bàn các huyện Xuân Trƣờng, Giao Thủy). 

2.8.5.3. Hệ thống nguồn nước phục vụ PCCC  

 Trụ nƣớc: Trên địa bàn Tỉnh hiện đã lắp đặt 305 trụ cấp nƣớc CC. Tuy nhiên còn nhiều 
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tuyến đƣờng chƣa lắp đặt các trụ cấp nƣớc CC hoặc có nhƣng ở khoảng cách xa nhau chƣa 

đảm bảo quy định (150m/trụ). Một số trụ cấp nƣớc CC ở các huyện không có nƣớc trong thời 

gian nhà máy cấp nƣớc ngừng bơm; hầu hết các tuyến ống cấp nƣớc chính có lƣu lƣợng và áp 

lực nƣớc ở đầu nguồn cơ bản đảm bảo, ở giữa và cuối nguồn chƣa đảm bảo yêu cầu cấp nƣớc 

phục vụ công tác CC (áp lực nƣớc tại miệng trụ phải đạt từ 10m cột nƣớc trở lên và lƣu lƣợng 

phải đạt từ  28 l/s trở lên). 

Bảng 2.62: Danh mục trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC 
STT Địa bàn Số trụ nƣớc CC Thời gian cấp nƣớc  

1. Thành phố Nam Định 170 Cấp 24/24 giờ 

2. Huyện Mỹ Lộc 5 Cấp theo giờ 

3. Huyện Nam Trực 8 Cấp theo giờ 

4. Huyện Trực Ninh 8 Cấp theo giờ 

5. Huyện Xuân Trƣờng 9 Cấp theo giờ 

6. Huyện Giao Thủy 9 Cấp theo giờ 

7. Huyện Hải Hậu 9 Cấp theo giờ 

8. Huyện Ý Yên 9 Cấp theo giờ 

9. Huyện Vụ Bản 17 Cấp theo giờ 

10. Huyện Nghĩa Hƣng 8 Cấp theo giờ 

11. KCN Hòa Xá 12 Cấp theo giờ 

12. KCN Mỹ Trung 4 Cấp theo giờ 

13. KCN Bảo Minh 16 Cấp theo giờ 

14. Các CCN 21 Cấp theo giờ 

 Tổng 305  

Bến lấy nƣớc CC: Trên địa bàn Tỉnh Nam Định đã xây dựng tổng số 17 bến lấy nƣớc 

CC, số lƣợng bến lấy nƣớc CC so với số lƣợng hồ nƣớc còn hạn chế; các bến lấy nƣớc CC 

chƣa đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên, có hiện tƣợng sạt, lún, rác thải, bùn đất, cỏ mọc nhiều; vì 

vậy, xe CC tiếp cận và hút nƣớc còn khó khăn. Nhiều hồ nƣớc chƣa xây dựng bến lấy nƣớc 

CC theo quy định tại Thông tƣ liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA hƣớng dẫn thực hiện 

việc cấp nƣớc PCCC tại đô thị và KCN. 

Bảng 2.63: Danh mục trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC 
STT Địa bàn Bến nƣớc CC 

1.  Hồ Vị Xuyên, thành phố Nam Định 01 

2.  Hồ Tức Mạc, thành phố Nam Định 01 

3.  Hồ Vị Hoàng, thành phố Nam Định 01 

4.  Hồ Đầm Bét, thành phố Nam Định 01 

5.  Hồ điều hòa KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định 01 

6.  Hồ An Trạch, thành phố Nam Định 01 

7.  Hồ Mỹ Xá, thành phố Nam Định. 01 

8.  Hồ điều hòa CCN An Xá, thành phố Nam Định 01 

9.  Hồ điều hòa KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản. 01 

10.  Hồ thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu 01 

11.  Sông thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu 01 

12.  Sông thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu 01 

13.  Hồ thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy 01 

14.  Hồ thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 01 

15.  Sông thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hƣng  01 

16.  Sông thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 01 
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17.  Sông thị trấn Lâm, huyện Ý Yên 01 

 Tổng 17 

- Bể nƣớc xây dựng trong các cơ sở: Ngay từ khi đầu tƣ xây dựng các cơ sở đã thực hiện 

việc chuẩn bị nguồn nƣớc CC theo quy định và thƣờng xuyên đƣợc duy trì, tuy nhiên đây là 

nguồn nƣớc CC ban đầu và đa số đều sử dụng chung với nguồn nƣớc phục vụ hoạt động sản 

xuất và sinh hoạt. 

- Ao, hồ tự nhiên: Nguồn nƣớc tự nhiên ở các ao, hồ đang bị thu hẹp và bị các công trình 

xây dựng ngăn cách, hạn chế lối đi để xe CC có thể tiếp cận lấy nƣớc CC. Nhất là các ao, hồ 

trên địa bàn các khu tập trung đông dân cƣ nhƣ thị trấn, các xã có các làng nghề, các KCN, 

CCN. 

- Sông, ngòi, kênh, rạch: Trên địa bàn Tỉnh có tổng số 3278 kênh rạch các loại, trong đó: 

13 kênh loại lớn, 742 kênh loại vừa và 2513 kênh loại nhỏ. Cơ bản hệ thống sông ngòi quy 

hoạch tƣới tiêu đƣợc kè bờ tuy nhiên xe CC lấy nƣớc còn nhiều khó khăn do chƣa có bến lấy 

nƣớc CC. Mặt khác mùa khô (tháng 10, 11, 12 âm lịch) hệ thống kênh mƣơng tƣới tiêu loại 

nhỏ thƣờng cạn nƣớc.  

2.8.5.4. Hệ thống giao thông phục vụ PCCC (kết nối từ các đơn vị đến các hệ thống giao 

thông chính)  

Những năm qua hệ thống giao thông trên địa bàn Tỉnh đƣợc tập trung nâng cấp, mở rộng, 

kéo dài nối liền các khu vực của Tỉnh, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển tạo điều kiện cho 

các hoạt động phát triển kinh tế chính trị của Tỉnh. Tuy nhiên hệ thống giao thông nội thành, 

nội thị, nông thôn phục vụ cho công tác chữa cháy trên địa bàn Tỉnh tại một số khu vực còn rất 

nhiều bất cập, cụ thể nhƣ một số tuyến đƣờng còn lắp đặt barrier cố định, trụ bê tông; chiều 

rộng của đƣờng nhỏ hẹp, ngõ sâu có ngõ vào khu dân cƣ dài hàng km, ở tại thành phố Nam 

Định nhiều khu dân cƣ có ngõ rộng 2 hoặc 3m, nhƣng chiều dài trên 500m nhƣ khu dân cƣ 

phƣờng Hạ Long, Văn Miếu, khu Quân nhân… các tuyến đƣờng: Trần Huy Liệu, Trần Đăng 

Ninh, Hàng Tiện, Hàn Thuyên, Lê Hồng Phong, Điện Biên... đƣờng hẹp. Lƣu lƣợng phƣơng 

tiện tham gia giao thông ngày một nhiều, mật độ đông, nhất là vào giờ cao điểm... đã ảnh 

hƣởng trực tiếp đến hoạt động của xe chữa cháy lƣu thông trên đƣờng và khả năng triển khai 

đội hình chiến thuật chữa cháy.  

2.8.5.5. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC 

Hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 05 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel, FPT), 

việc báo cháy và yêu cầu CNCH đƣợc thực hiện chủ yếu thông qua số máy 114 (số máy miễn 

phí cƣớc). Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ việc chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý các vụ 

cháy, nổ, tai nạn, sự cố là hệ thống bộ đàm có kết nối với tổng đài của Công an Tỉnh. 

2.8.6. Kết cấu hạ tầng xã hội  (Lồng ghép với mục: 2.2. Hiện trạng phát triển Xã hội)  

2.9. Hiện trạng bảo vệ môi trƣờng, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu 

2.9.1. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trƣờng 

2.9.1.a. Khái quát về công tác quản lý và bảo vệ môi trường: 

 Trong những năm vừa qua, tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trƣờng đã đạt đƣợc 

những kết quả cơ bản sau:  

- Về tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom: Khu vực đô thị thành phố Nam Định, hàng năm, 
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tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại thành phố Nam Định khoảng 220 tấn/ngày và tỷ 

lệ thu gom, xử lý đạt 94%.  Đối với khu vực nông thôn lƣợng rác thải sinh hoạt khu vực nông 

thôn phát sinh khoảng 660 tấn/ngày; 100% các xã, thị trấn đã có hoạt động thu gom rác thải và tỷ 

lệ thu gom đạt khoảng 88,3%.  

- Về tỷ lệ chất thải y tế nguy hại đƣợc xử lý: Bằng nguồn hỗ trợ của Trung ƣơng và 

nguồn vốn vốn đối ứng của địa phƣơng, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành đầu tƣ xây dựng 

các lò đốt rác thải y tế nguy hại để thực hiện việc xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa 

bàn Tỉnh, đến nay đã có 6 bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh/huyện đƣợc đầu tƣ lò đốt chất thải y tế 

nguy hại (theo số liệu báo cáo của Sở Y Tế). Vì vậy, việc xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh 

trên địa bàn Tỉnh đƣợc kịp thời theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, không bị phát 

tán ra môi trƣờng. Đến nay đã có khoảng 92,6% tổng lƣợng rác thải y tế nguy hại đƣợc xử lý. 

- Về Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: Hiện nay, Tỉnh 

Nam Định có 03 KCN đã đi vào hoạt động (KCN Hoà Xá; KCN Mỹ Trung và KCN Bảo 

Minh). Tuy nhiên chỉ có 02/03 KCN đã đầu tƣ xây dựng trạm xử lý nƣớc thải tập trung gồm: 

KCN Hòa Xá có công suất thiết kế trạm xử lý nƣớc thải tập trung giai đoạn 1 là 4.500m3 /ngày 

đêm và đang đề xuất đầu tƣ giai đoạn 2 trạm XLNT tập trung theo hình thức PPP với công suất 

khoảng 8.200m3/ngày.đêm. KCN Bảo Minh xây dựng trạm xử lý nƣớc thải tập trung có công 

suất thiết kế là 7.500 m3/ngày đêm. Có 01/03 KCN chƣa đầu tƣ trạm xử lý nƣớc thải tập trung là 

KCN Mỹ Trung do chuyển đổi chủ đầu tƣ hạ tầng KCN. 

- Về tỷ lệ sử dụng nƣớc sạch, nƣớc hợp vệ sinh: Tỉnh Nam Định đã tăng cƣờng công tác 

đảm bảo nƣớc sạch, vệ sinh môi trƣờng nông thôn, định kỳ kiểm tra chất lƣợng nƣớc, đánh giá 

công tác quản lý, vận hành, khai thác tại các công trình cấp nƣớc tập trung nông thôn. Chỉ đạo 

đầu tƣ xây dựng các nhà máy cấp nƣớc sạch tại các xã. Tính đến năm 2020, Tỉnh Nam Định có 

tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nƣớc sạch là 83,5% (riêng thành phố Nam Định đạt 100%), tỷ lệ dân 

số nông thôn sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 99,9% trong đó có 75,6% dân số sử dụng nƣớc sạch.. 

2.9.1.b. Hiện trạng môi trường 

a). Hiện trạng môi trường đất: 

- Đất nông nghiệp: Diện tích đất nông nghiệp dùng cho trồng trọt có xu thế mất cân đối 

về dinh dƣỡng đất do biến đổi khí hậu, tỉnh trạng canh tác độc canh, thâm canh đã sử dụng nhiều 

phân bón vô cơ và hoá chất bảo vệ thực vật. Một phần diện tích đất nông nghiệp Tỉnh Nam Định 

hiện đang bị thoái hóa đất do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu. Tỉnh trạng hạn hán kéo dài kết hợp 

với triều cƣờng trong vụ đông xuân đã làm cho nhiều diện tích đất canh tác của các huyện ven 

biển bị nhiễm mặn. Đã có 8.765 ha đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, trong đó có 950 ha đất trồng 

màu, 3.000 ha đầm tôm. Diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn tập trung tại các huyện ven 

biển Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy .  

- Đất ven biển: Môi trƣờng đất ở khu vực các huyện ven biển thƣờng chịu nhiều tác động 

bởi các hoạt động tự nhiên nhƣ: bão, lũ, các hoạt động nhân sinh nhƣ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, giao thông vận tải, du lịch... Vì vậy đất ven biển bị suy thoái và ô nhiễm từ nhiều nguồn 

khác nhau, biểu hiện rõ nhất của suy thoái đất ven biển là quá trình mặn hoá và phèn hoá đất.  

- Chất lƣợng môi trƣờng đất: Hàm lƣợng các kim loại nặng, dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực 

vật có phát hiện ở một số vị trí quan trắc với hàm lƣợng tƣơng đối thấp và dƣới ngƣỡng của quy 

chuẩn cho phép. 
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b). Hiện trạng môi trường nước 

(1) Hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt: Môi trƣờng nƣớc mặt trên địa bàn Tỉnh đang chịu 

nhiều áp lực từ các nguồn: công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề, y tế và sinh hoạt của các khu 

dân cƣ với lƣợng nƣớc thải ngày càng gia tăng cả về lƣu lƣợng thải và phức tạp về thành phần 

chất thải. Qua kết quả đánh giá hiện trạng môi trƣờng cho thấy, chất lƣợng nƣớc mặt của Tỉnh 

đƣợc đánh giá khá tốt, song đã xảy ra hiện tƣợng ô nhiễm cục bộ tại một số điểm với chất lơ 

lửng, chất hữu cơ và vi sinh vật. Các đoạn sông chảy qua các khu đô thị, khu sản xuất công 

nghiệp có chất lƣợng nƣớc bị suy giảm sau khi tiếp nhận nƣớc thải chƣa qua xử lý đạt yêu cầu. 

Một số ao hồ, kênh mƣơng tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt các khu đô thị, khu dân cƣ bị ảnh 

hƣởng bởi các chất hữu cơ và vi sinh. 

- Nƣớc sông lớn: Nhìn chung, các sông lớn có chất lƣợng nƣớc tốt là chủ yếu, nhiều đoạn 

sông nƣớc có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt (giá trị chỉ số chất lƣợng nƣớc 

WQI của sông lớn dao động từ 76 đến 96).  

- Chất lƣợng nƣớc sông nội đồng: Chất lƣợng nƣớc sông nội đồng kém hơn so với các 

sông lớn trên địa bàn Tỉnh Nam Định thể hiện chỉ số WQI chủ yếu ở mức trung bình. Các sông 

nội đồng có dấu hiệu bị ô nhiễm chủ yếu bởi các chất hữu cơ, dinh dƣỡng và vi sinh vật. Toàn bộ 

11 sông chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi hóa chất bảo vệ thực vật (DDTs, BHC, Dieldrin). 

- Chất lƣợng nƣớc ao hồ: Môi trƣờng nƣớc mặt tại các hồ trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

đang bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ và vi sinh vật. Chất lƣợng nƣớc ở các hồ đều chỉ ở mức trung 

bình và xấu. 

 (2) Hiện trạng môi trƣờng nƣớc ngầm: Qua kết quả quan trắc cho thấy, chất lƣợng nƣớc 

dƣới đất có sự khác nhau rõ rệt giữa các khu vực trong Tỉnh. Khu vực phía Tây và Tây Bắc Tỉnh 

chất lƣợng nƣớc dƣới đất kém hơn khu vực phía Đông và Đông Nam Tỉnh. Qua kết quả quan 

trắc trong các năm gần đây (từ năm 2011- 2020) có thể đánh giá, chất lƣợng nƣớc dƣới đất khu 

vực huyện Hải Hậu, Nghĩa Hƣng tốt hơn so với các huyện khác, hầu hết các thông số tại các thời 

điểm quan trắc đều có giá trị dƣới QCVN 09- MT:2015/BTNMT. Nƣớc dƣới đất tại các điểm 

quan trắc khu vực huyện Nam Trực, Trực Ninh, Mỹ Lộc có chất lƣợng nƣớc dƣới đất kém nhất 

(3) Hiện trạng môi trƣờng nƣớc biển ven bờ: Do ảnh hƣởng từ khu vực cửa sông và nhận 

chất thải của các hoạt động phát triển ven biển,chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển ven bờ trên địa 

bàn Tỉnh Nam Định nhìn chung có bị ô nhiễm một số chỉ tiêu nhƣ TSS, Amoni, dầu mỡ và 

Coliform, còn các chỉ tiêu khác nhƣ photphas chỉ bị ô nhiễm mang tính cục bộ 

c). Hiện trạng môi trường không khí 

 Môi trƣờng không khí trên địa bàn Tỉnh đang bị ảnh hƣởng bởi các hoạt động sản xuất tại 

các khu, cụm công nghiệp; phát triển giao thông (gia tăng số lƣợng các phƣơng tiện giao thông); 

hoạt động xây dựng; hoạt động nông nghiệp, làng nghề, bãi chôn lấp chất thải rắn... 

(1) Bụi: Hàm lƣợng bụi tại các vị trí có xu hƣớng tăng dần qua các năm. Kết quả quan 

trắc nồng độ bụi trên địa bàn Tỉnh từ năm 2011-2020 cho thấy tại các điểm nút giao thông, làng 

nghề, KCN, CCN có sự gia tăng nhẹ nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí.  

(2) Các khí ô nhiễm CO, SO2, NOx: nồng độ các khí ô nhiễm trung bình trong không khí 

trên toàn Tỉnh thấp hơn trị số quy chuẩn cho phép và có xu hƣớng ngày càng gia tăng tại các khu 

vực có mật độ giao thông lớn, làng nghề và các KCN, CCN.  
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 (3) Tiếng ồn: Tại các tuyến đƣờng giao thông lớn, ô nhiễm tiếng ồn đều vƣợt QCVN 

26:2010 (70 dBA); tuy nhiên, mức độ vƣợt so với QCVN không lớn. Tiếng ồn tại hầu hết các vị 

trí quan trắc trên các trục đƣờng giao thông đều vƣợt quy chuẩn cho phép, mức ồn tại một số khu 

vực gần KCN, CCN đã ở mức cao, có nơi đã vƣợt ngƣỡng QCVN. 

d). Hiện trạng đa dạng sinh học 

Đa dạng sinh học của Tỉnh Nam Định với số lƣợng và thành phần các loài sinh vật rất 

phong phú trong đó có 7 loài thực vật, 6 loài thú, 5 loài cá quý hiếm đƣợc ghi trong SĐVN năm 

2007 và Nghị định 32/2006/NĐ-CP ở các mức độ khác nhau. Toàn Tỉnh Nam Định có 09 hệ 

sinh thái nhƣ sau:  (1). HST rừng trồng trên đồi sót: Hệ sinh thái rừng trồng phân bố trên các đồi 

sót thuộc huyện Vụ Bản và Ý Yên. Rừng đƣợc trồng trên núi sót đã bị bào mòn mạnh 

 (2). HST trảng cỏ cây bụi: Hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi phân bố tại khu vực đồi sót 

thuộc xã Yên Lợi huyện Ý Yên và rải rác ở các bãi ven sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Đào; tại 

một số khu vực đất trống, khu khai thác vật liệu xây dựng, các khu vực nghĩa trang trongTỉnh. 

(3). HST nƣớc ngọt: Hệ sinh thái đất ngập nƣớc bao gồm ao, hồ, đầm và sông; đƣợc phân 

chia thành 2 dạng: nƣớc đứng và nƣớc chảy. Hệ sinh thái nƣớc chảy bao gồm các sông lớn, nhỏ 

và suối. Tỉnh Nam Định có các sông lớn là sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Sò, sông 

Đào, sông Sắt,…. Hệ sinh thái nƣớc đứng phân bố rải rác trong toàn thành phố, với các hồ, ao, 

đầm lớn, nhỏ, một số hồ đặc trƣng nhƣ: Hồ Vị Xuyên, hồ Truyền Thống, hồ Hàng Nan, hồ Vị 

Hoàng, Đầm Sét,… 

(4). HST rừng ngập mặn: Hệ sinh thái rừng ngập mặn gồm khu vực rừng đặc dụng tại 

Vƣờn QG Xuân Thủy huyện Giao Thủy và khu rừng phòng hộ ven biển huyện Nghĩa Hƣng, 

Giao Thủy, Hải Hậu. 

 (5). HST đầm nuôi trồng thủy sản: Hệ sinh thái đầm nuôi thủy sản bao gồm thủy sản 

nƣớc ngọt, thủy sản nƣớc mặn và thủy sản nƣớc lợ. Trong đó đầm nuôi thủy sản nƣớc lợ chủ yếu 

tại khu vực ven biển của huyện Giao Thủy, Nghĩa Hƣng và Hải Hậu.  

(6). HST bãi cát ven biển: Hệ sinh thái này xuất hiện tập trung ngoài đê biển hai huyện 

Hải Hậu và Nghĩa Hƣng. 

(7). HST nông nghiệp: Hệ sinh thái nông nghiệp có diện tích 87.058 ha, chiếm 52,18% 

diện tích tự nhiên của Tỉnh Nam Định. Đây là hệ sinh thái có diện tích lớn nhất của Tỉnh và phân 

bố ở hầu hết các huyện của Tỉnh. 

(8). HST khu dân cƣ: Bao gồm các khu dân cƣ đô thị tập trung ở thành phố Nam Định và 

các thị trấn; hệ sinh thái khu dân cƣ nông đƣợc xác định là các thôn, xóm, làng, bản, nơi sinh 

sống của ngƣời dân mà hoạt động chính của họ gắn với sản xuất nông nghiệp, làng nghề tiểu thủ 

công... HST khu dân cƣ nông thôn phân bố khắp Tỉnh Nam Định, bao quanh các thị trấn các 

huyện, thành phố Nam Định, khu công nghiệp,...; HST khu công nghiệp đƣợc xác định tại 03 

khu công nghiệp đang hoạt động bao gồm KCN Hòa Xá, KCN Mỹ Trung và KCN Bảo Minh 

 (9). Nuôi thủy sản ngoài đê: Nuôi thủy sản ngoài đê tại khu vực ven biển của huyện Giao 

Thủy, Nghĩa Hƣng và Hải Hậu với diện tích 6.134,00 ha, chiếm 3,68% diện tích của Tỉnh. 

  Đối với hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên, hiện nay trên địa bàn Tỉnh đã tổ chức thành 

lập Vƣờn Quốc Gia Xuân Thủy và đã chính thức công nhận là vƣờn quốc gia theo Quyết định 

số 01/2003/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ vào ngày 02/01/2003. Tổng diện tích vƣờn quốc 
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gia Xuân Thủy là 15.100 ha (với 7.100 ha vùng lõi gồm 3.100 ha đất nổi có rừng và 4.000 ha đất 

rừng ngập mặn và 8000 ha vùng đệm), trong đó có 12.000 ha thuộc khu Ramsar. 

2.9.1.c. Chất thải rắn 

a). Chất thải rắn sinh hoạt (CTR):  

Trên địa bàn Tỉnh hiện có 164/204 xã, thị trấn đã tham gia phân loại rác thải tại nguồn 

(theo số liệu thống kê từ các huyện) đã tham gia phân loại rác thải tại nguồn. Công tác phân loại 

rác thải tại nguồn đã đạt đƣợc kết quả tích cực. Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do chƣơng 

trình mới đƣợc áp dụng tại một số xã, một số hộ gia đình có vƣờn rộng để có thể chôn lấp rác 

thải hữu cơ ngay tại các hộ dân; khó khăn về phƣơng tiện vận chuyển (chủ yếu phƣơng tiện vận 

chuyển là xe kéo, xe cải tiến, chƣa có ngăn phân loại riêng đối với các loại rác). 

UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 về việc 

quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

Tỉnh Nam Định; Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 quy định về cơ chế hỗ trợ 

kinh phí đầu tƣ xây dựng cơ sở XLRT sinh hoạt tập trung tại các xã, thị trấn trên địa bàn Tỉnh 

giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 phê duyệt quy hoạch 

quản lý CTR vùng Tỉnh Nam Định đến năm 2030; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 6/9/2018 

thực hiện điều chỉnh chiến lƣợc quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050; Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về điều chỉnh bổ sung Quyết định 

số 3053/QĐ-UBND. 

Theo số liệu thống kê năm 2020, tổng lƣợng CTRSH đô thị của Tỉnh Nam Định đƣợc 

thu gom là 253,8 tấn với tỷ lệ thu gom đạt 93,2%; tổng lƣợng CTRSH nông thôn đƣợc thu gom 

là 583,6 tấn với tỷ lệ thu gom đạt 88,7%. Hiện nay toàn Tỉnh Nam Định mới có 01 đơn vị 

chuyên trách về môi trƣờng chịu trách nhiệm thu gom và xử lý CTR cho thành phố Nam Định là 

Công ty cổ phần Môi trƣờng Nam Định; còn lại tại các thị trấn và một số xã có hình thành các tổ 

vệ sinh môi trƣờng, Hợp tác xã vệ sinh môi trƣờng hoạt động theo hình thức tự thu phí từ các hộ 

gia đình để chi trả lƣơng cho ngƣời lao động. 

Bảng 85. Tỷ lệ thu gom CTRSH tại các huyện, thành phố Tỉnh Nam Định năm 2020- ĐVT: Tấn, % 

STT Huyện/TP 
Số lƣợng, tỷ lệ CTRSH 

đô thị đƣợc thu gom 

Số lƣợng, tỷ lệ CTRSH nông thôn 

đƣợc thu gom 

1 Nam Trực 10,3; 89,6% 60,3; 87,3%  

2 Mỹ Lộc 1,2; 85,7%   16,5; 82,1%  

3 Xuân Trƣờng 3,4; 94,4%   88,2; 90,4%  

4 Giao Thủy 11,3; 86,9%   70,4; 88%  

5 Nghĩa Hƣng 11,0; 86,3%   56,3; 87,4%  

6 Hải Hậu 14,2; 94,7%  86,6; 93,9%  

7 Vụ Bản 4,8; 90,6%  51,8; 88,4% 

8 Trực Ninh 14,5; 92,4%  50,4; 85,4%  

9 Ý Yên 12; 92,3%  75,1; 86,2%  

10 Tp Nam Định 171,1; 94,5%  28; 94,5%  

  Tổng 253,8; 93,2%  583,6; 88,7% 

(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT Tỉnh Nam Định năm 2020) 

(1). Đối với khu vực nông thôn: Cơ bản CTRSH đƣợc xử lý bằng bãi chôn lấp hoặc lò đốt 

chất thải rắn sinh hoạt quy mô cấp xã. Các công trình xử lý CTRSH tập trung đã cơ bản giải 
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quyết nhu cầu về xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh. Khu vực nông thôn có 182/201 xã/thị 

trấn đầu tƣ xây dựng công trình xử lý CTRSH, trong đó có 73 xã/thị trấn xây dựng bãi chôn lấp, 

109 xã/thị trấn lắp đặt lò đốt. Lò đốt rác thải đang áp dụng tại khu vực nông thôn gồm 8 loại với 

công nghệ, vận hành tƣơng đối giống nhau; công suất các lò đốt dao động từ 300 kg/h đến 500 

kg/h, cá biệt có một số lò đốt công suất 1000 kg/h. 

(2). Đối với thành phố Nam Định: Rác thải đƣợc vận chuyển về xử lý tại Khu liên hợp xử 

lý rác thải Lộc Hòa có diện tích 23,7 ha; trong đó nhà máy xử lý (công nghệ ủ lên men rác để sản 

xuất phân compost kết hợp lò đốt rác) có diện tích 3ha, diện tích dành cho xây dựng bãi chôn lấp 

là 20,7ha. Công suất nhà máy xử lý rác thải là 250 tấn rác/ngày. Năm 2009, nhà máy đƣợc trang 

bị thêm lò đốt rác với công suất thiết kế 4 tấn/h. Công nghệ xử lý chất thải rắn hiện nay tại khu 

liên hợp xử lý rác thải Lộc Hòa đã lạc hậu và tốn đất. Thực hiện chủ trƣơng về xã hội hóa công 

tác BVMT, Tỉnh Nam Định đã phê duyệt chủ trƣơng và điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án 

“Xây dựng khu xử lý rác thải” của Công ty Cổ phần năng lƣợng Greenity Nam Định đƣợc triển 

khai thực hiện tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc (xử lý rác thải cho thành phố Nam Định và các 

huyện lân cận) với công suất xử lý khoảng 495 tấn rác hỗn hợp/ngày đêm bằng công nghệ lò đốt 

nguyên khối sử dụng bộ ghi đốt động trên sàn nghiêng nhiều bậc của Hitachi, Nhật Bản. Hiện 

nay, dự án đang lập các thủ tục đầu tƣ. Ngoài ra, Tỉnh đang triển khai thực hiện dự án Khu xử lý 

rác thải phía Bắc huyện Trực Ninh với diện tích 1,7ha; khu xử lý rác thải thị trấn Nam Giang, 

huyện Nam Trực; khu xử lý rác thải thị trấn Lâm, huyện Ý Yên. 

Một số địa phƣơng đã thực hiện xã hội hóa trong thu gom, xử lý rác đem lại hiệu quả tích 

cực; hầu hết các công trình trên diện tích khu xử lý rác thải cũ của địa phƣơng. Điển hình nhƣ: 

“Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang” do CT TNHH MTV Môi trƣờng xanh 

Nam Trực tại Nam Giang; “Công viên kết hợp xử lý rác thải tại thị trấn Xuân Trƣờng” do CT 

TNHH Tân Thiên Phú thực hiện; “Lò đốt rác LODORA” do CTTNHH MTV Xây dựng và 

Môi trƣờng Thảo Nguyên sản xuất tại thị trấn Ngô Đồng; “Khu liên hợp xử lý rác thải phía Bắc 

huyện Trực Ninh” do CT TNHH Môi trƣờng đô thị Trực Ninh tại thị trấn Cổ Lễ... 

Bảng 86. Tình hình quản lý CTRSH trên địa bàn Tỉnh Nam Định năm 2020 

TT Huyện/ thành phố 

Tổng lƣợng CTR tiếp nhận  

trong các bãi chôn lấp 

(Tấn/ngày) 

Số lƣợng khu xử lý, điểm, bãi 

chôn lấp CTR tập trung 

1 Nam Trực 80,6 16 

2 Mỹ Lộc 15 3 

3 Xuân Trƣờng 78,3 21 

4 Giao Thủy 86,94 22 

5 Nghĩa Hƣng 29,94 25 

6 Hải Hậu 98,8 35 

7 Vụ Bản 57,87 15 

8 Trực Ninh 63,16 22 

9 Ý Yên 45 10 

10 Tp Nam Định 210 1 

 Tổng cộng 750,61 170 

(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT Tỉnh Nam Định năm 2020) 

b). Chất thải rắn Y tế:  

Theo báo cáo của Sở Y tế Nam Định, hiện toàn Tỉnh có 526 cơ sở y tế với 5.915 giƣờng 
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bệnh. Tổng lƣợng chất thải rắn y tế thông thƣờng phát sinh khoảng 116,8 tấn/tháng; chất thải y tế 

nguy hại khoảng 0,6 tấn/ngày. Thành phố Nam Định là nơi tập trung nhiều các bệnh viện lớn 

thuộc tuyến Tỉnh, các trung tâm y tế dự phòng tuyến Tỉnh nên lƣợng CTR y tế ở đây phát sinh 

khá lớn với lƣợng CTR y tế thông thƣờng phát sinh là 53,1tấn/tháng chiếm 45,5% lƣợng CTR y 

tế thông thƣờng toàn Tỉnh.  

- Đối với chất thải y tế thông thƣờng không phục vụ mục đích tái chế đƣợc các cơ sở y tế 

ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trƣờng đô thị Nam Định hoặc đội vệ sinh môi trƣờng địa 

phƣơng hàng ngày hoặc đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Đối với chất thải rắn y tế nguy hại: Năm 2020 tổng lƣợng chất thải y tế nguy hại phát 

sinh khoảng 270,3 tấn, lƣợng xử lý khoảng 251,93 tấn chiếm tỷ lệ 93,2%. Trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định hiện nay có 06 Trung tâm y tế tuyến huyện xử lý chất thải y tế nguy hại bằng lò đốt 

rác thải y tế nguy hại trong khuôn viên của cơ sở (gồm Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, Bệnh 

viện đa khoa Tỉnh Nam Định, Bệnh viện phụ sản, Trung tâm y tế huyện Xuân Trƣờng, ...). Các 

cơ sở y tế khác hợp đồng với đơn vị có chức năng, đƣợc cấp phép để thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải y tế nguy hại. Riêng Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nam Định đang vận hành thử nghiệm 02 

hệ thống xử lý chất thải chất thải y tế lây nhiễm CONCEPT 300 để xử lý chất thải lây nhiễm của 

bệnh viện. Khi vận hành chính thức thì bệnh viện sẽ xử lý chất thải y tế lây nhiễm của các cơ sở 

y tế trên địa bàn thành phố và một số cơ sở y tế trên địa bàn các huyện lân cận thành phố theo Kế 

hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại mô hình cụm tại Bệnh viện đa khoa 

Tỉnh Nam Định đã đƣợc UBND Tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 810/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2019). 

Năm 2020, trong thời điểm phát sinh dịch bệnh COVID-19, theo Hƣớng dẫn số 

2592/HD-STNMT ngày 28-8-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về việc thực hiện thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định; Các cơ sở y tế, các khu vực cách ly dịch bệnh Covid-19 đã có phƣơng án phân loại, 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải an toàn đảm bảo theo quy định tại Thông tƣ số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 và Thông tƣ liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015. 

Các huyện, thành phố đã thông báo và yêu cầu các cơ sở y tế, UBND các xã, thị trấn chủ động 

phối hợp với Công ty CP đầu tƣ và kỹ thuật Tài nguyên môi trƣờng ETC (KCN Hoà Xá, thành 

phố Nam Định) là cơ sở đã đƣợc cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và có chức năng xử lý 

chất thải y tế hoặc bất kì doanh nghiệp nào có đủ chức năng hoạt động trong lĩnh vực thu gom, 

xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế để đảm bảo thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải y 

tế, nhất là chất thải chống dịch COVID-19 theo đúng quy định 

c). Chất thải công nghiệp, xây dựng 

 - Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng trên địa bàn Tỉnh phát sinh khoảng 7.838,3 

tấn/ngày với nhiều thành phần khác nhau. Theo số liệu báo cáo của các cơ sở tiêu huỷ phế phẩm 

phế liệu trong quá trình sản xuất và số liệu xử lý CTRCN thông thƣờng của Công ty CP Kỹ thuật 

TNMT ETC thì năm 2020 khối lƣợng CTRCN thông thƣờng khoảng 4.300 tấn. 

- Lƣợng CTNH có xu hƣớng tăng và năm 2018, 2019, 2020 có sự biến động tăng nhanh 

hơn so với các năm trƣớc do một số chủ nguồn thải phát sinh CTNH là bùn thải từ quá trình xử 

lý nƣớc thải với khối lƣợng lớn nhƣ Công ty Cổ phần TCE Vina Denim (KCN Hòa Xá), Công 

ty Công ty CP dệt nhuộm sunrise LuenThai (KCN Bảo Minh), Công ty TNHH Dream Plastic 
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Việt Nam, Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam… Đồng thời, hàng năm vẫn còn khối lƣợng 

chất thải chƣa đƣợc xử lý là do tại thời điểm báo cáo các cơ sở còn lƣu giữ tạm thời tại kho chứa 

CTNH hoặc lƣợng bùn thải còn lƣu giữ trong bể chứa bùn chƣa chuyển giao cho các đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý. Năm 2020, khối lƣợng CTNH phát sinh khoảng 9.569,451 tấn; 

trong đó: khối lƣợng CTNH đã đƣợc xử lý và có chứng từ chất thải nguy hại nộp về Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng là 9.566,851 tấn, còn lại khoảng 2,6 tấn đƣợc lƣu giữ tại kho chứa CTNH 

của cơ sở do khối lƣợng phát sinh ít. 

- Tổng khối lƣợng CTR phát sinh từ các làng nghề trong vùng hiện nay khoảng 802,3 

tấn/ngày, chiếm hơn 10% tổng lƣợng CTR công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát sinh. Trong 

đó CTR nguy hại phát sinh từ các làng nghề khoảng nghề phát sinh 112,1 tấn/ngày (chiếm 

1,43%). Các làng nghề phát sinh nhiều chất thải nhất là tái chế (khoảng 50 tấn/ngày), dệt may 

(khoảng 5 tấn/ngày), gỗ mỹ nghệ (3 tấn/ngày). 

- Việc phân loại CTR tại các KCN, CCN Tỉnh Nam Định gần nhƣ đã đƣợc các cơ sở sản 

xuất thực hiện tuy nhiên không triệt để. Ngoài ra CTNH đã đƣợc các cơ sở sản xuất thu gom, 

phân loại, lƣu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

(1) Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Hiện nay trong các KCN, CCN, 

làng nghề chƣa có điểm tập trung chất thải rắn công nghiệp. Quá trình phân loại, lƣu giữ, xử lý 

chất thải công nghiệp đang đƣợc các cơ sở sản xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ 

sở sản xuất nhỏ lẻ do phát sinh khối lƣợng ít nên chất thải công nghiệp thu gom chung với chất 

thải sinh hoạt. Tại Tỉnh Nam Định hiện nay có một số cơ sở đƣợc cấp phép hoạt động xử lý chất 

thải rắn công nghiệp nhƣ Công ty kỹ thuật tài nguyên Môi trƣờng ETC, Công ty TNHH MTV 

môi trƣờng xanh Nam Trực tại Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Công ty TNHH môi 

trƣờng đô thị Trực Ninh tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh,... đã tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cơ sở sản xuất trong Tỉnh trong việc thuê xử lý chất thải. Ngoài ra, còn có một số cơ sở tái chế 

kim loại, nhựa nhƣ Công ty cổ phần Trịnh Nghiên Công ty TNHH kim khí Anh Tú, Công ty 

TNHH thƣơng mại và dịch vụ Hiền Lê, Công ty CP thƣơng mại xuất nhập khẩu Huyền Trang, 

Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty CP xơ sợi và nhựa tổng hợp Lục Bảo. 

 (2). Đối với chất thải rắn công nghiệp nguy hại: Hiện nay việc xử lý chất thải nguy hại 

đã đƣợc các doanh nghiệp chú trọng và thực hiện nghiêm túc nhƣ thu gom, phân loại và thuê 

đơn vị có chức năng đến vận chuyển xử lý theo đúng quy định. Trên địa bàn Tỉnh Nam Định có 

01 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xử lý CTNH là Công ty CP đầu tƣ và kỹ thuật TNMT ETC 

đã đƣợc Bộ TNMT cấp giấy phép xử lý CTNH có mã số 1-2-3-4-5-6.093.VX (cấp lần 2) ngày 

11/6/2019, có hạn đến 11/6/2022 với công suất xử lý CTNH là 20.000 tấn/năm. Năm 2020, 

Công ty đã vận chuyển, xử lý CTNH cho 951 cơ sở với tổng khối lƣợng CTNH xử lý là 9.233,5 

tấn (theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng của Công ty). 

d). Chất thải nông nghiệp 

 Rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp một phần đƣợc thu gom, xử lý; một phần đƣợc 

ngƣời dân đốt tại ruộng sau khi thu hoạch. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 

2020 thì tống lƣợng phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ (rơm rạ, tro, trấu, vỏ củ quả...) 1.554.121 tấn; 

tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ đƣợc sử dụng, tái chế là 386.030,25 tấn chiếm tỷ lệ 25%. 

Chất thải phát sinh từ chăn nuôi với thành phần chủ yếu là thức ăn gia súc thừa, phân gia súc, các 
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phế phẩm từ các lò mổ,... Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tính đến năm 2020, trên địa bàn Tỉnh 

có khoảng 152 cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung; 80.000 hộ gia đình có chăn nuôi gia súc gia 

cầm; ƣớc tính tổng lƣợng chất thải rắn phát sinh khoảng 3.604 tấn/ngày; tổng lƣợng nƣớc thải 

chăn nuôi phát sinh khoảng 30.800 m3/ngày.  

CTNH trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu là vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật qua sử 

dụng hoặc hóa chất bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng. Các loại bao bì thuốc BVTV (chiếm 

khoảng 3-5% lƣợng thuốc BVTV); chai nhựa (chiếm khoảng 5-10% lƣợng thuốc BVTV); bao 

bì khác (chiếm khoảng 10%)... (Nguồn: Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam). Ƣớc tính trung 

bình bao bì thuốc BVTV dạng bao bì gói chiếm 80%, chai nhựa chiếm 20% tổng lƣợng bao bì 

và lƣợng thuốc BVTV sử dụng ƣớc khoảng 187,1 tấn/năm. Theo số liệu thu thập, tổng hợp từ 

các huyện, thị trấn, thành phố trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, lƣợng bao bì BVTV phát 

sinh trung bình ƣớc khoảng dao động từ 5,61 - 9,35 tấn/năm. 

Rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp một phần đƣợc thu gom, xử lý; một phần đƣợc đốt 

tại ruộng sau khi thu hoạch. Đối với chất thải phát sinh từ quá trình chăn nuôi, tận dụng phục vụ 

cho quá trình sinh hoạt và sản xuất; đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thƣờng ủ làm phân bón cho 

các loại hoa màu, đối với các hộ chăn nuôi với số lƣợng lớn và các trang trại thƣờng tận dụng 

nguồn thải làm nguyên liệu cho hệ thống làm biogas. Bên cạnh đó, một số xã, cơ sở đã đƣợc hỗ 

trợ xử lý chất thải thông qua các dự án về thu gom, tái sử dụng khí sinh học, chất thải rắn, lỏng từ 

các trại chăn nuôi bằng hệ thống hầm biogas. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi có hầm 

biogas còn thấp (chiếm khoảng 30%), phần lớn chất thải chăn nuôi đƣợc sử dụng làm phân bón 

trong nông nghiệp. 

Đối với CTNH: Thành phần chủ yếu là bao bì chứa phân bón và hóa chất bảo vệ thực 

vật. Hiện nay toàn Tỉnh đã bố trí các bể thu gom vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên 

vẫn còn hiện tƣợng vỏ bao bì xuất hiện dọc theo kênh mƣơng, đƣờng giao thông nội đồng. 

Ngoài ra, các địa phƣơng gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng với các đơn vị chức năng đến thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải này do nguồn kinh phí hạn hẹp, chƣa có biện pháp xử lý đúng 

quy định của Thông tƣ 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT, chủ yếu xử lý 

theo phƣơng pháp đốt thủ công 

e) Hiện trạng công tác đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải Tỉnh Nam Định  

Nhằm hạn chế, giảm thiểu ONMT từ chất thải rắn, Tỉnh đã đầu tƣ xây dựng các công 

trình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Nam Định, trong đó: (1) Đối với chất thải rắn sinh 

hoạt thành phố Nam Định: Đƣợc Công ty CP Môi trƣờng Nam Định thu gom và xử lý tại Khu 

liên hợp xử lý rác thải Lộc Hòa (làng Man - xã Lộc Hòa ngoại thành Nam Định), có 23,7ha, 

công suất 250 tấn rác/ngày. Đến nay, bãi chôn lấp rác thải đã gần lấp đầy, thực hiện chủ trƣơng 

về xã hội hóa công tác BVMT, Tỉnh Nam Định đã phê duyệt chủ trƣơng và điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ Dự án “Xây dựng khu xử lý rác thải” của Công ty Cổ phần năng lƣợng Greenity 

Nam Định đƣợc triển khai thực hiện tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc (xử lý rác thải cho thành 

phố Nam Định và các huyện lân cận) với công suất xử lý khoảng 495 tấn rác hỗn hợp/ngày đêm 

bằng công nghệ lò đốt nguyên khối sử dụng bộ ghi đốt động trên sàn nghiêng nhiều bậc của 

Hitachi, Nhật Bản. Ngoài ra, Tỉnh đang thực hiện các dự án: Khu xử lý rác thải phía Bắc huyện 

Trực Ninh với diện tích 1,7ha; khu xử lý rác thải thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực; khu xử 

lý rác thải thị trấn Lâm, huyện Ý Yên. (2) Đối với khu vực nông thôn: Từ năm 2007 đến nay, 
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UBND Tỉnh đã đầu tƣ xây dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô cấp xã, xử lý rác 

thải sinh hoạt bằng phƣơng pháp chôn lấp hợp vệ sinh hoặc sử dụng lò đốt. Khu vực nông thôn 

trên địa bàn Tỉnh (9 huyện) đã có 182 xã/thị trấn đầu tƣ xây dựng công trình xử lý rác thải sinh 

hoạt, trong đó có 73 xã/thị trấn xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh; 109 xã/thị trấn lắp đặt lò đốt 

rác thải sinh hoạt.2.9.1d. Nghĩa trang: 

f). Nghĩa trang: Toàn Tỉnh Nam Định hiện có 2.030 ha đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng, chiếm 1,22% diện tích tự nhiên. Trong đó có 01 công viên nghĩa trang 

có Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình tại huyện Mỹ Lộc. Nghĩa trang phân bố tại các huyện, 

thành phố trong địa bàn Tỉnh bao gồm: Huyện Giao Thủy 131 ha, huyện Hải Hậu 263 ha, Mỹ 

Lộc 116 ha, Nam Trực 241 ha, Nghĩa Hƣng 244 ha, Trực Ninh 186 ha, Vụ Bản 233 ha, Xuân 

Trƣờng 192 ha, Ý Yên 367 ha, TP. Nam Định 55 ha.  

(1) Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa khu vực đô thị: Thành phố Nam Định và các thị trấn đã 

có khu nghĩa trang tập trung theo quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới các huyện.  

 (2) Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa khu vực nông thôn: Tại khu vực nông thôn mỗi 

thôn xóm đều có một hay nhiều nghĩa trang, nằm ven làng, gần đƣờng giao thông, xen kẽ với đất 

nông nghiệp và đƣợc sử dụng cho một thôn hoặc liên thôn, chiếm diện tích từ 0,2 đến vài héc ta 

và bao gồm 2 loại hung táng và cát táng. Do tập quán lâu đời nên tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định thấp đạt từ 10-12%,  tỷ lệ hung táng, cát táng tại các nghĩa trang, nghĩa địa vẫn cao, 

tuy nhiên kết hợp giữa chính sách khuyến khích và ý thức của ngƣời dân ngày càng cao, hình 

thức hoả táng ngày càng đƣợc ngƣời dân quan tâm 

2.9.2 Phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

2.9.2.a. Sự biến đổi về nhiệt độ 

Theo số  liệu thu thập đƣợc từ  Đài Khí tƣợng Thủy văn Tỉnh Nam Định, Nam Định có 

nền nhiệt khá cao, nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng 23
0 
C – 24

0
C. Trên toàn lãnh 

thổ của Tỉnh biến trình năm của nhiệt độ có dạng một cực đại và một cực tiểu .Cực đại quan trắc 

vào tháng VI, cực tiểu vào tháng I. Nhiệt độ  trung bình tháng nóng nhất vào tháng VI đạt 

khoảng 29-31oC. Nhiệt độ  trung bình tháng I và tháng II đạt 17
0 
C -18

0
C. Do  ảnh hƣởng của gió 

mùa Đông Bắc cũng nhƣ  độ cao địa hình, chế  độ  nhiệt phân hoá rõ rệt theo mùa. Mùa nóng 

thƣờng kéo dài 5 tháng, từ tháng V đến tháng IX. Mùa lạnh từ  tháng XI đến tháng II năm sau. 

Bảng 87.  Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm Tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 

Năm 
Tháng TB 

năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2011 12,5 17,2 16,5 23,1 26,7 29,6 29,6 28,9 27,1 24,0 23,3 17,0 23,0 

2012 14,4 16,0 19,7 25,4 28,6 30,0 29,9 28,7 27,2 26,1 23,1 18,9 24,0 

2013 15,1 19,5 23,1 24,4 28,5 29,3 28,5 28,8 26,4 25,0 22,1 15,5 23,9 

2014 17,2 16,9 19,5 25,1 28,6 29,9 29,5 28,6 28,8 26,3 22,7 16,9 24,2 

2015 17,5 18,8 21,5 24,5 30 30,8 29,6 29,6 28,1 26,3 24,3 18,4 25,0 

2016 17,0 16,2 19,7 24,9 28,4 30,7 30,3 29,2 28,5 27,1 22,8 20,5 24,6 

2017 19,2 19,5 21,9 24,4 27,1 29,8 28,9 29,1 28,7 25,1 21,7 17,5 24,4 

2018 17,7 17,0 21,8 23,7 28,8 30,5 29,3 28,3 28,1 25,5 23,7 19,1 24,5 

2019 17,6 21,9 22,7 26,7 27,7 31,3 30,8 29,8 28,5 25,8 22,7 19,1 25,4 

2020 19,6 19,7 22,8 22,1 29,2 31,5 31,5 28,9 28,8 24,1 23,1 18,1 25,0 
Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định 

 Theo thống kê nhiệt độ trung bình năm của xu thế biến đổi nhiệt độ trung bình năm trên 
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địa bản Tỉnh Nam Định từ 2011-2020. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23,0
0 
C -25,4

0
C. 

Trong đó, năm 2011 có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất là 23,0
0
C; năm 2019 là năm có nhiệt 

độ trung bình năm cao nhất đạt 25,4
0
C và giảm xuống còn 25,0

0
C  vào  năm 2020. Xét xu thế 

nhiệt độ trung bình năm của Tỉnh Nam Định cho thấy, nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng 

lên qua các năm. 

2.9.2.b. Sự biến đổi về lượng mưa 

Lƣợng mƣa trung bình năm có xu hƣớng giảm, trong giai đoạn 2011-2020, tổng lƣợng 

mƣa năm từ năm 2011 từ 1769mm, sau đó giảm xuống 1721mm vào năm 2014 và 1354 mm 

vào năm 2015, năm 2019 là 1296 mm,  đến 2020 tăng lên 1649 mm. Trong giai đoạn 2011-

2020, năm có tổng lƣợng mƣa thấp nhất là năm 2019, chỉ đạt 1296mm. Xem xét xu thế biến đổi 

tổng lƣợng mƣa năm ở Nam Định có xu thế giảm theo thời gian.  

Bảng 88: Diễn biến lượng mưa Tỉnh Nam Định thời kỳ 2011- 2020 

Năm 
Tháng  (mm) 

TB năm 

(mm) 

Tổng lƣợng 

mƣa năm 

(mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

2011 6 13 83 38 181 213 288 285 478 147 22 13 147 1767 

2012 41 23 23 102 177 209 264 328 320 174 78 35 148 1774 

2013 16 29 24 39 141 152 424 333 379 116 91 15 146 1759 

2014 2 22 86 143 167 219 274 246 288 186 67 21 143 1721 

2015 24 54 63 19 88 146 114 272 349 81 101 43 113 1354 

2016 179 9 26 139 116 92 297 446 224 57 8 2 133 1595 

2017 43 9 84 135 78 251 393 377 389 512 18 35 194 2324 

2018 15 11 41 102 142 86 531 373 187 226 6 111 153 1831 

2019 18 20 39 98 160 126 74 421 143 152 44 1 108 1296 

2020 142 24 87 45 68 42 92 410 255 404 72 8 137 1649 
(Nguồn: Niên giám thống kê Tỉnh Nam Định) 

2.9.2.c. Hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường của Tỉnh 

Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng trên địa bàn Tỉnh có tổng số 191 điểm. Trong đó:       

+ Quan trắc môi trƣờng không khí 59 điểm, tập trung tại các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm 

cao nhƣ tại các điểm giao thông lớn, các khu vực tập trung dân cƣ, khu công nghiệp trên địa bàn 

thành phố.  

+ Quan trắc nƣớc mặt sông lớn: 20 điểm; nƣớc mặt sông nội đồng: 29 điểm; nƣớc mặt ao 

hồ: 06 điểm; nƣớc mặt ven bờ: 08 điểm; nƣớc thải: 19 điểm; nƣớc ngầm: 14 điểm 

+ Quan trắc môi trƣờng đất: 07 điểm, tập trung tại các khu vực đại diện cho đất phục vụ các 

mục đích sản xuất khác nhau nhƣ: đất trồng màu, đất trồng lúa, đất khu vực làng nghề. 

+  Quan trắc môi trƣờng trầm tích ven biển: 07 điểm trùng với các điểm nƣớc biển ven bờ 

trừ điểm tại Hải Lý. 

+ Quan trắc độ nhiễm mặn trên các tuyến sông lớn: thực hiện quan trắc độ nhiễm mặn tại 

03 tuyến sông lớn: Sông Hồng, Sông Đáy và Sông Ninh Cơ, điểm bắt đầu từ vị trí cửa sông, các 

điểm tiếp sau ngƣợc dần lên thƣợng lƣu cho đến khi độ nhiễm mặn bằng 0,1‰. Tăng dầy các 

điểm khu vực độ mặn gần nhỏ nhất với 23 điểm, cụ thể: Sông Hồng: 8 điểm; Sông Đáy: 8 điểm; 

Sông Ninh Cơ: 7 điểm. 

Tần suất quan trắc: Giai đoạn từ 2016-2019, quan trắc hiện trạng chất lƣợng thành phần 
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môi trƣờng: thực hiện 04 lần/năm (đợt 1 vào tháng 3, 4 ; đợt 2 vào tháng 6, 7; đợt 3 vào tháng 8, 9 

và đợt 4 vào tháng 11, 12). Quan trắc độ nhiễm mặn trên các tuyến sông đổ ra biển: Tần suất quan 

trắc 02 lần/tháng vào thời điểm vào lúc thủy triều lên cao nhất. Quan trắc độ nhiễm mặn đƣợc thực 

hiện 07 tháng/năm (tháng 1, 2, 3, 4, 5 và tháng 11, 12). Năm 2020: Quan trắc hiện trạng và chất 

lƣợng thành phần môi trƣờng: 06 lần/năm (đối với môi trƣờng nƣớc mặt, không khí, tiếng ồn; 04 

lần/năm (đối với nƣớc biển ven bờ, nƣớc dƣới đất, nƣớc thải); quan trắc độ nhiễm mặn trên các 

tuyến sông đổ ra  biển từ tháng 01 đến tháng 5 và tháng 12; mỗi tháng đo 02 lần (quan trắc 12 

lần/năm); môi trƣờng đất, trầm tích quan trắc 2 lần/năm. 

Kết quả thực hiện mạng lƣới quan trắc đã đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng, góp phần vào việc cảnh báo các khu vực có nguy cơ ô nhiễm do các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh thông qua việc xác định các đối tƣợng, phạm vi và mức độ tác 

động của các khu vực. Kết quả của chƣơng trình quan trắc sẽ góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu và 

hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò 

quan trọng trong việc lựa chọn mục tiêu của các phƣơng án quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực 

trên địa bàn toàn Tỉnh hƣớng tới phát triển bền vững. 

2.9.3. Một số vấn đề về môi trƣờng trong giai đoạn vừa qua 

Môi trƣờng đất Tỉnh Nam Định nhìn chung chƣa bị ô nhiễm. Tuy nhiên tại những khu 

vực có nguy cơ bị ảnh hƣởng ô nhiễm bởi các nguồn thải từ các khu sản xuất công nghiệp, 

làng nghề…có dấu hiệu gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm nhƣng vẫn nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa 

ngày càng tăng do tác động của biến đỏi khí hậu gây xâm nhập mặn đặc biệt là tại khu vực các 

huyện ven biển nhƣ huyện Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy.  Nhƣ vậy, vấn đề nổi cộm nhất 

về môi trƣờng đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định là thoái hóa đất do xâm nhập mặn. 

Môi trƣờng nƣớc mặt: Nhìn chung chất lƣợng nƣớc mặt tại Tỉnh Nam Định vẫn đảm 

bảo mục đích tƣới tiêu thủy lợi. Tuy nhiên, một số khu vực đã có hiện tƣợng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc do tác động của nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải từ các hoạt động sản xuất công 

nghiệp. Sông Đào có chất lƣợng thấp hơn so với các sông khác do ảnh hƣởng trực tiếp từ 

nguồn nƣớc thải của TP Nam Định và nƣớc thải các khu công nghiệp. Các sông nội đồng và 

nƣớc ao hồ đều có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh vật do tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt 

và nƣớc thải từ khu công nghiệp.  

Môi trƣờng không khí: Ô nhiễm không khí từ các các khu vực công nghiệp, làng nghề, 

các tuyến đƣờng giao thông đã có những tác động tiêu cực đến sức khoẻ cộng đồng. Chất 

lƣợng không khí tại các làng nghề chƣa đƣợc cải thiện nhiều do nguyên nhân nhƣ trình độ 

công nghệ còn lạc hậu, chƣa có nhiều đầu tƣ cho công tác bảo vệ môi trƣờng, ý thức bảo vệ 

môi trƣờng của ngƣời dân còn chƣa cao. Vấn đề ô nhiễm bụi và các loại khí thải có xu hƣớng 

gia tăng do mật độ các phƣơng tiêng tham gia giao thông cao. Sự gia tăng khí thải này sẽ gây ô 

nhiễm cho môi trƣờng không khí tại nhiều khu vực trong Tỉnh đặc biệt là các khu đô thị và các 

khu vực ven tuyến đƣờng giao thông. 

Ô nhiễm môi trƣờng do tác động từ chất thải, nƣớc thải tại các khu đô thị, nông thôn, 

làng nghề trong giai đoạn 2011-2020 tăng dần qua các năm. Khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 

phát sinh khá lớn, tổng khối lƣợng nƣớc thải trên địa bàn toàn Tỉnh khoảng 277.993 m3/ngày; 

khối lƣợng chất thải rắn khoảng 880 tấn/ngày gây áp lực lớn cho công tác thu gom, xử lý chất 
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thải trên địa bàn Tỉnh. 

2.10. Đánh giá việc thực hiện các Chƣơng trình, Quy hoạch và Dự án thời kỳ trƣớc  

Bổ sung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chƣơng trình, quy hoạch, kế hoạch và dự án 

Tỉnh Nam Định đến năm 2020 đƣợc trình kèm theo Nhiệm vụ quy hoạch Tỉnh Nam Định thời kỳ 

2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt; cụ thể nhƣ sau: 

2.10.1. Về Kinh tế 

- Trong giai đoạn 10 năm (2011-2020), tình hình KT-XH Tỉnh Nam Định đã có bƣớc phát 

triển khá đều đặn (GRDP Tỉnh tăng bình quân 6,64%/năm) với quy mô nền kinh tế ngày càng 

đƣợc mở rộng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực theo xu hƣớng giảm tỷ trọng 

ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng. Chuyển dịch 

cơ cấu nội ngành diễn ra tích cực, cụ thể: Cơ cấu giá trị nội ngành nông Lâm Tủy sản (NLTS) 

chuyển dịch theo hƣớng giảm dần tỷ trọng nông, lâm thủy và tăng tỷ trọng ngành Thủy sản 

nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế của một số Huyện ven biển; Công nghiệp chuyển 

dịch theo hƣớng hiện đại, với các ngành sử dụng kỹ thuật, công nghệ cao; Khu vực dịch vụ từng 

bƣớc cơ cấu lại theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tập trung đầu tƣ cơ sở vật chất và phát 

triển đa dạng các sản phẩm, nhất là những sản phẩm truyền thống và sản phẩm có giá trị gia tăng 

cao nhƣ ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm. Thu, chi ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn Tỉnh Nam 

Định có nhiều biến chuyển về quy mô cũng nhƣ cơ cấu thu chi. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong 

thu hút và xúc tiến đầu tƣ, đặc biệt sau khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/6/2016 

của Tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và 

thu hút đầu tƣ, đặc biệt trong giai đoạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn đầu tƣ và cơ cấu 

vốn đầu tƣ Nam Định giai đoạn 2011-2020 có hƣớng chuyển dịch khá nhanh theo hƣớng giảm 

tỷ trọng khu vực nhà nƣớc, tăng tỷ trọng vốn khu vực ngoài nhà nƣớc. Năng suất lao động và 

TFP có cải thiện. Kinh tế phát triển, kéo theo sự cải thiện về mức sống dân cƣ, cũng nhƣ tiếp cận 

các dịch vụ về văn hóa, giáo dục, y tế và xã hội khác.  

- Tuy nhiên, nếu so Nam Định với các Tỉnh trong vùng ĐBSH, có thể thấy quy mô kinh tế 

của còn nhỏ, tốc độ tăng trƣởng kinh tế còn thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu. Chuyển dịch cơ 

cấu còn chậm. Trong đó, tỷ trọng GRDP của khu vực NLTS vẫn còn ở mức khá cao (trên 20%), 

cao hơn khá nhiều so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ cơ giới hóa trong gieo trồng, thu hoạch, bảo quản 

chế biến còn thấp. Tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thiết bị công nghệ 

mới vào sản xuất còn hạn chế. Các mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất giữa nông dân và 

doanh nghiệp xuất hiện nhƣng chƣa nhiều; doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp còn 

hạn chế. Mức độ công nghiệp hóa chậm, các ngành công nghiệp mang hàm lƣợng giá trị công 

nghệ cao, giá trị tăng thêm lớn còn chƣa nhiều; khu vực CNCBCT, động lực phát triển của chính 

của nền kinh tế Nam Định giai đoạn 2011-2020, chủ yếu chỉ là gia công thuộc phân khúc giá trị 

gia tăng thấp. Tỷ trọng ngành dịch vụ có xu hƣớng giảm; một số ngành dịch vụ hiện đại, có giá 

trị gia tăng cao và có khả năng tạo bƣớc đột phá phát triển kinh tế, nhƣ tài chính, tín dụng, viễn 

thông, công nghệ thông tin còn chiếm tỷ trọng thấp; các ngành dịch vụ chất lƣợng cao quy mô 

còn nhỏ. Quy mô vốn còn thấp (chỉ chiếm gần 4% trong tổng vốn đầu tƣ của vùng ĐBSH). Số 

lƣợng dự án FDI còn kiêm tốn (chỉ chiếm 1,1% trong tổng số dự án của toàn vùng ĐBSH). Chất 

lƣợng tăng trƣởng Tỉnh chƣa đƣợc cải thiện nhiều. Hiệu quả sản xuất kinh doanh chƣa đƣợc cải 

thiện nhiều, hiệu quả sử dụng vốn và năng suất lao động không những còn thấp so với trung bình 
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các Tỉnh, mà khoảng cách so với các Tỉnh phát triển tốt trong vùng ĐBSH đang có xu hƣớng 

tăng lên. Liên kết kinh tế còn yếu, vai trò của những nhóm ngành nghề thế mạnh truyền thống 

nhƣ dệt may, dƣợc phẩm, chế biến gỗ còn mờ nhạt trong chuỗi giá trị sản xuất trong nƣớc cũng 

nhƣ cho xuất khẩu. 

Bảng 89. Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế thực hiện với mục tiêu quy hoạch 
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu đến năm 2020 Thực hiện năm 

2020 

1 Tốc độ tăng trƣởng %/năm 13,5 (2011-2020) 6,64 (2011-2020) 

2 Cơ cấu kinh tế 

CN-XD 

Dịch vụ 

NLTS 

%  

45,7 

41,3 

13,0 

 

39,6 

35,0 

22,4 

3 GDP/ngƣời Triệu đồng 86 42,3 

4 Tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu  15 23,4 

5 Tăng trƣởng thu NSNN % 14 – 15 14-15 

2.10.2. Về các lĩnh vực xã hội 

- Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra mạnh mẽ; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bƣớc 

phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bƣớc đƣợc cải thiện; công tác an sinh xã 

hội đƣợc quan tâm và đạt đƣợc nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính đƣợc thực hiện mạnh 

mẽ, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính đƣợc chú trọng; quốc phòng, an ninh đƣợc giữ vững, trật tự an 

toàn xã hội đƣợc đảm bảo; đối ngoại địa phƣơng ngày càng đƣợc mở rộng.  

- Sự nghiệp giáo dục giữ vững thành tích 25 năm liên tục nằm trong top dẫn đầu của cả 

nƣớc về chất lƣợng giáo dục. Hệ thống trƣờng học các cấp đã cơ bản đầu tƣ xây dựng mới, nâng 

cấp khang trang sạch đẹp, trang thiết bị đƣợc bổ sung đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hệ 

thống các trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đƣợc củng cố, phát triển và tập 

trung triển khai nghiên cứu, sắp xếp lại phù hợp với nhu cầu xã hội. 

- Hạ tầng y tế từng bƣớc đƣợc đầu tƣ xây dựng theo hƣớng đồng bộ, hiện đại, một số bệnh 

viện lớn nhƣ (Bệnh viện đa khoa Nam Định quy mô 700 giƣờng, Bệnh viện Phụ Sản quy mô 

364 giƣờng, bệnh biện Phổi ....) góp phần nâng cao chất lƣợng công tác khám chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân trong Tỉnh, các Tỉnh trong khu vực, giảm tải cho bệnh viện tuyến 

Trung ƣơng. Tuy nhiên, trình độ năng lực của y tế cơ sở ở một số nơi còn hạn chế, thiếu cán bộ 

có trình độ chuyên khoa, chuyên sâu. Chất lƣợng một số dịch vụ y tế tuyến dƣới chƣa đáp ứng 

yêu cầu. 

- Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong những năm qua phát triển toàn diện. Đến 

năm 2020, toàn Tỉnh đạt 93% làng ( thôn, xóm, tổ dân phố) đạt danh hiệu văn hóa. Công tác 

nghiên cứu , bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đạt đƣợc kết quả tích cực. Hệ thống 

các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao từ Tỉnh đến cơ sở có sự đầu tƣ nhƣng còn chƣa đồng bộ, 

nhiều nơi bị xuống cấp, hiệu quả sử dụng còn hạn chế. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng 

có bƣớc phát triển nhanh ( toàn Tỉnh có 35% dân số thƣờng xuyên luyện tập thể dục thể thao); 

hoạt động thể dục, thể thao, nhất là thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt tại các giải đấu trong 

nƣớc và quốc tế.  

- Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế đã có sự chuyển dịch theo đúng quy hoạch; tuy 

nhiên, nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp là chính, do đó tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao 

động vẫn còn chậm. Chất lƣợng nguồn nhân lực ngày một đi lên, tỷ lệ lao động nông lâm thủy 
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sản giảm mạnh, trong đó ngành công nghiệp, xây dựng tăng nhanh ( chiếm 34,7% cả Tỉnh). Khu 

vực dịch vụ mỗi năm thu hút khoảng 10.000 lao động. Tuy nhiên, kết quả đào tạo nghề vẫn còn 

nhiều hạn chế; tƣ tƣởng trọng bằng cấp, coi nhẹ tay nghề vẫn còn phổ biến.  

Bảng 90. Tổng hợp một số chỉ tiêu văn hóa - xã hội Tỉnh Nam Định đến 2020 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu đến năm 2020 Thực hiện năm 2020 

1 Dân số 1.000 ngƣời 1.700 1.780,3 

2 Số ngƣời đƣợc tạo việc làm mới trong năm 1.000 lƣợt ngƣời 32,0 32,85 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % ≥72 72 

3 Tỷ lệ Hộ nghèo giảm %/năm 0,7 0,83 

4 Tỷ lệ y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế % 99,9 99,9 

5 Bác sĩ/vạn dân Bác sĩ 5 6,69 

6 Tỷ lệ trƣờng đạt chuẩn quốc gia 

- Mầm non 

- Tiểu học 

- THCS 

- THPT 

% 87 

75 

65 

93 

90 

89 

78 

64, 

95 

93 

7 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh % ≥99,9 100 

2.10.3. Bảo vệ môi trƣờng: 

a). Các quy hoạch được phê duyệt giai đoạn 2010-2020: 

- Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 2020 (đƣợc UBND 

Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/12/2014.) 

- Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 (đƣợc UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 và đƣợc HĐND Tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 8/12/2018.) 

- Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng Tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

(đƣợc UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09/01/2017). 

b). Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chính của quy hoạch đến năm 2020 

Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn Tỉnh: Thời gian thực hiện từ 2011-2020, nội 

dung quy hoạch gồm: 

- Quy hoạch phát triển bền vững các nguồn tài nguyên: quy hoạch bảo vệ và sử dụng bền 

vững tài nguyên nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, bảo vệ môi trƣờng các vùng đất ngập nƣớc; bảo vệ đa 

dạng sinh học. Quy hoạch bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản; tài nguyên 

đất. Thực hiện nội dung quy hoạch này, UBND Tỉnh đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy 

hoạch tài nguyên nƣớc Tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 tại Quyết định 

số 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2016.Hiện nay UBND Tỉnh đã phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh 

giá hiện trạng xả nƣớc thải và đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc trên địa 

bàn Tỉnh Nam Định” tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, đây là căn cứ để 

triển khai cấp phép cho các đơn vị, tổ chức cá nhân xả nƣớc thải ra ngoài môi trƣờng. 

- Quy hoạch phân vùng quản lý môi trƣờng trên địa bàn Tỉnh: thực hiện đề án thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển Tỉnh Nam Định làm căn cứ xác định vùng phát triển kinh tế, vùng bảo 

vệ; xây dựng và cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; quy hoạch quản lý, bảo vệ môi 

trƣờng các khu đô thị; các khu, cụm công nghiệp; vùng nông thôn và làng nghề; vùng biển và 

ven bờ. Hiện nay Tỉnh Nam Định đã có quy hoạch phát triển các KCN Tỉnh Nam Định đến năm 

2020 (đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ cho phép điều chỉnh tại Văn bản số 2343/TTg-KTN ngày 
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24/11/2014); UBND Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2011†2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 

17/5/2012 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017. Hiện nay, 

việc đầu tƣ xây dựng các KCN, CCN đều thực hiện theo quy hoạch đã đƣợc phê duyệt và các 

hoạt động của nhà đầu tƣ thứ cấp trong các KCN, CCN đều thực hiện quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội: 

Quy hoạch BVMT trong hoạt động sản xuất công nghiệp; hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp 

và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; hoạt động giao thông vận tải; hoạt động xây dựng cơ sở hạ 

tầng; hoạt động văn hóa, du lịch. Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng lĩnh vực 

kinh tế theo chức năng nhiệm vụ các Sở, ngành sẽ triển khai thực hiện. 

- Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn Tỉnh: Đã thực hiện công bố quy hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học trên trang thông tin điện tử của UBND Tỉnh và của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng. Ban hành Văn bản số 1227/STNMT-CCMT ngày 20/5/2019 về việc tổ chức triển 

khai Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn Tỉnh và Văn bản số 411/STNMT-CCMT 

ngày 19/2/2020 về việc đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gel cấp Tỉnh. 

- Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng Tỉnh: Nội dung mạng lƣới gồm: 

(1) Mạng lƣới quan trắc số lƣợng tài nguyên nƣớc (mạng lƣới quan trắc số lƣợng tài 

nguyên nƣớc mặt gồm 10 cụm tài nguyên nƣớc mặt: sông Hồng 3 cụm, sông Đáy 3 cụm, sông 

Ninh Cơ 2 cụm, sông Đào 2 cụm; quan trắc mực nƣớc dƣới đất gồm 11 cụm giếng); 

(2) Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng: mạng lƣới quan trắc môi trƣờng thu mẫu thực địa 

(môi trƣờng nƣớc: nƣớc mặt 56 điểm, độ nhiễm mặn trên sông 24 điểm, nƣớc dƣới đất 14 điểm, 

nƣớc thải 63 điểm, nƣớc biển ven bờ 8 điểm; môi trƣờng không khí, tiếng ồn với 94 điểm: Khu 

vực KCN, CCN có 56 điểm; khu vực giao thông có 16 điểm; khu vực làng nghề có 10 điểm; 

khu vực thành thị có 07 điểm và khu vực nông thôn có 05 điểm; môi trƣờng đất 7 điểm, môi 

trƣờng trầm tích 8 điểm). 

(3) Theo mạng lƣới quan trắc đã đƣợc phê duyệt, Tỉnh Nam Định: 10 cụm quan trắc số 

lƣợng tài nguyên nƣớc (trƣớc khi có quy hoạch chỉ có 04 cụm); 11 cụm giếng quan trắc mực 

nƣớc dƣới đất; 165 điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc; 94 điểm quan trắc môi trƣờng không khí, 

tiếng ồn;15 điểm quan trắc môi trƣờng đất, trầm tích; 08 trạm quan trắc tự động môi trƣờng nƣớc 

mặt, trong đó 04 trạm do Tổng cục môi trƣờng đầu tƣ (đã hoàn thành và hành). 

(4) Sau khi đƣợc phê duyệt mạng lƣới quan trắc, đến nay Tỉnh đang tiếp tục triển khai kế 

hoạch quan trắc hiện trạng môi trƣờng theo mạng lƣới quan trắc đã đƣợc phê duyệt, kinh phí 

thực hiện kế hoạch quan trắc môi trƣờng hàng năm khoảng 3 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện thƣờng 

xuyên quan trắc theo kế hoạch đã đƣợc phê duyệt tần suất 4 lần/ năm nhằm giám sát diễn biến 

chất lƣợng môi trƣờng trên địa bàn Tỉnh, kịp thời phát hiện các điểm nóng và ngăn ngừa ô nhiễm 

môi trƣờng. 

(5) Tỉnh Nam Định đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở cho việc truyền, 

nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục trong Tỉnh và với trung ƣơng: Đã đầu tƣ mở rộng, nâng 

cấp, cải tạo phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT với kinh phí khoảng 

15 tỷ đồng. Năm 2016 và 2017, UBND Tỉnh đã phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị quan 

trắc môi trƣờng cho Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (Tổng kinh phí mua sắm thiết bị năm 
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2016 là 8,3 tỷ đồng). Năm 2018, hoàn thiện hệ thống truyền - nhận dữ liệu quan trắc tự động liên 

tục của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng với kinh phí khoảng 864 triệu đồng, hiện đã tiếp nhận và 

truyền dữ liệu quan trắc tự động của 02 trạm quan trắc của 02 cơ sở, đang tiếp tục hoàn thiện để 

tiếp nhận và truyền dữ liệu các trạm quan trắc còn lại trên địa bàn. 

(6) Tăng cƣờng mật độ quan trắc tại các vùng trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội, các 

vùng sinh thái nhạy cảm với môi trƣờng. Cụ thể năm 2019 đã tăng cƣờng mật độ quan trắc số 

lƣợng tài nguyên nƣớc (nƣớc mặt sông Đáy và nƣớc thải làng nghề); Năm 2020 thực hiện tăng 

cƣờng mật độ quan trắc môi trƣờng không khí và môi trƣờng làng nghề phục vụ phân loại làng 

nghề (theo quy định tại Thông tƣ số 31/2016/TT-BTNMT). 

c). Những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy hoạch 

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề xuất trong quy hoạch cần có kinh phí lớn để thực 

hiện trong khi Tỉnh Nam Định có nguồn thu ngân sách thấp. Các quy hoạch mang tính tổng thể, 

dài hơi; quá trình lập, xây dựng, phê duyệt kéo dài; một số quy hoạch khi triển khai thực hiện gặp 

nhiều khó khăn. Trong khi các quy định của pháp luật thƣờng xuyên thay đổi do vậy một số nội 

dung đƣa ra không phù hợp, cập nhật với thực tế. Sự phối hợp giữa các ngành trong triển khai 

thực hiện quy hoạch (quy hoạch về BVMT trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quy hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học…) chƣa đƣợc chú trọng. Quy định về khoảng cách an toàn môi trƣờng từ các 

khu xử lý chất thải rắn tập trung đến các công trình xây dựng công công khác đƣợc quy định tại 

các QCVN không phù hợp thực tế tại các Tỉnh đồng bằng do mật độ dân số đông. Việc lựa chọn 

địa điểm xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung thƣờng không nhận đƣợc sự đồng tỉnh 

ủng hộ của ngƣời dân địa phƣơng do sợ bị ảnh hƣởng, tác động ô nhiễm môi trƣờng từ các khu 

này. Mức thu phí dịch vụ thấp không đủ chi trả cho hoạt động xử lý, chủ yếu chỉ đủ cho hoạt 

động thu gom, vận chuyển. Khó huy động nguồn vốn xã hội hóa lớn để đầu tƣ dự án xử lý chất 

thải rắn tập trung trong khi ngân sách nhà nƣớc hạn hẹp. 

2.10.4 Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn XH và hợp tác  

Việc phát triển kinh tế - xã hội cần phải gắn với vấn đề quốc phòng an ninh, quán triệt 

phƣơng châm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. 

- Kết hợp xây dựng kinh tế, xã hội với an ninh quốc phòng ở một Tỉnh có tầm quan trọng 

trong chiến lƣợc bảo vệ quốc phòng, an ninh của cả nƣớc là vấn đề hết sức phức tạp và tốn kém, 

nhất là để đối phó với những tỉnh huống xấu nhất: có chiến tranh, biến loạn và thiên tai lớn,... Để 

bảo vệ có hiệu quả Tỉnh và cả đất nƣớc, ngay từ bây giờ phải có quy hoạch tổng thể mặt bằng dài 

hạn, chia ra từng bƣớc, từng công trình để triển khai thực hiện tùy theo diễn biến tình hình cụ thể 

và khả năng kinh tế cho phép. Quy hoạch và sắp xếp lại các khu quân sự theo yêu cầu xây dựng 

an ninh quốc phòng, đề phòng trƣờng hợp cấp đất manh mún hoặc bị lấn chiếm tự phát sẽ gây 

hậu quả nghiêm trọng về sau. Trong bối cảnh các áp lực đối với đất xây dựng của Tỉnh ngày 

càng gia tăng, công trình quốc phòng nào nhất thiết phải có mà chƣa có khả năng thực thi thì nên 

có quy hoạch định vị, dành quỹ đất dự trữ để khi có điều kiện và yêu cầu cấp thiết sẽ thực hiện. 

 - Huy động tối đa nội lực, thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài; tạo mọi điều kiện cho các 

thành phần kinh tế phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa 3 khu 

vực nông Anhnghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh. Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trƣớc hết là trong nông nghiệp, 

nông thôn; từng bƣớc hình thành các khu công nghiệp, khu vực sản xuất hàng hóa tập trung quy 
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mô lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trƣờng, tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hƣớng sản xuất công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và nông lâm nghiệp. 

- Bảo đảm mối quan hệ giữa tăng trƣởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề về văn hóa, 

xã hội, bảo vệ môi trƣờng để phát triển bền vững. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đi đôi với 

chuyển dịch lao động, phân bố dân cƣ, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời 

lao động; nhanh chóng chuyển một bộ phận đáng kể từ khu vực nông nghiệp năng suất thấp 

sang khu vực công nghiệp, dịch vụ năng suất cao thông qua bƣớc đột phá trong phát triển nguồn 

nhân lực, xây dựng đô thị và kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp khai thác và chế biến nông 

lâm sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng và các loại hình du lịch dịch vụ có ƣu thế nhằm tạo ra 

những sản phẩm hàng hóa có chất lƣợng và giá trị cao; chú trọng đến chất lƣợng phát triển xã hội 

thông qua công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe; nâng cao dân trí, thể 

lực cho đại bộ phận dân cƣ; khai thác, bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; 

giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố an ninh, quốc phòng, đảm 

bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự trị an. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế, trấn áp 

nhằm giảm thiểu các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. 

2.10.5. Phát triển hệ thống đô thị và các điểm dân cƣ nông thôn 

Hệ thống đô thị trên địa bản Tỉnh trong thời gian qua đã và đang phát triển tích cực về hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Một số đô thị làm tốt công tác phát triển đô thị, không gian đô thị 

đƣợc mở rộng, chất lƣợng kiến trúc, cảnh quan đƣợc nâng lên, bộ mặt đô thị ngày càng thay đổi, 

không gian tự nhiên đƣợc bảo vệ. Đến năm 2020 toàn Tỉnh đã có 17 đô thị, trong đó có 01 đô thị 

loại I là thành phố Nam Định, 01 đô thị loại IV là thị trấn Thịnh Long và 15 đô thị loại V là: thị 

trấn Mỹ Lộc, thị trấn Yên Định, thị trấn Cồn, thị trấn Rạng Đông, thị trấn Quỹ Nhất, thị trấn Liễu 

Đề, thị trấn Quất Lâm, thị trấn Ngô Đồng, thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Cát Thành, thị trấn Ninh 

Cƣờng, thị trấn Xuân Trƣờng, thị trấn Lâm, thị trấn Gôi, thị trấn Nam Giang. Thành phố Nam 

Định đƣợc công nhận là đô thị loại I năm 2011,với mật độ dân số tƣơng đối lớn (5.094 

ngƣời/km2), tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí chƣa hoàn thiện nhƣ: thoát nƣớc thải, xử lý nƣớc 

thải, rác thải, tỷ lệ cây xanh công viên. Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Tỉnh vẫn chƣa cao, tỷ lệ đô 

thị hóa năm 2020 đạt 20,3%, thấp hơn so với tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc. Hệ thống các đô thị trên 

địa bàn Tỉnh chƣa đáp ứng mục tiêu của Quy hoạch phát triển mạng lƣới đô thị Tỉnh Nam Định 

đến năm 2020 đã xác định, thiếu sự tích hợp các loại quy hoạch với quy hoạch sử dụng đất. Nhìn 

chung các đô thị chƣa phát huy vai trò làm động lực phát triển vùng Nam đồng bằng sông Hồng, 

chƣa tạo ra bản sắc đô thị riêng của từng đô thị. 

Sau 10 năm thực hiện chƣơng trình xây dựng nông thôn mới Tỉnh Nam Định giai đoạn 

2010-2020, diện mạo nông thôn Tỉnh đã đạt đƣợc những thành quả về xây dựng cở sở hạ tầng, 

với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đến năm 2018 toàn Tỉnh có 226/226 xã đƣợc 

công nhận đạt chuẩn NTM, đến tháng 7 năm 2019 có 10/10 huyện/thành phố đƣợc Thủ tƣờng 

chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến năm 2020, Tỉnh tiếp 

tục chuyển sang xây dựng NTM theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao và các mô hình NTM kiểu 

mẫu, đến nay Tỉnh đã có 13 xã đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Phong trào làm 

đƣờng đƣợc nhân dân đồng thuận cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nhờ đó đến năm 2020, mạng 
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giao thông đã phát triển đồng bộ với 1.491km đƣờng xã, liên xã; 2.822km đƣờng thôn, gần 

4.000km đƣờng ngõ, xóm và gần 3.000 km đƣờng nội đồng. Thu nhập của nông thôn năm 2020 

ƣớc đạt 52 triệu đồng/ngƣời/năm, tăng gấp 4,1 lần so với năm 2010; tỷ lệ dân nông thôn đƣợc 

dùng nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,9 vào năm 2020. Tuy vậy, quá trình xây dựng NTM vẫn 

tồn tại hạn chế. Sau khi đƣợc công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng NTM, phong trào 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu không đồng đều, số lƣợng sản phẩm OCOP chƣa tƣơng xứng 

với tiềm năng và tập trung ở các huyện Hải Hậu, Ý Yên và TP Nam Định. Hệ thống các công 

trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn chƣa đồng bộ. 

2.10.6. Hệ thống kết cấu hạ tầng 

a).Mạng lưới giao thông 

Đến nay, Tỉnh Nam Định đã hoàn thành cơ bản việc nâng cấp các tuyến đƣờng giao thông 

huyết mạch kết nối với hệ thống giao thông quốc gia nhất là về đƣờng bộ, thực hiện đƣợc yêu cầu 

hạ tầng giao thông đi trƣớc một bƣớc theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ đề ra. Việc triển khai 

các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đƣờng từ Quốc lộ, Tỉnh lộ đến đƣờng giao 

thông nông thôn đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, đáp ứng 

nguyện vọng của nhân dân địa phƣơng, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nâng 

cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và hạn chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. 

Các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA nhƣ dự án đƣờng giao thông nông thôn 3 trên địa 

bàn Tỉnh Nam Định (31 công trình qua các năm). Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 

sản đƣờng địa phƣơng LRAMP đã triển khai xong Kế hoạch năm thứ nhất với 13 tuyến đƣờng, 

năm thứ 2 với 10 tuyến đƣờng và đang triển khai chƣơng trình năm thứ 3 với 12 tuyến đƣờng. 

Bên cạnh đó, Tỉnh đã chỉ đạo các huyện và thành phố Nam Định làm chủ đầu tƣ thực hiện nhiều 

dự án cải tạo, nâng cấp công trình giao thông từ đƣờng Tỉnh, đƣờng huyện, đƣờng trục xã, liên 

xã, đƣờng giao thông nông thôn. 

Bên cạnh đó việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách Tỉnh giao cho Sở GTVT, 

các huyện và TP. Nam Định làm chủ đầu tƣ nhiều dự án công trình; việc sử dụng vốn kế hoạch 

hàng năm và nguồn từ quỹ bảo trì đƣờng bộ để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống đƣờng địa 

phƣơng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 

08-NQ/TU ngày 25/7/2011 của BCHĐB Tỉnh nhiệm kỳ XVIII về xây dựng nông thôn mới và 

Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 20/4/2016 của BCHĐB Tỉnh nhiệm kỳ XIX về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đến nay toàn bộ 09 huyện và TP. Nam Định đã hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đƣợc Chính phủ công nhận. 

Xã hội hoá trong công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải: Thời 

gian qua từ quy hoạch đƣợc duyệt đã kêu gọi đƣợc nhiều tổ chức, hợp tác xã đầu tƣ xây dựng 

các bến xe khách; các bến xe đầu tƣ xây dựng phù hợp với quy hoạch, các tiêu chí theo quy 

chuẩn bến xe đã đƣợc ban hành, thuận lợi trong công tác nghiệm thu, công bố và quản lý bến xe. 

Việc vận tải khách công cộng bằng xe buýt cũng đƣợc quan tâm đầu tƣ; hiện tại đã kêu gọi các 

doanh nghiệp đầu tƣ khác thác các tuyến tới tất cả các huyện đến thành phố Nam Định, và một 

số Tỉnh lân cận; nhƣ vậy cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của ngƣời dân trong nội Tỉnh trong 

giai đoạn hiện nay. 

b).Mạng lưới cấp điện 
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Đã cơ bản hoàn thành mục tiêu là phát triển điện lực Tỉnh Nam Định là đảm bảo sự phát 

triển cân đối, hài hòa, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lƣới điện nhằm cung cấp cho phụ tải 

với chất lƣợng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

Tỉnh trong giai đoạn  2016 - 2020. Mạng lƣới điện đã đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy 

trong vận hành, bảo vệ, bảo dƣỡng hệ thống; phù hợp với hiện tại và định hƣớng phát triển lâu 

dài theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia khu vực Tỉnh Nam Định. 

Tốc độ tăng trƣởng điện thƣơng phẩm Tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 là 

11,43%/năm;Trong giai đoạn 2016 – 2020, Nam Định đã đẩy mạnh đôn đốc triển khai các dự án  

nâng cao năng lực truyền tải đƣờng dây 110kV, tốc độ tăng trƣờng điện thƣơng phẩm 

11,43%/năm. Với kết quả đạt đƣợc nhƣ trên góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của EVNNPC giao, chống quá tải cục bộ lƣới điện một số khu vực và đảm bảo vận hành ổn định 

lƣới điện, chuyển phƣơng thức vận hành linh hoạt trong những ngày nắng nóng và phụ tải cực đại 

c).Hệ thống thủy lợi 

(1). Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chính của quy hoạch đến năm 2020: Thực 

hiện Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020 tại Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định phê duyệt quy hoạch thủy lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, 

Nghĩa Hƣng, Xuân Thủy, Bắc Nam Hà thuộc địa phận Tỉnh Nam Định. Hàng năm các công 

trình thủy lợi nội đồng đều đƣợc nạo vét, tu bổ sửa chữa nâng cấp bằng nguồn hỗ trợ tiền sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn vốn hợp pháp khác với hệ số tƣới tiêu theo 

quy hoạch đƣợc duyệt; Một số cống, trạm bơm xuống cấp nghiêm trọng đã đƣợc xây lại: Cống 

Ngô Đồng (hệ thống thủy nông Xuân Thủy), trạm bơm Đế (hệ thống thủy nông Vụ Bản), cống 

Đập Đuồi (hệ thống thủy nông Ý Yên), các trạm bơm điện lớn thuộc hệ thống thủy nông Bắc 

Nam Hà đƣợc cải tạo, nâng cấp,...Hệ thống kênh mƣơng các cấp đƣợc nạo vét, kiên cố hóa, đảm 

bảo năng lực tƣới tiêu phục vụ sản xuất: Từ năm 2015 đến nay có khoảng 80km kênh cấp I, 

110km kênh cấp II, 65km kênh cấp III đƣợc kiên cố hóa. 

 Thực hiện Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn 

Tỉnh Nam Định đến năm 2020 tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012, Tỉnh đã 

tập trung Tu bổ, nâng cấp công trình đê điều đảm bảo yêu cầu chống lũ. Trồng rừng ngập mặn, 

chắn sóng bảo vệ đê. Phối hợp với các dự án giao thông, nạo vét làm thông thoáng lòng sông, 

đảm bảo việc khai thác, sử dụng bãi sông để phát triển kinh tế - xã hội không ảnh hƣởng đến tiêu 

thoát lũ. Thƣờng xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật về đê điều nhằm nâng cao hiểu biết và ý 

thức chấp hành pháp luật, năng lực phòng chống và ứng phó với thiên tai của cộng đồng. Tăng 

cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện tìm kiếm cứu nạn; chủ động phòng chống, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra 

(2) . Những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện: Khó khăn về nguồn vốn nên còn 

nhiều công trình cần phải xây mới, cải tạo nâng cấp theo quy hoạch chƣa thực hiện đƣợc: Điển 

hình nhƣ xây mới trạm bơm Rõng, cải tạo cống Ngô Xá thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh, 

xây mới trạm bơm Độc Bộ thuộc hệ thống thủy nông Ý Yên, trạm bơm Lâm Hùng Hải, trạm 

bơm cống Mý, cải tạo cống Cồn Năm thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy; xây mới các cống 

ngăn mặn trên sông chính,... tỷ lệ kiên cố hóa kênh mƣơng toàn Tỉnh còn thấp. Những năm gần 

đây do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, hiện tƣợng thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng phổ biến, 

bên cạnh đó là sự phát triển của phƣơng thức gieo sạ do đó hệ số tƣới tiêu theo quy hoạch không 
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còn phù hợp nữa. Tỉnh trạng ô nhiễm nguồn nƣớc trong hệ thống công trình thủy lợi ngày càng 

nghiêm trọng nhƣng chƣa có giải pháp để xử lý dứt điểm.  

Năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND Tỉnh, Sở Nông 

nghiệp & PTNT đã thực hiện dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho 

các tuyến sông có đê; lập quy hoạch đê điều, phân cấp đê trên địa bàn Tỉnh Nam Định đến năm 

2030 định hƣớng đến 2050. Đến tháng 7/2018, Quy hoạch đã cơ bản thực hiện xong các nội 

dung theo đề cƣơng đƣợc phê duyệt. Hồ sơ dự án sau khi đƣợc thẩm tra đã xin ý kiến của 3 Tỉnh 

Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình và các Sở, Ngành trong Tỉnh, 10 huyện, thành phố. Ngày 

08/10/2018, UBND Tỉnh Nam Định đã có văn bản số 771/UBND-VP3 trình Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, Tổng cục Phòng chống thiên tai xin thỏa thuận về dự án quy hoạch. Nhƣng Quy 

hoạch không đƣợc thỏa thuận do các quy định của Luật Quy hoạch mới. Do đó, dự án Quy 

hoạch đã thực hiện cơ bản xong nhƣng không nghiệm thu, phê duyệt đƣợc. 

d).Hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý thu gom chất thải rắn 

 Hệ thống cung cấp nƣớc sạch đô thị và nông thông đã đƣợc chú trọng và triển khai thực 

hiện. Đến nay trên địa bàn toàn Tỉnh các đô thị, các cụm dân cƣ, khu dân cƣ đã có hệ thống cấp 

nƣớc sạch tập trung và hiện nay đang tiếp tục thực hiện đầu tƣ nâng cấp mở rộng hệ thống cấp 

nƣớc hiện có, cơ bản đảm bảo cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, hoạt động sản xuất của doanh 

nghiệp, ngƣời dân. Đến năm 2020, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 100%, 

trong đó có 95% dân số nông thôn sử dụng nƣớc sạch. Nhìn chung nƣớc sinh hoạt nông thôn từ 

các loại hình cấp nƣớc mới chỉ đạt chất lƣợng nƣớc hợp vệ sinh. Công tác quản lý vận hành kém, 

nhiều công trình bị hƣ hỏng xuống cấp chƣa đƣợc sửa chửa kịp thời.Cần chú trọng đầu tƣ mới, 

cải tạo đƣa chất lƣợng nƣớc đạt tiêu chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân. 

 Công tác đầu tƣ hệ thống thoát nƣớc đã đƣợc quan tâm. Tuy nhiên, đến nay, hệ thống thoát 

nƣớc mƣa và thoát nƣớc thải tại các đô thị của Tỉnh Nam Định đang là hệ thống thoát nƣớc 

chung, chƣa có nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung. Thoát nƣớc chủ yếu theo hệ thống cống rãnh 

hai bên đƣờng hoặc chảy ra hệ thống ao, hồ, suối và sông. Hệ thống thoát nƣớc, kiểm soát úng 

ngập đã đƣợc xây dựng từ những năm thập kỷ 90; phần lớn xây bằng đá, đã xuống cấp, xây 

dựng không đồng bộ, nên chƣa đảm bảo cho việc thoát nƣớc, một số điểm ngập úng cục bộ khi 

có mƣa lớn. 

Công tác đầu tƣ hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn đƣợc quan tâm. Đến nay, tỷ lệ cơ 

sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trƣờng và 

tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung đạt tiêu 

chuẩn môi trƣờng đều đạt l00%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt khoảng 94%. 

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực nông thôn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh 

đƣợc thực hiện tốt; đến nay tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh năm 2020 là 98,5% ,vƣợt 

mục tiêu quy hoạch đề ra. 

e).Hạ tầng thông tin 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ 

đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; thời gian qua, Ủy ban nhân dân 

Tỉnh Nam Định đã ban hành nhiều văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy phát triển ứng 

dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ 

quan, đơn vị không ngừng đƣợc nâng cấp hoàn thiện. Tỉnh đã chú trọng đầu tƣ, khai thác và sử 
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dụng có hiệu quả các hệ thống hạ tầng mạng chuyên dụng, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ 

thống hộp thƣ điện tử bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong bộ máy; tăng cƣờng ứng dụng 

phần mềm điều hành tác nghiệp tại các cơ quan nhà nƣớc, đặc biệt coi trọng việc liên thông giữa 

các cơ quan đơn vị nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành. Kết quả đạt nhƣ sau: 

Các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình trong những năm qua 

đã tập trung làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nƣớc, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, sự kiện chính trị của Tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong 

cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân 

Từng bƣớc đầu tƣ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truyền hình, công nghệ 

thông tin từ Tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc và phát triển kinh tế - xã hội trong 

tình hình mới. Công tác quản lý các dịch vụ thuê bao di động, internet, trò chơi điện tử công cộng 

đƣợc tăng cƣờng, giảm bức xúc đối với xã hội. Hạ tầng viễn thông đƣợc quan tâm đầu tƣ, kết nối 

cáp quang, 100% xã đã đƣợc triển khai mạng di động 2G/3G; mạng di động 4G đến 98% xã, 

phƣờng, thị trấn; các tuyến truyền dẫn cáp quang đƣợc kết nối từ Tỉnh đến các huyện, thành phố 

và 226/226 xã, phƣờng, thị trấn, với tổng số ... tuyến và tổng chiều dài ... km trên toàn Tỉnh; thu 

hút nhiều doanh nghiệp tham gia thị trƣờng viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin, 

góp phần nâng cao chất lƣợng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. 

Hạ tầng mạng bƣu chính phát triển rộng khắp với 226 điểm phục vụ, đảm bảo 100% các 

xã trên địa bàn đƣợc cung cấp dịch vụ bƣu chính; từng bƣớc tham gia phát triển dịch vụ thƣơng 

mại điện tử và hỗ trợ các dịch vụ công. Ƣớc thực hiện đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ xem đƣợc Đài 

truyền hình Việt Nam đạt 100%; tỷ lệ hộ nghe đƣợc Đài tiếng nói Việt Nam đạt 99%, đạt mục 

tiêu kế hoạch đề ra 

2.10.7. Quy hoạch sử dụng đất 

a). Những kết quả đạt được 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ pháp lý hết sức quan trọng 

cho quản lý Nhà nƣớc về đất đai; nhất là đối với công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 

Các cấp chính quyền và ngành quản lý đất đai đã chú trọng, tăng cƣờng quản lý đất đai theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý và ngăn chặn tỉnh trạng giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc tăng cƣờng quản 

lý đối với thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần quan trọng đƣa công tác quản 

lý đất đai ở địa phƣơng đi vào nề nếp. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt đƣợc những kết quả bƣớc đầu 

rất quan trọng. Ngày 17/7/2012, BCH Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-TU về tăng 

cƣờng lãnh đạo công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn Tỉnh với 09 nhóm nhiệm vụ và 

giải pháp trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tƣ số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, căn cứ phân khai của 

Chính phủ về các chỉ tiêu sử dụng đất của cấp quốc gia cho Tỉnh Nam Định, UBND Tỉnh Nam 

Định đã chỉ đạo hoàn thiện báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của Tỉnh Nam Định trình các Bộ, ngành thẩm định và đã 
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đƣợc Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ- CP ngày 26/12/2017 (Nam Định là một 

trong 2 Tỉnh đầu tiên trong cả nƣớc đƣợc Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất). Việc 

công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc UBND Tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật, trong đó đã xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng 

lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2020 của Tỉnh Nam Định là 65.438 ha (trong đó đất 

chuyên trồng lúa nƣớc là 64.283 ha); Diện tích đất rừng của Tỉnh Nam Định quy hoạch đến năm 

2020 là 4.592 ha (trong đó rừng phòng hộ là 1.735 ha, rừng đặc dụng là 2.857 ha); Đồng thời tập 

trung thực hiện các thủ tục, giải pháp đầu tƣ xây dựng các công trình trọng điểm, tạo động lực 

phát triển nhƣ: Khu công nghiệp Rạng Đông (giai đoạn 1) quy mô 600 ha, Nhà máy Nhiệt điện 

Nam Định (tại huyện Hải Hậu) công suất 2.400 MW, cầu Thịnh Long, tuyến đƣờng trục phát 

triển kết nối Vùng kinh tế biển Tỉnh Nam Định với đƣờng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến 

đƣờng bộ ven biển… Kêu gọi đầu tƣ xây dựng hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Trung, 

xây dựng mới hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận và các khu, cụm công nghiệp khác theo quy 

hoạch để tạo quỹ đất cho các nhà đầu tƣ thứ cấp. 

b). Những mặt chưa đạt được và tồn tại, hạn chế  

Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, việc dự báo nhu cầu sử dụng đất 

cho phát triển KT-XH do quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch chuyên ngành của 

các ngành KT-XH chƣa sát với nhu cầu phát triển của xã hội nên nhiều công trình hạ tầng, nhiều 

dự án đầu tƣ có sử dụng đất phát sinh chƣa đƣợc đề cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

nhƣng lại có nhu cầu cấp thiết; trong khi đó nhiều dự án có trong danh mục ghi trong quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất lại không có khả năng đầu tƣ nên phải điều chỉnh chỉ tiêu từ các dự án 

không có nhu cầu sang cho dự án có nhu cầu trên cơ sở tổng chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất 

không thay đổi; Tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch chuyên ngành của các ngành KT-XH 

với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chƣa cao; khả năng đáp ứng nhu cầu đất đai cho quy hoạch 

các ngành thấp do quỹ đất không đáp ứng đƣợc; nguyên nhân chính là do quy hoạch chuyên 

ngành chƣa tính toán đến khả năng đáp ứng về đất đai. 

Về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Việc lập kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm chƣa đáp ứng đúng tiến độ theo quy định của pháp luật là do phải trình HĐND Tỉnh 

thông qua danh mục dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất dƣới 10 ha 

đất trồng lúa, dƣới 20 ha đất rừng phòng hộ tại kỳ họp cuối năm trƣớc, trên cơ sở đó mới phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất của năm sau cho các huyện, thành phố. Tuy nhiên, UBND các 

huyện, thành phố còn phải rà soát, tổng hợp các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất 

năm trƣớc chƣa thực hiện hoặc đang thực hiện dang dở cần chuyển sang năm sau; đồng thời 

chậm hoàn thiện và nộp hồ sơ kế hoạch sử dụng đất nên việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm cấp huyện vẫn còn chậm. Tỉnh trạng tự chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy 

hoạch vẫn còn xảy ra ở một số địa phƣơng; nhất là chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang lập 

vƣờn, trồng cây, đào ao nuôi trồng thủy sản  

2.10.8. Kết luận 

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh Nam 

Định đã phát triển theo mục tiêu, định hƣớng chung của quy hoạch. Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

liên tục tăng qua các năm, bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 6,64% năm. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch tích cực theo hƣớng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Ngành nông, lâm 
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nghiệp và thủy sản Tỉnh đã phát triển tƣơng đối toàn diện, chuyển biến tích cực theo hƣớng hàng 

hóa; khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế của Tỉnh đồng bằng ven biển theo hƣớng tăng tỷ trọng 

giá trị chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất và tỷ trọng ngành công nghiệp phát triển 

đúng hƣớng và đạt tốc độ tăng trƣởng cao, tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo tăng dần qua các 

năm. Thƣơng mại, dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển tƣơng đối toàn diện. Hệ thống đô thị, 

nông thôn từng bƣớc đƣợc đầu tƣ, phát triển. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh 

vực giáo dục, y tế tiếp tục có bƣớc phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bƣớc 

đƣợc cải thiện; công tác an sinh xã hội đƣợc quan tâm và đạt đƣợc nhiều kết quả; cải cách thủ tục 

hành chính đƣợc thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính đƣợc chú trọng; quốc phòng, 

an ninh đƣợc giữ vững, trật tự an toàn xã hội đƣợc đảm bảo; đối ngoại địa phƣơng ngày càng 

đƣợc mở rộng. 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc nêu trên, còn có một số hạn chế nhƣ: Tốc độ tăng trƣởng 

kinh tế không đạt đƣợc nhƣ kỳ vọng đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm, chƣa tạo 

đƣợc sự đột phá trong phát triển kinh tế; thu hút đầu tƣ gặp nhiều khó khăn, chƣa cso nhiều dự án 

quy mô lơn, công nghệ cao. Chƣa hình thành đƣợc các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn Tỉnh vẫn chƣa đồng bộ và còn nhiều hạn chế. Việc phát 

triển du lịch chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và tài nguyên du lịch của Tỉnh.thu ngân sách từ kinh 

tế địa phƣơng chƣa có nguồn thu chủ lực, ổn định. Chất lƣợng, quy mô dịch vụ nhìn chung còn 

hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trƣờng ở một số 

nơi chƣa đƣợc xử lý dứt điểm. 

2.11. Phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) 

2.11.1 Điểm mạnh 

a). Vai trò và vị thế phát triển:  

Nam Định nằm ở trung tâm nam ĐBSH, là đầu mối trung chuyển và cửa ngõ giao thông 

về đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy của vùng; trong vùng ảnh hƣởng của tam giác tăng trƣởng 

Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ với 72km đƣờng bờ biển.  

Thuận lợi kết nối giao thƣơng mật thiết với các  Tỉnh, trung tâm KTXH lân cận;   

Có quan hệ liên kết vùng mật thiết với các TP lớn nhƣ: Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, 

Hà Nội...Nằm trên vùng ảnh hƣởng của hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải 

Phòng ; Thuận lợi kết nối liên vùng theo các  QL10, QL21, QL38B, QL21B, cao tốc Bắc 

Nam… đến các Tỉnh Miền Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và cả nƣớc, có thành phố Nam Đinh là đô 

thị loại I -  một trong những trung tâm động lực của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.     

b). Tiềm năng phát triển:  

- Tiềm năng về tự nhiên: Tài nguyên thiên nhiên (Đất, Biển), phong phú; nguồn lợi từ 

Biển rất lớn, cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành, tƣơi tốt, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa; 

có đủ điều kiện phát triển kinh tế đa ngành đa lĩnh vực; đặc biệt là phát triển Công nghiệp, Nông 

nghiệp & Du lịch đa dạng với nhiều hình thái và sản phẩm đặc thù, có giá trị và thƣơng hiệu đặc 

sắc; đất đai phì nhiêu, tỷ lệ đất chƣa xây dựng lớn, với đa dạng sinh học và hệ gen, giống quý; 

đƣợc xác định là vùng trọng điểm sản xuất lƣơng thực, thực phẩm của đồng bằng Bắc Bộ. Địa 

hình bằng phẳng, chủ yếu là vùng đồng bằng thấp trũng và đồng bằng ven biển, với 72km 

đƣờng bờ biển và hệ thống sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ chảy qua, mang lại rất nhiều 
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điều kiện thuận lợi trong vận tải đƣờng thủy và phát triển kinh tế biển cho Tỉnh Nam Định.và hệ 

thống tài nguyên du lịch, lịch sử và nhân văn rất phong phú; 

  - Tiềm năng về con ngƣời: Dân cƣ đông, dân trí cao, lực lƣợng lao động dồi dào, tỷ lệ lao 

động trẻ chiếm đến 51%; có truyền thống hiếu học và bề dày bản sắc văn hóa lịch sử dựng nƣớc 

& giữ nƣớc đặc sắc; cần cù trong lao động và sản xuất. Có hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, góp 

phần nâng cao chất lƣợng và tay nghề cho ngƣời lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 

khoảng 19,7%. 

- Tiềm năng về cơ sở vật chất & KHCN: Ngành CN (May mặc, chế biến, SXVLXD & 

tiêu dùng); Dịch vụ, Du lịch, và Nông nghiệp đa dạng với nhiều sản phẩm đặc thù, giá trị kinh tế 

cao; từng là một trong nhũng trung tâm dệt may hàng đầu của cả nƣớc; Hạ tầng kinh tế khá lớn, 

điều kiện KHKT đƣợc triển khai áp dụng mạnh và khá phong phú; Kinh tế với tăng trƣởng khá, 

tốc độ đạt trên 6,5% (2011 – 2020), xếp thứ 14/63 cả nƣớc, năm sau cao hơn năm trƣớc; GRDP 

đầu ngƣời đạt 63,3 tr/ng (xếp thứ 35/63); Kinh tế phát triển đa ngành với CN-NN- Dịch vụ với 

nhiều loại sản phẩm nổi tiếng. Tổng đầu tƣ xã hội khá, XK phát triển với kim ngạch đạt trên 

1.300 tr USD). Cơ cấu dịch vụ cao trong tổng giá trị nền kinh tế Tỉnh. Các KCN, CCN đã hình 

thành và hoạt động có hiệu quả. Có nhiều làng nghề có truyền thống lâu đời, sản xuất các mặt 

hàng thủ công mỹ nghệ tinh sảo, có khả năng xuất khẩu. 

2.11.2. Điểm yếu 

- Cấu trúc tổng thể không gian KTXH với mật độ dân cƣ cao (1.067 ng/km
2
) phân bố dàn 

trải khắp bình diện lãnh thổ. 

- Hệ thống đô thị với nhiều đô thị nhỏ, phân tán, dàn trải nên ít tạo đƣợc sức hút, lực kéo 

dịch cƣ lớn nên tỷ lệ đô thị hóa chƣa cao (20,7%); hệ thống đô thị chƣa tạo đột phá cho phát triển 

Kinh tế - Xã hội. 

- Hệ thống các điểm dân cƣ nông thôn phân bố bất quy tắc, dày đặc với mật độ cao, trở 

ngại cho các hoạch định về KTXH; khó áp dụng KHKT quy mô lớn vào các ngành kinh tế (đặc 

biệt là nông nghiệp) 

- Tổng vốn cơ sở vật chất còn thấp; ít khoáng sản (ngoài cát); Quy mô GRDP còn thấp 

(khoảng 53% so với bình quân ĐBSH), chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, Tỷ trọng nông 

nghiệp còn cao, quy mô sản suất còn nhỏ; đổi mới về  KHCN còn chậm …  

- Ngành Công nghiệp quy mô còn nhỏ; sản xuất với trình độ KHCN chƣa cao, ít có Doanh 

Nghiệp có quy mô lớn. Ngành dịch vụ đặc biệt là du lịch chƣa phát huy hiệu quả tiềm năng; 

Nông nghiệp truyền thống (đặc biệt là trồng cây rau quả, cây công nghiệp) đã khai thác hết tiềm 

năng; khó tăng sản lƣợng. 

- Chất lƣợng các hoạt động dịch vụ còn thấp, hiệu quả toàn ngành chƣa cao. Du lịch phát 

triển chậm do còn chƣa đáp ứng về cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ và đội ngũ doanh nhân làm 

du lịch; các loại hình dịch vụ khác nhƣ tài chính, ngân hàng, tƣ vấn, bảo hiểm... chƣa phát triển 

mạnh. Du lịch biển và phát triển kinh tế biển chƣa phát huy hiệu quả tiềm năng. 

- Chƣa có hạ tầng cơ sở lớn cho ngành chăn nuôi gia cầm, gia súc; hiện vẫn còn tự phát 

một phần trong dân, nên gây ô nhiễm và dịch bệnh. 

- Có sự suy giảm dân số & lao động do di cƣ cơ học (khoảng 0,2% năm). Tỷ lệ lao động 

qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ thấp, chỉ đạt 19,7%  
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-  Về trình độ hệ thống quản lý, dân trí và các chính sách kinh tế xã hội có sự chồng chéo và 

chƣa kịp thời. 

- Việc bố trí cơ cấu kinh tế  dàn trải theo lãnh thổ chƣa hiệu dụng hết các lợi thế so sánh; 

điểm mạnh của  từng khu vực đặc thù; 

2.11.3. Cơ hội 

- Bối cảnh quốc tế với sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 với khả năng thúc 

đẩy kinh tế cửa khẩu nói riêng và kinh tế đối ngoại nói chung. 

- Bối cảnh trong nƣớc với sự phát triển của vùng đồng bằng Bắc bộ và ƣu tiên đầu tƣ của 

Nhà nƣớc trong khu vực; trong đó đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc - Nam và miền ảnh hƣởng của 

hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh;  

- Bố trí lại không gian chiến lƣợc kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng & môi trƣờng; khắc 

phục nhƣợc điểm, phát huy nội tại, kích thích đầu tƣ xã hội, kích thích kinh tế phát triển nhanh và 

bền vững. 

- Luật quy hoạch là cơ hội chuyển mình với những hoạch định chiến lƣợc và đồng bộ; có 

thể có những quy định dƣới luật nhƣng đặc thù phù hợp với Tỉnh. 

2.11.4 Thách thức 

- Thách thức về vốn đầu tƣ, trong điều kiện tổng vốn đầu tƣ xã hội còn chƣa đáp ứng nhu 

cầu phát triển; Các nguồn lực phát triển thiếu tập trung.  

 - Về lao động, trong điều kiện tỷ lệ lao động đƣợc đào tạo cấp chứng chỉ chƣa cao (khoảng 

19,7%), và sự suy giảm về nguồn lực lao động (khoảng 0,2% năm). Về điều kiện áp dụng 

KHKT trong sản xuất chƣa đồng bộ.  

- Về điều kiện áp dụng KHKT trong sản xuất chƣa đồng bộ. Năng suất và chi tiêu xã hội 

chƣa cao (trừ một số sản phẩm đặc thù), kinh tế Nông thôn với sản xuất tự cung tự cấp với nhiều 

sản phẩm nhiều loại chƣa thành hàng hóa. 

- Về lợi thế thƣơng mại; các yêu cầu quốc tế về điều kiện sản xuất, thuế, giá cả hàng hóa và 

các yêu cầu về quy cách, vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng  đòi hỏi  cao hơn, khắt khe hơn 

ảnh hƣởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu. 

- Trình độ hệ thống quản lý, dân trí và các chính sách kinh tế xã hội có thể có những bất cập 

(nếu có sự chồng chéo và không kịp thời). 

- Về nguồn nƣớc ngọt sẽ thiếu hụt với kịch bản biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng với 

nguồn nƣớc ngầm đang cạn kiệt. Về nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng (VSMT) đã đang và sẽ gây 

nguy cơ ô nhiễm với quy mô lớn. 

- Tác động của dịch COVID-19 ảnh hƣởng đến khả năng phục hồi của nền kinh tế cả nƣớc 

nói chung và Tỉnh Nam Định nói riêng trong giai đoạn 2021-2030. Nông dân đang có xu hƣớng 

bỏ ruộng không canh tác, đồng ruộng bỏ hoang (hiện ƣớc khoảng khoảng 5% quỹ đất Nông 

nghiệp). 
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PHẦN III.  

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH; PHÁT 

TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC QUAN TRỌNG VÀ KHÔNG GIAN CHIẾN 

LƢỢC KTXH –ANQP TRÊN ĐỊA BẦN TỈNH 

***** 

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN 

1.1. Quan điểm phát triển Tỉnh 

1. Phát triển Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo 

đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Chiến lƣợc phát triển kinh tế - 

xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tầm nhìn 

đến năm 2045 của cả nƣớc; Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh và bền vững; các điều 

ƣớc quốc tế mà Việt Nam là nƣớc thành viên, bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế 

thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia, vùng Đông bằng sông Hồng, các 

quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn Tỉnh; Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa 

quy hoạch với chiến lƣợc và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp quản lý ngành với 

quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trƣờng; 

2. Phát triển Tỉnh Nam Định theo hƣớng Ổn định - Bền vững - Công bằng; đảm bảo 4 

mục tiêu: Kinh tế, Xã hội, Môi trƣờng bền vững và ổn định An ninh Chính trị, trật tự an toàn 

và công bằng xã hội; Trong đó: 

(1) Phát triển kinh tế đến năm 2030 theo hƣớng đa ngành, đa lĩnh vực, toàn diện, bền 

vững; đến 2050 là nền kinh tế đổi mới, sáng tạo, phát triển, sinh thái, tự chủ, mạnh mẽ…vv, 

trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn lực tăng trƣởng kinh tế, phát triển các ngành sản 

xuất có trọng điểm có mũi nhọn phù hợp với ƣu thế tiềm năng sẵn có của địa phƣơng và cơ hội 

ngoại ứng trong mối quan hệ tổng thể cấu trúc kinh tế - xã hội của Tỉnh, vùng, khu vực trong 

nƣớc và quốc tế.  

Xem xét mô hình tăng trƣởng hợp lý trên cơ sở cân đối vốn đầu tƣ theo khả năng huy 

động nhằm đảm bảo cân bằng giữa các ngành sản xuất, chuyển dịch cơ cấu sản xuất với tốc độ 

phù hợp với năng lực của các nguồn lực kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Bố trí hợp lý và 

tập trung các khu vực kinh tế, tạo lập các cực tăng trƣởng mạnh và các mối liên kết phát triển 

trong vùng, khu vực; giảm thiểu các khu vực kinh tế không chính thức, phân tán, nhỏ lẻ.  

Đảm bảo cân đối giữa lợi ích phát triển kinh tế với các lợi ích khác, trong đó cần ƣu tiên 

phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế phục vụ tối đa cho hoạt động của các ngành quan trọng 

(đƣợc lựa chọn theo các phƣơng án phát triển), các cực tăng trƣởng và các mối liên kết theo 

lãnh thổ...vv, đảm bảo cho nền tảng kinh tế Tỉnh có thể phát triển nhanh, đạt hiệu quả cao, với 

khát vọng xây dựng thƣơng hiệu Tỉnh Nam Định với đất nƣớc và khu vực. 

(2) Phát triển xã hội trên cơ sở xem xét rà soát, sắp xếp lại hệ thống đô thị, các điểm dân 

cƣ nông thôn trên cơ sở ƣu tiên phát triển các đô thị lớn có sức hút lớn, có nhiều việc làm và 

dịch vụ xã hội, gắn với các khu, điểm kinh tế chuyên ngành, tạo lực kéo đẩy mạnh, nhằm đẩy 

nhanh tốc độ và mức độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đô thị; sắp xếp và bảo tồn 

lại hệ thống và các điểm dân cƣ  nông thôn theo chiều sâu hƣớng nông thôn mới ; 

(3) Phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở cân bằng với việc bảo vệ môi trƣờng, bảo 
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tồn di sản văn hóa, bảo tồn và khai thác triệt để các giá trị hiện hữu; lấy phát triển kinh tế làm 

nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự xã hội và bảo vệ môi trƣờng 

sinh thái làm mối quan tâm hàng đầu. Định hƣớng xây dựng phát triển Tỉnh Nam Định thành 

một trong những cực phát triển có thƣơng hiệu mạnh về Công nghiệp - Du lịch- Đô thị và 

Nông thôn của vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nƣớc.  

(4) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế 

gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công 

nghệ cao ; phát triển vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực của Tỉnh.  

3. Tổ chức không gian chiến lƣợc cho các hoạt động kinh tế - xã hội Nam Định không 

tách rời khỏi một số định hƣớng phát triển quan trọng đã đƣợc xác lập theo các quy hoạch và 

dự án đã và đang đƣợc lập và phê duyệt; đề xuất các yếu tố mới trên cơ sở phát triển kinh tế - 

xã hội toàn diện trong mối quan hệ mật thiết hữu cơ với các vùng xung quanh trong sự phân 

công hợp tác cùng có lợi. Trong đó cần làm rõ sự gắn kết với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

các vùng chức năng với các hành lang kinh tế của Tỉnh, vùng…đảm bảo các nguyên tắc: Gần 

tƣơng ứng, cân đối lãnh thổ, kết hợp các chuyên ngành theo lãnh thổ, có tập trung có phân tán, 

phù hợp với môi trƣờng và an ninh quốc phòng nhằm đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.    

4. Phát triển Tỉnh Nam Định trên quan điểm mở và hội nhập, có cơ chế chính sách hợp 

lý, tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cƣờng hợp tác kinh tế, thu hút nguồn lực 

của các thành phần kinh tế, nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển Tỉnh thích ứng với 

môi trƣờng cạnh tranh trong nƣớc và quốc tế.  

5. Phát triển Tỉnh Nam Định cần khắc phục những khó khăn, hạn chế của lãnh thổ 

nghiên cứu và có giải pháp khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển; Hình thành những 

điểm đột phá về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại có cấu trúc và quy mô thuận 

lợi cho chiến lƣợc phát triển chung của Tỉnh theo từng giai đoạn phát triển. 

6. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bình 

đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hƣởng văn hóa, tinh thần 

của ngƣời dân; đảm bảo công bằng xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

7. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng 

cƣờng quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập và hợp 

tác quốc tế, tăng cƣờng quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cƣờng 

liên kết phát triển hợp tác với các Tỉnh, thành phố, các vùng trong nƣớc, khu vực và quốc tế. 

8. Phát triển kinh tế xã hội phải bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa quốc gia, các 

vùng, các địa phƣơng và lợi ích của ngƣời dân theo quy định tại Luật quy hoạch năm 2017 

trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; Đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo tiền đề cho các 

chính sách thu hút và triển khai các dự án đầu tƣ trên địa bàn Tỉnh. 

9. Phát triển kinh tế xã hội dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

tạo đà để nâng cao năng suất, chất lƣợng tăng trƣởng. Đổi mới tƣ duy và hành động, chủ động 

tân dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, lấy 

con ngƣời làm trung tâm, coi trọng việc thu hút nhân tài, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao và lực lƣợng lao động tay nghề cao trong nƣớc và ngoài nƣớc. 

1.2. Xây dựng các kịch bản và lựa chọn phƣơng án phát triển Tỉnh 
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1.2.1. Dự báo các yếu tố tác động phát triển Tỉnh 

1.2.1.1. Dự báo dân số: 

 a). Nhận định chung về tình hình phát triển dân số trong Tỉnh: Dân số năm 2020 toàn 

Tỉnh Nam Định đạt 1.780,3 nghìn ngƣời (riêng 2021 do dịch Covits - 19, lƣợng nhập cƣ về 

Tỉnh là 200 ngàn ngƣời; nâng tổng dân số Tỉnh lên 1980,3 ngàn ngƣời); gồm nông thôn là 

1.419,5 nghìn ngƣời, chiếm 79,73%, đô thị là 360,86 nghìn ngƣời chiếm 20,27%, (thấp hơn so 

với dân số đô thị cả nƣớc là 34,4%); số nam là 872,24 nghìn ngƣời, số nữ là 908,09 nghìn 

ngƣời. Quy mô dân năm 2020 giảm 1,02 lần so với năm 2010; tốc độ tăng dân bình quân là -

0,03 %/năm (trong đó tăng tự nhiên là 0,94%, tỷ lệ di cƣ ra ngoại Tỉnh là 1,21% và nhập cƣ cơ 

học là 0,24%), đang có xu hƣớng gia tăng nhập cƣ cơ học và giảm dần xuất cƣ ra ngoài Tỉnh. 

Tổng tỷ suất sinh (số con bình quân của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ) năm 2020 ở mức 2,36 con, 

giảm 0,27 con so với năm 2010 là 2,2 (cao hơn tổng tỷ suất sinh toàn quốc là 2,09 con). Tỷ số 

giới tính dân số tƣơng đối ổn định, trong đó dân số nam luôn thấp hơn dân số nữ, một phần do 

hệ quả của xuất cƣ cơ học ở dân số nam. Năm 2010 tỷ số giới tính dân số là 95,8 nam/100 nữ, 

năm 2020 là 96,1 nam/100 nữ. Các chỉ tiêu cơ bản về chăm sóc sức khỏe nhân dân cơ bản ở 

mức bình quân và cao hơn cả nƣớc.  

Dự báo phát triển dân số trong quy hoạch này đƣợc tính theo phƣơng pháp tổng hợp 

giữa dân số tự nhiên và dân số di cƣ cơ học với lao động cơ bản trong các cơ sở SXKD tại các 

ngành, lĩnh vực kinh tế Nông Lâm nghiệp (NLTS), Công nghiệp - Xây dựng và Dịch vụ. (gọi 

tắt là khu vực I, II, III). Dân số tự nhiên đƣợc dự báo theo mức độ tăng trƣởng đều; dân số di cƣ 

theo lao động cơ bản đƣợc xác định theo nhu cầu phát triển của các khu vực kinh tế; trong đó 

lao động nhập cƣ chiếm tỷ trọng khá lớn, đƣợc ƣớc tính theo mục tiêu phát triển của các ngành 

kinh tế. Đây cũng là một hình thức dịch cƣ chủ động do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của 

Tỉnh. Khả năng dịch cƣ sẽ xảy ra theo các hình thái nhƣ sau: 

- Dịch cƣ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh: Là lƣợng dân nhập cƣ theo kế hoạch từ 

nhu cầu lao động cơ bản của các cơ sở kinh tế; Nhu cầu này do các nhà sản xuất định đoạt và 

có thể chủ động hoàn toàn về mặt quy mô và chất lƣợng dân di cƣ đến. Đối tƣợng di cƣ này 

chủ yếu là lao động phi nông nghiệp cho các cơ sở kinh tế Khu vực II và III và không giới hạn 

bởi điều kiện địa lý mà phụ thuộc vào sự ƣu đãi của cơ sở kinh tế và tính phù hợp của tay nghề 

chuyên môn cũng nhƣ môi trƣờng sống mới. Đây cũng là hình thái chủ đạo để phát triển dân 

số trong khu vực trong thời kỳ đầu. 

- Dịch cƣ theo chính sách khuyến khích của Nhà nƣớc: Là lƣợng dân nhập cƣ bởi chính 

sách thu hút qua các chƣơng trình mục tiêu của Nhà nƣớc. Đối tƣợng này do Nhà nƣớc đảm 

nhiệm và chủ yếu cho phát triển kinh tế ở khu vực I và thƣờng ở các vùng có cự ly gần nơi sản 

xuất kinh doanh có điều kiện sống kém tiện nghi hơn, hòa nhập với truyền thống bản địa 

thấp...vv. Về mặt quy mô và chất lƣợng dân số tuy khó nhƣng vẫn có thể chủ động đƣợc; và 

đây cũng là 1 hình thức (thứ cấp) để phát triển dân số của Tỉnh trong thời kỳ đầu quy hoạch. 

- Dịch cƣ tự do là hình thức di dân phổ biến do sức thu hút của nền kinh tế Tỉnh. Hình 

thái này xảy ra khi các cơ sở kinh tế xã hội trong Tỉnh đã khá phát triển và phát huy tác dụng. 

Đối tƣợng này đa phần ở các khu vực có cự ly gần Tỉnh; về mặt số và chất lƣợng rất đa dạng. 

Đây cũng là hình thái phát triển dân số mang tính tất yếu ở thời kỳ cuối của quy hoạch. 

Di dân là một trong những yếu tố cơ bản để phát triển KTXH, nếu không quan tâm đến 
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vấn đề này nhƣ một nhiệm vụ chiến lƣợc thì sẽ rất khó khăn trong việc phát triển Tỉnh; Không 

phát triển nguồn nhân lực (nòng cốt của dân số) thì không có phát triển; nhƣng dân số chỉ phát 

triển mạnh khi các hoạt động đầu tƣ phát triển đã khởi sắc và phát huy tác dụng; vì vậy cần có 

những chính sách ƣu tiên về vấn đề này để đảm bảo sự thành công trong việc xây dựng và Phát 

triển. Các giai đoạn phát triển dân số trong Tỉnh, dự báo diễn tiến nhƣ sau:  

-  Giai đoạn ngắn hạn 5-10 năm đầu: Đây là giai đoạn xây dựng đợt đầu của thời kỳ quy 

hoạch. Trong đó một loạt các cơ sở kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã đƣợc 

triển khai và phát huy tác dụng. Ngoài số dân hiện có phát triển tự nhiên; nhập cƣ cơ học chủ 

yếu là hình thái đi, đến do nhu cầu lao động cơ bản của các cơ sở kinh tế, do các hoạt động đầu 

tƣ, xây dựng...vv và hình thái khuyến khích di cƣ của Nhà nƣớc đã trình bày ở trên và một số ít 

di cƣ tự do. Việc lao động di cƣ cơ học ở những hình thái này đa phần là lao động phi nông 

nghiệp, cùng với việc 1 bộ phận lớn lao động hiện hữu chuyển đổi cơ cấu từ khu vực 1 sang do 

khu vực 2, 3 có thu nhập cao hơn sẽ đồng nghĩa với việc hình thành và phát triển dân số đô thị 

ở tốc độ cao.  

- Giai đoạn trung hạn 5-10 năm tiếp theo: Đây là giai đoạn vận hành ổn định của các cơ 

sở kinh tế, phát huy hiệu quả của cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đƣợc xây dựng ở đợt đầu 

đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển giai đoạn sau. Vì vậy di cƣ cơ học càng tăng rất 

mạnh, đặc biệt là di cƣ tự do.  

 - Giai đoạn dài hạn 10 -20 năm sau: Đây là giai đoạn phát triển ổn định của các cơ sở 

kinh tế, phát huy hiệu quả của cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đã đƣợc vận hành ở đợt đầu 

đồng thời xây dựng hoàn chỉnh các cơ sở kinh tế - kỹ thuật - xã hội ở giai đoạn sau. Giai đoạn 

này cộng hƣởng với sự phát triển của các khu vực kinh tế liên quan trong khu vực sẽ tạo cho 

kinh tế Tỉnh có sức thu hút lớn hơn nữa. Vì vậy di cƣ cơ học càng tăng mạnh đến đỉnh cao, 

trong đó chủ yếu là di cƣ tự do.  

b). Dự báo phát triển dân số trong Tỉnh: 

Nhƣ nội dung đã trình bày, dân số dự báo phát triển của Tỉnh đến năm 2030 và 2050 

gồm 3 nguồn nhƣ sau: (1) Nguồn thứ nhất là dân cƣ địa phƣơng tại địa bàn tăng trƣởng tự 

nhiên với mức 1,05%/năm, di xuất cƣ khoảng 0,15-0,2% năm. (2) Nguồn thứ hai là theo nhu 

cầu lao động cơ bản làm việc trong các khu CN, DV tập trung; đƣợc xác định theo định hƣớng 

phát triển chung của Tỉnh và sức đầu tƣ xã hội trong các khu điểm kinh tế trong Tỉnh. Nguồn 

đƣợc tính dựa trên sự phát triển của các khu công nghiệp, dịch vụ đƣợc đầu tƣ xây dựng và đƣa 

vào sử dụng và các dự án động lực của Tỉnh nhƣ: Khu Kinh tế Ninh Cơ, Khu Mỹ Thuận, 

KCN Hồng Tiến, KCN Trung Thành; Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…. (3) 

Nguồn tăng thứ 3 là do sự hấp dẫn của nền KT Tỉnh về các mặt lợi ích kinh tế và phi kinh tế, vì 

vậy sẽ có một lƣợng dân di cƣ cơ học tự do kèm theo nguồn lao động kỳ vọng sinh sống với 

các ngành nghề dịch vụ khác. Dự báo quy mô dân số của Tỉnh theo phƣơng pháp tổng hợp bởi 

3 nguồn tăng cƣ trên (trong đó đã tính đến khả năng thu hút và chuyển hoá một số lƣợng lớn 

lao động địa phƣơng) với 3 kịch bản nhƣ sau: 

Kịch bản 1: Kịch bản 01 với giả thiết tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình nhƣ kỳ trƣớc (2010-

2020) là 1,05%/năm và ổn định đến 2030, 2050 và chấp nhận một lƣợng di cƣ ra ngoài Tỉnh 

hàng năm là 0,15%/năm (xu hƣớng giữ nguyên đến 2025, 2030 và 2050); tỷ lệ di cƣ cơ học 

theo nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp giả thiết là 30% (24 ngƣời/ha) còn lại 70% là 
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chuyển đổi từ lao động địa phƣơng và cụm công nghiệp là 15% nhập cƣ (15 ngƣời/ha) và 85% 

lao động chuyển đổi; lao động phụ thuộc là 50% so với lao động chính (100%) ; nhập cƣ phục 

vụ và phụ thuộc khác so với lao động nhập cƣ chính lần lƣợt là 8,58% (2021: Covits 19) ; 

1,25% (2025), 1,5%(2030) và 1,11% (2050). Giả thiết đến 2025, 2030, 2050 các khu cụm CN 

đƣợc quy hoạch tƣơng ứng đƣợc lấp đầy đến 100% ;Theo kịch bản này, dân số Tỉnh đến 2030 

là dự báo khoảng 2,098 triệu ngƣời và đến 2050 khoảng 2,66 triệu ngƣời.  

Bảng 2.1: Bảng dự báo dân số trong Tỉnh đến 2030 & 2050- kịch bản 1 

ST

T 

Chỉ tiêu Hiện trạng 

2020 

Dự báo 

2021-2025 2026-2030 2031-2050 

1.1 Dân số bản địa tăng tự nhiên 1.780.333 1.861.903 1.947.211 2.329.358 

- (1) Tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình/năm (%) 1,05 1,05 1,05 1,05 

- (2). Tỷ lệ di cƣ TB/năm (%) -  0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 

1.2 Dân số di cƣ cơ học theo nhu cầu lao động 200.000 109.266 151.061 330.776 

a Các khu cụm CN đƣợc hình thành 47.187 107.917 148.829 322.709 

- Các khu CN (ha) 1.107 2.077 2.546 4.236 

- Các cụm CN (ha) 326 1.473 2.541 2.925 

b Định mức dân số di cƣ đến do nhu cầu LĐ     

 (1) Lao động khu CN (25- 30% nhập cƣ): ng/ha 24 24 24 24 

 (2) Lao động Cụm CN (15% nhập cƣ): ng/ha 15 15 15 15 

 (3)Tỷ lệ DS phụ thuộc (Con, bố mẹ): (%) (1+2) 50 50 50 50 

c Nhập cƣ phụ thuộc khác: % so với 1.2 8,58 1,25 1,50 2,50 

1.3. Tổng quy mô dân số dự báo trong Tỉnh (*) 1.980.333 1.971.169 2.098.271 2.660.134 

-  Tỷ lệ tăng dân số chung 11,23 1,47 1,55 1,42 

- Tỷ lệ dân số bản địa/ tổng số (%) 0,90 0,94 0,93 0,88 

Kịch bản 2: Kịch bản 02 cũng với giả thiết tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình nhƣ kỳ trƣớc 

(2010-2020) là 1,05%/năm và ổn định đến 2030, 2050 và chấp nhận một lƣợng di cƣ ra ngoài 

Tỉnh hàng năm là 0,15%/năm (xu hƣớng giữ nguyên đến 2025, 2030 và 2050); tỷ lệ di cƣ cơ 

học theo nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp giả thiết là 25% (20 ngƣời/ha) còn lại 75% 

là chuyển đổi từ lao động địa phƣơng và cụm công nghiệp là 10% nhập cƣ (10 ngƣời/ha) và 

90% lao động chuyển đổi; lao động phụ thuộc là 50% so với lao động chính (100%) ; nhập cƣ 

phục vụ và phụ thuộc khác so với lao động nhập cƣ chính lần lƣợt là 11,23% (2021: Covits 

19) ; 1,13% (2025), 1,18%(2030) và 2,5% (2050). Giả thiết đến 2025, 2030, 2050 các khu cụm 

CN đƣợc quy hoạch tƣơng ứng đƣợc lấp đầy đến 100% ;Theo kịch bản này, dân số Tỉnh đến 

2030 là dự báo khoảng 2,061 triệu ngƣời và đến 2050 khoảng 2,58 triệu ngƣời. 

Bảng 2.2: Bảng dự báo dân số trong Tỉnh đến 2030 & 2050- kịch bản 2 

ST

T 

Chỉ tiêu Hiện trạng 

2020 

Dự báo 

2021-2025 2026-2030 2031-2050 

1.1 Dân số bản địa tăng tự nhiên 1.780.333 1.861.903 1.947.211 2.329.358 

- (1) Tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình/năm (%) 1,05 1,05 1,05 1,05 

- (2). Tỷ lệ di cƣ TB/năm (%) -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.2 Dân số di cƣ cơ học theo nhu cầu lao động 200.000 84.407 114.495 257.955 

a Các khu cụm CN đƣợc hình thành 38.100 84.407 114.495 257.955 

- Các khu CN (ha) 1.107 2.077 2.546 4.236 

- Các cụm CN (ha) 326 1.473 2.541 2.925 

b Định mức dân số di cƣ đến do nhu cầu LĐ     

 (1) Lao động khu CN (25% nhập cƣ): ng/ha 20 20 20 20 

 (2) Lao động Cụm CN (10% nhập cƣ): ng/ha 10 10 10 10 

 (3)Tỷ lệ DS phụ thuộc (Con, bố mẹ): (%) (1+2) 50 50 50 50 
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c Nhập cƣ phụ thuộc khác: % so với 1.2                  9,09                     -                  -                   -      

1.3. Tổng quy mô dân số dự báo trong Tỉnh (*) 1.980.333 1.946.310 2.061.706 2.587.313 

-  Tỷ lệ tăng dân số chung                11,23                 1,13            1,18            1,11    

- Tỷ lệ dân số bản địa/ tổng số (%)                  0,90                 0,96            0,94            0,90    

Kịch bản 3: Kịch bản 3 với giả thiết tƣơng tự kịch bản 2 với tỷ lệ tăng tự nhiên ở 2010-

2020 là 1,05% và không có hiện tƣợng di cƣ ra ngoài Tỉnh; tỷ lệ nhập cƣ khác cũng cao hơn 

các phƣơng án khác cũng cao hơn các phƣơng án khác lần lƣợt là 7,64% (2021: Covits 19) ; 

2,25% (2025), 3,5%(2030) và 4,5% (2050) với sức đầu tƣ trong rất mạnh, cơ bản hoàn thành 

các định hƣớng đột phá đã hoạch định ở các giai đoạn; Theo kịch bản này, dân số Tỉnh đến 

2030 là 2,189 triệu ngƣời và đến 2050 là 2,89 triệu ngƣời.  

Bảng 2.3: Bảng dự báo dân số trong Tỉnh đến 2030 & 2050- kịch bản 3 

ST

T 

Chỉ tiêu Hiện trạng 

2020 

Dự báo 

2021-2025 2026-2030 2031-2050 

1.1 Dân số bản địa tăng tự nhiên 1.780.333 1.875.784 1.976.353 2.435.515 

- (1) Tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình/năm (%) 1,05 1,05 1,05 1,05 

- (2). Tỷ lệ di cƣ TB/năm (%) 0 0 0 0 

1.2 Dân số di cƣ cơ học theo nhu cầu lao động 200.000 151.646 213.273 458.810 

a Các khu cụm CN đƣợc hình thành 63.894 148.309 206.061 439.053 

- Các khu CN (ha) 1.107 2.077 2.546 4.236 

- Các cụm CN (ha) 326 1.473 2.541 2.925 

b Định mức dân số di cƣ đến do nhu cầu LĐ         

 (1) Lao động khu CN (40% nhập cƣ): ng/ha 32 32 32 32 

 (2) Lao động Cụm CN (20% nhập cƣ): ng/ha 22 22 22 22 

 (3)Tỷ lệ DS phụ thuộc (Con, bố mẹ): (%) (1+2) 50 50 50 50 

c Nhập cƣ phụ thuộc khác: % so với 1.2 7,64 2,25 3,50 4,50 

1.3. Tổng quy mô dân số dự báo trong Tỉnh (*) 1.980.333 2.027.430 2.189.626 2.894.325 

-  Tỷ lệ tăng dân số chung                11,23                 2,02            2,16            1,88    

- Tỷ lệ dân số bản địa/ tổng số (%)                  0,90                 0,93            0,90            0,84    

Lựa chọn: Kịch bản tăng trƣởng dân số trong Tỉnh; ngoài tỷ lệ tăng tự nhiên còn phụ 

thuộc vào tỷ lệ tăng giảm cơ học, số này lại hoàn toàn phụ thuộc vào sức đầu tƣ và tiến độ đầu 

tƣ của các dự án động lực về công nghiệp và dịch vụ; thống kê các kịch bản nhƣ sau: 

Bảng 2.4: Bảng so sánh các kịch bản dân số trong Tỉnh đến 2030 

S

T

T 

Kịch bản Dân số (ng) Ghi chú 

2021 2030 2050 

 

1 

 

Kịch bản 1 

 

1.980.333 

 

 

2.098.271 

 

 

 

2.660.134 

Tỷ lệ tăng tự nhiên có chấp nhận di cƣ ra ngoài Tỉnh. Sức 

đầu tƣ vừa phải, xây dựng và đƣa vào sử dụng  với tốc độ 

trung bình các dự án động lực ở các khu vực kinh tế I,II,III 

2 Kịch bản 2 1.980.333 2.061.706 2.587.313 

Tỷ lệ xuất cƣ giảm nhanh trong khi tỷ lệ nhập cƣ tăng 

nhẹ; Sức đầu tƣ rất mạnh, xây dựng và đƣa vào sử dụng 

nhanh ở các khu vực kinh tế I,II,III 

3 Kịch bản 3 1.980.333 2.170.542 2.782.716 

Tỷ lệ xuất cƣ giảm rất nhanh trong khi tỷ lệ nhập cƣ tăng; 

Sức đầu tƣ rất mạnh, xây dựng và đƣa vào sử dụng nhanh 

ở các khu vực kinh tế I,II,III 

Lựa chọn kịch bản 1 là quy mô dân số khả dĩ của Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch (sự phát 

triển kinh tế của Tỉnh giúp giữ chân ngƣời lao động, tỷ lệ xuất cƣ giảm nhanh và nhập cƣ tăng 

nhẹ), phù hợp với sức đầu tƣ và tiến độ vừa phải của các dự án động lực về công nghiệp, dịch vụ 
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và kinh tế ven biển. 

1.2.1.2. Dự báo các nhân tố tăng trưởng kinh tế Nam Định 

Tăng trƣởng kinh tế chịu sự tác động của 2 nhóm nhân tố cơ bản là: Nhân tố kinh tế và phi 

kinh tế. Nhân tố kinh tế với 7 yếu tố ảnh hƣởng tăng trƣởng: Vốn(K), Lao động(L), tổng hợp 

(TFP); Chi tiêu cá nhân (C), Chi tiêu của Chính phủ (G); Chi cho đầu tƣ (I) và Chi tiêu qua hoạt 

động xuất nhập khẩu (NX = X-M)). Đây là các yếu tố đầu vào (tổng cung) và đầu ra (tổng cầu) 

của quá trình sản xuất & tiêu dùng xã hội;  

 Các nhân tố phi kinh tế là các yếu tố chính trị, xã hội, nhân văn ...vv có ảnh hƣởng gián tiếp 

với đặc điểm chung là không thể lƣợng hoá cụ thể đƣợc mức độ tác động, nhƣng lại đóng vai trò 

quan trọng bởi sự cộng hƣởng tác động của nó đến nền kinh tế. Có nhiều nhân tố phi kinh tế tác động 

đến tăng trƣởng và phát triển, nhƣng Quy hoạch này chỉ khảo sát những yếu tố quan trọng nhƣ: Đặc 

điểm văn hoá xã hội liên quan đến trình độ dân trí, chất lƣợng lao động. Đặc điểm dân tộc, tôn giáo 

liên quan đến sự bình đẳng xã hội, tính cục bộ địa phƣơng và thức hệ dân tộc. Đặc điểm về sự tham 

gia của cộng đồng tạo sự đồng thuận và phát huy nội lực cộng đồng và cuối cùng là đặc điểm thể chế 

chính trị - kinh tế chính sách xã hội có thể gây cản trở hay tạo thuận lợi cho phát triển. 

1.2.1.2.a. Vốn sản xuất 

 Vốn sản xuất (K) là tổng là giá trị vật chất đƣợc huy động từ các tài sản của nền kinh tế sử 

dụng làm phƣơng tiện phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất. Vốn sản xuất bao gồm vốn vật chất 

đƣợc tích lũy hiện có và vốn đầu tƣ tăng thêm.  

Vốn vật chất tích lũy hiện có là tổng các giá trị vật chất hiện có đƣợc huy động, bao gồm: 

Đất đai, tài nguyên, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và tổng các loại hàng hóa tồn kho khác hiện có 

tham gia vào quá trình sản xuất xã hội. Cụ thể các loại vốn nhƣ sau: 

a). Vốn đất đai: Đất đai vừa là tiềm năng dự trữ, vừa là yếu tố đầu vào không thể thiếu có ý 

nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, bởi tất cả các hoạt động kinh tế xã hội nói chung trên toàn 

thế giới đều đƣợc bố trí trên đất đai. Có nhiều cách phân loại đất đai, đồ án chỉ nghiên cứu phân 

loại với 2 tiêu chí là đất nông nghiệp và phi nông nghiêp. Tổng quỹ đất của Tỉnh Nam Định hiện là 

166.882,56 ha; (trong đó đất nông nghiệp 111.820,38 ha (67,01%); Đất phi nông nghiệp 51.848 ha 

(31.06%) và đất chƣa sử dụng 3.214,2 ha (chiếm 1,93%). Dự báo đến 2030 (Kèm theo quyết định 

số 326 /2022/TTg ngày 09/3/2022 về việc phê duyệt phân bổ quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050); khi đó đất phi nông nghiệp là 57.676 (2025) và 64.134 ha 

(2030); trong số đó, đất KCN là 2.077 ha (2025) và 2.546 ha (2030), và ƣớc tính khoảng 60% là 

đất thƣơng phẩm hoặc có thu tiền sử dụng đất, số lƣợng này tạo nên nguồn vốn cực lớn (ƣớc tính 

giá trị khoảng 30-50 tỷ USD) cho phát triển Tỉnh; 

Bảng2.5. Bảng so sánh địch mức sử dụng đất của Nam Định so với các Tỉnh vùng khác (lần) 

STT Vùng  Diện tích  

(nghìn m2)  

 Dân số  

(nghìn ngƣời)  

 Định mức 

sử dụng đất 

(m2/ng)  

Định mức đất 

của Nam Định 

so với các vùng 

khác (%) 

1 Nam Định (2020) 166.882,56 1.780.333 937,36 100,00 

2 Các Tỉnh Đồng bằng sông hồng 21.260.800 22.920,2 927,6 101,05 

3 Các Tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc 95.221.900 12.725,8 7.482,6 12,53 

4 Các Tỉnh Trung Bộ và Duyên hải miền trung 95.875.800 20.343,2 4.712,9 19,89 

5 Các Tỉnh Tây Nguyên 54.508.300 5.932,1 9.188,7 10,20 

6 Các Tỉnh Đông Nam Bộ 23.552.800 18.342,9 1.284,0 73,00 
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7 Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 40.816.400 17.318,6 2.356,8 39,77 

8 Cả nƣớc 331.236.000 97.582,7 3.394,4 27,61 

b). Vốn các tài nguyên khác: Bao gồm các loại tài nguyên tự nhiên, xã hội và nhân văn 

đƣợc hình thành hoặc tái sinh trong quá trình phát triển; Tài nguyên tự nhiên với đặc điểm là 

phân bố tản mát theo kiến tạo địa chất, thời tiết, khí hậu, niên đại…nên quý hiếm cần phải khai 

thác, sử dụng hợp lý và có hiệu quả. Tài nguyên nhân văn đƣợc hình thành hoặc tái sinh từ quá 

trình phát triển xã hội nhƣ: Di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, nguồn rác thải, nƣớc 

thải....vv; có những giá trị nhất định cho sản xuất xã hội; Đặc tính của các nguồn tài nguyên 

này là dễ bị xâm thực hoặc gây ô nhiễm nên khi sử dụng phải chú ý tránh ảnh hƣởng đến 

không gian xã hội và môi trƣờng. 

Đất đai, tài nguyên là một trong những yếu tố nguồn lực đầu vào của qua trình sản xuất; 

là cở sở tạo tích luỹ vốn và phát triển ổn đinh, bởi nó chứa đựng một giá trị thặng dƣ tiềm tàng 

hơn so với chi phí lao động và tiền vốn bỏ ra để thăm dò và khai thác chúng; giá trị này là địa 

tô tài nguyên; đây cũng là cơ sở tạo vốn tích lũy cho phát triển. Tiềm năng và sự thuận lợi của 

quỹ đất cùng với sự giàu có về tài nguyên ở Nam Định là lợi thế tiềm tàng cho tăng trƣởng một 

cách ổn định, độc lập, ít bị lệ thuộc hơn vào các vùng phát triển khác. 

Ngoài tài nguyên thiên nhiên; Dự báo 2 nhóm các tài nguyên khác có thể khai thác phát 

huy giá trị nhƣ sau: (1)Khai thác các và phát huy hệ thống di sản (tài nguyên nhân văn) để phát 

triển kinh tế đặc biệt là Du lịch; (2) Khai thác các tài nguyên tái sinh (rác, nƣớc) làm sạch môi 

trƣờng và hình thành sản phẩm mới nhƣ phân bón, điện gió, điện sinh khối...vv. 

c). Vốn cơ sở hạ tầng kinh tế: Cơ sở hạ tầng kinh tế (CSHTKT) vừa là lực lƣợng sản 

xuất, vừa là quan hệ sản xuất xã hội (bao gồm toàn bộ những điều kiện vật chất – kỹ thuật phục 

vụ cho quá trình sản xuất và đời sống xã hội). Phân loại theo ngành kinh tế xã hội thì CSHTKT 

đƣợc phân làm 7 thành phần cơ bản là: (1) giao thông; (2) năng lƣợng; (3) cấp nƣớc và thoát 

nƣớc; (4) thông tin; (5) môi trƣờng sinh thái, (6) các công trình phục vụ sản xuất nhƣ: Công 

xƣởng, nhà máy, trụ sở cơ quan văn phòng, máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải, các công 

trình công cộng phục vụ sản xuất khác..vv, (7) Các công trình phi sản xuất nhƣ: Giáo dục, y tế, 

văn hóa, quân sự, nhà ở..vv. 

Đặc trƣng cơ bản của CSHTKT là loại hàng hoá công cộng có các vai trò cơ bản nhƣ: 

Cung cấp điều kiện vật chất kỹ thuật tạo nền tảng cần thiết cho sản xuất và đời sống xã hội; 

Góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động; góp phần khai thác và sử dụng 

nguồn nguyên liệu sẵn có và các nguồn tiềm năng của vùng có hiệu quả; Tăng giá trị địa tô 

chênh lệch của đất đai, tài nguyên, tạo hấp dẫn để thu hút vốn đầu tƣ có hiệu quả và cuối cùng 

là góp phần nâng cao khả năng bảo vệ an ninh quốc phòng của vùng. Vì vậy hạ tầng kinh tế 

cũng là cơ sở tích lũy tạo vốn để phát triển ổn định; nhân tố này càng lớn thì càng góp phần 

tăng trƣởng nhanh hơn; 

Nam Định có các điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế tốt và sẽ là một ƣu thế cho sự phát 

triển nền tảng kinh tế nói riêng và đẩy nhanh các quá trình kinh tế nói chung, tạo điều kiện cho 

tăng trƣởng và phát triển kinh tế xã hội ổn định. 

Bảng2.6. So sánh mức độ cơ sở hạ tầng cơ bản so với cả nước 

TT Nội Dung Đơn vị Nam Định Cả nƣớc Tỷ lệ so sanh 

1 Giao thông km/km2 1,8 1,0 1,8 
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2 Điện thƣơng phẩm kwh/ngƣời 1.508 2.213 0,7 

3 Cung cấp nƣớc sinh hoạt l/ngƣời/ngày 120 100 1,2 

4 Thoát nƣớc thải sinh hoạt l/ngƣời/ngày 90 80 1,1 

5 Thông tin     

 Tỷ lệ ngƣời dùng Internet Điểm/100 dân 69,4 72,0 0,96 

 Tỷ lệ thuê bao di động/100 dân TB/100 dân 120 120,0 1,0 

 Tỷ lệ hộ gia đình có internet % 64,2 64,8 0,99 

 Hạ tầng kỹ thuật theo 63 Tỉnh thành  11 Vietnam ICT index 2020 

6 Mức độ cơ sở vật chất y tế G/vạn dân 37,9 33,9 1,1 

7 Mức độ cơ sở vật chất giáo dục Số lớp/vạn dân 72,1 52,4 1,4 

d). Vốn đầu tư xã hội: Vốn đầu tƣ là chi phí tăng thêm mức vốn sản xuất của xã hội; có 

nhiều cách phân loại nhƣng quy hoạch chỉ đề cập đến cách phân loại theo nguồn vốn nhƣ: 

Trong nƣớc (NSNN và xã hội) và nƣớc ngoài (tƣ nhân, tổ chức và chính phủ). Vốn đầu tƣ có 

một số đặc điểm nhƣ phải vận động; phải đƣợc biểu hiện bằng giá trị của một lƣợng tài sản 

nhất định, chứa đựng tiềm năng đem lại các nguồn lợi vật chất và tinh thần nhất định cho 

ngƣời chủ sở hữu và có tính hữu hạn. Vốn đầu tƣ là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất, 

nó không chỉ là cơ sở để tạo ra vốn sản xuất mới, tăng năng lực sản xuất, mà còn là điều kiện 

để nâng cao nhân tố TFP, K, góp phần đáng kể vào việc đầu tƣ theo chiều sâu, hiện đại hoá 

quá trình sản xuất; Ngòai ra tăng vốn đầu tƣ cũng góp phần vào việc giải quyết việc làm cho 

ngƣời lao động. Cơ cấu sử dụng vốn đầu tƣ là điều kiện quan trọng tác động vào sự phát triển 

nhiều mặt của Tỉnh. Việc huy động các nguồn vốn đầu tƣ xã hội (xã hội hoá đầu tƣ) có một vai 

trò quan trọng, biến các yếu tố tích luỹ tiềm tàng trong xã hội thành nguồn lực phát triển. Có 

nhiều hình thức huy động vốn, nhƣng chủ yếu vẫn là các hình thức: Vốn đầu tƣ trực tiếp 

(NSNN & các thành phần kinh tế khác) và gián tiếp (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tƣ;..vv; 

Cơ cấu vốn đầu tƣ Nam Định chuyển dịch theo hƣớng vốn ngoài nhà nƣớc ngày càng 

tăng. Vốn khu vực Nhà nƣớc tăng 3,86%/năm, tỉ trọng cơ cấu tổng vốn giảm từ 45,79% (năm 

2010) xuống còn 16,82% (năm 2020). Vốn khu vực ngoài nhà nƣớc tăng bình quân 

18,72%/năm, chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tổng vốn, tăng từ 52,29% (năm 2010) lên 

73,18% (năm 2020); riêng năm 2020 đạt trên 28,7 nghìn tỷ đồng và số này ngày càng tăng dự 

báo sẽ đạt 54.000 tỷ đồng vào 2025 và 103.000 vào năm 2030. 

Ngày 02/12/2021, HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND Nghị 

quyết về nguyên tắc, định mức phân bố vốn đầu tƣ công và Kế hoạch vốn đầu tƣ công trung 

hạn 2021-2025 nguồn NSNN Tỉnh Nam Định. Theo đó tổng mức vốn kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc giai đoạn 2021 - 2025 là: 38.912,1 tỷ đồng; trong đó 

vốn ngân sách địa phƣơng là 34.761,7 tỷ đồng. 

Bảng 2.7: Bảng dự báo tổng vốn đầu tư xã hội ở Nam Định đến 2030, tầm nhìn đến 2050 
STT Nguồn Vốn Hiện trạng 

2020 

Dự báo  

2021- 2025 2026- 2030 2031-2050 

 Tổng GRDP 77,0 106,7 203,3 1.039,2 

I Nguồn trong nƣớc (1000tỷ đồng, giá TT) 35.35 65.69 119.93 525.38 

1.1 Nguồn Ngân sách NN (1000tỷ đồng, giá TT) 6.6 13.44 21.16 87.56 

 - Tỷ lệ  với GRDP (%) 8.59 10.07 8.54 5.25 

1. 2 Nguồn xã hội Hóa (1000tỷ đồng, giá TT) 28.74 52.25 98.77 437.81 

 - Tỷ lệ  với GRDP (%) 37.35 39.16 39.84 26.25 

II Nguồn nƣớc ngoài  (1000tỷ đồng, giá TT) 3.93 8.96 21.16 25.11 
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2.1. Nguồn FDI 3.93 8.96 21.16 58.38 

 - Tỷ lệ  với GRDP (%) 5.10 6.71 8.54 3.50 

2.3. Khác (1000tỷ đồng, giá TT) 0  0 0 

III Tổng vốn đầu tƣ xã hội (1000tỷ đồng) 39.28         54,69         107,01         519,62    

1.2.1.2.b. Nguồn nhân lực và các đặc điểm của nguồn nhân lực: 

Lao động (K) là nguồn lực sản xuất chính trong các hoạt động kinh tế; là yếu tố đầu vào 

ảnh hƣởng trực tiếp tới chi phí sản xuất. Nguồn lực lao động, gồm tất cả những cƣ dân trong 

vùng có khả năng lao động, gồm 3 bộ phận: (1) nhân lực chính (lực lƣợng lao động trong độ 

tuổi, có khả năng lao động; là nguồn lực lớn nhất, đảm đƣơng chủ yếu các hoạt động sản xuất 

xã hội với Nam là 18-60 tuổi, Nữ là 18-55 tuổi). (2) Nguồn nhân lực phụ (lao động ở ngoài độ 

tuổi lao động có thể tham gia vào một số các hoạt động sản xuất xã hội gồm trẻ vị thành niên 

và lao động già ở tuổi hƣu, phụ thêm với lao động chính, là nguồn dự trữ khi cần thiết có thể 

huy động) và (3) nguồn nhân lực bổ xung (lao động từ các nguồn khác sẵn sàng tham gia làm 

việc, cũng là nguồn dự trữ có thể huy động khi cần thiết). 

Quy mô và cơ cấu của nguồn Nhân lực phụ thuộc vào sự biến động của dân số (tự 

nhiên và cơ học), tỷ lệ độ tuổi, giới tính, nhân chủng và đặc điểm phân bố dân cƣ ở từng vùng. 

Chất lƣợng nguồn Nhân lực phục thuộc vào sức khỏe, học vấn, kỹ năng tay nghề, chất lƣợng 

giáo dục, các dịch vụ y tế, chăm sóc sức nâng cao sức khỏe và bình đẳng giới. Việc nâng cao 

năng lực bản thân sẽ giúp lao động có nhiều cơ hội việc làm hơn. Khi thu nhập từ việc làm 

tăng, sẽ có điều kiện cải thiện đời sống, nâng cao chất lƣợng cuộc sống. Kết quả là sẽ tăng nhu 

cầu xã hội, đồng thời tác động đến hiệu qủa sản xuất trong điều kiện năng suất lao động tăng, 

sẽ tạo ra nhiều giá trị thặng dự cho quá trình sản xuất xã hội.  

Nguồn nhân lực ở Nam Định chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn (56,42 %) tổng 

lao động, phần lớn chƣa đƣợc đào tạo chính thức về chuyên môn, kỹ năng, tay nghề; thể lực và 

tác phong công nghiệp còn yếu nên khả năng cạnh tranh chƣa cao. Sự phân bổ dàn trải chƣa 

tạo điều kiện phát huy lợi thế về việc làm và các tác động tích cực đến sự dịch chuyển từ nông 

thôn ra đô thị. Nhân lực với chủ yếu là lao động nông thôn nên cũng chƣa thích ứng với yêu 

cầu phát triển của các khu vực khác. Nguồn cung hiện nay luôn xảy ra tỉnh trạng thiếu lao động 

kỹ thuật có trình độ cao, có chuyên môn đáp ứng với các ngành Công nghiệp và dịch vụ, đặc 

biệt ở lĩnh vực công nghệ mới… Ngoài ra còn nhiều rào cản, hạn chế trong dịch chuyển lao 

động; Phần lớn lao động di cƣ gặp khó khăn về nhà ở, học tập, chữa bệnh.... ít có cơ hội tiếp 

cận với các dịch vụ xã hội cơ bản (ký túc xá, nhà trẻ, nhà văn hóa, đào tạo nghề, tham gia bảo 

hiểm xã hội). Tỉnh trạng này sẽ dẫn tới hậu quả là nguồn cung lao động luôn không đủ khả 

năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của các vùng, các khu điểm kinh tế trong Tỉnh. 

Việc Phát triển nguồn Nhân lực là một trong những yếu tố quyết định cho tăng trƣởng 

và phát triển kinh tế; Trong đó phát triển Nguồn nhân lực có chất lƣợng cao là quá trình hình 

thành lực lƣợng lao động thặng dƣ của xã hội, lực lƣợng này chính là phƣơng tiện để tạo ra giá 

trị thặng dƣ đáp ứng mƣu cầu về giá trị thặng dự của mọi nền sản xuất xã hội.  

Bảng2.8:  Dự báo nguồn nhân lực đến 2030, tầm nhìn đến 2050 
ST

T 

Chỉ tiêu Hiện trạng 

2020 

Dự báo 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2050 

1 Dân số toàn Tỉnh (ngƣời) 1.980.333 1.971.169 2.098.271 2.660.134 

2 Lao động toàn Tỉnh (ngƣời) 1.204.439 1.194.528 1.269.454 1.582.780 

- Tỷ lệ lao động/ Dân số (%) 60,82 60,6 60,5 59,5 
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3 Lao động trong các khu vực kinh tế     

3.1 Khu vực II: Công nghiêp – XD (ngƣời) 186.688 239.204 311.651 561.887 

- Tỷ lệ LD khu vực  II / Tổng LĐ (%) 15,5 20,025 24,55 35,5 

3.2 Khu vực III: Dịch vụ (ngƣời) 190.301 242.191 314.190 403.609 

- Tỷ lệ LD khu vực III / Tổng LĐ (%) 15,8 20,275 24,75 25,5 

3.3 Khu vực I : Nông nghiệp (ngƣời) 679.544 639.789 643.613 617.284 

- Tỷ lệ LD khu vực I / Tổng LĐ(%) 56,42 53,56 50,7 39 

4 Lao động chính (ngƣời) 963.551 955.623 1.015.563 1.266.224 

- Tỷ lệ lao động chính (%) 80 80 80 80 

5 Lao động phụ thuộc (ngƣời) 180.666 179.179 177.724 269.073 

- Tỷ lệ Lao động phụ thuộc (%) 15 15 14 17 

6 Thất nghiệp và mất sức (ngƣời) 60.222 59.726 76.167 47.483 

- Tỷ lệ Thất nghiệp và mất sức (%) 1,44 1,5 1.4 1,25 

1.2.1.2.c. Nhân tố tổng hợp (TFP): 

Nhân tố tổng hợp (TFP) là tổng hòa của nhiều yếu tố nhƣ khoa học và công nghệ trong 

sản xuất, trình độ và khả năng kinh doanh và các yếu tố cơ hội khác..vv. Các yếu tố này khó 

lƣợng hóa nên việc đánh giá hiệu quả  tác động của yếu tố đƣợc xác định bởi phần dƣ tăng 

thêm của sản phẩm sau khi đã loại trừ yếu tố vốn và lao động. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy 

tăng trƣởng theo chiều sâu của nền kinh tế; trong đó cơ bản nhất là Khoa học và Công nghệ; 

Khoa học và công nghệ (KHCN) là yếu tố tạo nên sự phát triển theo chiều sâu của nền 

kinh tế. Đều bắt nguồn từ trí tuệ nhƣng là 2 lĩnh vực khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau. 

Khoa học là tập hợp hiểu biết và tƣ duy khám phá thuộc tính tồn tại khách quan của tự nhiên 

và xã hội, xuất hiện qua nghiên cứu xác định các hệ kiến thức tƣơng ứng trên từng lĩnh vực cụ 

thể. Công nghệ là tập hợp các phƣơng pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ và phƣơng 

tiện để biến đổi các nguồn lực thành các sản phẩm hay dịch vụ. Giữa khoa học và công nghệ 

có sự khác nhau ở nhiều điểm nhƣ: Sự phát hiện và khả năng áp dụng; quy luật và thƣớc đo 

đóng góp; tính phổ biến và ứng dụng; sở hữu phổ biến và sở hữu riêng biệt; tính bất biến và 

tính phát triển; giá trị sử dụng đối với thời gian...vv trên cơ sở tác động thúc đẩy lẫn nhau. Khoa 

học tạo lý thuyết và phƣơng pháp cho ứng dụng;  ngƣợc lại công nghệ là cơ sở thực tiễn tổng 

quát thành nguyên lý khoa học, tạo phƣơng tiện cho khoa học có bƣớc tiến dài hơn. Khoa học 

càng gần với hoạt động sản xuất và đời sống thì việc ứng dụng, triển khai công nghệ càng 

mang tính trực tiếp nhiều hơn. 

KHCN là nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển; tạo ra công cụ mới, 

phƣơng pháp mới, vật liệu mới, khả năng mới và tăng năng suât lao động, mở rộng khả năng 

sản xuất, thúc đẩy phát triển, góp phần mở rộng khả năng huy động, phân bổ sử dụng và thay 

thế lẫn nhau các nguồn lực đầu tƣ khác (V,L) một cách có hiệu quả. Sự ra đời của các CN mới 

làm cho nền kinh tế tăng trƣởng dựa trên việc sử dụng yếu tố đầu vào một cách có hiệu quả mà 

không cần khai thác cạn kiệt tài nguyên; cũng là phƣơng tiện chính để chuyển hóa nền kinh tế 

sang phi nông nghiệp, bằng việc phát triển nhanh các ngành công nghệ cao (CNC) sử dụng lao 

động trí tuệ là điểm nổi bật. KHCN thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp cho sự phân 

công xã hội ngày càng trở nên hiệu quả và đƣa đến sự xuất hiện nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 

kinh tế mới; góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hƣớng tích cực hơn; tăng sức cạnh tranh 

hàng hóa & dịch vụ, phát triển kinh tế thị trƣờng. Đặc tính của KHCN là luôn nghiên cứu đổi 

mới (còn gọi là đổi mới sáng tạo ĐMST), với 03 loại đổi mới cơ bản: (1) đổi mới công nghệ 

trung hòa gắn với việc đạt đƣợc mức sản lƣợng cao hơn những vẫn giữ nguyên các yếu tố 
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đầu vào; (2) đổi mới công nghệ để tiết kiệm lao động hoặc tiết kiệm vốn vào để giảm chi phí 

sản xuất và (3) đổi mới công nghệ làm tăng năng lực của vốn hoặc lao động nhằm tăng năng 

xuất...vv; Việc phát triển nghiên cứu khoa học và tìm ra những công nghệ mới, tiến tiến là mƣu 

cầu của mọi nền kinh tế, là sự quan tâm của mọi thể chế chính trị xã hội. Đồng thời là một 

trong những giải pháp có tính then chốt trong chiến lƣợc phát triển nói chung. 

Ngày 31/12/2020, UBND Tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về 

chuyển đổi số Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với nhiều chỉ 

tiêu mục tiêu đƣợc đặt ra nhằm quyết tâm đƣa Tỉnh Nam Định lọt top 20 về chuyển đổi số 

quốc gia; hình thành các cơ chế, chính sách để kinh tế số đóng góp quan trọng vào GRDP của 

Tỉnh; thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ đô thị thông minh và xã hội số của Tỉnh theo hƣớng 

bền vững. Đến năm 2025 Kinh tế số chiếm 10% GRDP của Tỉnh; đến năm 2030, kinh 

tế số chiếm tối thiểu 15% đến 20% GRDP. Đây là động thái quan trọng trong việc áp 

dụng công nghệ mới vào sự nghiệp phát triển Tỉnh; 

Trong thời gian tới, Tỉnh Nam Định đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu 

của cuộc CMCN lần thứ tƣ vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, nhất là một số ngành, 

lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng lợi thế của Tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức KHCN 

trong và ngoài nƣớc để triển khai các nhiệm vụ KHCN phục vụ phát triển các ngành kinh tế 

đặc biệt là nông nghiệp gắn với CN chế biến. Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, 

đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ, tăng cƣờng tiềm lực KHCN. Với phƣơng châm lấy KHCN 

và ĐMST là động lực quan trọng để phát triển lực lƣợng sản xuất, nâng cao năng suất, chất 

lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi 

trƣờng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Tỉnh Nam Định ổn định, phát triển bền vững. 

Đầu tƣ phát triển tiềm lực KH&CN của Tỉnh đạt trình độ trung bình chung của cả nƣớc, nâng 

cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại để ứng dụng có hiệu quả trong 

sản xuất và đời sống với một số lĩnh vực ƣu tiên: Nông nghiệp UDCNC, CN chế biến, … Trên 

50% số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với ứng dụng và đổi mới 

công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất, chất lƣợng sản phẩm và tạo ra sản phẩm trong các 

doanh nghiệp. Bảo hộ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nƣớc từ 20 đối tƣợng 

trở lên các sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù và sản phẩm làng nghề mang 

địa danh của địa phƣơng. Hình thành 1 - 2 cơ sở ƣơm tạo công nghệ, ƣơm tạo doanh nghiệp 

KH&CN và Hỗ trợ 3 - 5 dự án khởi nghiệp ĐMST và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST,... 

Trình độ và khả năng kinh doanh và các yếu tố cơ hội khác…vv: Những nhân tố này 

liên quan đến tổ chức nhân lực của hệ thống quản lý; chiến lƣợc thực hiện sản xuất kinh doanh, 

cơ chế chính sách phát triển và các cơ hội nội sinh hoặc ngoại ứng khác ..vv, ảnh hƣởng trực 

tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh xã hội; 

1.2.1.2.d. Chi tiêu của người dân.  

Từ đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hƣởng đến kinh 

tế - xã hội của Tỉnh Nam Định, một số ngành nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh bị ảnh hƣởng; 

thu nhập của ngƣời lao động giảm sút so với các thời điểm trƣớc; lĩnh vực công nghiệp xảy ra 

tỉnh trạng thiếu, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh; hàng hóa tồn kho nhiều gây tỉnh trạng ứ đọng, tăng chi phí và gây khó khăn 

trong việc bảo quản. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tạm dừng; các doanh nghiệp 
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hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách chỉ hoạt động cầm chừng… 

Tuy nhiên vào cuối năm 2021, dịch Covid-19 từng bƣớc đƣợc kiểm soát, hầu hết các 

hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ đƣợc phép hoạt động trở lại. Hoạt động thƣơng mại 

và dịch vụ quý IV tiếp tục xu hƣớng tăng. Hoạt động thƣơng mại đƣợc duy trì ổn định, không 

có hiện tƣợng đứt gãy, đình trệ trong lƣu thông hàng hóa. Một số doanh nghiệp kinh doanh 

thƣơng mại đang triển khai nhiều chƣơng trình ƣu đãi, khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu 

mua sắm, thu hút ngƣời tiêu dùng và giá cả các mặt hàng tƣơng đối ổn định, phù hợp với thu 

nhập của số đông ngƣời tiêu dùng nên sức mua tăng, làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2021 ƣớc tăng 12% so với năm 2020. Đảm bảo cân đối cung, 

cầu hàng hóa thiết yếu; hoạt động thƣơng mại dịch vụ diễn ra thông suốt, thị trƣờng ổn định, 

đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Dự kiến đến năm 2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch 

vụ tăng trung bình 11-12 %/năm, đạt mức 81,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2025, và duy trì mức 

tăng trƣởng cao 13-15 % giai đoạn 2026-2030, ƣớc đạt 130 nghìn tỷ đồng vào năm 2030 do 

thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng lên và đời sống ngƣời dân đƣợc cải thiện rõ rệt, sau đó tăng 

trƣởng đến năm 2050 ở mức trên 10 % do thu nhập dần dần hƣớng đến tính bền vững. 

Bảng 2.9: Dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, chi tiêu người dân của Tỉnh đến 2050 

Chỉ số 
Hiện trạng 

2021 

Dự báo 

2025 2030 2040 2050 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (tỷ đồng) 52.739 81.514 140.477 405.488 1.170.445 

Tốc độ tăng trƣởng 12% 11-12% 11-12% 12-13% 12-13% 

Chi tiêu bình quân hộ/1 tháng (triệu đồng) 3,24 5,10 8,79 25,36 73,20 

1.2.1.2.e. Chi tiêu đầu tư của chính phủ cho những dịch vụ công cộng.  

Đây là việc phân phối lại thu nhập của Chính phủ nhằm cung cấp các dịch vụ công cộng 

xã hội nhƣ giao thông, năng lƣợng, nƣớc sạch, các dịch vụ Y tế, Giáo dục và các công trình cơ sở 

hạ tầng kinh tế công cộng khác… vv. Nguồn chi này chủ yếu bằng vốn NSNN đƣợc tích luỹ bởi 

nguồn thu thuế, lệ phí từ đất đai và các lệ phí khác..vv. Chi tiêu này là hoạt động đầu tƣ của nhà 

nƣớc thông qua các chƣơng trình, dự án cụ thể ở nhiều lĩnh vực và có tác dụng làm tăng tổng cầu 

của nền kinh tế thúc đẩy sức mua của thị trƣờng, kích thích tổng cung dịch chuyển tăng; gia tăng 

vốn vật chất hiện có nhƣ giá trị đất đai, chất lƣợng của nguồn nhân lực và phúc lợi xã hội..vv. 

Đặc điểm của chi tiêu này là tiến độ chậm, giải ngân chậm, việc đƣa dự án vào khai thác sử dụng 

chậm; và còn phụ thuộc vào chính sách ƣu tiên phát triển của nhà nƣớc đối với vùng, miền.   

Giai đoạn 2011-2020 cán cân thu chi ngân sách nhà nƣớc của Tỉnh Nam Định đã có 

những chuyển biến tích cực; đạt 23,25 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2010 và đóng 

góp 3,4% trong tổng thu ngân sách của toàn vùng ĐBSH; Chi ngân sách năm 2020 của Tỉnh là 

22,99 nghìn tỷ đồng; bao gồm việc tăng chi tiêu công nhằm hạn chế tác động của cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu. Chi đầu tƣ có xu hƣớng tăng dần từ khoảng 22% tổng chi NSNN trong 

giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 27% trong giai đoạn 2016-2020. Tốc độ tăng chi cho đầu tƣ 

phát triển cao hơn so với độ tăng chi thƣờng xuyên. Điều đó cho thấy nỗ lực của Tỉnh trong việc 

tập trung nguồn lực cho đầu tƣ phát triển. Đồng thời, trong những năm qua, số thu từ tiền sử 

dụng đất tăng nhanh cũng bổ sung nguồn lực cho địa phƣơng trong đầu tƣ kết cấu hạ tầng. Tuy 

nhiên, tốc độ tăng chi đầu tƣ phát triển trong năm 2019 – 2020 có xu hƣớng giảm mạnh so với 

giai đoạn trƣớc đây và có thể ảnh hƣởng đến tốc độ tăng trƣởng kinh tế trong giai đoạn tới. 

Các khoản chi đầu tƣ phát triển lớn ngoài cho kết cấu hạ tầng giao thông là chi cho giáo 
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dục và dạy nghề, chi y tế, dân số và gia đình. Cơ cấu chi NSNN đã đƣợc tập trung theo hƣớng 

đầu tƣ cho con ngƣời, thực hiện cải cách tiền lƣơng, các chính sách an sinh xã hội. Trong tổng 

chi NSĐP đã có sự ƣu tiên cho một số ngành, lĩnh vực. Chi cho giáo dục đào tạo, dạy nghề 

chiếm khoảng 23,6% chi thƣờng xuyên, đáp ứng đủ các nhiệm vụ chi do các cấp có thẩm quyền 

ban hành. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học đƣợc tiếp tục trang bị đồng bộ theo hƣớng chuẩn hóa, 

hiện đại hóa và đƣợc điều chỉnh phù hợp với thực tế từng cấp học. Công tác xây dựng trƣờng 

chuẩn quốc gia đƣợc quan tâm đầu tƣ đã góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục. Số lƣợng 

trƣờng chuẩn tăng cao, đến năm 2020 đã có 78% trƣờng công lập đạt chuẩn quốc gia. 

Bảng2.10: Dự báo chi tiêu chính phủ đến 2030 và 2050 
ST

T 

Chỉ tiêu dự báo Hiện trang 

2020 

Dự báo 

2025 2030 2050 

1 Tổng quy mô GRDP (giá hiện hành) nghìn tỷ đồng 77.0 106.7 203.3 1,039.2 

2 Tỷ lệ thu ngân sách NN theo GRDP (%) 10 10% 10% 10% 

3  Tỷ lệ chi NSNN cho các dịch vụ công công xã hội  34,80% 37,65% 40,50% 32-33 % 

4  Chi đầu tƣ cho các dịch vụ công cộng xã hội 19,92% 20,96% 22% 16 -17 % 

Dự báo trong thời gian tới, do nhu cầu đầu tƣ phát triển, dự kiến tổng chi ngân sách cho 

các dịch vụ công xã hội sẽ tăng lên 40% giai đoạn 2021-2030 và giảm dần xuống còn 32 % do 

xã hội hóa dần các dịch vụ công đến năm 2050. Chi đầu tƣ cho dịch vụ công cộng xã hội tăng 

dần lên 22% giai đoạn 2021-2030 và giảm dần còn 17% giai đoạn 2031-2050 do sự mở rộng 

quy mô của GRDP đạt đến mức phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với xu thế phát triển 

chung của cả nƣớc. 

1.2.1.2.h. Hoạt động đầu tư của các thành phần kinh tế khác: 

Là hoạt động đầu tƣ của các thành phần kinh tế ngoài nhà nƣớc; đặc điểm của chi tiêu 

này là tiến độ nhanh, giải ngân nhanh, việc đƣa dự án vào khai thác sử dụng nhanh hơn; chi 

tiêu đầu tƣ này đƣợc kích thích bởi chi tiêu chính phủ cho các dịch vụ công cộng và chính 

sách thu hút ƣu tiên của nhà nƣớc; vừa làm tăng tổng cầu của nền kinh tế, thúc đẩy sức mua 

của thị trƣờng, đồng thời cũng làm tăng tổng cung thông qua việc gia tăng vốn vật chất hiện 

có nên kích thích tổng cung dịch chuyển tăng, tạo điều kiện cho tăng trƣởng kinh tế. Ngoài ra 

chi tiêu này cũng làm gia tăng giá trị của các nguồn lực nhƣ địa tô đất đai, chất lƣợng của 

nguồn nhân lực và phúc lợi xã hội.. Với những lợi điểm nhƣ vậy hoạt động chi tiêu này trở 

nên hết sức quan trọng đối với sự tăng trƣởng và phát triển của nền kinh tế; việc xã hội hoá 

đầu tƣ sẽ làm tăng nhanh cầu đầu tƣ tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển nhanh.   

Hoạt động đầu tƣ xã hội của Tỉnh Nam Định ngày càng có những tín hiệu tích cực; giai 

đoạn 2015-2020, tổng vốn đầu tƣ xã hội tăng gấp 1,9 lần giai đoạn trƣớc. Giả thiết tốc độ tăng 

trƣởng giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5 %/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8,5 %. Tỷ trọng 

vốn đầu tƣ xã hội so với GRDP giảm dần giai đoạn về 21,84 % đến năm 2030 và 13,26 % ở 

2050 do GRDP tăng lên đáng kể về quy mô. Hiệu quả đầu tƣ công không ngừng nâng cao, cụ 

thể ICOR giai đoạn 2021- 2025 đạt 5,5 và giai đoạn 2025- 2030 đạt 4,38 %. 

Bảng 2.1: Dự báo tổng đầu tư xã hội đến 2030 và 2050 
ST

T 

Chỉ tiêu dự báo Hiện trang 

2020 

Dự báo 

2025 2030 2050 

1 Tổng quy mô GRDP (1000 tỷ đồng) giá HH 77.0 106.7 203.3 1.039.2 

2 Tổng vốn đầu tƣ xã hội(1000 tỷ đồng) giá HH 39.28 54.69 107.01 519.62 

 Tỷ lệ tổng đầu tƣ xã hội theo GRDP (%) 51.04 55.94 56.91 40.46 
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3 Nguồn vốn Nhà nƣớc(1000 tỷ đồng) giá HH 5,18 6,42 11,54 50,09 

 Tỷ lệ nguồn nhà nƣớc/ tổng vốn (%) 29,97 25,68 25,30 23,99 

4 Vốn ngoài nhà nƣớc (1000 tỷ đồng) giá HH 32.67 61.21 119.93 462.92 

 - Nguồn trong nƣớc (%) 87.98 85.37 82.35 94.58 

 - Nguồn nƣớc ngoài (%) 12.02 14.63 17.65 5.42 

1.2.1.2.i. Chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu: 

Chi tiêu qua hoạt động Xuất nhập khẩu (NX = X-N) là chi phí cho chênh lệch giữa kim 

ngạch xuất (X) và nhập khẩu (N), tức là chi phí ròng phải bỏ ra cho quan hệ thƣơng mại quốc 

tế (NX).  

Đến năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh Nam Định đạt 2.092,9 triệu USD, 

tăng gấp 8,2 lần so với kim ngạch xuất khẩu năm 2010, tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 

23,4%/năm. 

 Các sản phẩm xuất khẩu chính của Nam Định đến từ các ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo trọng điểm với các mặt hàng gia công nhƣ hàng may mặc; túi xách, giày dép; gỗ và sản 

phẩm gỗ. Trong đó mặt hàng may mặc và giày dép chiếm tới 87,7% tổng kim ngạch xuất khẩu 

năm 2019. Mặt hàng túi xách, giày dép chỉ mới bắt đầu xuất khẩu từ năm 2018 nhƣng trong ba 

năm đã đạt 905 triệu USD, vƣơn lên thành mặt hàng xuất khẩu thứ hai chỉ sau hàng may mặc. 

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tỷ trọng dƣới 2% tổng kim ngạch xuất khẩu nhƣng đây là 

ngành có tốc độ tăng trƣởng nhanh, đạt 20,6%/năm, là mức cao so với các mặt hàng khác. Có 

thể thấy, Tỉnh đã dần bắt kịp với xu hƣớng chung của cả nƣớc trong việc tận dụng đƣợc cơ hội 

từ hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới (EVFTA, 

CPTPP…), tăng cƣờng xuất khẩu, đặc biệt là các ngành hàng dệt may, da giày… là những 

ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Tỉnh và là sản phẩm đƣợc hƣởng lợi nhất khi các hiệp định 

thƣơng mại thế hệ mới có hiệu lực.  

Tổng chi cho hoạt động xuất nhập khẩu ở giai đoạn 2021-2030 và 2030-2050 đƣợc dự 

báo nhƣ sau: 

Bảng2.12: Dự báo hoạt động xuất nhập khẩu Nam Định đến 2030 và 2050 
ST

T 

Chỉ tiêu dự báo Hiện trang 

2021  

Dự báo (USD) 

2025 2030 2050 

1 Tổng quy mô GRDP (triệu USD)  4,985.89 5,541.10 9,555.78 16,678.6 

2 Tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu (X triệu USD) 1,184.35 2,709.51 6,742.12 12,177.0 

- Tỷ lệ nhập khẩu trên tổng GRDP 23.75 48.90 70.56 73.01 

3 Tổng giá trị kim ngạnh xuất khẩu (NX triệu USD) 2,093 4,000 7,000 15,000 

- Tỷ lệ nhập khẩu trên Tổng GRDP 41.98 72.19 73.25 89.94 

4 Chênh lệch Xuất và nhập khẩu (X-N) X triệu USD 909 1,290 258 2,823 

- Tỷ lệ (X-N) trên Tổng GRDP 18.22 23.29 2.70 16.93 

1.2.1.2.j. Những vấn đề về văn hoá xã hội. 

Những vấn đề văn hoá xã hội là yếu tố phi kinh tế liên quan gián tiếp đến tăng trƣởng 

kinh tế. Đặc điểm địa lý tự nhiên và lịch sử xã hội của Nam Định đã tạo nên một vị thế và sắc 

thái văn hoá riêng; là nơi hội tụ, sinh sống từ lâu đời của nhiều tầng lớp nhân dân nên có một 

kho tàng di sản văn hoá đặc sắc. Có nhiều yếu tố liên quan từ vấn đề này, nhƣng quy hoạch chỉ 

khảo sát những yếu tố cơ bản nhƣ: Di sản văn hoá, đặc điểm dân tộc, tôn giáo, sự tham gia của 

cộng đồng nhƣ sau:  

Di sản văn hóa vật thể: Hiện nay toàn Tỉnh có 1.360 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có: 
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02 di tích quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 301 di tích cấp Tỉnh và 970 di tích trong 

danh mục kiểm kê. Bảo tàng Tỉnh đang trƣng bày bảo quản hơn 25.000 tài liệu, hiện vật, trong 

đó có 04 nhóm bảo vật quốc gia;  

Di sản văn hóa phi vật thể: Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của Nam Định rất đa dạng 

ở nhiều loại hình, từ lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền 

thống đến phong tục, tập quán xã hội và tín ngƣỡng, tri thức dân gian. Đến nay, Tỉnh có 01 di 

sản đƣợc UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

(Thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt); 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia: lễ hội Phủ Dầy (Vụ Bản), lễ hội Đền Trần (TP Nam Định), lễ hội Chùa Keo Hành Thiện 

(Xuân Trƣờng), lễ hội Chùa Đại Bi (Nam Trực), nghề sơn mài Cát Đằng (Ý Yên), lễ hội Đền 

Chùa Linh Quang  (Trực Ninh), nghi lễ Chầu văn của ngƣời Việt tại Nam Định, nghệ thuật hát 

Ca trù; thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ của ngƣời Việt; Lễ hội Đức Thánh Tổ Xá (Ý 

Yên). 

Những di sản văn hoá này đƣợc hình thành với một quá trình lịch sử lâu đời và luôn gắn 

với sự phát triển dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc; do vậy giá trị của nó có sức hút rất lớn 

đối với phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng; nên cần phải bảo tồn và khai thác vào 

mục tiêu phát triển kinh tế theo phƣơng châm: lấy di sản làm nguồn lực để phát triển kinh tế, 

lấy hiệu quả của phát triển kinh tế để bảo tồn di sản văn hoá. Bảo tồn di sản là bảo tồn nhân văn 

(tức là bảo tồn con ngƣời). Vì vậy rất có giá trị cho giáo dục nâng cao nhận thức của xã hội để 

tác động trở lại đối với tinh thần và trình độ của lực lƣợng lao động. Đặc điểm của các di sản 

này là dễ bị xâm thực và mai một trƣớc các yếu tố phát triển, sự tồn tại của các di sản này luôn 

tiềm tàng mâu thuẫn với các mục tiêu phát triển do đó phát triển kinh tế trên cơ sở bảo tồn di 

sản văn hoá là vấn đề cần phải quan tâm.  

Vấn đề dân tộc, tôn giáo: ở Nam định ngoài ngƣời Kinh, còn có 1932 ngƣời Thái 

(0,097%), 690 ngƣời Tày (0,034%) và 436 ngƣời Mƣờng (0,022%); 154 ngƣời Hoa 

(0,0078%). Có 65% dân số theo phật giáo, số còn lại là Công giáo (Chính thống giáo và Tin 

lành); với đặc điểm đa tôn giáo nhƣ vậy sẽ có ảnh hƣởng rất lớn đến tăng trƣởng kinh tế; bởi sự 

đa tôn giáo này luôn ảnh hƣởng đến tính đồng thuận xã hội, từ đó ảnh hƣởng đến tăng trƣởng. 

Các dân tộc ở ĐBSH nói chung, Nam Định nói riêng vừa có tập quán theo đạo phái; vừa có tín 

ngƣỡng thì khá đa dạng, chủ yếu là đa thần giáo. Do ảnh hƣởng của tƣ duy nông nghiệp, bên 

cạnh việc thờ cúng tổ tiên, còn thờ cúng trời đất, đạo mẫu, thánh nhân... bằng các nghi thức 

khác nhau. Từ khi đất nƣớc thực hiện đổi mới đến nay, do mở cửa giao lƣu văn hóa, một số tôn 

giáo khác đƣợc du nhập vào Nam Định; tuy nhiên số lƣợng theo các tôn giáo mới trên tổng số 

dân không nhiều, tính đến 30/6/2021 toàn Tỉnh có khoảng 30.330 ngƣời theo tôn giáo mới. 

Cho dù có nhiều dân tộc, tôn giáo có văn hoá và lối sống riêng, triết lý tƣ tƣởng riêng, ý thức hệ 

xã hội riêng nhƣng tính đồng thuận giữa các tôn giáo và sự hoà hợp giữa các dân tộc khá cao; 

Đây là nhân tố tích cực để tăng trƣởng và phát triển kinh tế xã hội Tỉnh; 

1.2.1.2.k. Thể chế chính trị, kinh tế, xã hội và các chính sách Nhà nước: 

Thể chế chính trị, kinh tế, xã hội có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế; Bởi nó 

tạo dựng hành lang pháp lý và môi trƣờng xã hội cho phát triển. Thể chế biểu hiện là một lực 

lƣợng đại diện cho ý chí của cộng đồng, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế, chính trị và 

xã hội theo lợi ích của cộng đồng đặt ra. Thể chế đƣợc thể hiện thông qua các dự kiến mục tiêu 
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phát triển, các nguyên tắc tổ chức quản lý kinh tế xã hội, hệ thống luật pháp, các chế độ chính 

sách, các công cụ và bộ máy tổ chức thực hiện. 

 Một thể chế chính trị, xã hội ổn định và mềm dẻo sẽ tạo điều kiện để đổi mới liên tục 

cơ cấu và công nghệ sản xuất phù hợp với những điều kiện thực tế, tạo ra tốc độ tăng trƣởng 

và phát triển nhanh chóng. Ngƣợc lại một thể chế không phù hợp sẽ gây ra cản trở, mất ổn 

định, thậm chí đi đến cho phá vỡ những quan hệ cơ bản làm cho nền kinh tế đi vào tỉnh trạng 

suy thoái, khủng hoảng trầm trọng hoặc gây ra những xung đột chính trị, xã hội.  

Một thể chế phù hợp với sự phát triển hiện đại, phải mang những đặc trƣng: Có tính 

năng động, nhạy cảm và mềm dẻo luôn thích nghi đƣợc với những biến đổi phức tạp do tình 

hình trong nƣớc và quốc tế xảy ra; Bảo đảm sự ổn định, khắc phục đƣợc những mâu thuẫn và 

xung đột có thể xảy ra trong quá trình phát triển; tạo điều kiện cho nền kinh tế mở một sự hoạt 

động có hiệu quả, nhằm tranh thủ vốn và công nghệ tiên tiến của thế giới; Tạo đƣợc đội ngũ 

có năng lực quản lý, có trình độ, kích thích nguồn lực vật chất trong nƣớc hƣớng vào mục tiêu 

phát triển. 

Yếu tố thể chế tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trƣởng kinh tế, tức là tạo các điều kiện thuận 

lợi để hƣớng hoạt động theo mục tiêu có lợi và hạn chế các mặt bất lợi, nên rất quan trọng cho 

sự nghiệp tăng trƣởng và phát triển kinh tế. Các chính sách nhà nƣớc là công cụ trực tiếp để 

điều phối các hoạt động phát triển kinh tế, chính sách sẽ tạo hành lang cụ thể và đƣờng hƣớng 

cho sự phát triển nên nó có thể tạo điều kiện thúc đẩy hoặc kìm hãm phát triển. Việc vận dụng 

chính sách ở mỗi vùng, mỗi địa phƣơng có thể khác nhau và có thể tạo ra nhiều khe hở, do 

vậy chính sách cần phải mang tính phổ biến, linh hoạt và cụ thể, tạo điều kiện cho việc vận 

dụng và thích ứng cao đối với địa phƣơng; 

1.2.1.3. Dự báo khả năng đô thị hóa và vai trò của đô thị đối với tăng trưởng kinh tế; 

1.2.1.3.a. Dự báo khả năng đô thị hóa: 

Đô thị hóa là quá trình hình thành mới hoặc mở rộng quy mô của đô thị đã có sẵn nhằm 

đáp ứng tính chất và vai trò chức năng của nó trong sự phân công của cấu trúc quản lý xã hội 

và hệ thống đô thị mà nó trực thuộc. Đô thị hóa cũng là quá trình chuyển hóa mô hình kinh tế - 

xã hội từ nông thôn lên thành thị. Tiêu chí để đánh giá qúa trình đô thị hóa là mức độ (%) và 

tốc độ đô thị hóa (%). Đô thị hóa là hiện tƣợng chuyển hóa kinh tế xã hội phổ biến diễn ra ở 

mọi quốc gia trên thế giới. Đối với các nƣớc phát triển thƣờng có dân số thành thị chiếm 

khoảng ≥ 80% tổng dân số, nhƣng đô thị hóa chậm (tăng trƣởng khoảng 1-2%/năm); Các nƣớc 

đang phát triển có dân số thành thị chiếm khoảng 30- 40% trên tổng dân số nhƣng đô thị hóa 

rất nhanh 3-10%/ năm.   

Đặc điểm chung của đô thị hóa là tập hợp của nhiều quá trình chuyển hóa, trong đó cơ 

bản nhƣ: (1) Sự điều chỉnh ranh giới xây dựng và ranh giới hành chính (nếu cần); (2) Sự 

chuyển hóa chức năng dân cƣ và dịch cƣ; (3) Sự kích thích dịch cƣ đến các khu vực đô thị hóa 

bởi sức hút kỳ vọng về thu nhập và các lợi ích khác ở khu vực đô thị hóa. (4) Sự chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hƣớng tùy theo tính chất của đô thị và (5) Sự hình thành quy luật phân bố 

dân cƣ mới và phát triển loại hình thái cƣ trú mới. Quy luật phân bố dân cƣ đô thị phụ thuộc 

vào tính chất và vai trò chức năng của đô thị. Hình thái cƣ trú phụ thuộc vào quy luật phân bố 

dân cƣ trong đô thị. Quy luật phân bố dân cƣ và hình thái cƣ trú là vấn đề phức tạp ảnh hƣởng 

đến không gian kiến trúc cảnh quan môi trƣờng đô thị và ảnh hƣởng đến sự phát triển bền 
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vững của đô thị.      

Đô thị hóa ở một vùng thƣờng đƣợc diễn tiến trong một khoảng thời gian nào đó 

(thƣờng là từ 5-10 năm và có thể tới 20 năm) phụ thuộc vào hình thái đô thị hóa vùng đó, diễn 

tiến này có thể khái quát bởi các giai đoạn nhƣ sau: Thời kỳ tiền đô thị hóa (thời kỳ chuẩn bị, 

tạo động lực và hạ tầng lập thị); Thời kỳ tăng trƣởng (Là thời kỳ tập trung cao độ việc xây 

dựng và phát triển theo chiều rộng đô thị) và Thời kỳ phát triển và ổn định (thời kỳ xây dựng 

hoàn thiện và phát triển theo chiều sâu của đô thị). Ở mỗi thời kỳ đều có những mặt trái liên 

quan đến thất nghiệp, bất bình đẳng và hình thành những khu vực kinh tế phi chính thức gây 

tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trƣờng và tệ nạn xã hội…vv  

Đô thị hóa ở Nam Định đã diễn tiến trong thời gian khá dài, nhƣng do các điều kiện 

nguồn lực còn hạn chế nên tốc độ đô thị hóa chậm; hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ. Đến nay, 

toàn Tỉnh đã phát triển 17 đô thị (1 thành phố Nam Định là đô thị loại I và 1 thị trấn là đô thị 

loại IV, 15 thị trấn là đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,3%, thấp hơn so với tỷ lệ đô thị hóa 

toàn quốc (33,8%). Khu vực có tốc độ đô thị hoá cao là khu vực có nhiều đô thị quan trọng của 

Tỉnh, dọc theo QL21, QL10 - đây là trục động lực phát triển chính của Tỉnh Nam Định. Bao 

gồm các đô thị có mật độ theo thứ tự là thành phố Nam Định, thị trấn Cổ Lễ, Xuân Trƣờng, Quất 

Lâm, Rạng Đông, Quỹ Nhất.. Các đô thị trên địa bàn Tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu 

đƣợc phân bố dải đều, phát triển còn mang tính tự phát từ các cụm điểm dân cƣ nông thôn, bám 

theo các trục quốc lộ, Tỉnh lộ và huyện lộ; Mật độ phân bố 10,2 đô thị/1000km
2
 (mật độ này là 

khá dày; trung bình mỗi huyện là từ 2-3 đô thị /huyện); phân bố với cự ly trung bình khoảng 15-

20km/đô thị; đặc biệt ở khu vực các huyện Xuân trƣờng, Giao thủy, Trực ninh các đô thị (thị 

trấn) chỉ cách nhau khoảng từ 5-7 km. Cấu trúc các đô thị phần lớn theo hƣớng phát triển hƣớng 

tâm với 1 trung tâm lớn (Big Centr) và các trung tâm này thƣờng là giao lộ giao thông liên vùng 

nên khi phát triển quy mô sẽ rất ảnh hƣởng đến chất lƣợng đô thị (sinh thái, dịch vụ, di chuyển). 

Phần lớn các đô thị trong Tỉnh đƣợc hình thành và phát triển chủ yếu dựa trên cơ sở chức năng 

hành chính và mức độ tập trung dân cƣ trên địa bàn mà nên; trong đó ít có sự nghiên cứu sâu về 

tính chất tiền đề và động lực hình thành chuyên ngành (nhƣ CN, Du lịch và Dịch vụ) làm nền 

tảng hình thành và phát triển; điều này cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng còn thấp nên sức 

hút của đô thị chƣa cao; ảnh hƣởng tới tốc độ đô thị hoá và quy mô phát triển đô thị. 

Hiện tại ngoài thành phố Nam Định có quy mô dân số tƣơng khá lớn (hơn 23 vạn dân), 

đƣợc quy hoạch bài bản và xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ khá tốt; đây là tiêu biểu cho diện 

mạo về đô thị của Tỉnh; còn lại các thị trấn phần lớn là quy mô nhỏ, sức phát triển kém, hệ thống 

giao thông giản đơn, chất lƣợng thấp vì vậy đô thị không có chiều sâu, không hình thành mạng 

đƣờng đô thị cụ thể, điều này đã hạn chế và cản trở phát triển bản thân đô thị, không tạo ra hình 

thái đô thị rõ rệt. Từ năm 2010 đến nay với sự quan tâm xây dựng hạ tầng theo hƣớng đồng bộ, 

mức độ tăng trƣởng đô thị đạt khoảng …%năm. Đặc biệt, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Tại 

các đô thị đã xuất hiện nhiều nhà là cao tầng, nhiều công trình kiến trúc mang những sắc thái 

riêng, không còn nhà tạm, nhà kém kiên cố. Hạ tầng dịch vụ đô thị ngày càng đƣợc hoàn chỉnh, 

đồng bộ và hiện đại.  

Các định hƣớng lớn tạo đột phá phát triển Tỉnh đến 2030 (mục 1.5); với định hƣớng phát  

triển kinh tế Đô thị - Công nghiệp - Dịch vụ dựa trên tập trung đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng 

tại các khu vực trọng điểm (đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ) và đặc biệt là 
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phát triển 3 trung tâm đô thị lớn (TP Nam Định, đô thị Cao Bồ, đô thị Rạng Đông – Thịnh 

Long)…cùng với việc xây dựng các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh 

tế nhƣ đƣờng cao tốc Ninh Bình – Nam Định –Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, đƣờng 

trục phát triển TP Nam Định - Giao Thủy, đƣờng trục phát triển Cao Bồ - Rạng Đông; Khu kinh 

tế biển Ninh Cơ, cải tạo nâng cấp QL10,QL21,QL21B,QL38B… kết nối liên vùng để tăng 

cƣờng giao lƣu và phát triển kinh tế, xã hội với các Tỉnh trong vùng...những động thái này sẽ là 

tiền đề kích thích lớn cho đô thị hóa trong diện rộng trong Tỉnh; 

Dự báo đến 2030 toàn Tỉnh có số lƣợng 23 đô thị, trong đó, sẽ có 02 Thành phố (Nam 

Định là thành phố Tỉnh lỵ, đô thị loại I; Rạng Đông là thị xã thuộc Tỉnh, phấn đấu là đô thị loại 

III) và 10 đô thị loại IV; 11 đô thị loại V (theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc đến 2030) 

Bảng 2.13: Dự báo hệ thống và phân cấp đô thị đến 2030 và 2050 

STT 
Tên đơn vị hành 

chính 

Tỉnh chất, chức năng 

  

Hiện 

Trạng 

2020 

Cấp đô thị 

2021-

2025 
2026-2030 2031-2050 

I Thành phố Nam Định          

1 TP Nam Định Tỉnh lỵ; TT kinh tế, VHXH Tỉnh. Vùng DDBSH. I I I mở ra Mỹ Lộc I mở ra Mỹ Lộc 

II Các đô thị  H. Mỹ Lộc          

2 TT Mỹ Lộc Huyện lỵ, TT hành chính, kinh tế, xã hội V V - - 

III H. Hải Hậu          

3 TT Thịnh Long TT kinh tế, văn hóa – xã hội; & du lịch biển IV IV 
III (Ghép với 

TT Rạng  ông) 

II (Ghép với TT 

Rạng Đông) 

4 TT Yên Định Huyện lỵ,: hành chính – KT văn hóa – xã hội. V IV IV IV 

7 Thị trấn Cồn Trung tâm kinh tế, văn hóa V V V V 

IV H. Nghĩa Hƣng          

8 TT Rạng Đông TT kinh tế, văn hóa – xã hội ; CN & du lịch biển V IV 
III (Ghép với 

Thịnh Long) 

II (Ghép với TT 

Thịnh Long) 

9 TT Liễu Đề Huyện lỵ,  TT kinh tế -  văn hóa – xã hội, V V V IV 

10 TT Quỹ Nhất TT kinh tế - văn hóa – xã hội của huyện. V V V IV 

11 TT Nghĩa Minh Trung tâm kinh tế, văn hóa - - V V 

V H. Giao Thủy          

12 TT Quất Lâm TT kinh tế - văn hóa – xã hội  & Du lịch biển V IV IV IV 

13 TT Ngô Đồng Huyện lỵ, TT  kinh tế - văn hóa – xã hội V V V III(Đô thị Đại 

Đồng 14 ĐT Đại Đồng Trung tâm kinh tế, văn hóa - V V 

VI H. Trực Ninh          

15 TT Cổ Lễ Huyện lỵ, hành chính – kinh tế,  văn hóa, xã hội V V IV IV 

16 TT Cát Thành TT  kinh tế, văn hóa – xã hội V V V V 

17 TT Ninh Cƣờng TT kinh tế, văn hóa – xã hội  V V V V 

VII H. Xuân Trƣờng          

19 TT Xuân Trƣờng Huyện lỵ, TT chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội V V IV IV 

20 TT Xuân Ninh Trung tâm kinh tế, văn hóa - V V V 

21 TT Xuân Hồng Trung tâm kinh tế, văn hóa - - V V 

VIII H. Ý Yên          

22 TT Lâm Huyện lỵ, TT kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội V V 
IV  (Đô thị Cao 

Bồ) 

II (Đô thị Cao 

Bồ) 
23 ĐTM 4 xã Trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện - V 

24 ĐT Bo Yên Chính Trung tâm kinh tế, văn hóa - - 

IX H. Vụ Bản          

25 TT Gôi Huyện lỵ. TT kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội V V V IV 

26 ĐTT rung Thành Trung tâm kinh tế, văn hóa - V V V 

X H Trực Ninh         
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27 TT Nam Giang Huyện lỵ, TT kinh tế - văn hóa –của huyện. V V V IV 

 Tổng số 17 21 23 23 

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 25%; đến 2030 là 32% và định hƣớng 

đến năm 2050 là 70%. Đặc biệt, xây dựng thành phố Nam Định mở rộng trở thành đô thị loại I là 

thành phố trực thuộc Tỉnh; đô thị Rạng Đông – Thịnh Long, đạt tiêu chí đô thị loại III - là thị xã 

trực thuộc Tỉnh vào trƣớc năm 2030.  

Quá trình đô thị hóa đối với các đô thị mới hình thành gồm 3 giai đoạn: (1) Thời kỳ tiền 

đô thị hóa;(2)Thời kỳ tăng trƣởng và phát triển chiều rộng (3) Thời kỳ phát triển chiều sâu và ổn 

định; đối với các đô thị đã có sẵn, đô thị hóa sẽ diễn tiến theo 2 thời kỳ (2) &(3); 

Bảng 2.14: Dự báo mức độ đô thị hóa Tỉnh Nam Định đên 2030 và 2050 
STT Chỉ tiêu Hiện trạng  

2020 

Dự báo mức độ đô thị hóa 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2050 

1 Mức độ đô thị hóa 20,30% 25% 32% 70% 

2 Tốc độ đô thị hóa/năm 3% 4,63% 5,60% 5,93% 

1.2.1.3.a. Vai trò của đô thị hóa và kinh tế đô thị đối với phát triển Tỉnh: 

Đô thị hóa với các đặc trƣng của nó là sự tập trung cao các yếu tố nhƣ vốn, lao động, 

các dịch vụ công nghệ kỹ thuật, khả năng kinh doanh của của các cá thể và tổ chức kinh tế 

trong cộng đồng đô thị, sức cạnh tranh thị trƣờng và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa nhiều 

yếu tố nhƣ: Quy mô, ngoại ứng, nội sinh...vv, nên thúc đẩy nhanh sự tăng trƣởng kinh tế đô thị 

Tỉnh, vùng cũng nhƣ của một Quốc gia. Đô thị hóa cũng ảnh hƣớng đến cơ cấu vùng kinh tế 

nông thôn và thành thị, đồng thời còn thúc đẩy cách mạng trong nông nghiệp; tạo điều kiện 

cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và trình độ canh tác tiên tiến làm cho 

năng suất lao động trong nông nghiệp đƣợc nâng cao, giải phóng sức lao động để cung cấp cho 

các nghành khác. Đô thị hóa với sự đẩy nhanh quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế; Quy luật 

phổ biến là khi tỷ lệ đô thị hóa cao, do sự tập trung các nguồn lực và cơ hội sản suất kinh doanh 

cao đã thúc đẩy sự phát triển các thành phần kinh tế tƣ nhân lên cao, hình thành rõ rệt các khu 

vực kinh tế chính thức thay thế cho khu vực phi chính thức, tăng cƣờng quá trình tích luỹ tiêu 

dùng và thúc đẩy phát triển quan hệ thƣơng mại quốc tế.  

Hệ thống đô thị Nam Định đã đóng góp lớn cho sự nghiệp tăng trƣởng kinh tế của Tỉnh 

với tỷ trọng đáng kể (chiếm hơn 50%); Tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị thƣờng nhanh hơn 

khu vực nông thôn khoảng 1,92 lần. Nguồn thu của các đô thị đặc biệt là của các thành phố 

Nam Định chiếm tỷ lệ quan trọng trong cơ cấu thu ngân sách của nhà nước (trên 20%), giữ vai 

trò quan trọng và là động lực chủ yếu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất 

nước. Góp phần đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế từ mô hình nông nghiệp 

sang công nghiệp và dịch vụ (tốc độ dịch chuyển giai đoạn 2010-2020 là khoảng 3,6%/năm). 

Hệ thống đô thị với sức hút của nó đã thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp; Thu hút các 

nguồn vốn nƣớc ngoài vào khu vực công nghiệp và dịch vụ; Thu hút vốn đầu tƣ xã hội lên tới 

trên 39,3 nghìn tỷ năm 2020; 

 Hệ thống đô thị Nam Định góp phần quan trọng vào việc nâng cao mức sống, dân trí 

và văn minh xã hội nhƣ: Tỷ lệ ngƣời nghèo giảm 0.8%. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dƣới 5 tuổi  

năm 2010 là19,8 ‰ đến năm 2020 chỉ còn 17,4 ‰. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân 

năm 2010 14,1% giảm còn 10,5% năm 2020. Tuổi thọ trung bình tăng từ 73 (2010) đến 74,5 

tuổi (2020). 
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Bảng 2.15: Dự báo mức đóng góp của hệ thống đô thị Nam Định vào GRDP Tỉnh Nam Định 
STT Chỉ tiêu Đơn vị Hiện trạng 

2021 

Dự báo 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2050 

1 Quy mô GRDP  Tỉnh 1000 tỷ đồng 77,01 106,7 203,2 1039,2 

 GRDP theo đầu ngƣời trđ trđ/ng 43,23 57,17 102,31 412,55 

 Dân số đô thị Ngƣời 402.008 492.792 671.447 1.862.094 

2 GRDP của hệ thống đô thị 1000 tỷ đồng 17,38 28,18 68,70 768,21 

3 Tỷ lệ GRDP của đô thị/GRDP % 22,57 26,40 33,79 73,92 

1.2.1.4.  Dự báo phát triển nông thôn và vai trò của nông thôn trong phát triển Tỉnh; 

1.2.1.4.a. Dự báo phát triển nông thôn: 

Nông thôn là vùng chiếm diện tích lớn nhất theo lãnh thổ Tỉnh; trong đó chứa đựng các 

khu vực kinh tế nhƣ: Khu vực nông nghiệp (I), khu vực công nghiệp (II) và khu vực dịch vụ (III) 

gắn liền với đó là các đô thị nhỏ và các điểm dân cƣ nông thôn; Toàn Tỉnh Nam Định còn 226 

xã, phƣờng (trong đó có 22 phƣờng và 16 thị trấn và 188 xã) và 10 đơn vị hành chính cấp huyện 

(09 huyện và 01 thành phố), không có đơn vị hành chính nào có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự 

nhiên và quy mô dân số đạt dƣới 50% so với quy định. Năm 2020, dân cƣ nông thôn là 

1.419.467 ngƣời, chiếm 79,73% tổng dân số, hình thái cƣ trú theo kiểu làng xã gắn với đồng 

ruộng, xây dựng nông thôn mới…, đây là cộng đồng dân cƣ sống tập trung kiểu quần cƣ, đƣơc 

phân bố nhƣ sau: Vùng đồng bằng thấp trũng (Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, 

Xuân Trƣờng); là vùng có nhiều khả năng thâm canh phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế 

biến, công nghiệp cơ khí và các ngành nghề truyền thống. Vùng đồng bằng ven biển (Giao 

Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hƣng); có bờ biển dài 72 km, đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng 

phát triển kinh tế tổng hợp ven biển. Vùng trung tâm công nghiệp – dịch vụ thành phố Nam 

Định có các ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, các ngành 

nghề truyền thống, các phố nghề…Thành phố Nam Định là một trong những trung tâm công 

nghiệp dệt, công nghiệp nhẹ của cả nƣớc và trung tâm thƣơng mại - dịch vụ phía Nam của đồng 

bằng sông Hồng 

Dân cƣ nông thôn phân bố không đồng đều. Mật độ dân số dao động từ 679 ngƣời/km
2
 

đến 5.094 ngƣời/km
2
, cao nhất là 5.094 ngƣời/km

2
(Thành phố Nam Định), Xuân Trƣờng (1.290 

ngƣời/km
2
), Trực Ninh (1.199 ngƣời/km

2
), Hải Hậu (1.151 ngƣời/km

2
), Nam Trực (1.199 

ngƣời/km
2
), Mỹ Lộc (974 ngƣời/km

2
), Ý Yên (930 ngƣời/km

2
). Các huyện còn lại có mật độ 

dân cƣ thấp hơn là Vụ Bản (856 ngƣời/km
2
), Giao Thủy (705 ngƣời/km

2
); thấp nhất là Nghĩa 

Hƣng (679 ngƣời/km
2
). Bố cục của hệ thống điểm dân cƣ nông thôn thƣờng là điểm và tuyến 

phân tán bất quy tắc và tính tự phát cao…Về hình thức các điểm dân cƣ nông thôn đƣợc tổ 

chức theo các dạng mô hình sau theo tuyến (Bám theo quốc lộ, Tỉnh lộ, liên huyện, liên xã…); 

theo điểm (phân tán nhỏ ở trong nội đồng hoặc trong các vùng nông lâm nghiệp) 

Trong những năm gần đây đang hình thành một dạng mới đó là các điểm dân cƣ nằm 

trên các trục lộ giao thông quan trọng (ngã 3, ngã 4) hoặc ở các khu công nghiệp, trung tâm xã. 

Sự hình thành các điểm dân cƣ mới này có thể coi nhƣ là cơ sở cho sự phát triển các đô thị nhỏ 

phát triển mạnh và có ƣu thế trong tƣơng lai, khi chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp mạnh, công 

nghiệp hóa nông thôn lớn và sự chuyển đổi công nghệ sản xuất nông nghiệp sẽ xuất hiện nhiều 

thị tứ, thị xã trên địa bàn huyện của Tỉnh. Cơ sở hạ tầng phát triển nông thôn trong toàn Tỉnh nói 

chung đƣợc đồng bộ. Phần lớn đƣờng xá tại khu vực nông thôn đi lại thuận lợi, các thôn, xóm 
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đƣợc cung cấp đầy đủ điện, nƣớc sạch và đầy đủ các cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ sinh hoạt hàng 

ngày cũng nhƣ vui chơi giải trí.  

Đặc biệt, Nam Định là một trong những Tỉnh về đích nông thôn mới sớm nhất cả nƣớc. 

Ngày 13/12/2018, toàn Tỉnh có 204/204 xã (100% số xã) đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, bình 

quân mỗi xã tăng 13,2 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đến tháng 7/2019 có 10/10 huyện/ thành 

phố đƣợc Thủ tƣớng chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ 

NTM. Tỉnh Nam Định đƣợc công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 tại 

Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ, cùng với Đồng Nai là 

02 Tỉnh dẫn đầu cả nƣớc về xây dựng NTM . 

Sau khi đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, các xã, thị trấn của Tỉnh đã chuyển trọng tâm 

sang xây dựng NTM theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao và các mô hình NTM kiểu mẫu. Đến 

hết năm 2020 toàn Tỉnh đã có 13 xã đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Hải Hậu 

tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện NTM kiểu mẫu 

sáng – xanh- sạch – đẹp bền vững; Dự báo đến năm 2025: có 70% số xã, thị trấn trở lên đạt 

NMT nâng cao, có 25% số xã, thị trấn trở lên đạt NMT kiểu mẫu. Có ít nhất 5 huyện đạt chuẩn 

NTM nâng cao. Hải Hậu đƣợc công nhận huyện NTM kiểu mẫu. 

Hƣớng phát triển các điểm dân cƣ nông thôn đến 2025, 2030 và 2050 là giữ nguyên các 

điểm dân cƣ hiện hữu số về số lƣợng và quy mô diện tích; phát triển theo chiều sâu bằng việc 

nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xã hội, tăng cƣờng dịch vụ, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan theo 

hƣớng bảo tồn sắc thái truyền thống; Chuyển hƣớng sản xuất hàng hóa nông nghiệp công nghệ 

cao, năng suất cao để phục vụ nhu cầu tại đô thị trung tâm. Phát triển khu vực nông thôn giàu có 

và thịnh vƣợng, tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, 

hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, trình 

độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông 

nghiệp gắn với phát triển thƣơng mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; 

xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trƣờng, cảnh 

quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn đƣợc tăng 

cƣờng; quốc phòng và an ninh trật tự đƣợc giữ vững 

1.2.1.4.b. Vai trò của khu vực nông thôn trong phát triển Tỉnh; 

Vùng Nông thôn có vai trò quan trọng đối với việc phát triển không gian kinh tế, xã hội 

và môi trƣờng của Tỉnh (gọi tắt là không gian KTXH); là tiềm năng dự trữ phát triển về mặt 

lƣợng, chuẩn bị cơ sở cho phát triển về mặt chất và đồng thời sẽ hòa cùng nhịp sống với phát 

triển của chung. Vì vậy Nông thôn trở nên cực kỳ quan trọng bởi sự vận động của nó có thể 

gây cản trở hoặc tạo điều kiện cho những bƣớc tiến phát triển của các không gian KTXH khác. 

Nếu Nông thôn đƣợc phát triển theo hƣớng có kế hoạch và chủ động sẽ tạo điều kiện tốt cho 

các không gian KTXH khác mở rộng trên cơ sở kế thừa những giá trị phát triển trƣớc đây, 

chẳng hạn nhƣ kế thừa đƣợc hệ thống hạ tầng kỹ thuật, những giá trị văn hoá, thẩm mỹ và kiến 

trúc…vv. Việc đền bù và giải phóng mặt bằng sẽ trở nên đơn giản hơn, tiến trình đô thị hoá, 

hiện đại hóa sẽ nhanh hơn và từ đó tạo điều kiện đảm bảo đời sống của cƣ dân đƣợc chuyển 

hoá dịch cƣ tại chỗ sẽ tốt hơn. Ngƣợc lại nếu vùng nông thôn phát triển tự phát, thiếu tính kế 

hoạch thì khi các không gian KTXH khác phát triển đến đây sẽ phá vỡ không gian của vùng 

nông thôn về nhiều mặt.  
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Bảng 2.16: Dự báo biến động không gian các vùng đô thị & Nông thôn đến 2030, 2050 
STT Chỉ tiêu Hiện trạng 2020 Dự báo 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2050 

1 Diện tích toàn Tỉnh (ha) 166.883 166.883 166.883 166.883 

2 Diện tích Vùng đô thị (ha) 4.642 17.725 21.182 38.383 

 - Tỷ lệ tăng trƣởng đô thị (%) 20,30 25,00 32,00 70,00 

3 Diện tích vùng nông thôn (ha) 162.241 135.799 132.680 128.500 

 - Tốc độ thu hẹp của vùng nông thôn (%) - 0,97 - 4,074 - 0,459 -  0,158 

Vùng Nông thôn thƣờng là nơi bố trí ít nhất 2 khu vực kinh tế quan trọng: Khu vực I là 

khu vực sản xuất lƣơng thực, thực phẩm vừa để phục vụ cho toàn dân; ngƣời ta có thể không 

dùng những sản phẩm này hoặc tiện ích khác của công nghiệp hoặc dịch vụ; nhƣng không thể 

không cần lƣơng thực để sống. Vì vậy đây là khu vực sản xuất quan trọng đảm bảo an ninh về 

lƣơng thực, thực phẩm; Sản phẩm của khu vực này ảnh hƣởng đến nhu cầu chi tiêu về lƣơng 

thực thực phẩm, từ đó ảnh hƣởng đến tích lũy của dân cƣ toàn lãnh thổ. Khu vực II là khu vực 

sản xuất công nghiệp, là một trong những động lực chính để phát triển nền tảng kinh tế, đây là 

khu vực sản xuất nguyên liệu, vật tƣ, thiết bị, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu và hàng hóa nói 

chung khác…vv, phục vụ chung cho phát triển xã hội; là động lực chủ đạo cho tăng trƣởng kinh 

tế. Đây là cán cân quan trọng tạo tiền đề cho việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế nghành, kinh tế 

vùng và các cơ cấu kinh tế khác. Mặt khác khu vực kinh tế công nghiệp cũng chính là khu vực 

kinh tế hiện đại ở vùng nông thôn sẽ là nguồn gốc trực tiếp thu hút chuyển dịch cơ cấu lao động 

từ nông nghiệp, giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, nâng 

cao trình độ kỹ nghệ của lao động và khắc phục những mất cân bằng khác. Một khu vực khác là 

dịch vụ (khu vực III) của vùng nông thôn gắn với công nghiệp, đô thị và nông nghiệp nông thôn, 

tuy sản lƣợng không bằng vùng đô thị nhƣng cũng đóng góp không nhỏ cho việc tăng trƣởng 

nghành dịch vụ của toàn Tỉnh.  

Trong vùng Nông thôn, Nông dân là khối quần chúng đông đảo mà tất cả thành viên đều 

sống trong một hoàn cảnh nhƣ nhau nhƣng lại không nằm trong mối quan hệ nhiều mặt đối với 

nhau. Phƣơng thức sản xuất của họ không làm cho họ liên hệ với nhau mà lại làm cho họ cô lập 

với nhau. Nông dân là nhân tố cơ bản của dân cƣ, của nền sản xuất và của lực lƣợng chính trị; 

Một mặt là ngƣời tƣ hữu, nhƣng mặt khác lại là ngƣời lao động sinh sống ở nông thôn gắn với tƣ 

liệu sản xuất nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp. Nông dân là nền tảng của dân 

tộc; là một lực lƣợng đƣợc hình thành tất yếu trong tiến trình lịch sử, cho đến nay vẫn là lực 

lƣợng đông đảo nhất trong xã hội, sống ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp, làm ra các sản phẩm 

nông nghiệp. Địa bàn nông thôn Nam Định có trên 86% lao động xã hội, đó là nguồn cung cấp 

lao động cho các ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt là công nghiệp và dịch vụ. Số lao động đó nếu 

đƣợc nâng cao trình độ, đƣợc trang bị công cụ thích hợp sẽ góp phần nâng cao năng suất lao 

động đáng kể, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý trong phân công lao động xã 

hội; đó là thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn, nếu đƣợc mở rộng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy 

nền kinh tế quốc dân phát triển. 

Bảng 2.17: Dự báo biến động Lao động vùng đô thị & Nông thôn đến 2030, 2050 
TT Chỉ tiêu Hiện trạng 

2021 

Dự báo 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2050 

1 Lao động toàn Tỉnh (ngƣời) 1.204.439 1.194.528 1.269.454 1.582.780 

2 Lao đông Vùng đô thị (ngƣời) 244.501 298.632 406.225 1.107.946 

 Tỷ lệ lao động đô thị (%) 20,3 25 32 70 
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3 Lao động vùng nông thôn (ngƣời) 959.938 895.896 863.229 474.834 

- Tỷ lệ lao động vùng nông thôn (%) 79,7 75 68 30 

- Tốc độ chuyển đổi cơ cấu LĐ nông thôn (%)/năm -1,9 -1,47 - 1,87 - 2,79 

Địa bàn nông thôn Nam Định có tới trên 99,6% dân cƣ chủ yếu là ngƣời Kinh, gần 1.800 

ngƣời dân tộc Thái (các dân tộc khác nhƣ Tày, Mông, Mƣờng, Dao chiếm rất ít), nông thôn 

Nam Định bao gồm nhiều tầng lớp, nhiều thành phần, mỗi biến động tích cực hay tiêu cực đều 

có tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị; xã hội, an ninh quốc phòng. Sự ổn định tình 

hình nông thôn sẽ góp phần quan trọng để đảm bảo tình hình ổn định của Tỉnh. Nông thôn còn 

chứa đại đa số tài nguyên đất đai, khoáng sản, động thực vật, rừng, biển… có ảnh hƣởng to lớn 

đến việc bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đến việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, đảm 

bảo cho việc phát triển lâu dài và bền vững của Tỉnh. 

Do đặc thù của Việt Nam nên vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn đƣợc 

Đảng và Nhà nƣớc ta hết sức quan tâm trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đại hội VII 

của Đảng đã chỉ rõ: Phát triển nông, lâm, ngƣ nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, phát triển 

toàn diện kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để 

ổn định tình hình kinh tế - xã hội 

Bảng 2.18:  Dự báo mức đóng góp của Nông thôn Nam Định vào GRDP Tỉnh  
STT Chỉ tiêu Đơn vị Hiện trạng 

2021 

Dự báo 

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2050 

1 Quy mô GRDP  Tỉnh 1000 tỷ đồng 77,01 106,7 203,2 1039,2 

2 GRDP theo đầu ngƣời trđ trđ/ng 43,23 57,17 102,31 412,55 

3 Dân số Nông thôn Ngƣời 1.578.325 1.478.377 1.426.825 798.040 

4 GRDP của vùng Nông thôn 1000 tỷ đồng 59,63 78,55 134,60 271,03 

5 Tỷ lệ GRDP của Nông thôn /GRDP % 77,43 73,60 66,21 26,08 

1.2.1.5. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên,  

Dự báo sử dụng đất đai đến 2025 và đến 2030 đƣợc dự báo phù hợp với quyết định số 

326 /2022/TTg ngày  09/3/2022 của thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt phân bổ quy hoạch 

sử dụng đất đai quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050), (trích yếu nguyên văn) 
“Phục lục 23 

Các chỉ tiêu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 Phân bố trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định (Đơn vị tính: ha)” 
STT Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng 

đất dến năm 2030 

Kế hoạch sử dụng 

đất đến năm 2025 

Ghi chú 

1 Đất nông nghiệp 101.792 107.030  

 Trong đó:    

1.1 Đất trồng lúa 65.742 70.493  

 Trong đó: Đẳt chuyên trồng lúa nƣớc 64.942 69.003  

1.2 Đất rùng phòng hộ 4.074 3.664  

1.3 Đất rùng dặc dụng 1.081 1.081  

1.4 Đất rừng sản xuất    

 Trong đó: Đất có rừng sán xuất là rừng tự nhiên    

2 Đất phi nông nghiệp 64.134 57.676  

 Trong đó:    

2.1 Đất khu công nghiệp 2.546 2.077  

2.2 Đất quổc phòng 270 249  

2.3 Đất an ninh 79 59  

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 30.810 29.069  
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 Trong đó:    

- Đất giao thông 14.629 13.755  

- Đất xây dụng cơ sở văn hóa 305 206  

- Đất xây dựng cơ sở y tẻ 236 176  

- Đất xây dựng cơ sờ giáo dục và đào tạo 1.227 1.110  

- Đất xây dựng cơ sờ thể dục thể thao 326 176  

• Đất công trình năng lƣợng 528 381  

- Đất công trình bƣu chinh, viền thông 15 15  

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 7 7  

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hỏa 80 70  

2.7 Đất bãi thài, xử lý chất thải 382 315  

3 Đất chƣa sử dụng    

3.1 Đất chƣa sử dụng dƣa vào sử dụng 2.219 999  

3.2 Đất chƣa sử dụng còn lại 957 2.177  

4 Đất khu kinh tế 13.950 13.950  

5 Đất khu công nghệ cao    

6 Đất đô thị 21.182 17.725  
Ghi chú: - Diện tích đẩt nông nghiệp còn bao gồm các loại đẳt nồng nghịệp khác như đất làm muối, đất nuôi trồng thuý sản...Diện tich đẳt 

phi nông nghiệp còn bao gồm các loại đât phi nông nghiệp khác như đất xây dựng trụ sớ cơ quan, đất sông, ngòi… Diện lích đât khu kinh 

tế, khu công nghệ cao, đất đô thi không tổng hợp khi tính tồng diện tích tự nhiên. 

Dự báo sử dụng tài nguyên đã đƣợc đề cập ở mục 2.2.1 (vốn sản xuất); khoản b. (vốn 

các tài nguyên khác) với việc sử dụng các loại tài nguyên tự nhiên, xã hội và nhân văn đƣợc 

hình thành hoặc tái sinh trong quá trình phát triển; bao gồm: khoáng  sản; các danh lam thắng; 

hệ thống di sản (tài nguyên nhân văn) và các tài nguyên tái sinh khác (rác, nƣớc) làm sạch môi 

trƣờng và hình thành sản phẩm mới nhƣ phân bón, điện sinh khối...vv. 

1.2.2. Các phương án phát triển Tỉnh và lựa chọn phương án. 

1.2.2.1. Các phương án phát triển Tỉnh. 

Từ bối cảnh trong nƣớc và quốc tế và trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã 

hội Tỉnh thời gian qua, đặc biệt những năm giai đoạn 2011 - 2020; Dựa trên các quy định của Luật 

Quy hoạch; các nghị quyết 110/2019/NQ-CP và 131/2020/NQ-CP; các tài liệu “Hƣớng dẫn lập kế 

hoạch phát triển địa phƣơng 5 năm và hàng năm theo phƣơng pháp mới”13; Chiến lƣợc phát triển 

đất nƣớc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 02-NQ/ĐH ngày 12/10/2020 

của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Nam Định lần thứ XX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, quy hoạch tích hợp Tỉnh Nam Định thời kỳ 2011-2030 và 

tầm nhìn 2050 có thể đƣợc xây dựng theo các phƣơng án phát triển Tỉnh nhƣ sau: 

a). Phương án 1: Phát triển theo hướng kinh tế ổn định(*): 

Đây là phƣơng án phát triển trong điều kiện bình thƣờng nhƣ hiện nay. Nội dung chính 

của Phƣơng án này là phát triển ổn định, cân đối giữa tăng trƣởng kinh tế với tăng trƣởng dân số 

dựa trên các điều kiện nguồn lực hiện tại; ít có những đột phá mới về mô hình tăng trƣởng và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành hàng chủ lực và không gian lãnh thổ; 

                                           
(*) Nền kinh tế ổn định (Steady-state economy). là một nền kinh tế đƣợc cấu trúc để cân bằng tăng trƣởng với sự toàn vẹn môi trƣờng; là tập hợp sự 

tìm cách cân bằng giữa tăng trƣởng sản xuất và tăng trƣởng dân số (SX&DS) với mục đích là sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên nhƣng cũng 

tìm cách phân phối công bằng của cải đƣợc tạo ra từ sự phát triển của các tài nguyên đó. Đặc điểm của nền kinh tế ổn định là luôn đạt đƣợc trạng 

thái cân bằng nhƣ trên (SX&DS), nhƣng tăng trƣởng kinh tế có thể chậm lại vì sự bù đắp trở lại cho hệ sinh thái sinh thái nhằm phát triển song song 

với nhau; Nền kinh tế này sẽ ít bị ảnh hƣởng bởi các mô hình bùng nổ và phá sản theo chu kì và ít chịu ảnh hƣởng của các trào lƣu suy thoái; 
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1. Các yếu tố tác động bên trong cũng ít thay đổi mang tính đột phá cho phát triển nhƣ: 

kết cấu hạ tầng, môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, cơ chế chính sách, lao động, điều kiện về đất đai 

phát triển khu, cụm công nghiệp và dịch vụ có quy mô lớn. Các yêu cầu về khai thác, tận dụng 

cơ hội đầu tƣ, phát triển sản xuất…đƣợc đổi mới, cải thiện ở mức trung bình khá so với các địa 

phƣơng trong vùng, cả nƣớc. Các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên vùng chƣa 

đƣợc xây dựng hoàn chỉnh, các mối liên kết với Tỉnh lân cận và các định hƣớng lớn của Nhà 

nƣớc cấp vùng còn chƣa rõ nét và khả dụng; 

2. Dự báo tăng trƣởng kinh tế thời kỳ 2021- 2030 tăng ở mức trung bình, chỉ tăng nhẹ so 

với hiện nay, đạt khoảng 7,5%/ năm. GRDP bình quân đầu ngƣời đạt khoảng 76,1 trđ/ng, bằng 

khoảng 57,8 % so với mức bình quân đƣợc dự báo của cả nƣớc. Cơ cấu GRDP Tỉnh vào năm 

2030 với tỷ trọng nông nghiệp chiếm khoảng 13-13,2%; công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 

51-51,8%; dịch vụ chiếm 32,5-33%; Mức huy động vốn đầu tƣ xã hội cần khoảng 78 nghìn tỷ 

đồng/năm; 

3. Khu vực công nghiệp - xây dựng với nhu cầu Phát triển hệ thống khu, cụm công 

nghiệp đến năm 2030 với diện tích khoảng 2.546 ha. 

4. Khu vực dịch vụ do ít có những yếu tố đột phá phát triển, nhất là về điều kiện tiếp cận 

đất đai mặt bằng cho đầu tƣ phát triển các khu du lịch, dịch vụ quy mô lớn cấp vùng, liên vùng. 

Tăng trƣởng chủ yếu vẫn dựa vào các dịch vụ cung ứng nội Tỉnh và các dịch vụ cơ bản nhƣ dịch 

vụ thƣơng mại bán buôn bán lẻ mang tính truyền thống, dịch vụ vận tải, dịch vụ xã hội thiết yếu, 

tăng trƣởng chỉ ở mức 7-7,5%/năm nhƣ các thời kỳ trƣớc đây.  

5. Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa tập trung nhƣng 

chƣa phát triển phổ biến nhiều các vùng, khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung ứng dụng 

công nghệ hiện đại, công nghệ cao để nâng nhanh năng suất, chất lƣợng sản phẩm và hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp của Tỉnh. Giá trị gia tăng thu đƣợc trên ha đất sản xuất nông nghiệp 

tăng ở mức trung bình nhƣ thời kỳ trƣớc, bình quân tăng 4,9%/năm đạt khoảng 115,01 triệu 

đồng/ha.  

6. Các chỉ tiêu Phƣơng án 1: 

 Tăng trƣởng kinh tế thời kỳ 2021-2025 đạt 7,2%, 2026-2030 đạt 7,5%, và 2030-

2050 là duy trì ổn định cũng khoảng 8,0 %/năm; 

 Cơ cấu kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với Ngành Công 

nghiệp - Xây dựng lần lƣợt là (%): (46,0-46,5); (51,2-51,8); (48-48,5); Với Ngành 

Dịch vụ là (%): (34,1-34,5); (32,5-33,0); (40,0-42%); Với Nông lâm nghiệp, thủy 

sản là (%): (16,5-16,8); (13-13,2) và (10-12). 

 Tăng trƣởng kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với Ngành 

Công nghiệp - Xây dựng lần lƣợt là (%): (11,0-11,3)/ năm; (11,5-12)/năm và (12-

12,5) năm. với Ngành Dịch vụ là (%) năm: (6,5-6,8) /năm; (7-7,5) /năm và trên 

7,5%/năm. Với Nông lâm nghiệp, thủy sản là (%): (3,5-3,8) năm; (3,95-4,05) năm 

và (4,2-4,5) năm; 

 GRDP bình quân đầu ngƣời tính theo giá thực tế tính đến cuối các thời kỳ 2021-

2025, 2026-2030 và 2031-2050 lần lƣợt là: 55,1 trđ/ng; 76,1 trđ/ng, 279,6 trđ/ng    
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 Nhu cầu tổng vốn đầu tƣ xã hội ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2050 

lần lƣợt là: 53.000 tỷ VNĐ/năm, 78.000 tỷ VNĐ/năm và 352.000 tỷ VNĐ; 

b). Phương án 2: Phát triển theo hướng kinh tế bền vững(**
14

):  

Đây là phƣơng án phát triển trong điều kiện có nhiều định hƣớng đột phá về nhiều mặt. 

Nội dung chính của Phƣơng án này là phát triển với tăng trƣởng kinh tế cân bằng (**); đáp ứng 

tối đa các chỉ tiêu xã hội; bảo vệ, khôi phục và gia tăng hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học; 

đảm bảo công bằng xã hội gắn kết với ổn định, hoà bình, hợp tác, hữu nghị với bạn bè quốc tế và 

bình đẳng giữa các dân tộc, 

1. Trọng tâm đột phá ở phƣơng án này là Phát triển Tỉnh Nam Định trở thành một trong 

những Tỉnh thuộc top dẫn đầu về chuyển đổi kinh tế, xã hội theo hƣớng sinh thái; kết nối nhanh 

với các trung tâm kinh tế trong vùng Đồng băng sông Hồng, cả nƣớc. Chuyển đổi mô hình phát 

triển Nam Định bền vững, dựa trên nền tảng phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học; 

bảo tồn bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế 

thị trƣờng; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại.  

2. Định hƣớng phát triển Nam Định trở một trong những trọng điểm của cả vùng về xuất 

khẩu công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp ứng dụng CNC; phát triển năng lƣợng tái tạo (năng 

lƣợng gió), công nghiệp chế biến, dịch vụ logistic và các dịch vụ mới có năng lực cạnh tranh với 

các vùng kinh tế phát triển ở vùng, cả nƣớc và khu vực Đông Nam Á. Phấn đấu đến năm 2050 

Tỉnh Nam Định trở thành Tỉnh phát triển xanh – bản sắc; giầu về kinh tế, vững về chính trị, phát 

triển nhanh về văn hóa - xã hội, mạnh về quốc phòng an ninh. 

3. Các yếu tố tác động gia tăng cho đột phá phát triển Tỉnh nhƣ: Quản lý hành chính, môi 

trƣờng đầu tƣ kinh doanh, cơ chế chính sách đƣợc cải cách, đổi mới tích cực, phát huy mạnh 

tiềm năng, lợi thế phát triển của Tỉnh. Các chỉ số cơ bản về cải cách hành chính, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp Tỉnh của Nam Định đƣợc cải thiện thuộc nhóm Tỉnh từ khá trở lên. Kết cấu 

hạ tầng quan trọng nhƣ hạ tầng giao thông liên vùng Tỉnh, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị đƣợc 

nâng cấp, mở rộng phù hợp  và đồng bộ, và đại hóa. Chất lƣợng nguồn nhân lực nâng cao, đặc 

biệt là lao động cung ứng cho công nghiệp và dịch vụ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ đến năm 2030 đạt khoảng 35% trở lên. Yếu tố quan trọng bên ngoài nhƣ hạ tầng giao 

thông liên vùng qua Tỉnh đƣợc nâng cấp, xây dựng nhanh theo tiến độ. 

4. Nhu cầu huy động vốn đầu tƣ xã hội cần khoảng 107 nghìn tỷ/năm. Tăng trƣởng kinh 

tế thời kỳ 2021- 2030 khoảng 9,5 %/Năm. GRDP bình quân đầu ngƣời đạt khoảng 102 trđ/ng, 

tƣơng đƣơng 59,3% so với mức bình quân đƣợc dự báo của cả nƣớc. Cơ cấu GRDP Tỉnh vào 

năm 2030 với tỷ trọng Nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 12-12,5%; Công nghiệp – xây 

dựng chiếm 45-50%; Dịch vụ chiếm 32-33%;  

5. Khu vực công nghiệp - xây dựng với  tăng trƣởng bình quân ở mức 12-12,5%/năm. 

Dự báo đến năm 2030, công nghiệp, xây dựng có quy mô GRDP đạt khoảng  132 nghìn tỷ 

                                           
(*) Tăng trƣởng cân bằng là: Cân bằng giữa tổng cung và tổng cầu; khi đó là tổng sản lƣợng sản xuất xã hội (tổng cung) đáp ứng tổng mức tiêu 

dùng của xã hội (tổng cầu) với tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát thấp nhất. Điểm cân bằng của nền kinh tế là giao điểm của tổng cung với tổng cầu, 

trong đó tổng cung ở dƣới tiềm năng (tức là vẫn chấp nhận một tỷ lệ tự nhiên về thất nghiệp và lạm phát). Điểm cân bằng của nền kinh tế có thể 

dịch chuyển lên hoặc xuống tùy thuộc vào các nhân tố kinh tế đã nêu ở mục 2.1. Đây là sự tối ƣu của tăng trƣởng kinh tế 

(**) Nền kinh tế phát triển bền vững là: Nền kinh tế tăng trƣởng cân bằng và đáp ứng tối đa các chỉ tiêu xã hội và bảo vệ môi trƣờng 
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đồng; trong đó, các khu công nghiệp cần đóng góp khoảng 70% GRDP công nghiệp vào năm 

2030.  

6. Khu vực dịch vụ với những đột phá về phát triển các dịch vụ vận tải - kho bãi- logistics, 

vận tải biển, cảng biển, du lịch, thể thao giải trí, dịch vụ thƣơng mại hiện đại, dịch vụ công nghệ 

thông tin, công nghệ số. Phát triển đƣợc hệ thống các khu du lịch, khu dịch vụ thể thao, giải trí 

cấp vùng, cao cấp, hiện đại có sức hấp dẫn thu hút khách trong và ngoài Tỉnh. Phát triển đồng bộ 

hạ tầng dịch vụ vận tải- kho bãi- logistics (ICD), có năng lực lƣu thông, trung chuyển, giao nhận 

hàng hóa quy mô liên Tỉnh, liên vùng. Mở rộng phát triển đƣợc hệ thống Trung tâm thƣơng mại, 

siêu thị và mạng lƣới giao dịch thƣơng mại điện tử, bán hàng trực tuyến cho trong và ngoài Tỉnh 

về các vùng trong Tỉnh, nhất là ở các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, khu vực tập trung khu 

công nghiệp, khu du lịch, trung tâm xã. Khu vực dịch vụ tốc độ tăng trƣởng bình quân khoảng 

8%/năm. GRDP khu vực dịch vụ đạt khoảng 77,4 nghìn tỷ đồng.  

 7. Khu vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản có chuyển biến mạnh về tổ chức sản xuất, quy 

trình sản xuất và sản phẩm sản xuất theo lợi thế của các vùng, khu tập trung và đƣợc ứng dụng 

công nghệ hiện đại, công nghệ cao gắn với hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tỷ 

trọng nông nghiệp chiếm khoảng 12-13%% GRDP. Giá trị gia tăng thu đƣợc trên ha đất sản xuất 

nông nghiệp tăng lên nhanh hơn, bình quân đạt với khoảng 120 triệu đồng/ha; tốc độ tăng trƣởng 

GRDP khu vực nông nghiệp bình quân 4-4,5%/năm /năm.  

8. Các chỉ tiêu Phƣơng án 2: 

 Tăng trƣởng kinh tế thời kỳ 2021-2025 đạt 8,5 % và 2026-2030 đạt 9,5%, và 2031-

2050 là duy trì ổn định khoảng 9,0%/năm; 

 Cơ cấu kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với Ngành Công 

nghiệp - Xây dựng lần lƣợt là (%): (47,0-47,2); (51-53) và (45-50). với Ngành Dịch 

vụ là (%): (33,5-34); (32-33) và (35-36). Với Nông lâm nghiệp, thủy sản là (%): 

(15,5-16); (12-12,5) và (10-11,0); 

 Tăng trƣởng kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với Ngành 

Công nghiệp - Xây dựng lần lƣợt là (%): 11,5/ năm; 12,5/năm và trên 12/năm. với 

Ngành Dịch vụ là (%) năm: (7-7,5) năm; (7,5-8) năm và (8,0) năm. Với Nông lâm 

nghiệp, thủy sản là (%) năm: (4-4,2) năm; (4,5-5) năm và (>5) năm; 

 GRDP bình quân đầu ngƣời tính theo giá thực tế các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 

và 2031-2050 lần lƣợt là: 57,2 trđ/ng, 102,3 trđ/ng, 412,6 trđ/ng;   

 Nhu cầu tổng vốn đầu tƣ xã hội ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2050 

lần lƣợt là: 55.000 tỷ VNĐ, 107.000 tỷ VNĐ, 519.400 tỷ VNĐ. 
  

c). Phương án 3: Phát triển nhanh theo hướng ưu tiên công nghiệp hóa:  

  Phƣơng án này đƣợc xây dựng trên cơ sở tăng trƣởng kinh tế nhanh (tăng trƣởng nóng) 

với dự báo đột phá mạnh về công nghiệp và xây dựng cũng nhƣ tập trung ƣu tiên phát triển dịch 

vụ. Lấy tổng vốn đầu tƣ xã hội vào các lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng, làm nguồn lực tăng 

trƣởng chính. Theo đó yêu cầu huy động vốn đầu tƣ xã hội rất cao cần khoảng 88.500 tỷ 

đồng/năm.  

1. Tăng trƣởng kinh tế thời kỳ 2021- 2030 tiếp tục tăng lên, đạt khoảng 11,0%/Năm. 

GRDP bình quân đầu ngƣời đạt 113,0 trđ/ng vào năm 2030, tƣơng đƣơng khoảng 63% so với 
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mức bình quân đƣợc dự báo của cả nƣớc. Cơ cấu GRDP Tỉnh vào năm 2030 với  tỷ trọng khu 

vực nông nghiệp giảm chiếm khoảng 11,5-12%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng lên 

chiếm 54-54,5%; khu vực dịch vụ cũng tăng chiếm 31-32% năm;  

 2. Khu vực công nghiệp- xây dựng với nhu cầu thu hút vốn đầu tƣ xã hội rất lớn. Tăng 

trƣởng bình quân tăng nhanh ở mức 13-13,5%/năm. Dự báo đến năm 2030, công nghiệp, xây 

dựng có quy mô GRDP đạt khoảng 138,6 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành); trong đó các khu 

công nghiệp sẽ đóng góp khoảng 80% cho công nghiệp.  

 3. Khu vực dịch vụ cũng có những đột phá về phát triển với nhu cầu thu hút vốn đầu tƣ 

xã hội cho phát triển các dịch vụ tăng lên nhanh. Tốc độ tăng trƣởng bình quân tăng cao khoảng 

8-8,5%/năm. Quy mô GRDP khu vực dịch vụ tăng cao đạt khoảng 78,5 nghìn tỷ đồng (theo giá 

hiện hành).  

 4. Khu vực nông nghiệp có chuyển biến giảm mạnh, cơ cấu chỉ còn khoảng 11,5-12% 

GRDP. Giá trị gia tăng thu đƣợc trên ha đất sản xuất nông nghiệp tăng chậm với khoảng 127 

triệu đồng/ha; tốc độ tăng trƣởng GRDP khu vực nông nghiệp tăng chậm bình quân 4-5%/năm.  

5. Các chỉ tiêu Phƣơng án 3: 

 Tăng trƣởng kinh tế thời kỳ 2021-2025 đạt 9,0% và 2026-2030 đạt 11,03%, và 

2030-2050 là duy trì ổn định khoảng 10,0%/năm; 

 Cơ cấu kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với Ngành 

Công nghiệp - Xây dựng lần lƣợt là (%): (47-47,5); (54-55) và (50). Với Ngành 

Dịch vụ là (%): (33-34); (31-32) và (35-36). Với Nông lâm nghiệp, thủy sản là 

(%): (15-16); (11,5-12) và (9-10); 

 Tăng trƣởng kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với 

Ngành Công nghiệp - Xây dựng lần lƣợt là (%): (12-12,5) / năm; (13) năm và 

(14-14,5) năm. với Ngành Dịch vụ là (%) năm: (7,5) năm; (8-8,5) năm và (9) 

năm. Với Nông lâm nghiệp, thủy sản là (%) năm: (4-4,2) năm; (4,5) năm và 

(4,5) năm; 

 GRDP bình quân đầu ngƣời tính theo giá thực tế các thời kỳ 2021-2025, 2026-

2030 và 2031-2050 lần lƣợt là: 58,2 trđ/ng, 113,5 trđ/ng, 535,5 trđ/ng  

 Nhu cầu tổng vốn đầu tƣ xã hội ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 và 2031-

2050 lần lƣợt là: 60.000 tỷ VNĐ/năm, 109.400 tỷ VNĐ/năm, 616.600 tỷ 

VNĐ/năm.  

1.2.2.2. Lựa chọn phương án phát triển: 

 1. Các chỉ tiêu của 3 phƣơng án:  

Bảng 2.19: Tổng hợp các chỉ tiêu của các phương án phát triển Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2050 
TT Chỉ tiêu Hiện 

trạng  

2021 

Phƣơng án I (ổn định) Phƣơng án II (bền vững) Phƣơng án III (CN hóa nhanh) 

2022-

2025 

2026-

2030 

2031-

2050 

2022-

2025 

2026-

2030 

2031-

2050 

2022-

2025 

2026-

2030 

2031-

2050 
 Quy mô Dân số 1000 (ng) 1.980 1.971 2.098 2.660 1.971 2.098 2.660 1.971 2.098 2.660 

 Quy mô Lao động  (1000 ng) 1.204. 1.194. 1.269 1.582 1.194. 1.269 1.582 1.194. 1.269 1.582 

I Các chỉ tiêu kinh tế chung          
1.1 Quy mô GRDP (TT) 1000 tỷ  77,0 102,8 151,1 704,3 106,7 203,3 1.039,2 108,7 183,2 1.232,3 

1.2 GRDP theo đầu ngƣời( tr.đ/ng) 43,2 55,1 76,1 279,6 57,2 102,3 412,6 58,2 113,5 535,5 

1.3 Tỷ lệ Tăng trƣởng  GRDP(%) 7,2 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 8,5 9,0 11,0 10,0 
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1.4 Cơ cấu Ngành Kinh tế           

1 Ngành Công nghiệp -XD  (%) 41,9 46.0-46.5 51.2-51.8 48-48.5 47.0-47.2 51-53 45-50 47-47.5 54-55 50,0 

-  - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 12,47 11.0-11.3 11.5-12 12-12.5 11,5 12,5 12 12-12.5 12,5-13,5 14-14.5 

2 Ngành Dịch vụ/GRDP (%) 34,88 34.1-34.5 32.5-33.0 40.0-42.0 33.5-34 32-33 35-36 33-34 31-32 35-36 

-  - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 4,89 6.5-6.8 7-7.5 7,5 7-7.5 7.5-8 8 7,5 8-8.5 9 

3 Ngành Nông  - Thủy Sản (%) 20,1 16.5-16.8 13-13.2 10.0-12.0 15.5-16 12-12.5 10-11.0 15-16 11.5-12 9.0-10.0 

-  - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 3,97 3.5-3.8 3.95-4.05 4.2-4.5 4-4.2 4.5-5.0 > 5 4-4.5 4.5-5.0 > 5 

1.4 KNXuất khẩu (triệu USD) 2.093, 2.909,5 4.542,1 15.477,0 2.989,5 4.642,1 16.270,0 3.009,50 4.742,10 16.177,0 

- - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 10,2 9,75 11,22 12,04 10,71 11,06 12,5 10,9 11,5 12,1 

1.5 Thu NSNN (1000 tỷ VNĐ) 4,71 10,28 15,11 70,43 10,7 20,3 103,9 10,87 18,32 123,23 

- - Tỷ lệ thu NSNN/GRDP (%) 6,12 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.6 Tổng vốn đầu tƣ  XH (1000 tỷ) 39,3 53,03 78,70 352,16 54,69 107,01 519,62 60,0 109,4 616,2 

- - Tỷ lệ vốn ĐTXH/GDP (%) 51,03 51,56 52,08 50 51,24 52,64 50 55,18 59,71 50 

II Các chỉ tiêu xã hộicó thể đáp ứng          
2.1 Lao động Nông nghiệp (%) 48,3 45,9 40,56 28,5 45 39 25 43,56 37,5 25 

2.2 Hộ nghèo  không  CSBT (%) 0,22 0,17 0,15 0,11 0,15 0,12 0,1 0,15 0,12 0,12 

2.3 Tỷ lệ thất nghiệp  (%) 1,68 0,97 0,95 0,85 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,5 

2.4 Lao độngcó  chứng chỉ (%) 19,7 21,6 40,8 69,4 30,0 45,0 70 46,9 48,5 77,4 

2.5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 20,11 33 51 70 35 55 70 35 52,5 77 

2.6 Số Bác sĩ /vạn dân (ngƣời) 8,02 9,0 10,0 15,0 9,0 12,0 18,0 10,0 15,0 20,0 

2.7 Giƣờng bệnh /vạn dân (gi) 33,2 40,0 45,0 70,0 40,00 45,00 70,00 40,0 45,0 70,0 

2.8 Hộ dân dùng điện an toàn  (%) 98,7 98,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.9 Ngƣời sử dụng internet  (%) 41,2 50,0 70,0 100,0 50,0 70,0 100,0 55,0 70,0 100,0 

2.10 Hộ đạt “Gia đình văn hóa”.%) 70 72,0 80,0 85,0 72,0 80,0 85,0 72,0 80,0 85,0 

III Các chỉ tiêu về môi trƣờng có thể đáp ứng        
3.1 Nông thôn  dùng nƣớc sạch (%) 75,6 85,0 90,0 100,0 85,0 90,0 100,0 85,0 90,0 100,0 

3.2 Dân đô thị dụng nƣớc sạch  (%) 85 95,0 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0 

3.3 Chất thải rắn đô thị đƣợc xử lý (%) 90,2 92,5 95,0 98,0 92,5 95,0 98,0 92,5 95,0 98,0 

3.4 Chất thải rắn nông thôn  thu gom  
(%) 

78,5 90,0 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 

2. Ƣu và nhƣợc điểm của các phƣơng án: 

Từ bối cảnh trong nƣớc và quốc tế, trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã 

hội Nam Định thời gian qua, đặc biệt những năm thời kỳ 2011- 2021 và các dự báo đến 2030, 

tầm nhìn đến 2050, trong 3 phƣơng án tăng trƣởng đƣợc cân nhắc bao gồm: (1) phƣơng án 

phát triển ổn định, (2) Phƣơng án phát triển bền vững và công bằng, (3) Phƣơng án phát triển 

nhanh theo hƣớng ƣu tiên công nghiêp hóa; Mỗi phƣơng án có những ƣu và nhƣợc điểm đƣợc 

phân tích ở dƣới đây  

Phương án 1:  Lợi điểm của phƣơng án này là ít phụ thuộc vào bên thứ ba, không đòi 

hỏi phải có sự đột phá mạnh mà chỉ cần tận dụng tối đa và phát huy các ƣu thế đã xây dựng 

trong giai đoạn phát triển vừa qua. Sẽ không có sự chênh lệch quá mức giữa các khu vực kinh 

tế mà vẫn gia tăng mức sống ngƣời dân. Tuy nhiên, với phƣơng án này Nam Định sẽ không 

phát triển tƣơng xứng với tất cả các lợi thế tiềm năng của Tỉnh, bỏ lỡ cơ hội để trở thành một 

cực kinh tế quan trọng của vùng Tây Bắc và cả nƣớc 

Phương án 2:  Là phƣơng án thỏa mãn đƣợc nhiều yếu tố, trong đó tối ƣu về tăng trƣởng kinh tế, giải 

quyết việc làm; phục hồi, tái tạo và phát triển hệ sinh thái môi trƣờng; đảm bảo công bằng xã hội giữa các thành 

phần xã hội; phù hợp với chiến lƣợc phát triển vùng; có thể hƣớng tới nền kinh tế xanh (Nền kinh tế xanh 

chú trọng cơ hội phát triển cho những ngành kinh tế mới và đảm bảo giảm thiểu tác hại tiêu 

cực đến môi trƣờng và các tài nguyên thiên nhiên). Kinh tế xanh, bền vững là phƣơng án phù 

hợp với định hƣớng của Chính phủ Việt Nam cũng nhƣ xu hƣớng của toàn cầu.  

Phương án 3:  Là phƣơng án phát triển nhanh với tăng trƣởng nóng của ngành công 
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nghiệp; ƣu điểm là tăng trƣởng rất nhanh đặc biệt ở khu vực công nghiệp – xây dựng; nhƣng 

nhƣợc điểm lớn nhất là phƣơng án này đòi hỏi tổng vốn đầu tƣ xã hội rất lớn đồng thời phải 

thực hiện nhiều các dịch vụ phụ trợ nhằm đảm bảo cho công nghiệp phát triển; chƣa kể nhƣng 

hệ lụy về môi trƣờng có thể xẩy ra nhƣ ô nhiễm môi trƣờng, tắc nghẽn giao thông, tệ nạn xã 

hội và nhiều áp lực xáo động khác về dân cƣ, lao động, đất đai khác,… 

Phương án đề nghị chọn: Là phƣơng án 2 - Phát triển Tỉnh theo hƣớng bền vững. 

1.3. Mục tiêu phát triển Tỉnh: 

1.3.1. Mục tiêu tổng quát 

1. Mục tiêu tổng quát của thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là phát huy 

mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng Tỉnh 

Nam Định trở thành Tỉnh phát triển toàn diện, ổn định - bền vững và công bằng. Phấn đấu đƣa 

Tỉnh trở thành một trong những Tỉnh khá, là cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng 

bằng sông Hồng và cả nƣớc.  

2. Phát triển Nam Định tiếp tục trở thành Tỉnh phát triển đa ngành, đa lĩnh vực bao 

gồm: Công nghiệp, Du lịch, Nông nghiệp, Đô thị và Nông thôn. Trong đó Công nghiệp, Du 

lịch, Đô thị và Nông thôn là trọng tâm; hệ thống đô thị và các khu công nghiệp là mối quan 

tâm hàng đầu; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết 

với các Tỉnh lân cận trong vùng và cả nƣớc; bền vững về môi trƣờng sinh thái, ứng phó hiệu 

quả với biến đổi khí hậu. 

1.3.2. Mục tiêu cụ thể 

 a). Các mục tiêu kinh tế: 

1. Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo; khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi 

kinh tế. Chú trọng tính năng động, tự chủ và hiệu quả kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập 

kinh tế quốc tế, tạo lập vị thế trong kinh tế Quốc tế. 

2. Xác định mô hình tăng trƣởng hợp lý theo phƣơng án đƣợc lựa chọn, trên cơ sở cân 

đối nguồn lực đầu tƣ theo khả năng huy động nhằm đảm bảo cân bằng giữa các ngành sản 

xuất, chuyển dịch cơ cấu sản xuất với tốc độ phù hợp với năng lực của các nguồn lực kinh tế; 

3. Phát triển Công nghiệp với định hƣớng sâu cho các ngành công nghiệp thiết yếu và 

phù hợp nhƣ: Công nghiệp chế biến chế tạo; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

(SXVLXD); Công nghiệp sản xuất hàng Tiêu dùng & Xuất khẩu… trên cơ sở phát huy xây 

dựng và hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp đã hoạch định và bố trí; tạo lập các khu, cụm, 

điểm mới theo phƣơng án phát triển đƣợc lựa chọn, Vị trí và tính chất đƣợc đảm bảo các 

nguyên tắc phát huy lợi thế so sánh theo lãnh thổ; 

4. Phát triển các ngành Dịch vụ; đặc biệt là Du lịch với các hình thái và sản phẩm chủ 

đạo là Du lịch sinh thái; Du lịch văn hóa lịch sử, tôn giáo, tâm linh; Du lịch nghỉ dƣỡng, chữa 

bệnh; Du lịch cộng đồng, Du lịch chuyên đề..vv, trên cơ sở phát huy và hình thành từng bƣớc 

các khu, cụm, điểm Du lịch, dịch vụ có quy mô lớn theo phƣơng án đƣợc lựa chọn và tiềm 

năng lợi thế của từng địa danh trong lãnh thổ;  

5. Phát triển nông nghiệp theo định hƣớng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá 

trị, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo chất lƣợng, an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh phát triển 
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sản xuất nông nghiệp hữu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn 

gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, đảm bảo an ninh 

lƣơng thực; Bảo tồn rừng phòng hộ, vƣờn quốc gia...; Phát triển theo hƣớng đa dạng sinh học; 

nâng cao chất lƣợng rừng phòng hộ nhằm tăng cƣờng năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và 

giảm nhẹ rủi ro do thiên tai... Phát triển bền vững Vƣờn quốc gia Xuân Thuỷ. 

6. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định trở thành Tỉnh phát triển cao về Công nghiệp, 

Du lịch và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chăn nuôi gia cầm, gia súc, đại gia súc và 

nuôi trồng Thủy sản theo hƣớng tập trung với công nghệ kỹ thuật 4.0, có kết cấu hạ tầng kinh 

tế  xã hội đồng bộ, từng bƣớc hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của 

vùng, quốc gia, khu vực và quốc tế. 

7. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đến 2030: 

 Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 khoảng trên 9%/năm; trong 

đó giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 8,50%, giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 9,50%.  

 Tốc độ tăng trƣởng công nghiệp – xây dựng bình quân giai đoạn 2021 – 2030 

đạt khoảng 12,2%/năm, trong đó giai đoạn 2021-2025 tăng 12,0%/năm, giai 

đoạn 2026-2030 tăng 12,5%.   

 Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2030: ngành công nghiệp - xây 

dựng chiếm khoảng 51 - 53%; ngành dịch vụ chiếm 32 - 33%; ngành nông - lâm 

- thủy sản chiếm khoảng 12% - 13%. 

 Thu nhập bình quân đầu ngƣời: GRDP bình quân đầu ngƣời đến năm 2025 đạt 

100 triệu đồng, đến năm 2030 đạt khoảng 120 triệu đồng. 

 Kim ngạnh xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt trên 4 tỷ USD/năm và 2025-

2030 đạt 7 tỷ USD /năm 

 Thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10.000tỷ/năm 

và 2025-2030 đạt trên 15.000 tỷ/năm;  

 Tổng vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành giai đoạn 2021 - 2025 

đạt khoảng 74,65 nghìn tỷ đồng/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 141,09 

nghìn tỷ/năm; 

b). Các mục tiêu xã hội:  

 1. Đảm bảo các chỉ tiêu xã hội về lƣơng thực, mức sống, mức tăng việc làm, giảm thất 

nghiệp, giảm nghèo, gia tăng dịch vụ về thụ hƣởng giáo dục, y tế và văn hóa; bảo tồn bản sắc 

văn hóa truyền thống;  

 2. Duy trì và phát triển lực lƣợng lao động; tăng cƣờng đào tạo lao động; nâng cao bình 

đẳng và bình đẳng giới xã hội; 

 3. Sắp xếp lại hệ thống đô thị, tập trung phát triển đô thị lớn, tạo sức hút lớn, làm đầu kéo 

phát triển kinh tế xã hội; nâng cấp đô thị theo hƣớng phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, 

và gia tăng tiện ích, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bản sắc sinh thái đô thị. Bảo tồn và phát 

triển theo chiều sâu các điểm dân cƣ nông thôn theo hƣớng nông thôn mới;  

4. Các chỉ tiêu phát triển xã hội đến 2030: 

 Chỉ số phát triển con ngƣời (HDI) đạt mức trên > 0,7 vào năm 2025 và năm 
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2030 là 0,75 

 Tuổi thọ bình quân đạt > 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 

> 70 năm. 

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 35% và lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 

khoảng > 35% vào năm 2025 và tỷ lệ này đạt trên >55% và >45% vào năm 

2030. Tỷ lệ lao động trong Nông nghiệp đến 2025 và 2030 chỉ còn 45% và 

39%;  

 Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động đến 2025 và 2030, đảm bảo tỷ lệ thất 

nghiệp chung còn 0,85% và 0,8% 

 Giảm tỷ lệ nghèo đa chiều không đƣợc bảo trợ xã hội đến 2025 và 2030 chỉ còn 

0,15% và 0,12%; 

 Tỷ lệ Y bác sĩ và giƣờng bệnh đến 2025, 2030 lần lƣợt là 10 BS/vạn dân và 

12BS/vạn dân và 30 giƣờng/vạn dân và 32 giƣờng/vạn dân 

 Tỷ lệ hộ dân dùng điện an toàn  (%) và Tỷ lệ ngƣời sử dụng internet  

(%) đạt 50% vào 2025 

  c). Các mục tiêu môi trường:  

1. Xây dựng môi trƣờng xanh, sạch đảm bảo tiêu chuẩn của Việt Nam, khu vực và thế giới.  

2. Thu gom và xử lý nƣớc thải đầu nguồn đến 100% hộ dân cƣ, cơ quan, khu phố, khu 

cụm, điểm công nghiệp, dịch vụ và các cơ sở kinh tế xã hội khác theo hƣớng xử lý phân tán từng 

cụm tƣơng đƣơng với quy mô 5000 dân/ điểm xử lý; Thu gom và rác thải bố trí các bãi rác phân 

tán theo từng đơn vị cấp huyện; xử lý theo hƣớng thay thế dần từ chôn lấp sang công nghệ cao; 

3. Bố trí các nghĩa trang có quy mô và vị trí hợp lý theo cấp huyện; xử lý theo hƣớng 

thay thế dần từ địa táng sang hỏa táng; 

4. Các chỉ tiêu về phát triển môi trƣờng: 

 Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trƣờng đạt > 95% vào 

năm 2025 và 100% vào năm 2030; 

 Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nƣớc thải ra môi trƣờng lƣu vực các sông đạt trên 80% 

năm 2025 và > 90% năm 2030. 

  d). Các mục tiêu an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực khác:  

Đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc 

phòng. Dự báo chỉ tiêu phát triển anh ninh quốc phòng và các lĩnh vực khác: 

 Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt > 

90% trở lên vào năm 2025 và > 98% vào năm 2030.  

 Đến năm 2025, có trên 90% xã, phƣờng, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; đến năm 2030 số xã, phƣờng, thị trấn mạnh về phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt > 95%. 

 Trên 80% quần chúng đƣợc tập hợp vào các đoàn thể chính trị-xã hội vào năm 

2025 và trên 90% vào năm 2030. 

1.4. Tầm nhìn phát triển Tỉnh đến 2050 
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1. Đến năm 2050, Nam Định sẽ là một cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng 

bằng Sông Hồng, là trung tâm kinh tế hiện đại, động lực phát triển quan trọng và điểm kết nối 

giao thƣơng hàng hóa, dịch vụ và văn hóa của vùng Vùng Đồng bằng sông Hồng với hệ thống 

kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại. 

2. Nền tảng kinh tế có đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên trƣờng quốc tế. Hai lĩnh vực 

trọng điểm phát triển làm hạt nhân cho nền kinh tế của Tỉnh và của khu vực nhƣ: Công nghiệp  

& Dịch vụ; theo đó công nghiệp với các ngành chế biến, sản xuất VLXD, tƣ liệu, tiêu dùng và 

xuất khẩu sẽ phát triển theo hƣớng hiện đại; thông minh và tiên tiến; Dịch vụ, đặc biệt là du 

lịch, dịch vụ biển, dịch vụ logistics phát triển dựa trên sự phát triển của công nghiệp & Nông 

nghiệp. Nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển theo hƣớng phục vụ xuất khẩu, giữ vai trò ổn 

định kinh tế, đời sống nhân cũng nhƣ an ninh lƣơng thực quốc gia. 

3. Cũng theo đó, các ngành xây dựng, dịch vụ khoa học công nghệ, tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, ngành giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao sẽ phát triển mạnh, hình thành 

và phát triển một nền kinh tế tự chủ, năng động, sáng tạo, xanh, sạch. Thu nhập bình quân đầu 

ngƣời, chất lƣợng cuộc sống và mức chi tiêu dùng gia tăng góp phần thúc đẩy các ngành kinh 

tế và xã hội phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng nội Tỉnh. 

4. Về không gian, kinh tế; Nam Định sẽ là tập hợp của hệ thống đô thị, các điểm dân cƣ 

nông thôn, các khu kinh tế, khu cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, khu đào tạo, 

khu thể dục thể thao, khu nghỉ dƣỡng, bảo tồn thiên nhiên... phát triển trong những thiết chế 

năng động, sáng tạo, hiện đại, có sự kiểm soát chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao và cùng có lợi; 

 Hệ thống đô thị Nam Định sẽ đƣợc phát triển có trọng điểm với định hƣớng hình thành 

các đô thị lớn gắn với các đƣờng vành đai xanh đô thị, làm đầu kéo cho phát triển kinh tế xã 

hội; là sự tập trung cao các yếu tố nhƣ vốn, lao động và các dịch vụ công nghệ kỹ thuật cũng 

nhƣ khả năng kinh doanh của của các cá thể và tổ chức kinh tế trong cộng đồng đô thị cùng 

với sức cạnh tranh thị trƣờng và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa nhiều yếu tố nhƣ: Quy mô, 

ngoại ứng, nội sinh..vv, nên thúc đẩy nhanh sự tăng trƣởng kinh tế đô thị, thúc đẩy đô thị hóa 

các khu vực liên kết nói riêng,Tỉnh và Vùng nói chung. Đô thị hóa sẽ ảnh hƣớng đến cơ cấu 

vùng kinh tế nông thôn và thành thị, đồng thời còn thúc đẩy cách mạng trong nông nghiệp; đẩy 

nhanh quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế; do sự tập trung các nguồn lực và cơ hội sản suất 

kinh doanh cao đã thúc đẩy sự phát triển các thành phần kinh tế tƣ nhân lên cao, hình thành rõ 

rệt các khu vực kinh tế chính thức thay thế cho khu vực phi chính thức, tăng cƣờng quá trình 

tích luỹ - tiêu dùng và thúc đẩy phát triển quan hệ thƣơng mại quốc tế. 

5. Phát triển cân đối lãnh thổ trên cơ sở khai thác mạnh các lợi thế về vị trí địa lý, về đất 

đai; Hình thành các vùng, khu công nghiệp lớn với định hƣớng phát triển các ngành giá trị gia 

tăng cao; Kế thừa và phát triển các vùng, khu du lịch theo lợi thế về sản phẩm du lịch của Tỉnh. 

Cấu trúc giao thông đƣợc cải tạo và phát triển theo mạng tam giác đến các trọng điểm; đảm 

bảo nguyên tắc liên kết gần tƣơng ứng và cân đối lãnh thổ; Duy trì và phát triển hệ thống thủy 

năng với nhiều mục đích phát triển; Xử lý nƣớc thải mang tính hệ thống và toàn diện; trong đó 

có kể đến việc thu phí nƣớc thải 

6. Chuyển biến  dần từ mô hình cơ  cấu kinh tế dàn trải, sang  mô hình cực tăng trƣởng 

& liên kết phát triển vùng; có hiệu dụng lợi thế so sánh  từng vùng và gia tăng lợi ích kinh tế. 

7. Nhìn chung đến 2050, Nam Định là một nền kinh tế phát triển Ổn định - Bền vững 
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và Công Bằng; Tăng trƣởng cân bằng, ổn định; đáp ứng các chỉ tiêu xã hội ngày càng tốt hơn; 

sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trƣởng; có không gian sản xuất 

và sinh hoạt xã hội hƣớng xanh, thích nghi với biến đổi khí hậu; có môi trƣờng đầu tƣ năng 

động, có chỉ số cạnh tranh đạt chuẩn quốc gia và khu vực (thông thoáng, minh bạch, thân 

thiện, an ninh, an toàn); an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội đƣợc bảo đảm. 

8. Các chỉ tiêu kinh tế:  

 Tốc độ tăng trƣởng GRDP bình quân giai đoạn 2030-2050 phấn đấu đạt ổn định 

khoảng > 8,5 %/năm;  

 Cơ cấu ngành kinh tế ở giai đoạn 2030 -2050 dự kiến với các ngành Công 

nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ và Nông lâm Thủy Sản lần lƣợt là (45-50%), (35-

36%) và (10-11%);  

 GRDP bình quân đầu ngƣời đến năm 2050 đạt trên 412 tr VNĐ/ngƣời 

 Kim ngạnh xuất khẩu giai đoạn 2031-2050 đạt 16,2 tỷ USD. 

 Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP khoảng dƣới 10 %; 

 Tổng vốn đâu tƣ xã hội giai đoạn 2030-2050 đạt trên 520.000 tỷ đồng; tỷ lệ vốn 

so với GRDP là trên 50%;  

9. Các chỉ tiêu xã hội đến 2050:  

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70 % và lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 

khoảng > 70%. Tỷ lệ lao động trong Nông nghiệp đến chỉ còn 25%  

 Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp chung còn 

0,75%  

 Giảm tỷ lệ nghèo đa chiều không đƣợc bảo trợ xã hội chỉ còn 0,1%; 

 Tỷ lệ Y bác sĩ và giƣờng bệnh đến 2050, lần lƣợt là 15 BS/vạn dân và 40 

giƣờng/vạn dân  

10. Các chỉ tiêu bảo vệ môi trƣờng: 

- Bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng, sử dụng hợp lý và có 

hiệu quả tài nguyên, trƣớc hết là quỹ đất, tài nguyên nƣớc (nƣớc mặt, nƣớc ngầm, nƣớc biển), 

cảnh quan thiên nhiên và các không gian đô thị - nông thôn, văn hoá, du lịch, công nghiệp, 

nông nghiệp sinh thái theo hƣớng phát triển bền vững, xanh; có đủ các điều kiện để thích nghi 

với những tác động của BĐKH, NBD. 

- Sử dụng công nghệ sạch trong các ngành kinh tế - xã hội. Phấn đấu 100% các cơ sở 

sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị máy móc mới. Khai thác 

hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản, phục hồi các khu khai thác khoáng sản và các hệ sinh thái 

đã bị phá hủy, đảm bảo cân bằng sinh thái ở mức cơ bản. 

- Duy trì và mở rộng diện tích khu bảo tồn vùng đất ngập nƣớc Vƣờn quốc gia Xuân 

Thủy; thực hiện các biện pháp quản lý nguồn lợi thủy sản tại khu vực cấm khai thác có thời hạn.  

- Hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải theo quy hoạch đƣợc phê duyệt. 

11. Các chỉ tiêu kết cấu hạ tầng: 

- Đến năm 2045-2050, hệ thống các đô thị Nam Định thông minh, hiện đại; có hệ thống 
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kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hợp lý và hiện đại, tạo nên mạng lƣới hoàn chỉnh, liên hoàn, 

liên kết giữa các phƣơng thức vận tải, thủy bộ, vận tải đô thị với các địa bàn lân cận, giữa thành 

phố Nam Định với các thành phố, đô thị khác trong Tỉnh, khu vực vùng đồng bằng sông Hồng.  

- Đảm bảo 100% ngƣời dân có nhà ở với tiện nghi sinh hoạt cần thiết, phù hợp với trình 

độ phát triển kinh tế, xã hội của một trung tâm phát triển (không còn các khu nhà tạm ở khu 

vực đô thị và nông thôn). Các chỉ tiêu bình quân đầu ngƣời về nhà ở, cây xanh công viên, vƣờn 

hoa, cấp nƣớc... phù hợp với phân loại đô thị và quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

- Hiện đại hoá mạng lƣới điện đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn. 100% hộ gia đình 

sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, internet và thiết bị đầu cuối hiện đại. 

- Hệ thống cấp nƣớc hiện đại, đồng bộ đảm bảo tiêu chuẩn cấp nƣớc sạch sinh hoạt; đáp 

ứng đủ nhu cầu nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt đối với các khu, cụm công nghiệp, 

khu du lịch. 100% dân cƣ nông thôn đƣợc cung cấp nƣớc sạch sinh hoạt hợp vệ sinh; cải tạo và 

hoàn thiện hệ thống cấp thoát nƣớc. 

Bảng 2.20: Dự báo Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2030 và năm 2050 

STT Chỉ tiêu Hiện trạng  

2021 

Một số chỉ tiêu mục tiêu  

2022-2025 2026-2030 2031-2050 

 Quy mô Dân số (ngƣời) 1.980.333 1.971.169 2.098.271 2.660.134 

 Quy mô Lao động  (ngƣời) 1.204.439 1.194.528 1.269.454 1.582.780 

I Các chỉ tiêu kinh tế chung     
1.1 Quy mô GRDP (giá TT) 1000 tỷ VNĐ 77,0 106,7 203,3 1.039,2 

1.2 GRDP theo đầu ngƣời( tr.đ/ng) 43,2 57,2 102,3 412,6 

1.3 Tỷ lệ Tăng trƣởng GRDP/năm (%) 7,2 8,5 9,5 8,5 

1.4 Cơ cấu Ngành Kinh tế     

 1. Ngành Công nghiệp -XD  (%) 41,9 47.0-47.2 51-53 45-50 

     - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 12,47 11,5 12,5 12 

 2. Ngành Dịch vụ/GRDP (%) 34,88 33.5-34 32-33 35-36 

     - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 4,89 7-7.5 7.5-8 8 

 3. Ngành Nông lâm - Thủy Sản (%) 20,1 15.5-16 12-12.5 10-11.0 

     - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 3,97 4-4.2 4.5-5.0 > 5 

1.4 Kim ngạch Xuất khẩu (triệu USD) 2.093,0 2.989,5 4.642,1 16.270,0 

     - Tỷ lệ tăng trƣởng Ngành (%) 10,2 10,71 11,06 12,5 

1.5 Thu Ngân sách NN (1000 tỷ VNĐ) 4,71 10,7 20,3 103,9 

     - Tỷ lệ thu NNNN/GRDP (%) 6,12 10,0 10,0 10,0 

1.6 Tổng vốn đầu tƣ xã hội (1000 tỷ) 39,3 54,69 107,01 519,62 

    - Tỷ lệ vốn ĐTXH/GDP (%) 51,03 51,24 52,64 50 

II Các chỉ tiêu xã hộicó thể đáp ứng     
2.1 Lao động ngành Nông nghiệp (%) 48,3 45 39 25 

2.2 Hộ nghèo đa chiều không thuộc CSBT (%) 0,22 0,15 0,12 0,1 

2.3 Tỷ lệ thất nghiệp  (%) 1,68 0,85 0,8 0,75 

2.4 Lao động có bằng cấp chứng chỉ (%) 19,7 30,0 45,0 70 

2.5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 20,11 35 55 70 

2.6 Số Bác sĩ /vạn dân (ngƣời) 8,02 10,0 12,0 15,0 

2.7 Tỷ lệ giƣờng bệnh /vạn dân (giƣờng) 33,2 30,00 32,00 40,00 

2.8 Tỷ lệ hộ dân dùng điện an toàn  (%) 98,7 99,0 100,0 100,0 

2.10 Tỷ lệ ngƣời sử dụng internet  (%) 41,2 50,0 70,0 100,0 

2.11 Tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa”. (%) 70 72,0 80,0 85,0 

III Các chỉ tiêu về môi trƣờng có thể đáp ứng     

3.1 Dân  nông thôn đƣợc dùng nƣớc sạch (%) 75,6 85,0 90,0 100,0 
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3.2 Tỷ lệ dân đô thị đƣợc dụng nƣớc sạch  (%) 85 95,0 100,0 100,0 

3.3 Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị đƣợc xử lý (%) 90,2 92,5 95,0 98,0 

3.4 Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn đƣợc thu gom  (%) 78,5 90,0 100,0 100,0 

1.5. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết  

Để thực hiện đƣợc quy hoạch Tỉnh Nam Định đến 2030, tầm nhìn đến 2050 phát triển 

theo các quan điểm, mục tiêu đã nêu ở trên, cần phải thực hiện một số nhiệm vụ chiến lƣợc trọng 

tâm nhƣ sau:  

 1. Xây dựng các phƣơng án phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, trên cơ sở phát huy 

tối đa tiềm năng và lợi thế của Tỉnh trong tổng thể phát triển kinh tế của quốc gia, vùng. Lựa 

chọn phƣơng án phát triển tối ƣu phù hợp với yêu cầu và khả năng nguồn lực; phát huy tối đa 

những tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, trên cơ sở xây dựng các ngành, lĩnh vực mũi nhọn làm động 

lực cho sự phát triển ổn đinh, bền vững và công bằng. 

 2. Xác định các vùng chức năng, các cực tăng trƣởng, các mối liên kết phát triển, các 

hành lang phát triển động lực hoặc thứ cấp theo thời kỳ quy hoạch trong không gian lãnh thổ 

Tỉnh và với vùng, cả nƣớc trên cơ sở sử dụng hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa bàn, của 

Tỉnh; đảm bảo mối liên kết đô thị - nông thôn, liên kết giữa các ngành Công nghiệp - Dịch vụ - 

Nông lâm nghiệp, gắn với việc bảo vệ tài nguyên, an ninh, quốc phòng và yêu cầu ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

 3. Hình thành cấu trúc chiến lƣợc phát triển không gian kinh tế - xã hội - an ninh - quốc 

phòng và môi trƣờng; Tạo lập khung phát triển cho toàn lãnh thổ; trong đó xác định rõ không 

gian kinh tế các vùng (hoặc khu) chuyên ngành nhƣ: các vùng đô thị, vùng công nghiệp, vùng 

kinh tế biển, vùng đô thị hóa mạnh, các trục, hành lang đô thị hoá, các cực phát triển đô thị và 

nông thôn; các trọng điểm về du lịch, công nghiệp,…vv trên cơ sở lợi thế so sánh, lợi thế cạnh 

tranh của các khu vực trong Tỉnh, vùng và quốc gia; 

 4. Hình thành và phát triển các khu chức năng lớn nhƣ Khu kinh tế, các Khu công nghiệp, 

Khu du lịch, Khu đô thị hóa, Khu NN công nghệ cao, Khu TDTT, Khu giáo dục đào tạo, Khu 

dịch vụ trung chuyên hàng hoá…vv nhằm thu hút các nguồn lực đầu tƣ xã hội và tạo lập động 

lực phát triển; 

 5. Phát triển hệ thống đô thị theo hƣớng hình thành các đô thị lớn, nhằm tăng trƣởng dân 

số dịch vụ và việc làm, định hƣớng dịch cƣ; làm đầu kéo phục vụ cho phát triển công nghiệp và 

dịch vụ trong Tỉnh. Hạn chế sự phát triển phân tán, tự phát, thiếu kiểm soát; Ƣu tiên phát triển 

trƣớc hệ thống các trung tâm đô thị, thu hút đầu tƣ xã hội và tạo điểm tựa cho các khu dân cƣ và 

chức năng khác phát triển theo. Yêu cầu gắn kết không gian phát triển đô thị với không gian phát 

triển kinh tế - xã hội trên cơ sở liên kết, hỗ trợ giữa mạng lƣới đô thị với các khu điểm kinh tế và 

điểm dân cƣ nông thôn. Trong đó đặc biệt lƣu ý việc nghiên cứu, phát triển các trọng điểm đô thị 

nhƣ: thành phố Nam Định, đô thị Rạng Đông; đô thị Cao Bồ và các đô thị ở Xuân Trƣờng- Giao 

Thủy; Khu sinh thái Giao thủy; Khu du lịch Đền trần và phân bố các khu, cụm sản xuất, các khu 

kinh tế tập trung khác trong tổng thể cấu trúc chiến lƣợc về không gian kinh tế xã hội an ninh 

quốc phòng và môi trƣờng Tỉnh Nam Định: 

6. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, hạ tầng khung giữa các cực tăng trƣởng; đồng thời 

phát triển hạ tầng đồng bộ của các khu chức năng chuyên dụng theo từng thời kỳ quy hoạch; 

nhằm tạo thúc đẩy thu hút đầu tƣ, tạo động lực phát triển. Trong đó lƣu ý việc kết nối thuận lợi 
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giữa các vùng, khu, điểm chức năng nhằm gia tăng lợi ích cho các hoạt động SXKD và sinh hoạt 

xã hội trong Tỉnh. 

7. Cải tạo và nâng cấp các khu vực dân cƣ hiện hữu, gắn kết với sự phát triển chung của Tỉnh, 

đảm bảo ổn định và an sinh môi trƣờng xã hội, gìn giữ, bảo tồn các di sản văn hoá truyền thống. 

8. Kiểm soát các khu vực cần bảo tồn, khu vực nhạy cảm về môi trƣờng, ngăn ngừa các 

hiểm họa thiên tai và các thảm họa khác do con ngƣời gây ra. Tăng cƣờng bản sắc, hình ảnh, 

thƣơng hiệu các khu vực đặc thù của các khu vực dân cƣ gắn với các dân tộc trong Tỉnh. 

9. Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lao động chất lƣợng cao. Đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện tốt 

chính sách an sinh xã hội. 

10. Khuyến khích thu hút đầu tƣ xã hội, tăng cƣờng các nguồn lực đầu tƣ phát triển Tỉnh. 

11. Tăng cƣờng thể chế để quản lý phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị và nông 

thôn. Nâng cao chất lƣợng các biện pháp quản lý phát triển trong Tỉnh. 

Các nhiệm vụ trọng tâm này sẽ đƣợc cụ thể hoá bằng các giải pháp đƣợc thể hiện trong 

các nội dung cụ thể của quy hoạch Tỉnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050. 

1.6. Các định hƣớng tạo đột phá phát triển đến năm 2030 

1.6.1. Đột phá ở các Ngành, Lĩnh vực Kinh tế: 

a). Lĩnh vực 1: Phát triển Công nghiệp Tiêu dùng và Xuất khẩu:  

Ngành công nghiệp (CN) đã, đangg và sẽ giữ vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội 

Tỉnh Nam định đến 2030 và 2050; đây là ngành có đóng góp lớn nhất vào GRDP Tỉnh; tăng 

trƣởng (2011-2020) luôn đạt 11,6%/năm, góp 2,72 điểm % vào mức tăng GRDP (6,64%). Tỷ 

trọng giá trị gia tăng CN tăng dần, từ 20,44% (2011) tăng lên 30,19% (2020); chỉ số sản xuất 

CN tăng 10,04%/năm (vị trí thứ 5/11 trong vùng ĐBSH); Định hƣớng phát triển các lĩnh vực 

ngành hàng CN của Nam định cụ thể đến 2030 và 2050 nhƣ sau: 

1. Phát triển những ngành hàng CN truyền thống (hiện có): với 6 nhóm ngành hàng cụ 

thể nhƣ: (1) Dệt may (chiếm 8-10% GTSX cả nƣớc, đứng thứ 2/11 Tỉnh trong vùng). (2) Cơ 

khí chế tạo và gia công kim loại (là ngành hàng có tiềm năng phát triển của Tỉnh nhờ truyền 

thống, kinh nghiệm, đội ngũ lao động lành nghề, cơ hội thị trƣờng cao). (3) Chế biến gỗ và các 

sản phẩm từ gỗ xuất khẩu (chủ yếu xuất sang Mỹ và EU, với tốc độ tăng cao, đạt trên 100 triệu 

USD (2020). (4) Sản xuất thuốc, hóa dƣợc, dƣợc liệu (Là ngành hàng truyền thống, có lợi thế 

của Tỉnh, đặc biệt là Đông dƣợc); (5) Sản xuất da, giày và các sản phẩm liên quan: (Là ngành 

hàng chủ yếu phục vụ xuất khẩu của Tỉnh). (6) Sản xuất, chế biến NLTS và đồ uống (là 

ngành hàng đang phát triển của Tỉnh)  

2. Những ngành hàng dự kiến phát triển: (1) Công nghiệp Luyện thép và sản phẩm sau 

thép (QĐ 569/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND Tỉnh nam định v/v chấp thuận chủ 

chƣơng xây dựng Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam định tại huyện Nghĩa hƣng Tỉnh 

Nam đinh). (2) Công nghiệp chế biến Nông lâm Thủy sản. (3) Công nghiệp Năng lƣợng, (4) 

Công nghiệp SXVLXD; 

b). Lĩnh vực 2: Đẩy mạnh phát triển Du lịch với nhiều hình thái, sản phẩm dịch vụ:  

Đây là ngành mà Nam Định có lợi thế với hệ thống tài nguyên du lịch phong phú nhƣ: 

Thiên nhiên (biển), văn hóa lịch sử, nhân văn, cùng với việc gần với các trung tâm du 
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lịch lớn của vùng nhƣ: Hà nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh hóa và các điều kiện cơ sở vật 

chất xã hội khác... nên việc lựa chon du lịch là ngành đột phá phát triển là cần thiết và đúng 

đắn. Phát triển du lịch đến 2030 và 2050 trên cơ sở tăng cƣờng thu hút nguồn lực đầu tƣ liên 

kết, phát triển du lịch với 5 nhóm hình thái và sản phẩm là: (1) Du lịch sinh thái - Biển; (2) 

Du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tâm linh; (3) Du lịch nghỉ dƣỡng, chữa bệnh; (4) Du lịch 

cộng đồng; (5) Du lịch chuyên đề khác nhƣ (ẩm thực, thể thao, trang phục, fetivan, 

Tembulding..) trên cơ sở bảo vệ tự nhiên, sinh cảnh; bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích 

lịch sử, bản sắc văn hoá, nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trƣng của Tỉnh.  

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch theo hƣớng bền vững. 

Hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tƣ hạ tầng du lịch, tạo điểm nhấn, động lực 

phát triển kinh tế du lịch của Tỉnh, của vùng. Tiếp tục đầu tƣ, tôn tạo các khu, điểm du lịch: 

Khu du lịch Thịnh long, Khu du lịch Quất lâm, Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy thuộc Khu dự trữ 

sinh quyển Châu thổ sông Hồng, Khu di tích lịch sử QG đặc biệt Văn hóa Trần, Khu di tích 

Phủ dầy; di tích các đình, chùa, đền, nhà thờ, khu tƣởng niệm và các điểm danh lam thắng 

cảnh khác...vv các điểm du lịch cộng đồng tại các thôn, xóm, làng mạc có tiềm năng du lịch 

gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch 

cộng đồng tại các huyện, thành phố. 

c). Lĩnh vực 3: Phát triển kinh tế Đô thị dựa trên việc tập trung đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng tại các đô thị trọng điểm, đô thị mới; 

Phát triển kinh tế đô thị Nam Định gắn với các chƣơng trình phát triển và nâng cấp của 

từng đô thị trong Tỉnh, phù hợp với kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 

theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ và thực hiện Nghị 

quyết số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tập trung xây 

dựng, phát triển đô thị Nam Định giai đoạn 2021-2025.  

Trong đó ngoài việc việc cải tạo, nâng cấp TP Nam Định xứng tầm vị thế là trung tâm 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh và Nam ĐBSH; còn thúc đẩy xây dựng các thị 

trấn các huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; giúp cho thị trƣờng bất động 

sản có tốc độ tăng trƣởng khả quan, gia tăng cơ hội phát triển các ngành khác nhƣ Công 

nghiêp, Du lịch, Dịch vụ...Cùng với đó, việc tăng cƣờng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng 

theo hƣớng đồng bộ, hiện đại đã tạo vị thế, hấp dẫn mới, thu hút đầu tƣ phát triển sản xuất, 

kinh doanh và kéo theo hàng loạt cơ hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng tăng tỷ trọng 

Công nghiệp và Dịch vụ, phát triển các ngành hàng Công nghiệp chủ lực, trọng điểm, thúc 

đẩy đô thị hóa; , thu hút nguồn vốn đầu tƣ để phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch. 

Rà soát, xác định lại các đô thị trọng điểm, động lực của Tỉnh để tập trung ƣu tiên đầu tƣ, 

tạo sức hút sự lan tỏa cho các địa phƣơng trên địa bàn Tỉnh, thúc đẩy đô thị hóa toàn diện. Tập 

trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tƣ từ nhiều thành phần kinh tế để phát triển kết cấu 

hạ tầng đô thị.  

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tƣ kết cấu hạ tầng đô thị, tạo đột 

phá thu hút nguồn vốn xã hội theo nhiều hình thức, điển hình là đối tác công - tƣ (PPP) cho các 

dự án cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt là các dự án có sức lan tỏa rộng và tác 

động lớn tới phát triển kinh tế; trong đó, phối hợp với các Tỉnh lân cận nhƣ để mở rộng và hình 

thành các tuyến giao thông kết nối liên vùng nhƣ QL21B, QL37B, Cao tốc Bắc-  nam nối dài,  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-241-qd-ttg-2021-ke-hoach-phan-loai-do-thi-toan-quoc-giai-doan-2021-2030-465826.aspx
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các đƣờng QL, Cao tốc khác đi qua Tỉnh và hệ thống đƣờng Tỉnh quan trọng kết nối từ TP 

Nam định đi các Huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định 

cƣ và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 

trọng điểm đã và đang có hiệu lực thi hành trong Tỉnh...;  

Phấn đấu tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 100%, tỷ lệ lấp đầy các CCN đạt trên 70% trƣớc 

năm 2025, đến năm 2030 đạt 100%; đẩy nhanh tiến độ đầu tƣ kết cấu hạ tầng KCN; xây dựng 

các CCN theo quy hoạch đƣợc duyệt; xây dựng các khu Nông nghiệp UDCNC, các Khu du 

lịch; khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tƣ phát triển vào lĩnh vực hạ tầng thƣơng mại, dịch 

vụ, nhất là các dự án dịch vụ hậu cần xuất nhập khẩu (Logistics) tại các trọng điểm phát triển 

và các Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.  

 Nghiên cứu xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để đầu tƣ, 

chỉnh trang hạ tầng đô thị đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù của 

Tỉnh. Công khai danh mục, tăng cƣờng kêu gọi đầu tƣ các dự án nhằm cải thiện chất lƣợng 

cuộc sống đô thị, nhƣ đầu tƣ trƣờng học, bệnh viện chất lƣợng cao, các khu vui chơi giải trí, xử 

lý nƣớc thải, rác thải. Quan tâm đầu tƣ xây dựng các khu công viên cây xanh có diện tích lớn 

tại các đô thị.  

d). Lĩnh vực 4: Phát triển Kinh tế Biển với việc tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng trọng 

điểm và thu hút phát triển các ngành kinh tế biển; 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XII 

về Chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045. Các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX (2015-2020), Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX (2020- 2025); Chƣơng trình hành động số 28-CT/TU ngày 5-12-

2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12-4-2019 của UBND Tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TW; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22-7-2020 của UBND Tỉnh triển 

khai “Đề án hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển Tỉnh đến năm 2030” đều xác định cụ thể 

và thống nhất mục tiêu tập trung xây dựng vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực 

phía nam của Tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an 

ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh biên giới quốc gia.  

Kết cấu hạ tầng trọng điểm của kinh tế biển gồm 3 nhóm công trình: (1) Không gian 

phát triển kinh tế biển của Tỉnh; (2) hạ tầng giao thông; (3) hệ thống đê điều, thủy lợi đảm bảo 

chống chịu thiên tai, thoát lũ, phòng chống biển xâm thực, xói lở bờ biển. Việc phát triển kết 

cấu hạ tầng không chỉ định hình rõ nét vùng kinh tế biển mà còn tạo nền tảng thuận lợi để thu 

hút, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tƣ phát triển kinh tế biển. Các chƣơng trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế biển của Tỉnh thời gian qua đều xác định rõ “tập trung phát triển kết cấu hạ tầng 

trọng điểm” là những nhóm nhiệm vụ đƣợc ƣu tiên thực hiện.  

Phát triển các ngành kinh tế biển đƣợc chú trọng phát triển với 4 nhóm ngành gồm: (1) 

Du lịch biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác hải sản; (4) Công 

nghiệp ven biển. Để phát triển phát triển các ngành kinh tế biển; Tỉnh đã triển khai quy hoạch 

các khu chức năng Phía Nam đô thị Rạng Đông và thƣc hiện Quyết định số 1453/QĐ-TTg 

ngày 24-9-2020  của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ 

có quy mô 13.950ha trên địa bàn hai huyện Hải Hậu, Nghĩa Hƣng vào Quy hoạch phát triển 

các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 với kỳ vọng trở thành trung tâm lớn trong 
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giao thƣơng quốc tế về công nghiệp, thƣơng mại, du lịch và cảng biển của vùng Nam đồng 

bằng sông Hồng; quy hoạch các CCN với tổng diện tích hơn 500ha ở khu vực ven biển...  

Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, trong đó tập trung thực 

hiện các quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế biển; thu hút đầu tƣ phát triển; ƣu tiên đầu 

tƣ xây dựng các công trình trọng điểm vùng ven biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

vệ môi trƣờng, sinh thái của Tỉnh. Ngoài nguồn vốn ngân sách, đã tập trung thu hút, kêu gọi, 

huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn vay ƣu đãi của nƣớc ngoài, nguồn vốn đầu tƣ từ 

các thành phần kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, 

ƣu tiên các công trình phục vụ thu hút đầu tƣ, phát triển các ngành kinh tế biển gồm hạ tầng 

giao thông đƣờng bộ, hạ tầng các khu, CCN ven biển…  

Các huyện ven biển đã căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phƣơng đề xuất các chính 

sách, giải pháp thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, tạo chuyển biến căn bản trong đầu tƣ phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, toàn diện; trọng tâm là hạ tầng giao 

thông, hạ tầng các khu, CCN ven biển và thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp không ngừng phát triển 

các ngành kinh tế biển theo hƣớng liên kết sản xuất. Tăng cƣờng hƣớng dẫn, huy động chung 

sức bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trƣờng biển, chủ động ứng phó biến đổi 

khí hậu, nƣớc biển dâng và phòng chống thiên tai tại khu vực biển, ven biển. Tăng cƣờng đảm 

bảo quốc phòng, an ninh, tuân thủ các quy định pháp luật trên vùng biển và ven biển của Tỉnh.  

Báo cáo đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo kết quả 

phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh thời gian qua, nhất là giai đoạn 2016-2020 đã khẳng định có 

sự đóng góp rất lớn của các ngành kinh tế biển; đồng thời nhấn mạnh Tỉnh đã cơ bản hình 

thành 3 vùng kinh tế, trong đó có vùng kinh tế biển. Kết quả này cho thấy chủ trƣơng phát triển 

kinh tế biển là đúng đẵn; là cơ sở để các cấp, ngành, các địa phƣơng tiếp tục nỗ lực đổi mới, 

sáng tạo, quyết liệt hành động, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế biển.   

1.6.2. Đột phá về phát triển không gian lãnh thổ: 

a). Tạo các điều kiện để hình thành các vùng đô thị lớn: 

Tỉnh Nam định với dân số 1980 nghìn ngƣời (2021), mật độ ở lên tới 1109 ngƣời/km2, 

cao hơn Đà nẵng (850ng/km2) và Cần thơ (800ng/km2). Hệ thống đô thị gồm 27 đô thị (26 thị 

trấn và 1 thành phố; trong số đó có 17 thị trấn và thành phố hiện hữu và 10 thị trấn dự kiến 

thành lập mới); mật đô thị rất cao (16,2 đô thị /1000km2); Cấu trúc hệ thống chủ yếu là đô thị 

nhỏ (từ 2000 dân - 1,5 vạn dân), phân bố rất gần nhau (khoảng trung bình tƣ 7-10km, có vị trí 

chỉ cách nhau khoảng 5km 

Vì các đô thị nhỏ, phân bố rất gần nhƣ vậy nên nảy sinh nhiều bất cập: (1) là lãng phí 

đất đai để xây dựng đô thị (vì định mức đất xây dựng đô thị nhỏ lớn hơn nhiều so với đô thị 

lớn: QCVN 01: 2020); (2) tốn kém chi phí đầu tƣ kết cấu hạ tầng; (3) Hạ tầng dịch vụ kém nên 

sức hút của đô thị nhỏ rất kém, không thu hút đƣợc đầu tƣ, không tăng đƣợc giá trị địa tô của 

đất đai và tài nguyên; không thu hút đƣợc các kênh đầu tƣ có quy mô lớn; (4) chuyển dịch cơ 

cấu ngành kịnh tế ở các đô thị nhỏ rất chậm và tăng trƣởng kinh tế chậm hơn nhiều so với các 

đô thị lớn; (5) dễ tạo ra lực lƣợng lao động không chuyên gây ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế 

và văn minh xã hội; (6) những kỳ vọng về thu nhập, mức hƣởng thụ các dịch vụ xã hội của cƣ 

dân đô thị nhỏ luôn thấp hơn ở các đô thị lớn, các bất bình đẳng khác cũng cao hơn ở các đô thị 
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lớn. (7) chƣa tận dụng đƣợc lợi thế của bờ biển để xây dựng các đô thị có sức giao thƣơng lớn; 

(8) lãng phí đất canh tác nông nghiệp, chƣa kể đến các việc tận dụng đƣợc các lợi thế của môi 

sinh, môi trƣờng và việc hạn chế khả năng lũ lụt do thiên tạo mang lại. 

Để hệ thống đô thị phát triển khắc phục các nhƣợc điểm nêu ở trên và thực sự là đầu 

kéo kích thích kinh tế phát triển, đẩy nhanh đô thị hóa; cần phải hình thành các vùng đô thị lớn 

trên cơ sở hội sƣ (hoặc cộng sinh) các đô thị nhỏ; khi đó vùng đô thị lớn sẽ phát huy tác dụng 

nhƣ một đô thị lớn nhƣng sức cạnh tranh nội vùng lớn hơn nhiều so với một đô thị; 

Giải pháp hình thành các vùng đô thị lớn nêu trên là hình thành các đƣờng vành xung 

quanh các đô thị nhỏ và định hƣớng phát triển các đô thị này hƣớng vào trong; song song với 

đó không sinh ra những điểm đô thị nhỏ khác ngoài các đƣờng vành đai này; nhƣ vậy đƣờng 

vành đai này cũng là ranh giới phân định giữa bảo tồn và phát triển; 

Đƣờng vành đai đô thị còn kết hợp với dải cây xanh thành đƣờng vành đai xanh đô thị 

(có bề rộng từ 100 – 200m) thì còn mang lại nhiều ích lợi khác nhƣ: (1) vành đai tránh đô thị; 

(2) phòng hộ đô thị trƣớc biến đổi khí hậu và môi trƣờng; (3) bảo tồn gel quý, gia tăng cảnh 

quan môi trƣờng đô thị; (4) gia tăng dịch vụ du lịch; (5) giảm thiểu ô nhiễm xâm lấn; và (6) gia 

tăng biện pháp an ninhquốc phòng. Toàn bộ không gian hệ thống các đô thị của Nam định có 

thể hình thành 6 vùng đô thị lớn có danh mục và vai trò vị thế nhƣ sau: 

1. Vùng thành phố Nam Định: Là vùng đô thị trung tâm đến 2030 và 2050; 

2. Vùng Đô thị Cao Bồ (gồm TT Lâm, đô thị 4 xã Huyện Ý Yên, TT Bo Yên Chính); 

là vùng đô thị đối trọng đến 2030 và sẽ phát triển thành trung tâm đến 2050 

3. Vùng Đô thị Liều Đề (TT Liều Đề; đô thị Nghĩa Minh & TT Ninh Cƣờng); là vùng 

đô thị vệ tinh; 

4. Vùng Đô thị Rạng Đông (TT Rạng Đông, TT Quỹ Nhất, TT Thịnh Long và Khu 

kinh tế Ninh Cơ); là vùng đô thị phát triển đối trọng đến 2030 và thành trung tâm 

đến 2050; 

5. Vùng đô thị 7 thị trấn (Xuân Trƣờng, Cát Thành, Cổ Lễ, Yên Định, Quất Lâm, 

Xuân Hồng, Xuân Ninh), là vùng đô thị vệ tinh;  

6. Vùng Đô thị giao thủy (TT Ngô Đồng, Đô thị Đại Đồng) là vùng đô thị phát triển 

đối trọng đến 2030 và thành trung tâm đến 2050; 

Các vùng đô thị này sẽ đƣợc định hƣớng phát triển theo những kế hoạch riêng, lộ trình 

riêng sẽ đƣợc nêu kỹ ở các phần sau; 

b). Phát triển ba (03) trung tâm đô thị động lực chủ đạo:  

Ba trung tâm đô thị động lực chủ đạo Bao gồm: (1) Vùng đô thị trung tâm Tỉnh (TP 

Nam Định & TT Mỹ Lộc); (2) Đô thị Cao Bồ và (3) Đô thị Rạng Đông:   

 (1). Vùng đô thị trung tâm với Thành phố Nam Định là hạt nhân và các đô thị đối trọng, 

vệ tinh, đô thị cửa ngõ nhƣ: Thị trấn Mỹ Lộc, TT Nam Giang (Trực Ninh) và đô thị Cao Bồ. 

Đây là vị thế chủ đạo, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh của Tỉnh. Đô thị này là trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của Tỉnh; hiện là đô thi hạng 1 

với tính chất Công nghiệp- thƣơng mại – dịch vụ - du lịch, khoa học – kỹ thuật - đào tạo và 

hành chính (theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ Tƣớng chính phủ về 

phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030); 
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 (2) Trung tâm đô thị Cao bồ (gồm TT Lâm, đô thị 4 xã huyện Ý Yên và TT Bo Yên 

Chính); Đô thị nằm ở Phía Tây Tỉnh, giáp với TP Ninh Bình với hạt nhân là TT Lâm (hiện là đô 

thị loại IV); đô thị 4 xã & Thị trấn Bo Yên Chính; Các vệ tinh là TT Liễu đề, TT Nam giang, TT 

Gôi; Trung tâm này là đối trọng của Đô thị trung tâm vào năm 2030 và phát triển thành vị thế 

trung tâm vào năm 2050; với tính chất là trung tâm Công nghiệp, dịch vụ của Tỉnh. 

 (3) Trung tâm đô thị Rạng Đông (TT Rạng đông, TT quỹ nhất, TT Thịnh Long và Khu 

kinh tế Ninh Cơ,) các TT này đều là đô thị loại 4; nằm ở phía Tây Nam Tỉnh, giáp với Biển với 

hạt nhân là TT Rạng Đông; là đối trọng của Đô thị trung tâm vào năm 2030 và phát triển thành 

vị thế trung tâm vào 2050; với tính chất là trung tâm Công nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế 

biển của Tỉnh.  

c). Phát triển bốn (4) hành lang kinh tế động lực chủ đạo: 

Bốn hành lang kinh tế động lực chủ đạo gồm: (1) Hành lang QL10 (Tp Nam Định- Cao 

Bồ); (2) Hành Lang Cao tốc Bắc -Nam nối dài (Hà nội- Cao bồ - Rạng đông); (3) Hành Lang 

QL ven biển (Ninh Bình - Rạng Đông – Giao thủy- Thái Bình); (4) Hành Lang TP Nam Định 

– Lạc quần - Giao thủy; nhƣ sau: 

(1). Hành lang QL10 (Tp Nam Định- Cao Bồ): Là hành lang nối thành phố Nam định - 

Đô thị Cao Bồ - thành phố Ninh Bình; đi qua khu di tích Phủ dày; Tính chất phát triển theo 

hƣớng Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị - Du lịch, văn hóa, lịch sử, cảnh quan và môi trƣờng; Là 

hành lang quan trọng mang tính động lực chủ đạo phát triển Tỉnh đến 2030 và 2050; đã và 

đang đƣợc hình thành cùng với các tuyến đƣờng Ql10, Ql37B, trục cảnh quan nối 2 cố đô 

Ninh Bình và Nam định và các tuyến giao thông khác nhƣ tuyến tránh QL10, Tuyến đƣờng sắt 

trên cao sẽ đƣợc triển khai ở giai đoạn 2021-2030 là những huyết mạch, trục trung tâm liên kết 

chặt chẽ với hệ thống đô thị và trung tâm kinh tế lớn trong vùng; hƣớng phát triển nhƣ sau: 

Ngoài phát triển thành phố Nam định theo chƣơng trình phát triển đô thị đã đƣợc phê 

duyệt; Tập trung phát triển đô thị ở 4 xã thuộc huyện Ý Yên và TT Bo Yên Chính, trong đó ƣu 

tiên phát triển các lĩnh vực gồm: Công nghiệp, Dịch vụ, Du lịch và Nông nghiệp công nghệ 

cao. Xây dựng các trung tâm đô thị; trung tâm KHKT, các khu cụm CN – NN công nghệ cao; 

hạ tầng Kỹ thuật và xã hội khung, phát triển nhà ở và dịch vụ đi kèm, làm cơ sở và tạo nền 

tảng cho phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ gắn với di tích Đền Trần, Phủ 

Dày, Bái Đính, Tam Chúc, Hƣơng Tích...và du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa, du lịch cộng 

đồng khác, cân bằng với phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn xen kẽ với các khu cụm công nghiệp phát triển theo hƣớng phục vụ công 

nghiệp và đô thị; 

 (2). Hành Lang Cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà Nội - Cao Bồ - Rạng Đông): đƣợc hình 

thành và phát triền gồm các tuyến đƣờng nhƣ: Tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Tỉnh Nam 

Định, tuyến đƣờng gom 2 bên đƣờng cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Tỉnh Nam Định, tuyến 

đƣờng gom 2 bên đƣờng cao tốc Băc – Nam, Tuyến đƣờng trục phát triển nối Vùng kinh tế 

biển Tỉnh Nam Định với đƣờng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình,… Tính chất Công nghiệp, Nông 

nghiệp, Dịch vụ, Đô thị, Du lịch, Văn hóa, cảnh quan và Môi trƣờng; Cũng là hành lang động 

lực chủ đạo phát triển Tỉnh đến 2030 và 2050. Đây cũng là trục trung tâm, giúp kết nối thuận 

lợi phía Tây Tỉnh với Hà Nội và Hà Nam. Trọng tâm của hành lang này là Trung tâm Đô thị 

Cao Bồ (2) và Trung tâm đô thị Rạng Đông (4); thềm tả ngạn sông Đáy và vùng đô thị Liễu 
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Đề (3), có tiềm năng lớn để phát triển Công nghiệp, Dịch vụ Du lịch nghỉ dƣỡng, sinh thái, 

cảnh quan và môi trƣờng; nuôi trồng Thủy sản tự nhiên và Nông nghiệp UDCNC;   

 (3) Hành Lang đƣờng bộ ven biển (Ninh Bình - Rạng Đông – Giao thủy- Thái Bình); 

Đƣợc hình thành và phát triển gồm các tuyến đƣờng nhƣ: Tuyến đƣờng bộ ven biển, QL.21B, 

QL.37B,…Là hành lang kinh tế biển phía Đông Nam của Tỉnh; tính chất của vùng kinh tế 

biển với phát triển 4 nhóm ngành hàng gồm: (1) Du lịch biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Nông 

nghiệp, nuôi trồng và khai thác hải sản; (4) Công nghiệp ven biển. Phát triển với kết cấu hạ 

tầng trọng điểm gồm 3 nhóm công trình: (1) Không gian phát triển kinh tế biển của Tỉnh; (2) 

hạ tầng giao thông; (3) hệ thống đê điều, thủy lợi đảm bảo chống chịu thiên tai, thoát lũ, phòng 

chống biển xâm thực, xói lở bờ biển; 

 (4). Hành Lang TP Nam Định – Lạc Quần - Giao Thủy; nhƣ sau: hành lang chạy theo 

hƣớng Tây bắc - Đông Nam, đi qua vùng giữa Tỉnh (Nam trực, Xuân Trƣờng); Tính chất 

Công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ, Đô thị, Du lịch, Văn hóa, cảnh quan và Môi trƣờng; cũng 

là hành lang động lực chủ đạo phát triển Tỉnh đến 2030 và 2050; giao cắt với đƣờng huyết 

mạch (Quốc lộ 21 và đƣờng QL ven biển); thuận lợi về giao thƣơng liên vùng quốc gia, là nơi 

phát triển thƣơng mại, du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics. Trọng tâm của vùng 

này là TP Nam định (1) và chùm đô thị 7 thị trấn (Xuân Trƣờng, Cát Thành, Cổ Lễ, Yên Định, 

Quất Lâm, Xuân Hồng, Xuân Ninh);  trong đó đặc biệt là khu vực giữa Tỉnh nơi vùng trũng, 

có cảnh quan đẹp, độ cao -1 m, thuận lợi cho phát triển NN đa dạng sinh học và du lịch.  

Việc hình thành và phát triển các Hành lang kinh tế có vai trò quan trọng trong chiến 

lƣợc phát triển của Tỉnh Nam Định nói riêng và vùng nói chung bởi các hành lang này không 

chỉ gắn kết các nền kinh tế trong vùng ĐBSH, mà còn là cầu nối trung chuyển trong mối hợp 

tác, liên kết kinh tế và phát triển giữa các Tỉnh khác trong nƣớc, khu vực và quốc tế. 

1.6.3. Bốn nền tảng phát triển khác 

 a). Nguồn lực dân số, lao động và văn hóa : 

Liên kết hệ thống giáo dục đào tạo với nhu cầu của thị trƣờng lao động và sát hạch cấp 

chứng chỉ cho lao động truyền thống (Đào tạo kiểu cha truyền con nối, hoặc đào tạo thực tế 

dân gian) để tăng vốn nhân lực và tạo ra nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong Tỉnh, cung cấp 

lực lƣợng lao động đầy đủ cho các ngành, giải quyết các lỗ hổng kỹ năng thông qua đào tạo 

thực tế giúp tăng năng suất lao động, hợp tác giữa các trƣờng địa phƣơng và quốc tế, v.v... 

Cung cấp một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn trong việc chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe của ngƣời dân địa phƣơng để có lực lƣợng lao động hiệu quả hơn. Nâng cao 

năng lực của các cơ sở y tế cấp xã và huyện; tăng số lƣợng và chất lƣợng bác sĩ trong Tỉnh; 

nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT để giảm gánh nặng quản trị cho bác sĩ và nhân lực ngành Y tế; 

Phát huy giá trị văn hóa trong phát triển toàn diện con ngƣời theo hƣớng văn minh, hiện 

đại, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc và các giá trị tinh thần mang đậm nét đặc trƣng của 

ngƣời Việt và của nhân dân Tỉnh Nam Định. Xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nền 

tảng tinh thần của xã hội, tạo môi trƣờng văn hóa lành mạnh trong từng địa phƣơng, cộng đồng 

dân cƣ, cơ quan, doanh nghiệp, trƣờng học và mỗi gia đình. 

 b). Chuyển đổi số: Đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số; phát triển 

kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hƣớng nhanh và bền vững 
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dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lƣợng cao; nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống và phúc lợi của ngƣời dân. Ƣu tiên bố trí nguồn lực để phát triển hạ tầng và các 

nền tảng chuyển đổi số quốc gia và của Tỉnh, dữ liệu số quốc gia và của Tỉnh, các ứng dụng, 

dịch vụ quy mô quốc gia, Tỉnh, nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ số cốt lõi phục vụ 

Chính phủ số. Phát triển hệ thống nền tảng số mang tính thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số 

diễn ra một cách tự nhiên, khai mở giá trị mới, mang lại lợi ích rõ ràng cho xã hội. Hệ thống nền 

tảng số đƣợc tích hợp sẵn các chức năng về bảo đảm an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế, 

xây dựng. Các giải pháp cơ bản đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã 

hội Tỉnh đến năm 2030, nhƣ: (i) Phát triển mạng Truyền số liệu chuyên dùng để triển khai các 

ứng dụng của Chính quyền số; (ii) Phát triển trung tâm dữ liệu để triển khai các ứng dụng của 

Chính quyền số; (iii) Pháttriển các nền tảng Chính quyền số; (iv) Phát triển cơ sở dữ liệu; (v) Phát 

triển các dịch vụ công nghệ số, đô thị thông minh; (vi) Hoàn thiện môi trƣờng chính sách về tổ 

chức ứng dụng CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng Chính quyền số trên địa 

bàn Tỉnh. 

c). Cơ sở hạ tầng đồng bộ: Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các công trình dự án 

trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nông nghiệp và các đô thị, bao gồm hệ 

thống đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy. 

Xây dựng hạ tầng chống thiên tai, xử lý chất thải và nƣớc thải đáp ứng nhu cầu phát 

triển và bảo vệ môi trƣờng, nguồn tài nguyên. 

Nâng cấp mở rộng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

phát triển công nghiệp 4.0, kinh tế số trên đỉa bàn Tỉnh. 

 d). Đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch, 

thực hiện công tác lãnh đạo và điều hành theo hướng: 

Tăng cƣờng vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trên địa bàn; khuyến 

khích đội ngũ cán bộ năng lực, đam mê và tâm huyết với sự nghiệp phát triển của Tỉnh, phải có 

cách làm mới, thái độ làm việc thân thiện với doanh nghiệp và nhà đầu tƣ không phân biệt quy 

mô hay thành phần kinh tế; coi họ là khách hàng để phục vụ, là đối tác để cùng giải quyết vấn 

đề phát triển kinh tế. 

Cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, đặc biệt cải thiện môi trƣờng đầu tƣ cởi mở và hoạt động 

cạnh tranh thỉ trƣờng minh bạch nhằm thu hút đầu tƣ cả trong và ngoài nƣớc, thu hút nhân tài 

và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. 

1.7.  Phƣơng án phát triển cấu trúc tổng thể không gian chiến lƣợc Kinh tế - Xã Hội, ANQP: 

Tổ chức cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội Tỉnh là sự sắp xếp, phối hợp các 

hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt xã hội trong một mối quan hệ liên ngành, liên vùng 

nhằm sử dụng một cách hợp lý các tiềm năng tự nhiên, lao động, vị trí địa lý kinh tế, chính trị 

và cơ sở vật chất kỹ thuật đã và sẽ tạo dựng để mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao và nâng 

cao mức sống cho dân cƣ và bảo đảm sự phát triển bền vững của một lãnh thổ.  

Cấu trúc tổng thể không gian kinh tế xã hội trong lãnh thổ Tỉnh là mạng lƣới tập hợp của 

các „Cực ”,  “Tuyến (Hành lang) và “Điểm tăng trƣởng”; đƣợc bố trí theo những nguyên tắc và 

những quan điểm, lợi thế (về địa kinh tế, địa chính trị, địa nhân văn, các quan hệ tƣơng tác giữa 

tự nhiên và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của con ngƣời trong mối liên kết bền 
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vững và phụ thuộc lẫn nhau) nhằm mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội và nâng cao mức sống cho 

dân cƣ và bảo đảm sự phát triển bền vững của một lãnh thổ; trong đó cụ thể nhƣ sau:  

1.7.1. Cấu trúc mạng lưới: 

Cấu trúc mạng lƣới tổng thể không gian kinh tế xã hội Tỉnh là tập hợp các tuyến (hành 

lang Kinh tế ) và các cực, điểm tăng trƣởng; trong đó các tuyến đƣợc bố trí liên kết (kết nối) 

giữa các cực, điểm với nhau; nhằm đảm bảo hoạt động đi lại, giao dịch hàng hóa, dịch vụ và 

văn hóa giữa các cụm và các thành phần kinh tế xã hội khác đƣợc bố trí dọc trên các tuyến; 

theo đó hình thành các mạng lƣới có các dạng nhƣ sau: (1) Cấu trúc mạng lƣới phát triển tam 

giác (là mạng mà trong đó các cực tăng trƣởng ở đỉnh của tam giác, mạng này cho phép việc đi 

và đến các cực nhanh và gần tƣơng ứng nhất); (2) Cấu trúc mạng lƣới ô bàn cờ (Là mạng mà 

các cực tăng trƣởng ở đỉnh của các hình tứ giác, mạng này di chuyển đến cụm đối diện chậm 

hơn, do phải đi qua hai cạnh góc vuông) và (3) Cấu trúc mạng lƣới hỗn hợp (là sự phối hợp ƣu 

thế của hai mạng lƣới  trên); 

 Sơ đồ cấu trúc tổng thể không gian KTXH Tỉnh Nam Định 

 

 

 Cấu trúc mạng lƣới tổng thể không gian kinh tế xã hội Tỉnh Nam Định đƣợc tổ chức 

phát triển dạng tam giác kết hợp ô bàn cờ; đảm bảo khoảng cách gần tƣơng ứng, đi và đến rất 

nhanh giữa các trọng điểm KTXH (cực tăng trƣởng); làm nổi bật các lợi thế ở việc giáp với 

Thành phố lân cận và các Tỉnh khác ở vùng Đồng bằng sông Hồng & cả nƣớc theo xu hƣớng 
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mở và hội nhập. Hình thành rõ nét các hành lang kinh tế: Hành lang QL 10 (TP Nam Định – 

Cao Bồ), Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy), Hành lang Cao 

Bồ - Nghĩa Hƣng, Hành lang QL 21 (TP Nam Định – Xuân Trƣờng), Hành lang cao tốc Ninh 

Bình – Thái Bình – Quảng Ninh. (liên kết phát triển chặt chẽ với các cực tăng trƣởng); Hình 

thành các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch và đặc thù khác; đặc 

biệt là hƣớng phát triển các khu vực  có lợi thế  tiềm năng nhƣ: TP Nam Định, Đô thị Cao Bồ 

Ý Yên, Đô thị Rạng Đông – Thịnh Long, đô thị Đại Đồng Giao Thủy  (cực tăng trƣởng trung 

tâm, đối trọng & vệ tinh); Hình thành các đƣờng vành đai đô thị nhằm phát triển đô thị theo 

hƣớng xây dựng vùng đô thị lớn; Phân định giữa bảo tồn và phát triển; đặc biệt là nổi bật các 

khu vực định dạng là cực tăng trƣởng trong vùng, có mối liên kết mạnh với các vùng khác. 

1.7.2. Các cực, điểm tăng trưởng: 

Cực tăng trƣởng là một tổ chức không gian, có quy mô có thể là một thành phố, thị xã, thị 

trấn, một khu kinh tế chuyên ngành lớn…mà ở đó có sự tập trung con ngƣời với mật độ lớn, 

hình thái riêng, có sự phân công lao động xã hội theo hƣớng chuyên môn hóa sản xuất theo các 

đặc thù nổi bật (có thể với thiết chế kinh tế xã hội riêng); theo đó Hệ thống cực tăng trƣởng trong 

cấu trúc không gian kinh tế xã hội của Nam Định bao gồm các loại cực nhƣ (a) Cực trung tâm, 

(b) Cực đối trọng và (c) Cực vệ tinh; cụ thể nhƣ sau: 

a). Cực trung tâm:  

Là cực đƣợc quyết định trƣớc hết bởi vị trí địa lý kinh tế quan trọng, là nơi có hệ thống 

giao thông thuận tiện, có tiềm năng và lợi thế nổi bật, có kinh tế phát triển và sự phát triển của nó 

thúc đẩy sự phát triển của các cực khác trong vùng. Cực trung tâm thƣờng bao gồm cả ý nghĩa 

nhiều mặt nhƣ: trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, đầu mối giao 

thông quan trọng…mang ý nghĩa khu vực, vùng  và quốc gia hoặc quốc tế.  

Cực trung tâm trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội Tỉnh đƣợc lựa chọn là 

vùng đô thị TP Nam Định và huyện Mỹ Lộc; Đây là Tỉnh lỵ đồng thời là trung tâm kinh tế, 

chính trị, văn hóa xã hội của Tỉnh Nam Định; thành phố đô thị loại I; 

Bao quanh cực tăng trƣởng là các vùng ảnh hƣởng; Đây là vùng không gian lãnh thổ có 

liên kết chặt chẽ với cực trung tâm bằng các mức độ quan hệ, tạo nên một thể thống nhất (trong 

không gian) giữa các điểm dân cƣ, kinh tế, xã hội trong mối liên kết đƣợc phân công cùng có lợi. 

Mức độ của quan hệ phải là sự tổng hòa các chức năng cao nhất mà nó có tác dụng thúc đẩy đô 

thị hóa, hiện đại hóa toàn vùng. Vùng ảnh hƣởng này đƣợc xác định bởi đƣờng vành đai xanh 

bao gồm toàn bộ TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và một phần địa giới 8 xã huyện Nam Trực, 

phía bắc giáp huyện Lý Nhân (Hà Nam), sông Hồng, phía Đông giáp sông Hồng, phía Tây 

huyện Vụ Bản, phía Nam giáp huyện Nam Trực. 

 b). Cực đối trọng:  

 Là cực phát triển có thể tƣơng đƣơng với cực trung tâm, nhằm làm giảm sức ép lên 

cụm trung tâm, nhƣng vẫn đạt các mục tiêu bản thân là tăng trƣởng trong bài toán cân đối và 

hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ. Các cực này thƣờng đƣợc lựa chọn đầu tƣ với mục đích (trƣớc mắt 

có thể là bù đắp sự thiếu hụt, hoặc tìm điểm nhảy vọt mới, hoặc san sẻ từ cụm trung tâm) theo 

thời gian cũng có thể phát triển thành các cực trung tâm mới. Cực đối trọng là một phần hợp nhất 

của chiến lƣợc phát triển vùng và chùm cụm; trong thời gian đầu có thể là độc lập hoặc phối 

thuộc, nhƣng cuối cùng có thể sẽ phát triển độc lập ở những giai đoạn sau. Việc lựa chọn các 
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cực có vai trò đối trọng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: vị trí địa lý và khoảng cách địa lý giữa 

cụm đó với cụm trung tâm, điều kiện địa hình, quỹ đất đai, tài nguyên, dân cƣ, kết cấu hạ tầng 

thuận tiện trong tƣơng lai sẽ hỗ trợ cho sự phát triển chung. 

Cực đối trọng đƣợc xác định trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội Tỉnh Nam 

Định là khu vực vùng các đô thị: Cao Bồ (gồm TT Lâm, đô thị 4 xã Huyện Ý Yên, TT Bo yên chính (2); 

đô thị Rạng Đông (TT Rạng đông, TT quỹ nhất, TT Thịnh long và Khu kinh tế Ninh cơ (4); đô thị Đại 

Đồng Giao Thủy (TT Ngô đồng, Đô thị đại đồng (6); Đây là khu vực có nhiều lợi thế về Công 

nghiệp, Nông nghiệp và Du lịch với nhiều hình thái, nhiều sản phẩm…đang phát triển mạnh 

mẽ với các nguồn lực nội sinh và ngoại ứng rất lớn. Đô thị Thịnh Long hiện đang là đô thị 

loại IV, hƣớng đến 2030 sát nhập với đô thị Rạng Đông hình thành đô thị loại III (thị xã trực 

thuộc Tỉnh) với sắc thái đặc thù về kinh tế, xã hội, môi trƣờng sinh thái và kết cấu hạ tầng 

đồng bộ & hiện đại.  Đô thị  Cao Bồ (khu vực TT Lâm và 4 xã Yên Bằng, Yên Hồng, Yên 

Quang, Yên Tiến, Bo Yên Chính) định hƣớng đến 2030 là đô thị loại III, có kết cấu hạ tầng 

đồng bộ và hiện đại. Đô thị Đại Đồng Giao Thủy (TT Ngô Đồng, đô thị Đại Đồng) là đô thị 

cửa ngõ phía Đông Nam của Tỉnh, có quỹ đất rộng rãi để phát triển công nghiệp (KCN Hải 

Long 1100ha), khu du lịch sinh thái vƣờn quốc gia Xuân Thủy…Định hƣớng đến 2050 sẽ là 

đô thị loại III với sắc thái đặc thù về kinh tế, xã hội, môi trƣờng sinh thái và kết cấu hạ tầng 

đồng bộ & hiện đại.  

Sơ đồ mô tả mối quan hệ các cực tăng trưởng trong cấu trúc tổng thể KTXH Tỉnh Nam Định 
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Vùng ảnh hƣởng của cực đối trọng  Đô thị Cao Bồ (2) đƣợc xác định bởi đƣờng vành 
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sông Đáy, phía Đông hết xã Yên Tiến. Vùng ảnh hƣởng của cực đối trọng Đô thị Rạng Đông 

(4) đƣợc xác định bởi đƣờng vành đai xanh bao gồm toàn bộ khu vực TT Quỹ Nhất, TT Rạng 

Đông, TT Thịnh Long. Địa giới về phía Bắc đến xã Nghĩa Phụng ; phía Đông, Nam giáp 

biển Đông, phía Tây giáp sông Đáy. Vùng ảnh hƣởng của cực đối trọng Đô thị Đại Đồng 

Giao Thủy (6) đƣợc xác định bởi đƣờng vành đai xanh bao gồm toàn bộ khu vực TT Ngô 

Đồng, đô thị Đại Đồng. Địa giới về phía Bắc đến sông Hồng ; phía Nam đến vƣờn quốc gia 

Xuân Thủy; phía Tây đến xã Hoành Sơn, xã Giao Nhân; phía Đông giáp sông Hồng.  

 c). Cực vệ tinh: 

 Là những cực liên quan đến vùng ảnh hƣởng của cực trung tâm, hoặc đối trọng, chịu 

ảnh hƣởng và tác động mạnh của cực này mặc dù về mặt địa lý và quản lý về hành chính nó có 

thể tách rời khỏi đó. Trong điều tiết mối quan hệ của cực trung tâm hoặc đối trọng với các không 

gian khác; một số chức năng lớn của các cực này có thể đƣợc chuyển về các cực vệ tinh; tuy 

nhiên khoảng cách phải đủ gần tƣơng ứng giữa các khu, điểm kinh tế để hình thành mối liên kết 

hữu ích cùng có lợi; nhƣng cũng phải đủ xa để đảm bảo những đặc tính tự nhiên và hiệu quả huy 

động nguồn lực của một vệ tinh. Để các vệ tinh phát triển thì đây phải là nơi có đủ điều kiện để 

phát triển về cơ sở vật chất phục vụ tƣơng hỗ và liên hệ thuận tiện với trung tâm hoặc đối trọng; 

Các cực vệ tinh đƣợc xác định trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội Tỉnh 

Nam Định là các Thị trấn nhƣ: Liễu Đề, Ninh Cƣờng, Cát Thành, Yên Định, Quất Lâm, 

Xuân Trƣờng, Xuân Ninh. Đây là thị trấn của các huyện, cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội của từng huyện;  

d). Điểm tăng trưởng: 

Điểm tăng trƣởng là một tổ chức không gian, có quy mô nhỏ có thể là một điểm dân cƣ, 

một khu, điểm kinh tế chuyên ngành…mà ở đó cũng có sự tập trung con ngƣời, có sắc thái riêng 

và cũng có sự phân công lao động xã hội theo hƣớng chuyên môn hóa ngành riêng; theo đó 

“điểm” (theo nghiên cứu này) không phải là cực tăng trƣởng mà chỉ là một điểm tăng trƣởng 

đóng góp có tính hợp phần vào cực tăng trƣởng của một lãnh thổ; 

Các điểm đƣợc xác định trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội Tỉnh Nam 

Định là các khu công nghiệp, dịch vụ, văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo, du lịch hoặc nông 

nghiệp UDCNC đƣợc bố trí phân tán và phát huy tác dụng ở địa bàn các huyện, hoặc thành 

phố của Tỉnh; 

1.7.3. Các Tuyến liên kết phát triển (Hành lang kinh tế): 

 Tuyến liên kết phát triển là tổ chức không gian theo một trục nào đó theo một hƣớng 

(tuyến tính), thƣờng là một (hoặc nhiều) tuyến đƣờng (bộ, thủy) hoặc tƣơng đƣơng, kết nối giữa 

2 cực trở lên, nhằm đảm bảo sự liên kết phát triển giữa các cực và bản thân nó thông qua việc 

giao dịch về hàng hóa, dịch vụ và văn hóa giữa các cực và các thành phần kinh tế xã hội khác 

đƣợc bố trí dọc trên tuyến. Thông thƣờng theo tính chất quan trọng hay thứ yếu nên tuyến đƣợc 

phân biệt theo tầng bậc khác nhau, có quy mô và tính chất khác nhau;  

Tuyến trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế xã hội đƣợc lựa chọn cũng đồng thời là 

các Hành lang Kinh tế trong lãnh thổ Tỉnh; đây là các hành lang phát triển đa ngành, đa lĩnh vực 

bao gồm: Kinh tế- kỹ thuật- đô thị và nông thôn; đƣợc xác định gồm 5 hành lang quan trọng 

nhƣ: (1) Hành lang QL 10 (TP Nam Định – Cao Bồ), (2) Hành lang Cao tốc BN- Cao Bồ - Rạng 
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Đông, (3) Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy), , (4) Hành lang QL 

21 (TP Nam Định – Xuân Trƣờng), (5) Hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – Quảng 

Ninh; cụ thể nhƣ sau: 

(1). Hành lang QL 10 (TP Nam Định – Cao Bồ):  

Là hành lang theo hƣớng Đông Bắc – Tây Nam đi qua các huyện và thị trấn nhƣ: từ 

huyện Vũ Thƣ (Thái Bình) - TP Nam Định - TT Gôi (Vụ Bản) –Ý Yên) – Ninh Bình, tổng 

chiều dài ƣớc tính khoảng hơn 30 km. 

Tiềm năng: Là hành lang huyết mạch giao thông quan trọng của Tỉnh; có dân cƣ đông 

đúc, tổng vốn cơ sở vật chất lớn (Đất đai, Tài nguyên, Hạ tầng Kinh Tế), đặc biệt là TP Nam 

Định là đô thị trung tâm (cũng là cực tăng trƣởng trung tâm), Huyện Ý Yên đang phát huy 

tác dụng với các hoạt động sản xuất CCN, kinh doanh sầm uất và TT Gôi là vùng có khu di 

tích nổi tiếng Phủ Dầy với những cảnh quan đẹp nhƣ khu sinh thái núi Gôi, núi Ngăm..vv, 

thuận lợi cho phát triển đa ngành đa lĩnh vực nhƣ: Đô thị, Nông nghiệp, Dịch vụ, du lịch và 

Công nghiệp…vv;  

Vai trò vị thế: Đây là hành lang có vị trí đặc biệt quan trọng, có ảnh hƣởng và đóng 

góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Nên đƣợc xác định là Hành lang phát 

triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050. Tính chất: Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị - Du 

lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng;  

(2) Hành lang Cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà nội - Cao Bồ - Rạng Đông: 

 Là hành lang theo hƣớng Bắc - Nam nối dài đi qua các huyện và thị trấn từ huyện 

Thanh Liêm (Hà Nam) – Cao Bồ (Ý Yên) – TT Liễu Đề -  TT Quỹ Nhất – Đô thị Rạng 

Đông; tổng chiều dài ƣớc tính khoảng hơn 70 km; Đây cũng là trục trung tâm, giúp kết nối 

thuận lợi phía Bắc (Tỉnh Hà Nam & Thủ đô Hà Nội). Trọng tâm của vùng này là đô thị Cao 

Bồ, TT Liễu Đề, Đô thị Rạng Đông; khu kinh tế biển Ninh Cơ. 

Tiềm năng: Là hành lang đi qua các khu vực có nhiều thị trấn đang phát triển và các 

khu điểm kinh tế lớn: Nhƣ KCN Hồng Tiến, KCN Rạng Đông, KKT biển Ninh Cơ, có tiềm 

năng lớn để khai thác công nghiệp chế biến chế tạo, luyện thép, khai khoáng, dịch vụ du lịch 

sinh thái cảnh quan và môi trƣờng;  

Vai trò vị thế: Đây là hành lang quan trọng có ảnh hƣởng và đóng góp lớn; kết nối 3 

cực tăng trƣởng quan trọng (Cao Bồ- Liễu Đề- Rạng Đông);  Nên đƣợc xác định là hành lang 

phát triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050. Tính chất phát triển: Công nghiệp – Dịch vụ - 

Đô thị, du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng;  

(3). Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy): 

Là hành lang cũng theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam đi qua các huyện và thị trấn từ 

Tiền Hải (Thái Bình) – Đại Đồng – TT Quất Lâm – TT Cồn – TT Thịnh Long – TT Rạng 

Đông – TT Bình Minh (Ninh Bình); tổng chiều dài ƣớc tính khoảng 60 km. 

Tiềm năng: Là hành lang đi qua các khu vực có nhiều thị trấn đang phát triển và các 

khu điểm kinh tế lớn nhƣ: KCN Rạng Đông, Khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm, các khu 

điểm kinh tế lớn đã có chủ trƣơng nhƣ KCN Hải Long (1100ha), KKT biển Ninh Cơ. Là nơi 

có tiềm năng lớn để phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, luyện thép, du lịch sinh thái biển, 

nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ cảng và logistics. Trọng tâm của vùng này là Đô thị Rạng 
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Đông- Thịnh Long và các đô thị Quất Lâm, Đại Đồng.  

Vai trò vị thế: Đây là hành lang quan trọng có ảnh hƣởng và đóng gớp lớn cho sự phát  

triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Nên đƣợc xác định là hành lang phát triển động lực chủ đạo  

đến 2030 và 2050. Tính chất phát triển: Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị, du lịch, văn hóa, cảnh 

quan và môi trƣờng;  

(4). Hành lang QL 21 (TP Nam Định – Xuân Trường – Giao Thủy): 

  Là hành lang theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam đi qua các huyện và thị trấn nhƣ: Lý 

Nhân (Hà Nam) - Tp Nam Định – TT Cổ Lễ - TT Cát Thành – TT Xuân Trƣờng - TT Quất 

Lâm; tổng chiều dài ƣớc tính khoảng 48 km. 

Tiềm năng: Cũng là hành lang có dân cƣ đông đúc, tổng vốn cơ sở vật chất lớn với 

các TT là đô thị trung tâm các huyện nằm dọc theo đƣờng QL21 với khoảng cách khá gần 

nhau (<10km). Đây là nơi có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ 

cao, và du lich sinh thái biển. Trọng tâm của vùng này là TP Nam Định và các TT Cổ Lễ, TT 

Quất Lâm. 

Vai trò vị thế: Đây là cũng hành lang có vị trí quan trọng, có ảnh hƣởng và đóng góp 

lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đƣợc xác định là hành lang phát triển động lực 

thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến 2050. Tính chất phát triển: Công Nghiệp, Du lịch, Dịch vụ, 

Nông nghiệp, Đô thị và nông thôn; 

Sơ đồ mô tả các hành lang Kinh tế trong cấu trúc tổng thể KTXH Tỉnh Nam Định 

 

Ghi chú: 

1. Hành lang QL10 (TP Nam 
Định- Cao Bồ) 

2. Hành lang cao tốc BN – Cao 
Bồ Rạng Đông 

3. Hành lang kinh tế ven biển 

4. Hành lang QL21 – TP Nam 
Định-  Xuân Trường– Giao 
Thủy 

5. Hành lang cao tốc Ninh 
Bình – Thái Bình 

 

 (5). Hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – Quảng Ninh 

Là hành lang theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam đi qua các huyện và thị trấn nhƣ: Kiến 

Xƣơng (Thái Bình)–TT Cổ lễ - TT Liễu Đề - Kim Sơn (Ninh Bình) tổng chiều dài ƣớc tính 
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khoảng 50 km. Đây cũng là trục trung tâm, giúp kết nối thuận lợi với các Tỉnh Thái Bình, 

Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

Tiềm năng: Là hành lang đi qua các thị trấn đang phát triển nhƣ thị trấn Cổ Lễ, thị trấn 

Liễu Đề; là khu vực có quỹ đất rộng rãi, có tiềm năng lớn để khai thác công nghiệp, nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, cảnh quan và môi trƣờng; 

Vai trò vị thế: Đây là cũng hành lang có vị trí quan trọng, có ảnh hƣởng và đóng góp 

lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Nên đƣợc xác định là hành lang phát triển 

động lực thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến 2050. Tính chất phát triển: Nông nghiệp, công 

nghiệp - Du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng; 

II. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC QUAN TRỌNG 

Các Ngành, Lĩnh vực đƣợc xác định là quan trọng ở Tỉnh Nam định, là các ngành liên 

quan đến chiếm lĩnh không gian; lien quan đến các nhân tố kinh tế và cung cấp các dịch vụ xã 

hội; bao gồm: Ngành Nông nghiệp; Công nghiệp, Dịch vụ (Du lịch, Thông tin Truyền thông, 

Tài chính Ngân hàng, Logetstic)  và các ngành xã hội (Văn hóa, Y tế và Giáo dục); cụ thể 

phƣơng hƣớng phát triển của các Ngành, Lĩnh vực này nhƣ sau: 

2.1. Ngành Nông nghiệp: 

Ngành Nông nghiệp (bao gồm: Nông, Lâm, Thủy sản, Diêm nghiệp) và Nông thôn ở 

Nam Định là ngành Kinh tế quan trọng, vì đây là lĩnh vực tạo nguồn sinh kế của khoảng 50% 

lực lƣợng lao động và môi trƣờng sống của trên 72,45% dân cƣ trong Tỉnh. Với thị trƣờng 

(hiện nay gần 2 triệu dân; đến 2050 là khoảng trên 2,6 triệu dân) trong Tỉnh và mức thu nhập 

ngày một tăng, điều kiện trao đổi giao thƣơng với bên ngoài cũng ngày càng thuận lợi, nhu cầu 

về các mặt hàng nông lâm thủy sản ngày càng lớn cả về số lƣợng và chất lƣợng. Điều này cho 

thấy Nông nghiệp tiếp tục là khu vực tạo việc làm quan trọng cho cƣ dân. 

Cần đổi mới nhận thức từ tƣ duy sản xuất nông nghiệp sang tƣ duy kinh tế nông nghiệp, 

tập trung vào nâng cao giá trị, hiệu quả, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu của thị 

trƣờng; từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị…(Theo Chiến lược phát triển Nông nghiệp và 

Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quyết định số 

150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022); 

2.1.1.Quan điểm phát triển: 

1. Phát triển Nông nghiệp Nam Định theo hƣớng lập thành nền Kinh tế Nông nghiệp 

toàn diện, hiện đại, hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế của các vùng, tiểu vùng địa 

lý; lợi thế, hiệu quả các nguồn lực (tài nguyên đất, nƣớc, không khí, con ngƣời, truyền thống 

lịch sử, văn hóa) và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để hình thành các vùng, khu, cụm 

sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô thích hợp, công nghệ cao, sản phẩm sạch, gắn sản xuất 

với chế biến và thị trƣờng tiêu thụ; liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản chủ lực quốc gia 

với một số sản phẩm nông nghiệp mà  Nam Định có lợi thế trong vùng; nâng cao hiệu quả và 

giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp; 

2. Chuyển từ tƣ duy sản xuất Nông nghiệp sang tƣ duy kinh tế Nông nghiệp, sản xuất 

sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu của thị 

trƣờng, tích hợp các giá trị văn hóa, xã hội và môi trƣờng vào thƣơng hiệu sản phẩm. Sản xuất 

nông nghiệp có trách nhiệm, hiện đại, hiệu quả và bền vững; phát triển nông nghiệp sinh thái, 
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hữu cơ, tuần hoàn, phát thải Cacbon thấp, thân thiện với môi trƣờng và thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

3. Phát triển Nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế 

biến trở thành ngành động lực quan trọng phát triển Tỉnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050; 

4. Phát triển đa dạng hoá theo hình thức kết hợp kinh tế tƣ nhân và tập thể, khuyến 

khích hình thức kết hợp giữa 4 nhà: Nhà Nông - Nhà khoa học- Nhà đầu tƣ- Nhà nƣớc, khuyến 

khích cổ phần đất đai vào doanh nghiệp nông nghiệp, góp đất vào lập trang trại..vv. Khuyến 

khích canh tác các sản phẩm có giá trị kinh tế cao và ở trình độ công nghệ cao. Tiếp tục phát 

huy tính tích cực của các nông, lâm trƣờng, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác để trở thành chỗ 

dựa của các thành phần kinh tế khác tại địa bàn Nông thôn. Gắn mục tiêu tăng trƣởng Nông 

nghiệp với xây dựng cơ sở hạ tầng Nông thôn, nâng cao dân trí và từng bƣớc cải thiện đời sống 

nhân dân.  

2.1.2. Mục tiêu phát triển 

1. Xây dựng ngành Nông nghiệp Nam Định theo hƣớng nền kinh tế Nông nghiệp dựa 

trên lợi thế của Tỉnh, sản xuất hàng hóa có giá trị cao, hiện đại, bền vững, có năng suất, chất 

lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao trên cơ sở phát triển đa dạng hóa các loại hình canh tác 

nhƣ: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn...vv. 

Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trƣng có tiềm năng, lợi thế, có sản 

lƣợng lớn. góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch 

bệnh, bảo vệ môi trƣờng, sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao thu nhập, chất 

lƣợng cuộc sống, vai trò và vị thế của ngƣời tham gia sản xuất nông nghiệp;  

2. Phát triển Nông nghiệp Nam Định theo hƣớng gắn kết với các ngành kinh tế khác 

nhƣ Công nghiệp, Du lịch, thƣơng mại... nhằm tạo lập sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các ngành về thị 

trƣờng tiêu thụ sản phẩm, máy móc, vật tƣ...và các tiền đề nhằm hiện đại hóa, công nghiệp hóa 

nông nghiệp, giảm bớt rủi ro, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; gia tăng phát triển cơ sở hạ tầng, thúc 

đẩy đô thị hóa nông thôn  

3. Phát triển Nông nghiệp gắn với phát triển Nông thôn; nhằm nâng cao thu nhập, chất 

lƣợng cuộc sống; nâng cao vai trò và vị thế của ngƣời tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo nhiều 

việc làm và phát triển sinh kế đa dạng; giảm nghèo bền vững; đảm bảo cơ hội phát triển công 

bằng giữa các vùng miền trong Tỉnh. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại, có cơ sở hạ tầng 

dịch vụ xã hội đồng bộ; giữ gìn và phát huy sắc thái văn hóa dân tộc; Phát triển nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới theo hƣớng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn 

hiện đại và nông dân văn minh. 

4. Phấn đấu tốc độ tăng trƣởng bình quân lĩnh vực Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 

đạt khoảng 2,0 – 2,5%; giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng  2,0 – 2,5%;  tầm nhìn đến năm 2050 

đạt khoảng trên 5,0/năm. Cơ cấu ngành Nông nghiệp trong GRGP đạt khoảng 11% (2021-

2025); 10% (2025-2030); 10 – 11% (2030-2050). 

5.Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí 

hậu, giảm ô nhiễm môi trƣờng nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so với 

năm 2020.  

6. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 2,0%. Duy trì ổn định diện tích khu bảo tồn vùng đất ngập 
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nƣớc VQG Xuân Thủy.  

7. Phấn đấu đến năm 2050, Nam Định trở thành một trong những Tỉnh phát triển khá của 

cả nƣớc, trong đó nông nghiệp phát triển theo hƣớng hiện đại, hiệu quả cao, thân thiện với môi 

trƣờng. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh - sạch - đẹp 

với điều kiện sống, thu nhập dân cƣ nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị 

2.1.3. Phƣơng hƣớng phát triển ngành Nông nghiệp 

Kế thừa và phát huy định hƣớng phát triển trong lĩnh vực Nông nghiệp đƣợc nêu trong 

Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND, ngày 06/7/2012 của HĐND Tỉnh Nam Định về việc thông 

qua “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Nam Định đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030; Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 về việc phê 

duyệt về Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản và muối Tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030, Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND 

Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tỉnh 

Nam Định đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030. Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 

13/9/2021 của UBND Tỉnh về việc việc Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025‟; 

Số 41/KH-UBND Nam Định, ngày 30/3/ 2022 về thực hiện “Chiến lƣợc phát triển 

nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

trên địa bàn Tỉnh Nam Định; phƣơng hƣớng cụ thể nhƣ sau: 

1. Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới có hiệu quả, nâng 

cao chất lƣợng, giá trị gia tăng, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nhất là chuyển đổi cây 

trồng, vật nuôi; điều chỉnh diện tích đất phù hợp với mô hình sản xuất nông nghiệp mới. Đẩy 

mạnh quá trình chuyển đổi ruộng đất ở những vùng manh mún phân tán, dồn điền đổi thửa 

(nơi có điều kiện) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác theo phƣơng thức sản xuất 

hàng hóa hiện đại; nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.  

2. Rà soát, xác lập và phát triển một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng 

dụng công nghệ cao (UDCNC) gắn với chế biến và thị trƣờng tiêu thụ. Tiếp tục hình thành các 

“cánh đồng lớn” phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông 

nghiệp tuần hoàn trên địa bàn mỗi huyện, thành phố. Rà soát nguồn quỹ đất có khả năng trồng 

cây đặc dụng để nghiên cứu, xác định mô hình sản xuất, liên kết tiêu thụ, hình thành một số 

vùng trồng những loại này trên địa bàn Tỉnh. 

3. Khuyến khích tăng cƣờng đầu tƣ, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt 

là các ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực 

của Tỉnh. Chú trọng đầu tƣ công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch, nhất là chế biến sâu nhằm 

nâng cao giá trị gia tăng nông sản. Xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ 

sinh môi trƣờng theo phƣơng thức chăn nuôi tập trung, trang trại, công nghiệp gắn liền với chế 

biến sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm.  

4. Khuyến khích tăng cƣờng đầu tƣ đồng bộ từ khâu bảo tồn, nghiên cứu khoa học, sản 

xuất, quản lý giống, nguồn giống gốc đến sản xuất, khai thác, chế biến, phân phối, tiêu thụ sản 

phẩm dƣợc liệu. Thu hút các cơ sở sơ chế, sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ dƣợc liệu. 

5. Tăng cƣờng công tác Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện khoán bảo vệ và 

phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân... Bố trí diện tích đất rừng 

và đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp phù hợp để phát triển vùng trồng dƣợc liệu (hoặc các 
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gel đặc sản) tập trung quy mô lớn; gắn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát 

triển dƣợc liệu và các sản phẩm đặc sản có giá trị cao.  

6. Thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp với việc phát triển nâng cao diện tích, chất 

lƣợng rừng gồm: trồng mới, trồng bổ sung, khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng; nghiên cứu, cải 

tiến đƣa giống cây trồng lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhƣỡng của Tỉnh và đảm bảo 

chức năng phòng hộ vào trồng rừng. Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; triển khai thực 

hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ triển khai 

tích cực các dự án trồng và nâng cao chất lƣợng rừng nhằm tăng cƣờng năng lực ứng phó biến 

đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai; Tăng cƣờng nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp kỹ 

thuật lâm sinh quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học đặc biệt là bảo vệ và 

phát triển rừng đầu nguồn các lƣu vực sông, rừng phòng hộ, đặc dụng; nâng cao năng lực phòng 

cháy chữa cháy rừng, ứng dụng các công nghệ tiên tiến 4.0 trong theo dõi, cảnh báo cháy rừng.  

7. Cơ cấu lại sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt theo hƣớng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất 

cây lƣơng thực xuống còn khoảng 60%, cây công nghiệp ngắn ngày khoảng 5%, rau đậu các 

loại và hoa khoảng 26%, cây lâu năm (cây ăn quả, cây dƣợc liệu lâu năm, cây cảnh…) khoảng 

8% nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng và bảo đảm an ninh lƣơng thực. 

Bản đồ phân bố không gian Nông nghiệp Nam Định 

 

 

Ghi chú: 

 

 Nông nghiệp UDCNC 
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 Các loại nông nghiệp 
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hiện trạng phân bố 

 Dịch vụ gắn với Nông 

nghiệp  đƣợc bố trí gắn 

với nông thôn 

8. Đẩy mạnh nuôi thâm canh các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế cao, có khả năng xuất 

khẩu, nhƣ: tôm thẻ trắng, tôm sú, ngao, cá bống bớp... và các loài thuỷ hải đặc sản khác. Nghiên 

cứu phát triển các hình thức nuôi trồng thủy sản trên biển phù hợp với tình hình thực tế. Lựa 

chọn, phát triển các giống mới phù hợp với điều kiện tự chân nhiên, phƣơng pháp nuôi tiên tiến 

và áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc sản xuất thức ăn, xử lý nƣớc, bảo vệ môi trƣờng. Khuyến 
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khích phát triển hình thức nuôi trồng tự nhiên, hình thức nuôi hữu cơ... để tăng giá trị sản phẩm. 

9. Rà soát diện tích đất muối hiện có, điều chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất muối theo 

lợi thế về điều kiện tự nhiên của từng vùng, đảm bảo giữ ổn định diện tích đất sản xuất muối hiện 

có. Thực hiện dồn điền, đổi thửa, đầu tƣ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho vùng muối, xây dựng 

đồng muối theo hƣớng tập trung, áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất gắn với 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất 

muối sạch; chế biến, tiêu thụ muối sạch, muối chứa nhiều khoáng chất, vi chất dinh dƣỡng tự 

nhiên với hàm lƣợng NaCl thấp có lợi cho sức khỏe ngƣời tiêu dùng 

Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế Nông nghiệp Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 xác định cụ thể nhƣ sau: 

2.1.3.1. Phát triển phƣơng thức, kỹ thuật canh tác: 

a). Phát triển Nông Lâm nghiệp ứng dụng Công nghệ cao: 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) là nền nông nghiệp sử dụng các 

công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có chất lƣợng, năng suất vƣợt 

trội, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trƣờng” (Định nghĩa trong Đề án phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT)) 

Công nghệ cao sử dụng trong Nông nghiệp là các ứng dụng tiên tiến nhƣ: công nghệ 

thông tin (CNTT), công nghệ sinh học (CNSH), công nghệ vật liệu mới (CNVLM), công nghệ 

tự động hóa (CNTĐH), công nghệ sau thu hoạch (CNSTH) và công nghệ quản lý (CNQL) 

nhằm tăng năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao của nông sản hàng hóa, đảm 

bảo phát triển bền vững. UDCNC trong nông nghiệp tập trung vào các mục đích chủ yếu nhƣ: 

Chọn tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lƣợng cao; Phòng, trừ dịch bệnh; 

Trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao; Tạo ra các loại vật tƣ, máy móc, thiết bị sử dụng trong 

nông nghiệp; Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; Phát triển doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh Nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp; 

Nhập và ứng dụng các vật tƣ, sản phẩm công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp; 

UDCNCNN là áp dụng một cách hợp lý các kỹ thuật tiên tiến trong canh tác từ việc 

chọn giống - chăm sóc - thu hoạch - Sản phẩm sau thu hoạch - xử lý chất thải bảo vệ môi 

trƣờng, trên cơ sở nền tảng là công nghệ sinh học và tự động hóa. Trong đó có 5 động thái nhƣ: 

(1) Trình diễn, thực nghiệm, chuyển hóa thành quả nghiên cứu thành sức sản xuất mới. (2) 

Ứng dụng mở rộng các kết quả nghiên cứu vào thị trƣờng. (3) Thu hút lƣợng lao động lớn làm 

cho nông thôn sớm thành thị hóa, công nhân hóa. (4) Thích ứng hóa với chức năng kinh doanh 

để các lĩnh vực nông nghiệp từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ đƣợc thống nhất; (5) Góp 

phần nâng cao năng lực của ngƣời nông dân, trang bị và làm cho họ có đƣợc những tri thức 

khoa học. 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: là khu CNC tập trung thực hiện hoạt động 

ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện các 

nhiệm vụ: chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất lƣợng cao; phòng, 

trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao; tạo ra các loại vật tƣ, máy móc, thiết bị sử 

dụng trong nông nghiệp; bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp 

NNUDCNC, phát triển dịch vụ CNC phục vụ nông nghiệp và sản xuất sản phẩm NNUDCNC.  
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Nhiệm vụ của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: (1) Thực hiện các hoạt động 

nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm NNUDCNC; (2) Liên 

kết các hoạt động nghiên cứu, UDCNC, sản xuất sản phẩm UDCNC trong lĩnh vực nông 

nghiệp; (3) Đào tạo nhân lực CNC trong lĩnh vực nông nghiệp; (4) Tổ chức hội chợ, triển lãm, 

trình diễn sản phẩm NNUDCNC; (5) Thu hút nguồn đầu tƣ, nhân lực CNC trong nƣớc và ngoài 

nƣớc thực hiện hoạt động UDCNC trong nông nghiệp. 

Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng sản xuất tập trung, UDCNC 

trong nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế của vùng 

đảm bảo đạt năng suất, chất lƣợng cao, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trƣờng theo quy 

định của pháp luật. Nhiệm vụ của vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: (1) Thực 

hiện sản xuất sản phẩm NNUDCNC; (2) Liên kết các hoạt động nghiên cứu UDCNC vào sản 

xuất sản phẩm UDCNC trong lĩnh vực nông nghiệp; (3) Thu hút nguồn đầu tƣ, nhân lực CNC 

trong nƣớc và ngoài nƣớc thực hiện hoạt động UDCNC trong nông nghiệp.  

Quan điểm phát triển nông nghiệp Nam Định đi vào chiều sâu UDCNC, gắn với chế 

biến và đáp ứng thị trƣờng tiêu thụ là nhiệm vụ mang tính chiến lƣợc, lâu dài, gắn với thực hiện 

tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu.Việc 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của vùng, 

với chủ thể là hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và các doanh nghiệp. 

Mục tiêu xây dựng nền Nông nghiệp của Tỉnh theo hƣớng hiện đại, có khả năng cạnh 

tranh và giá trị tăng cao. Nâng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của Tỉnh:  

Đến năm 2025, nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công 

nghệ cao đạt 15-20% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; toàn Tỉnh có có 01 khu công 

nghiệp cao và 19 Vùng NNUDCNC (trong đó có 8 vùng trở lên đủ điểu kiện công nhận là 

vùng NNUDCNC), phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp đƣợc công nhận UDCNC (có 02 

doanh nghiệp trở lên đƣợc công nhận là doanh nghiệp NNUDCNC), thu hút các dự án đầu tƣ 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cơ sở chế biến sâu có sức cạnh tranh cao, 

xây dựng ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Hình thành và 

phát triển các cơ sở từ sản xuất giống UDCNC trở lên. 

 Đến năm 2030, Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, 

bao gồm hệ thống các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao và các vùng sản xuất NNUDCNC. Tiếp tục nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao đạt 30-40% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp;, thu hút nhiều dự 

án đầu tƣ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở chế biến sâu có sức cạnh tranh 

cao, xây dựng thêm ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. 

Ngành kinh tế nông nghiệp hàng hóa của Tỉnh có sức cạnh tranh cao. Đề xuất xây dựng các 

khu, vùng sản xuất NNUDCNC của Tỉnh Nam Định 

Bảng2.21: Đề xuất khu, vùng NNCNC Tỉnh Nam Định đến năm 2030 

TT Tên khu, vùng 

Quy mô  

Hiện trạng GĐ 2022- 2025 GĐ 2026 - 2030 

Số khu 
Diện 

tích (ha) 

Số 

khu, 

vùng 

Diện 

tích 

(ha) 

Số 

khu, 

vùng 

Diện 

tích 

(ha) 
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  Tổng 1 60 19 1.375 20 1.920 

1 Khu  NNUDCNC quốc gia txã Yên Dƣơng, huyện Ý Yên     1 200 1 200 

2 Vùng sản xuât lúa giống CNC     2 350 2 350 

- Vùng sản xuất lúa giống CNC xã Trực Hùng - Trực Ninh     1 200 1 200 

- Vùng sản xuất lúa giống CNC xã Xuân Ninh - Xuân trƣờng     1 150 1 150 

3 Vùng sản xuất hoa  CNC     3 55 3 55 

- 
Vùng hoa  CNC Nam Phong (TP Nam Định); xã Mỹ Tân (huyện 

Mỹ Lộc); xã Điền Xá (huyện Nam Trực) 
    3 55 3 55 

4 Vùng sản xuất rau CNC     6 390 7 760 

- Vùng NNUDCNC VinEco tại  Xuân Hồng và Xuân Châu (XT) 1 60 1 140 1 250 

- Vùng rau CNC xã Giao Phong, Giao Thịnh (Giao Thuỷ)     1 50 1 50 

- Vùng  rau CNC xã Thịnh Long, Hải Hoà (huyện Hải Hậu)     1 50 1 60 

- Vùng rau CNC xã Yên Cƣờng,  Yên Nhân, Yên Dƣơng (Ý Yên)     1 50 1 50 

- Vùng rau CNC xã Nam Hùng, Nam Dƣơng (Nam Trực)     1 50 1 50 

- Vùng rau màu  CNC xã Liên Minh, Gôi (huyện Vụ Bản)     1 50 1 130 

- Vùng rau màu CNC Thành Lợi (huyện Vụ Bản)         1 170 

5 Vùng chăn nuôi CNC     4 80 4 100 

- Vùng Chăn nuôi lợn giống CNC huyện Hải Hậu     1 20 1 30 

- Vùng Chăn nuôi lợn giống CNC huyện Nghĩa Hƣng     1 20 1 20 

- Vùng Chăn nuôi lợn giống CNC huyện Giao Thuỷ     1 20 1 30 

- Vùng Chăn nuôi lợn giống CNC Ý Yên     1 20 1 20 

6 Vùng nuôi trồng thuỷ sản CNC     3 300 3 455 

- Vùng nuôi thuỷ sản CNC tại xã Nghĩa Châu Nghĩa Hƣng     1 100 1 100 

- Vùng nuôi tập trung UDCNC nuôi tôm  ở  Giao Phong     1 100 1 205 

- Vùng nuôi cá an toàn ở Hải Châu - Hải Hậu     1 100 1 150 

b). Phát triển canh tác Nông nghiệp Hữu cơ: 

Phƣơng pháp canh tác hữu cơ vẫn là kế thừa truyền thống kết hợp khoa học sinh thái, 

công nghệ mới và quá trình trình sinh thái tự nhiên. Nếu nông nghiệp truyền thống (NNTT) 

dùng thuốc trừ sâu và phân bón vô cơ thì phạm vi canh tác sẽ bị hạn chế (bởi quy định việc sử 

dụng hóa chất và phân bón hóa học); thì NNHC sử dụng phân xanh, phân compost, thiên địch có 

lợi cho canh tác và lợi dụng môi trƣờng cạnh tranh tự nhiên để nâng cao năng suất (, vd: trồng 

xen đậu để cải tạo đất, khuyến khích hệ động vật ăn côn trùng, trồng cấy luân chuyển để tránh 

lƣu trú mầm bệnh, hình thành các lớp phủ để kiểm soát bệnh và cỏ dại,  giống biến đổi gen đƣợc 

loại trừ…). Canh tác hữu cơ và canh tác thông thƣờng ở quy mô lớn sẽ không loại trừ lẫn nhau; 

kỹ thuật trong NNHC đƣợc kế thừa và phát triển kế thừa từ nông nghiệp truyền thống. NNHC 

tạo lập cho nền nông nghiệp phát triển có đạo đức và lợi nhuận lành mạnh. Bên cạnh những lợi 

ích của nó đối với con ngƣời; NNHC đƣợc chứng minh là có khả năng duy trì hệ sinh thái và sự 

sống tự nhiên trong đất nhƣ sau: 

- Giảm tác động của thuốc trừ sâu và hóa chất: Thực tế đất canh tác đang dần thu hẹp, cạn 

kiệt nguồn dinh dƣỡng; diện tích đất chết ngày càng tăng lên do đã nhiễm quá nhiều chất hóa 

học; hệ vi sinh vật và môi trƣờng đất bị khai thác bị tàn hại và tồn dƣ thuốc hóa học nên nó đi 

ngƣợc lại với các tiêu chí thực phẩm sạch của xã hội. NNHC hữu cơ chú trọng đến duy trì dinh 

dƣỡng và an toàn thực phẩm; tận dụng các nguồn phân bón và thuốc trừ sâu có nguồn gốc tự 

nhiên, có khối lƣợng lớn bổ sung cho môi trƣờng đất; nên các giải pháp này không chỉ cung cấp 

chất hữu cơ bằng cách tăng nồng độ Nitơ trong đất, mà còn giúp khắc phục xói mòn cũng nhƣ 

rửa trôi chất dinh dƣỡng có trong đất.  

- Phục hồi và cải thiện sức khỏe của đất: Canh tác hữu cơ bài trừ các chất tăng trƣởng 
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tổng hợp, tạo cho đất một hơi thở mới, thành phần đất không lẫn tạp và tạo cơ hội để đất trẻ hóa 

một cách tự nhiên. Phân xanh, phân hữu cơ, và lớp phủ khiến thành phần hữu cơ từ đất tăng 

nhanh, điều đó làm đất giàu dinh dƣỡng cho đất.  

 

Nông nghiệp hữu cơ: 

+ Không dùng thuốc trừ sâu và phân bón 

tổng hợp, mà dùng các chế phẩm hữu cơ 

+ Luân canh các loại cây trồng để làm giầu 

đất và loại từ tính hại của các loại cây có 

hại; Hợp lý hóa và tận dụng lợi thế của cỏ 

dại  

+ Khuyến khich động thực vật vật ăn thịt côn 

trùng 

+ Tôn trong chu trình sinh thái tự nhiên 

- Giảm mức độ xói mòn đất: Xới đất nông là kỹ thuật chủ yếu dùng trong canh tác hữu cơ 

nhằm đảm bảo lớp đất không bị phá vỡ sâu hơn 7,5 – 15cm. Lớp đất phía trên cùng theo thời 

gian sẽ đƣợc bồi thêm các chất dinh dƣỡng theo chu kỳ của từng giống cây. Việc không phá vỡ 

kết cấu lớp đất sâu bên dƣới giúp cho khả năng giữ nƣớc đƣợc tốt hơn.  

- Giảm thiểu tác động đến khí hậu: Các nghiên cứu gần đây cho thấy có mối tƣơng quan 

trực tiếp giữa lƣợng khí thải nitơ oxit và liều lƣợng phân bón nitơ đƣợc sử dụng trong các mô 

hình nông nghiệp thông thƣờng. Việc các cộng đồng nông nghiệp chuyển hƣớng sang canh tác 

hữu cơ đã giúp đỡ rất nhiều trong việc khắc phục biến đổi khí hậu ở phạm vi toàn cầu. Kể từ khi 

canh tác hữu cơ loại bỏ việc sử dụng phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu, nồng độ nitơ trên mỗi 

ha đất đƣợc giảm mạnh. Điều này góp phần vào một hệ thống sản xuất thực phẩm bền vững với 

năng suất tăng, an toàn và giảm áp lực lên môi trƣờng mà nó đƣợc canh tác. 

- Giữ nƣớc và dinh dƣỡng nƣớc: Trồng các loài cây phủ tạo nên lớp phủ hữu cơ dày và 

tạo ra những mảng cây trồng giữ nƣớc. Trên thực tế, các nguồn nƣớc tại các khu vực canh tác 

hữu cơ không chứa các chất hóa học do đã tránh phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu, điều này 

khiến những lƣu vực sông trở nên an toàn hơn, sạch hơn và đáng tin cậy hơn. 

- Tăng giá trị dinh dƣỡng cho sản phẩm: Do đƣợc hạn chế tiếp xúc với kim loại nặng 

trong phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu nên sản phẩm hữu cơ rất giàu chất chống oxy hóa. 

Ngoài ra, các cấu trúc đƣờng và khoáng chất trong các sản phẩm hữu cơ là đáng kể so với thực 

phẩm đƣợc sản xuất thông thƣờng. Điều này làm các loại rau và trái cây bổ dƣỡng hơn, tốt cho 

sức khỏe hơn và có chất lƣợng cao hơn. Sản phẩm hữu cơ đồng thời có khả năng tăng cƣờng 

khả năng miễn dịch trong chúng ta một cách tự nhiên. Do cấu trúc cây trồng không bị biến chất 

bởi các thành phần hóa học nên sản phẩm rất giàu khoáng chất và vitamin có thể hỗ trợ hệ thống 

miễn dịch của ngƣời dùng.  

- Tạo ra một nguồn thực phẩm đáng tin: Thực phẩm hữu cơ, không giống nhƣ những sản 

phẩm đƣợc trồng theo kiểu công nghiệp hóa thông thƣờng vì nó ít đƣợc xử lý hơn, các tính chất 

của sản phẩm vẫn còn tinh khiết. Bên cạnh đó, sản phẩm hữu cơ còn dễ làm hài lòng ngƣời tiêu 

dùng. Thậm chí có thể dễ dàng xuất khẩu nếu đáp ứng đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc 

nông sản. 
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- Kéo dài tuổi thọ sản phẩm: Trái cây và rau hữu cơ có tính toàn vẹn về cấu trúc đồng thời 

trao đổi chất tốt hơn, điều này cho phép chúng tự phát triển mà không cần sự can thiệp của thuốc 

trừ sâu tổng hợp hoặc hormone tăng trƣởng. 

- Hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của động vật: Canh tác hữu cơ không những bảo vệ môi 

trƣờng sống tự nhiên và sự đa dạng của các loài động thực vật khác nhau mà nó còn giúp chúng 

sinh sôi phát triển mạnh trong đó. Hệ sinh thái đƣợc hình thành theo thời gian và các thiên địch 

sinh sôi sẽ giúp bảo vệ và kiểm soát dịch hại tự nhiên. Các sản phẩm cây trồng hữu cơ dùng cho 

chăn nuôi động vật cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe cũng nhƣ chất lƣợng thịt và sữa của vật nuôi. 

- Khuyến khích sự phát triển của đa dạng sinh học: Các trang trại hữu cơ tự nhiên giúp đa 

dạng hóa thực vật, côn trùng, sinh vật đất và động vật phát triển mạnh trong môi trƣờng không 

có hóa chất. Nhiều loài đƣợc tìm thấy trong các trang trại hữu cơ có khả năng cung cấp sự ổn 

định và bền vững nông nghiệp. Tất cả các yếu tố nêu trên hiển thị sắc nét lợi ích trong canh tác 

hữu cơ từ kinh tế, môi trƣờng và cả dinh dƣỡng, đây chỉ là một số khía cạnh lợi ích tích cực 

nhƣng xứng đáng của canh tác hữu cơ chỉ trong vài năm. Bên cạnh đó, sản phẩm hữu cơ dễ gây 

thiện cảm hơn trong các thị trƣờng xuất khẩu khó tính, đồng thời thực phẩm sạch hữu cơ dễ dàng 

đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.  

 

Lợi ích của Nông nghiệp hữu cơ: 

+ Giảm tác động của thuốc trừ sâu và 

hóa chất:  

+ Phục hồi và cải thiện sức khỏe của đất:; 

Giảm mức độ xói mòn đất:  

+ Giảm thiểu tác động đến khí hậu; Giữ 

nước và dinh dưỡng nước; Tăng giá trị 

dinh dưỡng cho sản phẩm:  

+ Tạo ra một nguồn thực phẩm đáng tin: 

Kéo dài tuổi thọ sản phẩm:  

+ Hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của động 

vật; Khuyến khích sự phát triển của đa 

dạng sinh học 

c). Phát triển Nông nghiệp Tuần hoàn: 

Nông nghiệp tuần hoàn là một mô hình khép kín, từ khâu khai thác tài nguyên - sản xuất - 

phân phối - tiêu dùng - khôi phục… luôn có sự gắn kết với nhau (Trái ngƣợc là mô hình  tuyến 

tính, một chiều, từ khai thác - sản xuất - phân phối - tiêu dùng - chất thải. Trong đó, chất thải từ 

quá trình sản xuất - tiêu dùng không đƣợc xử lý hoặc tái sử dụng một cách triệt để, dẫn đến tài 

nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt và ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng) . 

Nông nghiệp tuần hoàn đang là xu hƣớng tất yếu; đang đƣợc xác định là có vai trò quan 

trọng trong quá trình sản xuất theo chu trình khép kín, chất thải và phế phụ phẩm của quá trình 

này là đầu vào của quá trình sản xuất khác thông qua áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh 

học, công nghệ hóa lý và nhờ vào đó mà sản xuất nông nghiệp sẽ khai thác và sử dụng đƣợc tài 

nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả, giảm thiểu sự lãng phí và thất thoát sau thu hoạch, tạo ra 

những sản phẩm an toàn và chất lƣợng và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, bảo vệ đƣợc hệ sinh 

thái và sức khỏe của con ngƣời; Đây là một mô hình đang nhận đƣợc sự quan tâm với nhiều dự 

án triển khai trên cả nƣớc, tạo ra các cơ hội kinh tế, nhất là các doanh nghiệp trong hoạt động tái 
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chế và sáng tạo; thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và tận dụng phế phẩm nông nghiệp nhƣ là một 

nguồn lợi để gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp, giúp tăng tu nhập của nông dân. Nông nghiệp 

xanh theo hƣớng kinh tế tuần hoàn đã trở thành một lựa chọn để ngành này phát triển bền vững. 

Nông nghiệp tuần hoàn sẽ là chìa khóa để quản lý hiệu quả các tài nguyên nông nghiệp 

thông qua tập trung giảm thiểu việc sử dụng các yếu tố đầu vào bên ngoài, khép kín vòng dinh 

dƣỡng, tái tạo đất và giảm thiểu tác động đến môi trƣờng. Nếu đƣợc thực hiện trên diện rộng, nông 

nghiệp tuần hoàn có thể giảm bớt nhu cầu về tài nguyên và tác động sinh thái của ngành. Hiện nay, 

các phƣơng pháp canh tác hiện đại đang tác động đến tự nhiên, sức khỏe con ngƣời và chất lƣợng 

sản phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp tuần hoàn (còn đƣợc gọi là nông nghiệp khép kín) là một 

phƣơng thức canh tác không những không làm tổn hại mà còn đem lại lợi ích cho tự nhiên.  

Nông nghiệp tuần hoàn đƣợc thực hiện với sự kết hợp kế thừa kiến thức truyền thống và 

các kỹ thuật canh tác hiện đại, có sự giúp sức của kỹ thuật số hóa bao gồm sử dụng máy móc 

hiện đại và canh tác chính xác bằng việc sử dụng dữ liệu không dây cũng sẽ đóng vai trò quan 

trọng các khu vực sản xuất của tƣơng lai. 

Với sự hỗ trợ của Nhà nƣớc vào việc ƣu tiên vào quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn 

nƣớc, giảm thiểu ảnh hƣởng của biến đổi khi hậu, thích ứng với các hình thái thời tiết; Việc phát 

triển các hệ thống nông nghiệp thông minh thông qua chuyển đổi số; theo dõi, truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm sạch và hợp vệ sinh sẽ là bứt phá quan trọng trong sản xuất Nông nghiệp;  Cùng 

với việc Nhà nƣớc tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc tham gia vào chuỗi cung 

ứng nông nghiệp toàn cầu và nâng cao trách nhiệm xã hội và môi trƣờng của các công ty, tổ 

chức, cá nhân đầu tƣ  vào các hoạt động nông nghiệp bền vững; sẽ góp phần thực hiện đƣợc các 

mục tiêu phát triển bền vững nhƣ xóa đói giảm nghèo, cải thiện dinh dƣỡng và điều kiện sống 

cũng nhƣ nâng cao thu nhập của ngƣời dân. 

2.1.3.2. Tái cơ cấu sản xuất các Lĩnh vực Nông nghiệp gắn với lợi thế canh tranh 

a). Cơ cấu và phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực cấp Tỉnh: 

 Đây là nhóm sản phẩm đƣợc đầu tƣ, phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa tập trung, 

quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững, đƣợc 

ƣu tiên tiên nguồn lực đầu tƣ, cơ giới hóa, ứng dụng KHCN, xây dựng các chuỗi giá trị gắn với 

hệ thống quản lý chất lƣợng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển thƣơng hiệu, 

đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, bảo đảm an ninh lƣơng thực. Phát triển sản phẩm trên cơ sở kế 

thừa và tăng cƣờng liên kết vùng, liên kết ngành để đầu tƣ phát triển các sản phẩm này và gắn 

kết vào chuỗi giá trị chủ lực Nông lâm nghiệp Quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và các hoạt 

động xúc tiến thƣơng mại; cụ thể nhƣ sau: 

(1) Lúa (chất lƣợng cao & lúa đặc sản):  Năm 2030, diện tích lúa của Tỉnh là 65.742 ha, 

trong diện tích đất chuyên trồng lúa nƣớc là 64.942 ha (Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 

09/03/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đât quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia 5 năm 2021-2025). Nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất trồng lúa, giữ ổn định và duy trì diện tích gieo trồng khoảng 120 -130 ngàn ha, sản 

lƣợng thóc đạt trên 845 ngàn tấn, đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong Tỉnh và một phần 

cung cấp cho các Tỉnh khác. Trong đó, lúa chất lƣợng cao khoảng 95 ngàn ha/năm, sản lƣợng 

đạt trên 637.000 tấn/năm; lúa đặc sản khoảng 6.500 ha/năm, sản lƣợng đạt trên 25.000 tấn. Tỷ 

lệ gieo trồng lúa chất lƣợng cao và lúa đặc sản đạt trên 75%, tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp xác 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Chuy%e1%bb%83n-%c4%91%e1%bb%95i-s%e1%bb%91.vnp
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nhận trở lên đạt trên 90%.  

(2) Rau, củ (sản xuất theo hƣớng hữu cơ, VietGap hoặc tƣơng đƣơng): Đẩy mạnh phát 

triển các vùng sản xuất rau tập trung, áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất hữu cơ, đảm 

bảo an toàn thực phẩm, với diện tích gieo trồng khoảng 16.000-18.000 ha trở lên. Trong đó, 

rau, củ đạt chỉ tiêu hữu cơ, VietGap (hoặc tƣơng đƣơng) có diện tích 200 - 300 ha, sản lƣợng 

đạt 3.000 - 4.000 tấn.  

(3) Hoa, cây cảnh: Tiếp tục phát triển trồng hoa, cây cảnh với diện tích từ 3.000 - 3.200 

ha; tập trung phát triển nhóm hoa, cây cảnh ở những làng nghề truyền thống; mở rộng mô hình 

trồng hoa, cỏ Nhật,… ở những vùng ven đê; chú trọng sản xuất theo hƣớngUDCNC, áp dụng 

kỹ thuật tiên tiến để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của ngƣời dân; tích cực mở rộng thị 

trƣờng tiêu thụ, xây dựng thƣơng hiệu cho hoa, cây cảnh của địa phƣơng; 

(4) Chăn nuôi lợn: Phát triển chăn nuôi lợn theo hƣớng đảm bảo an toàn sinh học, dịch 

bệnh, an toàn thực phẩm, bền vững môi trƣờng; tho hình thức trang trại, có liên kết chuỗi giá trị 

nhằm đảm bảo hiệu quả cao. Duy trì tổng đàn lợn khoảng 750.000 - 800.000 con, sản lƣợng 

thịt lợn hơi (tính cả lợn sữa) đạt trên 175.000 tấn. Khuyến khích nhập các giống cao sản có 

năng suất, chất lƣợng, phù hợp với từng vùng, phƣơng thức chăn nuôi và nhu cầu thị trƣờng; 

sử dụng con giống bố mẹ có nguồn gốc để sản xuất con lai thƣơng phẩm với nhiều thế hệ; tiêu 

chuẩn hoá về chất lƣợng các cơ sở sản xuất lợn giống.  

(5) Chăn nuôi gà: Chuyển hóa phƣơng thức chăn nuôi nông hộ, phân tán sang chăn 

nuôi trang trại theo hƣớng hàng hóa, có liên kết bền vững; phát triển gắn với kiểm soát tốt dịch 

bệnh… Luôn duy trì đàn gà ở mức trên 7 triệu con (trên 220 triệu trứng). Chú trọng phát triển 

gắn với tiêu thụ sản phẩm, lựa chọn bộ giống có khả năng sinh trƣởng, phát triển tốt, hiệu quả 

kinh tế cao, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của ngƣời tiêu dùng, thích ứng với khí hậu của địa 

phƣơng. Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất giống tại địa phƣơng đảm bảo con 

giống tốt, sạch mầm bệnh… 

(6). Nuôi ngao: Phát triển nuôi ngao theo hƣớng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững 

đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trƣờng. Tăng cƣờng kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, từng bƣớc 

mở rộng các vùng nuôi ngao có chứng chỉ ASC; tạo điều kiện cho sản phẩm ngao xuất khẩu 

vào những thị trƣờng lớn. Duy trì ổn định và phát triển ít nhất 03 vùng sản xuất giống và nuôi 

ngao thƣơng phẩm, với diện tích 2.350 ha tại: Giao Thủy, Nghĩa Hƣng, Hải Hậu; phấn đấu đến 

năm 2030 đạt trên 15 tỷ ngao giống và trên 60.000 tấn ngao thƣơng phẩm.  

(7). Tôm nƣớc lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng): Phát triển nuôi theo hƣớng tập trung quy 

mô lớn, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và quy trình nuôi tiên tiến 

(VietGAP hoặc tƣơng đƣơng) để nâng cao năng suất, chất lƣợng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm gắn với bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Tiếp tục mở rộng các vùng nuôi tôm nƣớc lợ tập 

trung theo kế hoạch chuyển đổi của địa phƣơng và gắn với nhu cầu của thị trƣờng. Đến năm 

2030, diện tích nuôi đạt trên 3.370 ha, tập trung tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa 

Hƣng; sản lƣợng nuôi ƣớc đạt trên 9.000 tấn trở lên. Khuyến khích đầu tƣ cơ sở hạ tầng, kỹ 

thuật, tiếp nhận và ứng dụng các tiến bộ mới trong sản xuất giống nhằm tạo ra giống tôm chất 

lƣợng cao, sạch bệnh; tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát nâng cao điều kiện, hiệu quả các cơ sở 

sản xuất giống, nhất là đối với giống nhập; đảm bảo cung cấp cho thị trƣờng trên 2,7 tỷ con 

giống/năm (sản xuất trên 0,15 tỷ con; ƣơng dƣỡng trên 2,5 tỷ con giống tôm nƣớc lợ). 
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b). Nhóm sản phẩm đặc sản và lợi thế địa phương: 

  (1) Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án Chƣơng trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, định hƣớng đến năm 2030 theo Quyết định số 293/QĐ-

UBND ngày 30/01/2019 của UBND Tỉnh và các chƣơng trình, dự án của Trung ƣơng, của 

Tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.  

(2) Tập trung triển khai các cơ chế chính sách, giải pháp để nâng cao chất lƣợng sản 

phẩm, năng lực tổ chức sản xuất từng bƣớc tiếp cận thị trƣờng bền vững theo chuỗi giá trị sản 

phẩm gắn với Chƣơng trình OCOP. Hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa gắn với truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sở hữu trí tuệ.  

(3).Triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ cấp và quản lý mã số vùng trồng, vùng nuôi 

thủy sản chủ lực. Tăng cƣờng tiếp cận và ứng dụng các nội dung của Cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 (4.0), đặc biệt là các ứng dụng của Nông nghiệp 4.0 vào tổ chức sản xuất hàng hóa, 

áp dụng công nghệ số trong quản lý và thƣơng mại sản phẩm. 

2.1.3.3. Phương hướng phát triển các Lĩnh vực trong Nông nghiệp:  

a). Lĩnh vực Trồng trọt: 

1. Phát triển trồng trọt theo hƣớng sản xuất hàng hóa với chuỗi giá trị bền vững, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, đảm bảo chất lƣợng, an toàn thực phẩm. Xây dựng và hình thành các vùng 

(khu) sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lƣợng 

hàng nông sản và hiệu quả sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản phẩm đạt 

trên 140 triệu đồng/ha. Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt đạt trên 750.000 tấn; Cơ cấu lại sản 

xuất theo hƣớng giảm tỷ trọng cây lƣơng thực xuống còn dƣới 60%; cây công nghiệp ngắn ngày 

còn khoảng 5%, rau đậu các loại và hoa khoảng 26%, cây lâu năm (cây ăn quả, cây dƣợc liệu lâu 

năm, cây cảnh…) khoảng 8%. 

 2. Phát triển trồng trọt theo hƣớng hữu cơ, UDCNC, có sản phẩm chất lƣợng, an toàn 

đáp ứng nhu cầu thị trƣờng; nhân rộng các mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật tiến tiến, biện 

pháp thâm canh bền vững, gắn với quản lý chất lƣợng sản phẩm theo chuỗi. Nâng cao năng 

lực giám sát và dự báo, phòng trừ hiệu quả sinh vật gây hại cây trồng, chủ động phòng ngừa 

đối với loại sâu, bệnh mới. Kiểm soát chặt chẽ sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật. Khuyến khích ngƣời dân sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học. Phấn đấu 

đến năm 2030, diện tích nhóm đất sản xuất nông nghiệp sản xuất hữu cơ, theo hƣớng hữu cơ 

hoặc an toàn đạt khoảng trên 1,5% tổng diện tích đất nông nghiệp. Tỷ lệ sử dụng phân bón hữu 

cơ trong tổng lƣợng đƣợc sử dụng đạt trên 30%; tăng số lƣợng thuốc bảo vệ thực vật sinh học 

trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật đƣợc phép sử dụng đạt trên 30%.  

3. Phát huy hiệu quả các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất; hình thành các cánh đồng 

lớn, cánh đồng liên kết, tổ chức các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng 

hóa. Tiếp tục xây dựng các chuỗi liên kết mới; phát triển số lƣợng và quy mô các chuỗi liên kết 

hiện có nhƣ chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giống lúa, lúa Japonica; chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa Bắc thơm 7; chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; chuỗi 

liên kết sản xuất, tiêu thụ cây dƣợc liệu,…  

4.  Quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
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trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây khác hoặc lúa - cá có hiệu quả kinh tế cao 

hơn, (chẳng hạn nhƣ: vùng đồng cao, khó khăn về tƣới nƣớc sẽ chuyển đổi sang canh tác trồng 

cây thuốc, rau, màu, hoa cây cảnh; vùng đồng trũng, khó khăn về tiêu thoát nƣớc vụ mùa 

chuyển hẳn sang nuôi trồng thuỷ sản tập trung, kết hợp nuôi trồng thủy sản và trồng cấy). 

5. Phát huy lợi thế về thổ nhƣỡng, nguồn nƣớc, thủy lợi để xây dựng các vùng (khu) 

chuyên canh lúa đặc sản có năng suất, chất lƣợng cao, bố trí gọn vùng (khu) thuận lợi cho việc 

cơ giới hóa các khâu canh tác, thu hoạch và ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật mới. 

Khuyến khích mở rộng sản xuất vụ đông nhất là vụ đông trên đất hai lúa, hình thành vùng sản 

xuất cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao và làm giầu đất nhƣ 

khoai tây, đậu tƣơng, lạc, cà chua …(đảm bảo tiêu chuẩnVietGap và tƣơng đƣơng); 

6. Phát triển, mở rộng các vùng (khu) sản xuất giống cây trồng. Quy hoạch ổn định sản 

xuất các giống lúa đặc sản (nếp cái hoa vàng, tám, dự) ở các huyện phía Nam của Tỉnh: Giao 

Thuỷ, Hải Hậu, Xuân Trƣờng, Nghĩa Hƣng, Trực Ninh, Nam Trực. Xây dựng thƣơng hiệu 

cho một số sản phẩm lúa gạo của Tỉnh. Quy hoạch và đầu tƣ nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy 

lợi nội đồng, đáp ứng yêu cầu tƣới tiêu cho từng loại cây trồng, trong đó ƣu tiên cho vùng vụ 

Đông trên đất 2 lúa. 

7. Phát triển cây ăn quả các loại, dần hình  thành vùng sản xuất cây ăn quả trên cơ sở 

khai thác vùng đất trồng thích hợp với sản xuất cây ăn quả ở Mỹ Lộc (chuối Ngự, cây có múi 

và nhãn vải), Vụ Bản (chủ yếu cây có múi và nhãn vải), Nghĩa Hƣng, Trực Ninh, Giao Thuỷ 

và Hải Hậu.  

8. Phát triển nghề trồng hoa, đặc biệt cây cảnh đang là truyền thống và lợi thế đặc biệt 

của Nam Định trên cơ sở quy hoạch vùng (khu) canh tác xen kẽ với các điểm dân cƣ nông 

thôn (những khoảng đất kẹt), hƣớng theo việc hình thành và phát triển các làng nghề hoa cây 

cảnh có thƣơng hiệu; đẩy mạnh đầu tƣ đầu tƣ thâm canh, sản xuất theo hàng hóa, phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế trang trại, gia trại và du lịch cộng đồng đặc thù của địa phƣơng; nâng 

cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên nông nghiệp; tăng cƣờng thu nhập và tạo nhiều việc 

làm cho cƣ dân nông thôn trong Tỉnh;  

9. Bố trí không gian cho lĩnh vực trồng trọt: 

Căn cứ quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 09/03/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đât quốc gia thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 

cấp quốc gia 5 năm 2021-2025 (trong đó chỉ tiêu phân bổ sụng đất cho Tỉnh Nam Định tại 

phục lục số 23) 

Tại kế hoạch này, diện tích dành cho nông nghiệp trồng trọt là 78.138ha chiếm 

40,83% tổng diện tích tự nhiên (trong đó diện tích canh tác lúa của Tỉnh trong giai đoạn 2021-

2030 giảm mạnh (giảm 8.647ha) so với năm 2020, trong đó đất chuyên trồng lúa nƣớc giảm 

6.957 ha. Đến năm 2030 diện tích đất lúa toàn Tỉnh là 65.742 ha, trong đó diện tích chuyên lúa 

là 64.942 ha. đƣợc phân theo đơn vị hành chính nhƣ sau: 

Bảng2.22: Thống kê diện tích trồng trọt và phân bố theo huyện đến 2030,2050 

TT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  năm 2020 

(Ha) 

Quy hoạch  đến năm 

2025 (Ha) 

Quy hoạch  đến năm 

2030 (Ha) 

Tầm nìn  đến năm 

2050 (Ha) 

Tổng số NNCNC Tổng số NNCNC Tổng số 
NN 

CNC 
Tổng số NNCNC 
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1 TP. Nam Định 1.266   910 15 497 15 400 50 

2 Huyện Giao Thuỷ 9.117   8.543 160 7.463 285 6600 450 

3 Huyện Hải Hậu 12.652   11.865 180 10.482 240 9600 450 

4 Huyện Mỹ Lộc 4.053   3.544 20 2.951 20 2700 100 

5 Huyện Nam Trực 10.719   10.373 70 9.660 70 8800 150 

6 Nghĩa Hƣng 11.518   11.020 120 10.942 120 9500 300 

7 Huyện Trực Ninh 8.508   8.025 200 7.727 200 6800 400 

8 Huyện Vụ Bản 9.653   9.141 50 8.493 300 7500 500 

9 Huyện Xuân Trƣờng 6.686 60 6.169 290 5.558 400 5000 600 

10 Huyện Ý Yên 15.533   14.960 270 14.365 270 12600 500 

  Tổng số: 89.706 60 84.550 1.375 78.138 1.920 69.500 3.500 

b). Lĩnh vực Chăn nuôi: 

Phát triển lĩnh vực chăn nuôi Nam Định phù hợp với Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi 

quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đƣợc phê duyệt tại quyết định 1520/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 và phát huy Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 14/6/2021 của UBND Tỉnh 

Nam Định về Kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030 

trên địa bàn Tỉnh Nam Định với định hƣớng nhƣ sau:  

1. Phát huy tiềm năng, lợi thế và hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai, khí hậu, nƣớc 

của các địa phƣơng để phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến 

đổi khí hậu; gắn với phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh 

học, dịch bệnh, môi trƣờng và an toàn thực phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi, đáp ứng nhu 

cầu thị trƣờng trong và ngoài Tỉnh tăng cƣờng xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 

ngƣời dân, giảm nghèo bền vững, góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh.  

2. Phát triển ngành chăn nuôi theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đẩy 

mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi UDCNC và chăn nuôi truyền thống theo hƣớng sản xuất 

hàng hóa chất lƣợng cao, an toàn. bền vững từ hình thức chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ sang 

chăn nuôi tập trung với hình thức gia trại, trang trại; đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho 

ngƣời chăn nuôi và ngƣời tiêu Phát triển ngành chăn nuôi theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi UDCNC và chăn nuôi truyền thống theo 

hƣớng sản xuất hàng hóa chất lƣợng cao, an toàn và bền vững. Chuyển đổi hình thức chăn nuôi 

nông hộ quy mô nhỏ sang chăn nuôi trang trại tập trung; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa ngƣời chăn 

nuôi và ngƣời tiêu dùng. 

3. Tăng cƣờng nghiên cứu khoa học; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên 

tiến vào sản xuất chăn nuôi; chú trọng ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tƣ, công nghệ số nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngành chăn nuôi. 

4. Đẩy mạnh việc xã hội hóa các hoạt động trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù 

hợp với kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế, tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng để mọi 

thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ phát triển. Phát huy lợi thế của từng huyện, thành phố; gắn 

với hệ thống chính sách đảm bảo huy động cao các nguồn lực, trƣớc hết là vốn, đất đai, lao 

động nhằm phát huy sức mạnh sự hỗ trợ của nhà nƣớc; Khuyến khích các thành phần kinh tế, 

các nhà đầu tƣ phát triển chăn nuôi bền vững trên cơ sở kết hợp hài hoà giữa lợi ích kinh tế và 

bảo vệ môi trƣờng.; 

5. Phát triển sản phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh nhƣ lợn, gia cầm và 
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các đặc sản khác của địa phƣơng. Gắn sản xuất với thị trƣờng, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ 

sinh thú y, bảo vệ môi trƣờng, cải thiện điều kiện an sinh xã hội và phát triển chăn nuôi theo 

chuỗi giá trị thông qua việc liên kết sản xuất. Phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm chăn 

nuôi tạo đầu ra thuận lợi cho chăn nuôi nhƣ chế biến các sản phẩm từ thịt, trứng, khuyến khích 

thu hút phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chế biến các sản phẩm thực phẩm 

đặc sản của địa phƣơng theo chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

6. Phấn đấu đến năm 2025: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm 40% tổng giá trị sản 

xuất ngành nông nghiệp; Mức tăng trƣởng bình quân đạt khoảng 3,0-3,5%/năm. Nâng cao chất 

lƣợng đàn gia súc, gia. Tỷ trọng sản phẩm hàng hóa chăn nuôi trang trại, gia trại đạt 55 - 60% 

tổng sản phẩm ngành chăn nuôi. Xây dựng phát triển ít nhất từ 4-5 thƣơng hiệu cho sản phẩm 

nuôi của Tỉnh. Tỷ trọng thịt đƣợc giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến công nghiệp 

so với tổng sản lƣợng thịt đạt 60% trở lên đối với gia súc và 40% đối với gia cầm. Có ít nhất 1-

2 vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trở lên; đến năm 2025 xây dựng ít nhất 60-70 cơ sở 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Hình thành và duy trì đƣợc 01 -02 vùng cấp huyện chăn nuôi an 

toàn dịch bệnh. 

7. Định hƣớng đến năm 2030: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm 50% tổng giá trị 

sản xuất ngành nông nghiệp; Mức tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 duy trì khoảng 

3-3,5%/năm; tiếp tục nâng cao chất lƣợng đàn gia súc, gia cầm; Tỷ trọng sản phẩm hàng hóa 

chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung trong Tỉnh đạt 65-70% trong tổng sản phẩm ngành chăn 

nuôi. Xây dựng phát triển ít nhất 10 thƣơng hiệu trở lên cho sản phẩm chăn nuôi của Tỉnh.Tỷ 

trọng thịt đƣợc giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến công nghiệp so với tổng sản 

lƣợng thịt đạt 40% trở lên. Có ít nhất 10 vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trở lên; 50% 

cơ sở chăn nuôi trên địa bàn Tỉnh trở lên xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đáp ứng yêu cầu 

theo quy định của pháp luật. Đến năm 2030 toàn Tỉnh xây dựng đƣợc 100-150 cơ sở chăn nuôi 

an toàn dịch bệnh và 4-5 vùng cấp huyện chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

8. Phát triển dịch vụ hỗ trợ ngành chăn nuôi: (i) Thức ăn chăn nuôi với việc Phát triển 

mạnh ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi trên cơ sở mở rộng quy mô, đổi mới công 

nghệ, nâng cao chất lƣợng và hạ giá thành sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết sản xuất trong tạo 

vùng nguyên liệu ngô, cỏ... Phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 70% số lợn và 80% gia cầm sử 

dụng thức ăn  chăn nuôi công nghiệp vào năm 2025 và đến năm 2030, ƣớc tính khoảng 80% số 

lợn, 90% gia cầm sử dụng thức ăn công nghiệp. Trong giai đoạn tới khuyến khích phát triển 

mạnh sản xuất nguyên liệu, thức ăn bổ sung, nhất là công nghệ sinh học nhằm đáp ứng đủ các 

chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh, hóa chất dùng trong chăn nuôi và tận thu, nâng cao giá 

trị dinh dƣỡng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp trong Tỉnh. (ii) Kiểm soát dịch 

bệnh & thuốc thú Y với việc nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, nhất là việc khống chế 

các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hƣởng đến đàn vật nuôi và những dịch bệnh có nguy cơ lây sang 

ngƣời, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; xây dựng 

mạng lƣới các loại hình dịch vụ thú y các cấp, đảm bảo đủ nguồn thuốc và nhân lực thú y thực 

hiện việc tiêm phòng, chữa trị cho gia súc, gia cầm kịp thời, nâng cao hiệu quả dịch vụ thú y tại 

cơ sở chăn nuôi. (iii) Phát triển các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có quy mô phù hợp với công 

nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến trên cơ sở quy hoạch đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-

UBND ngày 20/01/2015 của UBND Tỉnh Nam Định và gắn với vùng sản xuất chăn nuôi 
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hàng hóa, đa dạng hoá các mặt hàng thực phẩm, chế biến đáp ứng tiêu dùng. Đối với 

cơ sở chế biến nhỏ, thủ công áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp vệ sinh thú y, an toàn thực 

phẩm và đạt tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm. Nâng cao năng lực vận chuyển, giết mổ tập trung 

theo hƣớng bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trƣờng và đối xử nhân đạo với vật nuôi. 

(iv) Nâng cao năng lực kiểm soát chất lƣợng vật tƣ và an toàn thực phẩm sản phẩm chăn nuôi, 

nhất là vấn đề kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật, tồn dƣ chất cấm, lạm dụng kháng sinh và hóa chất 

trong chăn nuôi, thú y, giết mổ, chế biến thực phẩm. (vi) Nâng cao năng lực kiểm soát môi 

trƣờng trong chăn nuôi, giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi đáp ứng các quy định của 

pháp luật về môi trƣờng. Tất cả các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi 

phải có giải pháp kiểm soát môi trƣờng phù hợp, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trƣờng và 

sử dụng có hiệu quả nguồn chất thải cho nhu cầu trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi côn 

trùng, sản xuất năng lƣợng tái tạo... 

9. Bố trí quỹ đất cho Lĩnh vực Chăn nuôi: Không gian cho chăn nuôi đƣợc bố trí là  các 

khu vực chuồng trại, đƣợc bố trí dƣới đây  nhƣ sau: 

Trên cơ sở 139 khu chăn nuôi tập trung của Tỉnh theo quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới của các xã giai đoạn 2011-2020, các huyện đã rà soát điều chỉnh lại phù hợp với quy 

hoạch vùng và định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, có khoảng 102 vùng với quy 

mô 1.014 ha. Tập trung chủ yếu phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại với 

phƣơng nuôi chủ yếu là nuôi nhốt tại các trang trai, gia trại. 

Bảng2.23. Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Tỉnh Nam Định đến năm 2030 
TT Huyện/TP Địa điểm xã Số khu Diện tích (ha) 

1 Nghĩa Hƣng 
Nghĩa Đồng, Hoàng Nam, Nghĩa Châu, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Nghĩa Lợi, 

Rạng Đông, Nam Điền 
17 158 

2 Ý Yên Yên Trung; Yên Tân; Yên Lợi; Yên Khánh; Yên Hồng; Yên Trị; Yên Nhân 19 206 

3 Vụ Bản Kim Thái ; Tân Khánh ; Minh Thuận, Hiển Thành ; Hợp Hƣng  4 77 

4 Hải Hậu Hải Bắc; Hải Đƣờng ; Hải Toàn (5ha); Hải Đông  4 76 

5 Trực Ninh Trực Chính và Trực Thanh  2 26 

6 Giao Thuỷ 
Giao An ; Giao Hải ; Giao Long ; Giao Nhân ; Bình Hoà; Giao Hƣơng ; Giao Xuân ; Giao 

Thiện ; Giao Thanh; Bình Hà ; Giao Thịnh ; Quất Lâm  
21 357 

7 Nam Trực 
Điền Xá ; Nghĩa An ; Hồng Quang ; Tân Thịnh ; Nam Cƣờng ; Nam Hồng; Nam Hùng; 

Nam Hoà ; Nam Dƣơng; Nam Thanh; Nam Hải ; Nam Thái  
31 62 

8 Xuân Trƣờng Thọ Nghiệp  Xuân Ninh  Xuân Hồng  và TT.Xuân Trƣờng . 2 24,0 

9 Mỹ Lộc Mỹ Tân;  Mỹ Trung 2 28 

  Tổng số    102 1.014 
Nguồn: Quy hoạch vùng huyện và kết quả điều tra tại các huyện/thành phố 

Trên cơ sở đó quy hoạch khu vực chuồng trại chăn nuôi gia cầm và gia súc đƣợc bố trí 

với các quỹ đất tập trung cấp I và cấp II, cụ thể nhƣ sau:  

- Khu vực chuồng trại tập trung cấp II đƣợc bố trí theo cấp xã; xác định theo định mức 

khoảng 100m2/ngƣời; tổng số khoảng 634 ha chuồng trại; phân tán làm nhiều khu vực, mỗi 

khu vực cách thôn khoảng 500m, diện tích khoảng < 5ha; chuồng trại này dành cho các hộ gia 

đình chăn nuôi thƣơng phẩm; 

- Khu vực chuồng trại tập trung cấp I đƣợc bố trí theo cấp huyện (hoặc cụm xã): Xác 

định với mỗi huyện có ít nhất 1 khu vực; diện tích > 5ha, cách khu ở >500m; khu vực này 

dành cho các công ty, doanh nghiệp, tổ chức đầu tƣ; là nơi cung cấp con giống, vốn, vật tƣ, 

thức ăn hoặc bao tiêu sản phẩm cho các chuồng trại cấp II.  
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Bảng2.24 : Thống kê diện tích đất cho chuồng trại chăn nuôi trong Tỉnh Nam Định  đến 2030(Ha) 

STT Tên Huyện 

Khu chuồng trại cấp II Khu chuồng trại cấp I 
Tổng diện tích 

(ha) Số lƣợng khu 
Diện tích 

(ha) 

Số lƣợng 

khu 
Diện tích (ha) 

1 Nghĩa Hƣng 16 128 1 30 158 

2 Ý Yên 18 161 1 45 206 

3 Vụ Bản 2 32 2 45 77 

4 Hải Hậu 2 36 2 40 76 

5 Trực Ninh 1 6 1 20 26 

6 Giao Thuỷ 18 217 3 140 357 

7 Nam Trực 30 42 1 20 62 

8 Xuân Trƣờng 1 4 1 20 24 

9 Mỹ Lộc 1 8 1 20 28 

  Tổng số: 89 634 13 380 1.014 

c).  Lĩnh vực Lâm nghiệp:  

Thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hiện hành. Phát 

triển Lâm nghiệp Nam Định phù hợp với Chiến lƣợc phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã đƣợc phê duyệt bởi quyết định số 523/2021/QĐ-TTg 

ngày 01/4/2021). Phƣơng hƣớng phát triển cụ thể nhƣ sau:  

1. Phát triển lâm nghiệp bền vững trên cơ sở quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, 

mở rộng diện tích và nâng cao chất lƣợng rừng. Đảm bảo độ che phủ rừng tăng ổn định đến 

năm 2030 là 2,0%; nâng cao chất lƣợng phòng hộ của rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong các 

khu rừng. Phát triển Nông Lâm kết hợp, Lâm sản ngoài gỗ; Lâm nghiệp đô thị, cảnh quan và 

các loại hình du lịch bền vững gắn với rừng  

2. Phát triển với những cơ chế chính sách khuyến khích đầu tƣ, hỗ trợ đầu tƣ cho phát 

triển Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nƣớc 

trong từng thời kỳ; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ phát triển lâm nghiệp, trong đó ƣu 

tiên việc nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp chất lƣợng cao; trồng rừng thâm 

canh, phát triển lâm sản ngoài gỗ; trồng, khai thác, chế biến lâm sản ngoài gỗ bằng công nghệ 

hiện đại, thân thiện với môi trƣờng. 

3. Quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên rừng thông qua việc tăng năng 

suất và giá trị rừng trồng theo hƣớng chuyển biến UDCNC trong canh tác và chế biến sản 

phẩm, thiết lập chuỗi liên kết giữa trồng rừng, quản lý, khai thác bền vững tài nguyên rừng 

nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế và phát huy chức năng bảo vệ môi trƣờng, phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học của rừng thông qua 

phát huy tiềm năng đa dạng của rừng; có sự tham gia tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp và 

sự hỗ trợ của nhà nƣớc theo hƣớng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng; tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho ngƣời dân;  

4. Nâng cao năng lực quản lý ngành Lâm nghiệp, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về lâm nghiệp từ Tỉnh đến cơ sở; 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cƣờng công tác phối 
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hợp giữa các lực lƣợng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao 

hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

5. Nâng cao công tác quản lý, bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: (i) Bảo 

vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, phát huy sự tham gia của nhân dân và cộng đồng trong 

bảo vệ rừng, cắm mốc đầy đủ ranh giới rừng đặc dụng, phòng hộ; thực hiện trồng mới, trồng 

bổ sung, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung phục hồi rừng. 

(ii) Bảo tồn loài đặc hữu, đa dạng sinh học và xây dựng các vƣờn ƣơm UDCNC để nhân giống 

cây rừng đặc hữu và các loài cây bản địa phục vụ bảo tồn và nhân rộng diện tích, cá thể cây 

trồng; xây dựng các vƣờn sƣu tập thực vật để bảo tồn các loài cây bản địa; (iii) Kết hợp bảo vệ 

rừng đặc dụng với phát triển du lịch sinh thái: Phát huy giá trị cảnh quan và tài nguyên rừng để 

phát triển du lịch sinh thái, đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ tốt tài nguyên rừng và tạo thêm nguồn 

thu từ phát triển du lịch. (iv) Quản lý, bảo vệ rừng sản xuất với việc thực hiện tốt các quy định 

của pháp luật về bảo vệ thành quả sản xuất lâm nghiệp, nhất là xử lý các vụ việc tranh chấp, lấn 

chiếm rừng và đất lâm nghiệp.  

6. Theo dõi diễn biến và bảo vệ tài nguyên rừng: (i) Cập nhật thƣờng niên thay đổi hiện 

trạng rừng thông qua kiểm tra, giám sát trực tiếp diễn biến tại thực địa, kết hợp ứng dụng công 

nghệ viễn thám, công nghệ GIS, thiết bị thông minh, thiết bị bay (Flycam) để theo dõi, cập 

nhật kịp thời, đầy đủ diễn biến, thay đổi hiện trạng rừng. (ii) Tăng cƣờng công tác phòng cháy 

chữa cháy rừng với việc chủ rừng, cơ quan chuyên môn xây dựng đầy đủ, đảm bảo chất lƣợng 

các phƣơng án phòng cháy chữa cháy; thƣờng xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dƣỡng nghiệp vụ 

phòng cháy chữa cháy rừng cho các chủ rừng và lực lƣợng bảo vệ rừng; bổ sung các trang thiết 

bị và cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (iii) Tăng 

cƣờng công  tác phòng trừ dịch bệnh và sinh vật gây hại rừng khuyến khích các chủ rừng và 

các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các biện pháp lâm sinh sinh học, xử lý kịp thời khi phát 

hiện có dịch bệnh sinh vật gây hại rừng. (iv) Đẩy mạnh quản lý, xử lý vi phạm trong công tác 

bảo vệ rừng, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ rừng; xử lý kịp thời theo pháp 

luật các trƣờng hợp hủy hoại tài nguyên rừng, vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. 

7. Phát triển rừng: (i) Thiết lập các hệ thống vƣờn ƣơm cung cấp cây giống chất lƣợng 

cao với nguồn giống theo hƣớng giống mới và canh tác theo hƣớng UDCNC; (ii) Phát triển 

vùng nguyên liệu rừng trồng tập trung với các sản phẩm chủ lực và phù hợp với điều kiện thổ 

nhƣỡng và sinh thái của Tỉnh; (iii) Phát triển trồng cây dƣợc liệu dƣới tán rừng ở những nơi 

phù hợp, thông qua các chính sách khuyến khích đầu tƣ để nâng cao giá trị sản xuất trên một 

đơn vị diện tích đất lâm nghiệp với một số loài cây trồng thích hợp; (iv) Thực hiện chi trả dịch 

vụ môi trƣờng rừng đảm bảo thu, chi đầy đủ và chi trả đúng đối tƣợng đƣợc hƣởng lợi từ 

nguồn thu dịch vụ môi trƣờng rừng (các cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh 

thái...) đảm bảo đúng theo hƣớng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các quy định hiện hành. 

8. Chế biến lâm sản và phát triển thị trƣờng: Phát huy các cơ sở công nghiệp chế biến 

gỗ và sản phẩm lâm nghiệp hiện có; Phát triển sản phẩm OCOP Lâm nghiệp; Tăng cƣờng 

công tác xúc tiến đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; kết nối doanh 

nghiệp đầu tƣ bao tiêu sản phẩm; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế để mở rộng thị trƣờng 

tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp của Tỉnh.  
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9. Không gian bảo tồn và phát triển rừng: Không gian bảo tồn và phát triển rừng cơ bản 

đƣợc giữa nguyên các vị trí nhƣ hiện trạng; giữ nguyên quy mô các loại rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng; bố trí và phân bố nhƣ sau: (i). Đất rừng đặc dụng: Năm 2020, Tỉnh Nam Định có 

1.081 ha đất rừng đặc dụng, trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030, diện tích đất rừng đặc dụng của 

Tỉnh Nam Định không biến động so với năm 2020;  (ii) đất rừng phòng hộ: Năm 2020, 

Tỉnh Nam Định có 1.978 ha đất rừng phòng hộ, trong kỳ quy hoạch, diện tích đất 

rừng phòng hộ không thay đổi mục đích sử dụng so với năm 2020 là 1.978 ha. Giai 

đoạn 2021 - 2030, diện tích đất rừng phòng còn tăng 2.096 ha do chuyển từ đất trồng 

cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối, đất chƣa sử dụng, nhƣ vậy, đến năm 2030, Tỉnh Nam Định có 4.074 

ha rừng phòng hộ, chiếm 2,44% diện tích tự nhiên, thực tăng 2.096 ha so với năm 

2020. Diện tích đất rừng phòng hộ phân bổ nhiều trên địa bàn các huyện Nghĩa Hƣng 

2.908 ha, Giao Thủy 727 ha, Hải Hậu 370 ha. 

Bảng 2.251: Quy hoạch đất rừng phòng hộ đến năm 2030 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Diện tích (ha) Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) 
2020 2030 

  Toàn Tỉnh 1.978 4.074 2.096 

1 Thành phố Nam Định    

2 Huyện Giao Thủy 727 727  

3 Huyện Hải Hậu 48 370 322 

4 Huyện Mỹ Lộc    

5 Huyện Nam Trực    

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1.135 2.908 1.774 

7 Huyện Trực Ninh    

8 Huyện Vụ Bản 42 42  

9 Huyện Xuân Trƣờng    

10 Huyện Ý Yên 26 26  

Nguồn: Thống kê đất đai Tỉnh Nam Định năm 2020; Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 09/03/2022; phương án phân bổ 

đất đai Tỉnh Nam Định theo loại đất và khu chức năng đến từng đơn vị hành chính cấp huyện 

d).  Lĩnh vực Thủy sản:  

Phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Nam Định phù hợp với Chiến lƣợc phát triển 

thủy sản quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (đã đƣợc phê duyệt theo quyết định 

số 339/2021/QĐ-TTg). Phƣơng hƣớng phát triển cụ thể nhƣ sau:  

1. Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; thích ứng 

với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, an sinh xã hội. Phát triển 

thủy sản gắn với nâng cao đời sống vật chất tinh thần của ngƣời dân, xây dựng nông thôn mới; 

kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh.  

2. Phát triển thủy sản theo hƣớng bền vững, hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lƣợng 

sản phẩm, nuôi tiết kiệm nƣớc, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, phù hợp với 

yêu cầu thị trƣờng và đạt chuẩn VietGAP hoặc tƣơng đƣơng. Phát triển vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung tại các vùng có lợi thế về nguồn nƣớc trên địa bàn. Tiếp tục đa dạng hóa đối 

tƣợng và phƣơng pháp nuôi trồng để khai thác cơ hội thị trƣờng; tăng cƣờng hƣớng dẫn ứng 

dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản;  

3. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hƣớng hàng hóa tập trung, đa dạng hóa các đối 
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tƣợng nuôi có giá trị kinh tế cao, các loài mới có tiềm năng và đa dạng sinh học phù hợp với 

điều kiện khí hậu, thổ nhƣỡng của Tỉnh, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trƣờng, trong đó 

ƣu tiên phát triển các sản phẩm thủy sản chủ lực của Tỉnh (tôm nƣớc lợ, ngao) và nghiên cứu 

phát triển những loài thuỷ đặc sản mới khác có tiềm năng thị trƣờng ở các vùng có điều kiện 

sinh thái phù hợp gắn với bảo vệ môi trƣờng và an ninh nguồn nƣớc; đẩy mạnh áp dụng công 

nghệ sinh học 4.0 trong nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng;  

4. Phát triển ngành thủy sản toàn diện trên các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến và 

dịch vụ hậu cần thủy sản theo hƣớng hiệu quả, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, phù hợp với yêu 

cầu hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển. Phấn đấu đến 

năm 2030, tổng sản lƣợng thủy sản đạt khoảng 230.150 tấn trở lên, trong đó nuôi trồng thủy 

sản đạt 170.150 tấn, khai thác thủy sản đạt 60.000 tấn. Đến năm 2050, diện tích tổng diện tích 

nuôi trồng thủy sản toàn Tỉnh khoảng 19.800 ha (trong đó: Diện tích NTTS mặn, lợ khoảng 

5.800 ha, diện tích NTTS nƣớc ngọt khoảng 14.000 ha), tổng sản lƣợng nuôi trồng thủy sản toàn 

Tỉnh đạt 200.000 tấn (trong đó nuôi mặn, lợ khoảng 89.000 tấn; nuôi nƣớc ngọt 111.000 tấn). 

5. Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, 

tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu; các 

mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Khuyến khích 

phát triển mạnh nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao, quy trình nuôi tốt, an toàn sinh học 

và bảo vệ môi trƣờng sinh thái; hỗ trợ cấp chứng nhận, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát 

triển thêm các sản phẩm OCOP thủy sản. 

6. Nâng cao năng lực quản lý và sản xuất nuôi trồng thủy sản theo hƣớng hiện đại, ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, sản xuất giống, vật tƣ thủy sản, phòng 

trừ dịch bệnh, nuôi trồng thủy sản. Tăng cƣờng công tác quan trắc cảnh báo môi trƣờng, phòng 

chống dịch bệnh; công tác quản lý sản xuất và cung ứng giống thủy sản; phấn đấu xây dựng và 

hình thành vùng sản xuất giống tập trung chất lƣợng cao tại huyện Giao Thủy. 

7. Nâng cao sản lƣợng và chất lƣợng thủy sản, đảm bảo có đủ nguyên liệu cho chế biến 

sâu thành sản phẩm thủy sản có thƣơng hiệu. Đảm bảo ổn định về diện tích, tăng sản lƣợng, 

năng suất sinh học và hàm lƣợng chế biến sâu của các sản phẩm hàng hóa chủ lực trong hoạt 

động thủy sản làm thành một phần quan trọng của nền kinh tế nông nghiệp Nam Định; Ổn 

định thƣơng hiệu bền vững cho thủy sản Nam Định trong chuỗi giá trị nông – lâm – thủy sản 

hàng hóa toàn cầu. Liên kết xây dựng chuỗi giá trị lan tỏa một số ngành hàng nông – lâm 

nghiệp chủ đạo của Nam Định trong vùng ĐBSH và phát triển mạng thị trƣờng tiêu thụ xuống 

các vùng  khác và cả nƣớc. 

8. Thu hút các nguồn lực, các thành phần kinh tế đầu tƣ phát triển thủy sản hiệu quả; 

tăng cƣờng nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, ƣu tiên ứng dụng công nghệ cao, 

chuyển đổi số; đổi mới thể chế và nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc, tổ chức lại sản xuất 

lĩnh vực thủy sản trong Tỉnh.  

9. Tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển thủy sản; triển khai thực hiện có hiệu 

quả Chƣơng trình khai thác hải sản trong Chiến lƣợc phát triển kinh tế biển; tuân thủ quy định 

quốc tế về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định (IUU). 

10. Nâng cao 7 năng lực và hiệu quả khai thác, đẩy mạnh khai thác xa bờ, giảm dần 
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khai thác ven bờ và tổ chức có hiệu quả các dịch vụ hậu cần nghề cá. Tổ chức sản xuất theo 

các mô hình liên kết nhƣ tổ đội, nghiệp đoàn, HTX,… Ƣu tiên các nghề khai thác có tính chọn 

lọc, tăng cƣờng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác (thông tin liên lạc, rada, định vị, đo 

sâu, dò cá...). 

11. Đầu tƣ xây dựng và đƣa vào khai thác sử dụng các khu neo đậu tránh trú bão, cảng 

cá; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tƣ xây mới, nâng cấp cơ sở dịch vụ nghề cá ven 

biển và phát triển công nghiệ hỗ trợ phục vụ ngành khai thác thủy sản 

12. Không gian phát triển nuôi trồng thủy sản: Không gian cho nuôi trồng thủy sản cơ 

bản đƣợc giữa nguyên các vị trí nhƣ hiện trạng; giữ nguyên quy mô các mặt nƣớc hiện hữu; 

Phát triển thêm các diện tích mới theo quy hoạch phát triển các hồ chứa nƣớc mới; bố trí và 

phân bố theo bảng sau: 

Bảng2.26:  Thống kê diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản Nam Định  

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  mặt nƣớc  năm 2020 Quy hoạch  đến năm 2030 

Nƣớc ngọt 

(Ha) 

Nƣớc mặn, lợ 

(Ha) 

Nƣớc ngọt 

(Ha) 
Nƣớc mặn, lợ (Ha) 

1 Tp Nam Định 150 - 100 - 

2 Mỹ Lộc 704 - 900 - 

3 Vụ Bản 807 - 900 - 

4 Ý Yên 1.209 - 1.300 - 

5 Nghĩa Hƣng 1.043 1.748 1.000 1065 

6 Nam Trực 766 - 700 - 

7 Trực Ninh 1.039 - 1.010 - 

8 Xuân Trƣờng 617 31 800 70 

9 Giao Thủy 1.124 3.586 1.290 4.321 

10 Hải Hậu 1.836 1.184 2.000 1.244 
  Toàn Tỉnh 9.295 6.549 10.000 6.700 

13. Khai thác thuỷ sản: Khai thác thủy sản tập trung chủ yếu ở các huyện Giao Thủy, Hải 

Hậu, Nghĩa Hƣng, Trực Ninh. Phát triển khai thác hải sản hiệu quả đi đôi với bảo vệ tái tạo nguồn 

lợi thủy sản trên cơ sở từng bƣớc hiện đại hóa đội tàu khai thác, tăng cƣờng năng lực đội tàu khai 

thác xa bờ, giảm dần số lƣợng tàu thuyền nhỏ khai thác ven bờ, chấm dứt tình trạng khai thác thủy 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Kết hợp khai thác hải sản với bảo 

vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc.  

Bảng2.27: Quy hoạch khai thác thủy sản Tỉnh Nam Định 

TT Các chỉ tiêu ĐVT 2020 2025 2030 
TTBQ (%/năm) 

2021-2025 2026- 2030 

1 Tổng sản lƣợng thủy sản khai thác của Tỉnh  Tấn 56.345 58.000 60.000 0,58 0,68 

1.1 TSL khai thác thủy sản biển toàn Tỉnh Tấn 53.867 55.600 57.760 0,64 0,77 

1.2 TSL khai thác thủy sản nƣớc ngọt Tấn 2.478 2.400 2.240 -0,64 -1,37 

2 Tổn thất sau thu hoạch  khai thác thủy sản % 15-20 12 10   

14. Dịch vụ hậu cần nghề cá: 

- Cảng cá, khu neo đậu tàu cá: Để đảm bảo dịch vụ hậu cần tốt cho hoạt động khai thác 

thuỷ sản của Tỉnh từ nay cho đến 2025, Tỉnh Nam Định cần tiếp tục đầu tƣ nâng cấp, hoàn 

thiện và quản lý có hiệu quả cơ sở hạ tầng, vật chất tại các cảng cá Ninh Cơ, Thịnh Lâm, Quần 

Vinh và các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão đã đƣợc xây dựng. Đến năm 2030, Tỉnh 
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Nam Định có 06 cảng cá, trong đó: Cảng cá loại I: 01 cái; cảng cá loại II: 03 cái; cảng cá loại 

III: 02 cái. 

  Bảng2.28. Quy hoạch hệ thống cảng cá của Tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

TT  Danh mục  Địa điểm  

Cỡ, loại 

tàu cập 

cảng (m) 

Công suất  

(tấn/năm)  
Ghi chú 

1 Cảng cá loại I Kết hợp khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão 1.1 Cảng cá Ninh Cơ TT Thịnh Long, Hải Hậu  40 25.000 

2 Cảng cá loại II  

2.1 Cảng cá Quần Vinh Phúc Thắng, Nghĩa Hƣng 35 15.000 Kết hợp khu neo đậu tàu 

thuyền tránh trú bão 2.2 Cảng cá Thịnh Lâm  TTQuất Lâm, Giao Thủy 33 15.000 

2.3 Cảng cá Thịnh Long TT Thịnh Long Hải Hậu 40 15.000   

3 Cảng cá loại III  Kết hợp khu neo đậu tàu 

thuyền tránh trú bão  3.1 Cảng cá Thành Vui TTThịnh Long,Hải Hậu  30 5.000 

3.2 Cảng cá Ngọc Lâm Nghĩa Hải, Nghĩa Hƣng 30 3.000  

- Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cấp Tỉnh: 04 khu neo đậu 

  Bảng2.29. Quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão của Tỉnh đến năm 2025 và 2030 

TT Danh mục Địa điểm 

Cỡ, loại 

tàu neo 

đậu (m) 

Sức chứa 

tàu neo 

đậu chiếc) 

1 Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp Cảng cá Ninh Cơ TTThịnh Long 30 200 

2 Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa sông Ninh Cơ Xã Phúc Thắng 24 600 

3 Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp bến cá cửa Hà Lạn TT Quất Lâm 24 1000 

4 Khu neo đậu tránh trú bão Ngọc Lâm. Xã Nghĩa Hải 24 200 

- Các điều kiện hậu cần khác: (1) Cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền nghề cá đến năm 

2025 có 20 cơ sở, đến năm 2030 là 22 cơ sở; (2) Cơ sở kinh doanh ngƣ lƣới cụ: trong  giai 

đoạn 2021-2025 có khoảng 110 cơ sở và  giai đoạn 2025 – 2030 có 125 cơ sở; (3) Cơ sở hậu 

cần khai thác hải thủy sản (dầu, nƣớc đá): sẽ duy trì hệ thống 23 cơ sở hậu cần hiện có và 

hƣớng tới nâng số lƣợng lên 40 cơ sở đến năm 2025 và 50 cơ sở vào năm 2030.; (4) Đội tàu 

dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển: Duy trì và phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên 

biển của Tỉnh Nam Định đến năm 2025 có khoảng 10 chiếc có chiều dài từ 15m trở lên, tải 

trọng trên 500 tấn, đến năm 2030 đạt khoảng 12 chiếc. 

e).  Lĩnh vực Diêm nghiệp : 

1. Rà soát diện tích đất muối hiện có, điều chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất muối 

theo lợi thế về điều kiện tự nhiên của từng vùng, đảm bảo giữ ổn định diện tích đất sản xuất 

muối 550 ha. Thực hiện dồn điền, đổi thửa, đầu tƣ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho vùng muối, 

xây dựng đồng muối theo hƣớng tập trung, áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật trong sản 

xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.  

2. Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất muối sạch; chế 

biến, tiêu thụ muối sạch, muối chứa nhiều khoáng chất, vi chất dinh dƣỡng tự nhiên với hàm 

lƣợng NaCl thấp có lợi cho sức khỏe ngƣời tiêu dùng.  

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tƣ nâng cấp máy móc, trang thiết bị kỹ 
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thuật để nâng cao năng lực chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu chế biến sản phẩm mới, đa 

dạng hóa các sản phẩm; phấn đấu đƣa ngành chế biến muối của Tỉnh là ngành chế biến muối 

trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng với sản lƣợng muối chế biến đạt 100.000 tấn/năm 

cho tiêu dùng trong nƣớc và xuất khẩu.  

4. Phát triển diện tích sản xuất muối đảm bảo đồng bộ với phƣơng án phân bổ đất đai 

của Tỉnh, đến năm 2030 diện tích sản xuất muối của Tỉnh là 559 ha (bao gồm diện tích sản 

xuất muối và hạ tầng phụ trợ), trong đó vùng chuyên sản xuất muối tập trung của Tỉnh đến 

năm 2030 là 326 ha, ngoài ra thực hiện tốt Đề án nâng cao giá trị sản xuất chế biến muối giai 

đoạn 2021 - 2030: Dự án cải tạo hạ tầng đồng muối Bạch Long 230 ha; Dự án nghiên cứu 

hoàn thiện quy trình sản xuất muối sạch, nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại vùng sản xuất muối phơi cát Nam Định; Dự án phát triển mô hình sản xuất muối gắn 

với du lịch nông thôn.  

Bảng2.29. Định hướng quy hoạch diện tích đất sản xuất muối ổn định đến năm 2030  
TT Địa bàn Đơn vị 2020 2025 2030 

1 Huyện Giao Thủy  ha 427,26 230 230 

2 Huyện Hải Hậu  ha 180,98 96 58 

3 Huyện Nghĩa Hƣng  ha 54,79 54 38 

 Tổng cộng  ha 663,03 380 326 

2.1.3.4.Tổng hợp diện tích đất dành cho Nông nghiệp tỉnh Nam Định: 

Bảng2.30 : Thống kê diện tích Nông nghiệp Nam Định  đến 2030,2050 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  năm 2020 

(Ha) 

Quy hoạch  đến 

năm 2025 (Ha) 

Quy hoạch  đến 

năm 2030 (Ha) 

Tầm nìn  đến năm 

2050 (Ha) 

Tổng số 
DT 

CNC 
Tổng số 

DT 

CNC 
Tổng số 

DT 

CNC 

Tổng 

số 

DT 

CNC 

1 Diện tích trồng trọt 89.706 60 84.550 1.375 78.138 1.920 69.500 3.500 

- Tỷ lệ trồng/ Tổng NN 80   79   77   71   

2 DT chăn nuôi Tập trung 350   600 50 1.014 150 1.000 600 

- Tỷ lệ /Tổng số NN 0   1   1   1   

3 Diện tích nuôi thủy sản 17.314   16.500   16.700 455 19.800 1.000 

- Tỷ lệ/ Tổng số NN 16   15   16   20   

4 Diện tích lâm nghiệp 3.059   5.155   5.155   5.155    

- Tỷ lệ/ Tổng số NN 3   5   5   5   

5 Diện tích  NN khác 1.239   225   785   2.545   

  Tỷ lệ/ Tổng số NN 1   0   1   2   

  Tổng số diện tích NN 111.668   107.030   101.792   98.000   

2.2. Ngành Công nghiệp: 

2.2.1. Quan điểm Phát triển: 

Quan điểm phát triển công nghiệp Nam Định phù hợp với chiến lƣợc phát triển công 

nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đƣợc phê duyệt bởi quyết định số 

879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tƣớng; Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của 

Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hƣớng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và báo cáo chính trị của Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần 

thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành năm 2020; cụ thể nhƣ sau:  

1. Phát triển Công nghiệp Nam Định trở thành ngành kinh tế động lực chủ đạo trên cơ 
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sở tái cấu trúc ngành và lựa chọn những ngành có lợi thế; có khả năng tham gia sâu vào mạng 

sản xuất và chuỗi giá trị quốc gia, giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng; có tác động lan tỏa đến 

các ngành kinh tế khác trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế thời kỳ dân số vàng, thành tựu cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4, lợi thế thƣơng mại để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành 

công nghiệp cơ bản; Tăng cƣờng mối liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh với công 

nghiệp dân sinh; 

2. Phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển 

theo chiều sâu, tạo bƣớc đột phá trong nâng cao năng suất, chất lƣợng, sức cạnh tranh của sản 

phẩm công nghiệp; sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trƣờng; có khả năng tạo ra giá 

trị gia tăng cao; Phát triển công nghiệp trên cơ sở tăng trƣởng xanh, phát triển bền vững và bảo 

vệ môi trƣờng.  

3. Phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu lại các lĩnh vực công 

nghiệp hiện hữu và phát triển kết hợp ngành với lãnh thổ đảm bảo gần tƣơng ứng trên từng 

vùng, từng địa phƣơng huyện theo hƣớng tập trung, cân đối theo địa giới hành chính, bảo đảm 

yêu cầu bảo vệ môi trƣờng, quốc phòng, an ninh. Thúc đẩy việc dịch chuyển các ngành công 

nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động, tác động xấu đến môi trƣờng sang các ngành 

công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trƣờng.  

4. Phát triển Công nghiệp phải đặc biệt lƣu ý trên cơ sở lấy Khoa học và công nghệ, 

giáo dục và đào tạo là then chốt, là khâu đột phá trong chính sách hoạch định phát triển, có 

cách tiếp cận, đi tắt, đón đầu một cách hợp lý trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp. Việc 

lựa chọn các ngành công nghiệp ƣu tiên phải khách quan, dựa trên các nguyên tắc, hệ thống 

tiêu chí rõ ràng, phù hợp với từng giai đoạn công nghiệp hoá. 

 5. Phát triển công nghiệp theo hƣóng mở; có những cơ chế đặc thù và mềm dẻo đẩy 

mạnh ƣu tiên khuyến khích đầu tƣ vào các lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao, các 

ngành công nghiệp ƣu tiên, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp tuần 

hoàn… Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong sản xuất công 

nghiệp trên cơ sở đánh giá khách quan hiệu quả của các dự án đầu tƣ (tín dụng, thuế, đất 

đai..vv); Xây dựng cơ chế thích ứng đối với các đầu tƣ mạo hiểm; Xoá bỏ rào cản, bất bình 

đẳng giữa các thành phần kinh tế; Xây dựng chính sách, đề án, chƣơng trình hỗ trợ tạo lập môi 

trƣờng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

6. Phát triển công nghiệp với việc thực hiện lồng ghép các yêu cầu thích ứng với biến 

đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trƣờng trong tất cả các chiến lƣợc, quy hoạch, 

kế hoạch, chƣơng trình, dự án phát triển công nghiệp. Khuyến khích các dự án đầu tƣ sử dụng 

tiết kiệm năng lƣợng, tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trƣờng của các ngành công nghiệp; Quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng của các 

cơ sở sản xuất công nghiệp và có chế tài xử lý nghiêm vi phạm những phát thải gây hại đến 

môi trƣờng. Khuyến khích phát triển mạnh ngành công nghiệp xử lý môi trƣờng; đẩy mạnh xã 

hội hoá công tác bảo vệ môi trƣờng gắn với công nghiệp. 

2.2.2. Mục tiêu Phát triển: 

1. Mục tiêu tổng quát là phát triển nền công nghiệp trở thành ngành kinh tế động lực 

chủ đạo, theo hƣớng có chọn lọc các lĩnh vực công nghiệp mà Nam Định đang có lợi thế; có ý 

nghĩa nền tảng; có tác động lan tỏa đến các ngành kinh tế khác; có khả năng tham gia sâu vào 
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mạng sản xuất và chuỗi giá trị quốc gia, giá trị toàn cầu với việc duy trì và phát triển các ngành 

hàng truyền thống nhƣ: Chế tạo cơ khí; Sản xuất thuốc, hóa dƣợc, đồ uống, da giày, dệt may, 

đồ gỗ và các ngành hàng tiêu dùng & xuất khẩu khác và phát triển các ngành công nghiệp mới 

gắn với kinh tế biển nhƣ: Luyện thép và sản phẩm sau Thép; chế biến Nông lâm thủy sản; 

Năng lƣợng và SXVL trên cơ sở ứng dụng thành tựu của cánh mạng công nghiệp 4.0; Lấy 

công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa là nền tảng chủ đạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu 

dùng và xuất khẩu là trung tâm; công nghiệp thông minh là đột phá; công nghiệp xanh là 

hƣớng đi bền vững; mối quan tâm hàng đầu là ƣu tiên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn;  

2. Mục tiêu cụ thể là điều tiết tốc độ tăng trƣởng theo hƣớng bền vững, đƣa Nam Định 

trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng ĐBSH; thu hút đầu tƣ 

các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế, có hàm lƣợng khoa học và công nghệ cao; thân thiện với môi 

trƣờng, qua đó thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ thu hẹp tỷ lệ nông nghiệp sang 

tăng dần tỷ lệ công nghiệp trong GRDP; tiếp tục duy trì phát triển các sản phẩm quan trọng, 

chuyển dần từ gia công đơn công đoạn, sang hƣớng sản xuất tuần hoàn;  

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng GRDP công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 47-

47,2% tổng GRDP của Tỉnh. Đến năm 2030, dự kiến đạt khoảng 51-53%; và tầm nhìn đến 

2050 đạt khoảng 45-50 %; Tốc độ tăng trƣởng ngành lần lƣợt là: 11,5%; 12,5% và 12%. Ƣu 

tiên phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế nhƣ: Công nghiệp chế biến Nông Lâm 

Thủy sản, chế tạo cơ khí, sản xuất Vật liệu XD, luyện thép, năng lƣợng, công nghiệp hỗ trợ 

Nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu khác; đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trên 

nền tảng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; 

Đến giai đoạn 2030 - 2050, hoàn chỉnh nền tảng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tập 

trung ƣu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp tiên tiến đặc biệt là công nghệ 

thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hoá, để tạo lập môi trƣờng đầu 

tƣ, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp theo hƣớng xanh và bền vững;  

2.2.3. Phương hướng phát triển:  

Phƣơng hƣớng phát triển công nghiệp Tỉnh Nam Định phù hợp với Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND Tỉnh về thực hiện Chƣơng trình hành động số 25-

CTr/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành 

Trƣơng về định hƣớng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 05-NQ/Tu ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng 

bộ Tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2025 và 

những năm tiếp theo; Kế hoạch số 81 ngày 16/7/2021 của UBND Tỉnh Nam Định về thực 

hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng, 

phát triển vùng kinh tế ven biển Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tƣ giai đoạn 2021- 

2025, và giai đoạn 2021-2030; Phƣơng án phát triển các ngành công nghiệp cụ thể nhƣ sau: 

4.2.3.1. Phát triển các ngànhhàng (Lĩnh vực) công nghiệp truyền thống: 

a). Ngành Dệt may, Da giầy: 

 Dệt may và Da giày đang là ngành hàng truyền thống, đang là thế mạnh chủ lực 
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của Tỉnh; có nhiều lợi thế với nguồn lao động nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy, góp phần 

tạo nhiều việc làm cho lao động trong Tỉnh; ngành hàng có tốc độ tăng trƣởng cao (trên 

14%/năm), đóng góp lớn (trên 40%) trong cơ cấu ngành, cũng là mặt hàng xuất khẩu quan 

trọng của Tỉnh với vai trò vị thế là trung tâm dệt may của vùng ĐBSH; các mặt hàng da giày là 

nhóm có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 (sau dệt may). Tiềm năng phát triển các ngành hàng 

này còn rất lớn do triển vọng thị trƣờng (nhu cầu và quy mô thị trƣờng). Xu hƣớng phát triển 

chung của ngành là hƣớng đến gia tăng IIP bởi những ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự động 

hóa, phát triển các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị của ngành. Phƣơng hƣớng phát triển 

ngành nhƣ sau: 

1. Duy trì và phát triển Dệt may, Da giày theo hƣớng ƣu tiên xuất khẩu với sự tập trung 

sản xuất những sản phẩm có đặc thù riêng, cao cấp, có hàm lƣợng công nghệ và chất xám cao, 

đạt các tiêu chuẩn về môi trƣờng và có nhãn mác sinh thái; phát triển công nghệ thiết kế; tạo 

thƣơng hiệu riêng cho các sản phẩm của Tỉnh; tăng tỷ lệ nội địa hoá về nguyên phụ liệu của 

hàng dệt may, da dày; trú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm mẫu mốt thời trang đồng bộ 

giữa may mặc và da giày. 

2. Phát triển các sản phẩm mới có lợi thế so sánh với các địa phƣơng khác; Khuyến 

khích chuyển dịch ngành từ gia công, sang các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong 

chuỗi giá trị, nhƣ thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu đồng bộ, kết hợp với sản phẩm đã có năng 

lực cạnh tranh tốt trên địa bàn, tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cao. Khuyến khích việc đầu tƣ chiều 

sâu hơn vào các phân khúc giá trị gia tăng cao của chuỗi giá trị nhằm giúp các sản phẩm Dệt 

may, Da giày có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trƣờng có yêu cầu khắt khe nhƣ EU, Mỹ. 

3. Tăng cƣờng định hƣớng, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sản xuất chuỗi khép kín để 

đáp ứng quy tắc xuất xứ và chủ động nguồn nguyên liệu, nhất là nguyên liệu xơ, sợi, da và phụ 

kiện đồng bộ; tăng cƣờng phát triển các công đoạn sản xuất nhƣ nhuộm, thuộc, sản xuất các 

loại vải, da chất lƣợng cao và vật liệu, phụ kiện cao cấp nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho 

ngành hàng; đẩy mạnh cơ cấu lại sản phẩm theo hƣớng giảm sản lƣợng sản phẩm gia công; gia 

tăng sản phẩm thiết kế chủ động cùng các nguyên liệu và phụ trợ nhƣ sơ, sợi, vải, da, phụ kiện 

nhằm khép kín chu trình sản xuất; 

4. Phát triển xuất khẩu đồng thời với chú trọng việc chiếm lĩnh thị trƣờng nội địa, nhất là 

phân khúc khách hàng thuộc tầng lớp trung lƣu bởi nhóm này đƣợc dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng 

và chiếm 50% dân số đến năm 2030. 

5. Khuyến khích đầu tƣ chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng suất lao động, 

tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực; phát triển theo 

hƣớng công nghiệp xanh, bảo vệ môi trƣờng. Ƣu tiên phát triển các dự án sử dụng công nghệ 

tiên tiến, mức độ tự động hóa cao, thân thiện với môi trƣờng để giảm bớt khó khăn về nguồn 

lực lao động;  

6. Phát triển ngành dệt may, da giày của Tỉnh phù hợp với chiến lƣợc Quốc gia về phát 

triển ngành, thu hút dệt may, da giầy vào KCN tập trung nhƣ KCN Rạng Đông; nâng cao, cải 

tiến công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để từng bƣớc tự động hóa dây truyền sản 

xuất, nâng cao giá trị sản xuất, giảm thiểu tác động môi trƣờng. 

b). Ngành cơ khí, điện tử và gia công kim loại:  

Ngành cơ khí, điện tử và gia công kim loại là ngành có tiềm năng phát triển mạnh 
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tại Nam Định với mạng lƣới sản xuất đa dạng và khép kín, đội ngũ lao động kinh nghiệm và 

lành nghề; đã có đóng góp không nhỏ trong tăng tƣởng công nghiệp, chiếm vị trí hai trong cơ 

cấu các ngành công nghiệp của Tỉnh. Cơ cấu sản phẩm ngành ngày càng đa dạng từ luyện đúc, 

gia công kim loại; sản xuất động cơ; đóng mới và sửa chữa phƣơng tiện vận tải, sản xuất linh 

kiện, thiết bị điện, điện tử…; Phƣơng hƣớng phát triển ngành nhƣ sau:   

1. Tiếp tục tập trung đầu tƣ cho cơ khí phục vụ các ngành đóng và sửa chữa tàu thuyền, 

cơ khí ô tô, xe máy, cơ khí xây dựng, thiết bị vật tƣ ngành điện... để sản phẩm có khả năng 

cạnh tranh cao trên thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, đóng 

góp nhiều cho ngân sách của Tỉnh; 

 2. Ƣu tiên phát triển công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin, cơ điện tử để đến năm 

2030 trở thành trung tâm của vùng về sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm công 

nghiệp điện tử và công nghệ thông tin. 

3. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ chiều sâu, thiết bị đồng bộ và chuyên dụng, 

xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý tiên tiến nhằm không ngừng nâng cao năng 

lực quản lý kinh doanh, điều hành dự án, mở rộng thị trƣờng cho sản phẩm. Đặc biệt quan tâm 

phát triển công nghệ ứng dụng cơ điện tử, tự động hoá, thiết kế có hỗ trợ bằng máy tính. 

4. Tăng cƣờng các hoạt động xây dựng hệ thống hạ tầng tạo thuận lợi, thông thoáng và 

tin cậy cho các hoạt động đầu tƣ và sản xuất kinh doanh: tăng cƣờng hoạt động xúc tiến kêu 

gọi đầu tƣ nhằm thu hút đƣợc nhiều dự án (nhất là các dự án có quy mô lớn) tạo bƣớc đột phá 

trong phát triển;  

5. Thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tƣ dịch vụ công nghiệp cho ngành ở quy mô 

khu vực, đặc biệt là các hoạt động dịch vụ logistic, kinh doanh cung cấp vật tƣ phụ tùng thiết 

bị; Quan tâm xây dựng chiến lƣợc thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ phát triển 

ngành. 

6. Đối với ngành đóng tàu cần tái cơ cấu sản xuất đảm bảo ổn định và phát triển; gia 

tăng năng lực đóng mới và sửa chữa nhóm sản phẩm tàu trọng tải trên 50.000 DWT; từng 

bƣớc chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ khả năng đóng các loại tàu có trọng tải lớn hơn ( 

tƣơng đƣơng 50.000-100.000 DWT). Đặc biệt khuyến khích đầu tƣ công nghệ lắp ráp và chế 

tạo các loại tàu chất lƣợng cao (du thuyền, tàu cao tốc...) với công nghệ 4.0 

7. Phát triển ngành công nghiệp lắp ráp, sản xuất linh kiện ô tô xe máy cần trú trọng vào 

phân khúc thị trƣờng xe khách, xe chuyên dụng, xe bán tải và xe tải dƣới 5 tấn với chất lƣợng 

và tỷ lệ nội địa hoá cao. Tích cực tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất linh phụ kiện cho các tập 

đoàn lắp ráp, phân phối lớn; hƣớng tới phát triển ngành chế tạo phụ tùng phục vụ dịch vụ sửa 

chữa thông qua việc đầu tƣ máy móc thiết bị chuyên dụng. 

8. Phát triển ngành chế tạo thiết bị máy nông nghiệp, máy xây dựng, kim khí tiêu dùng, 

theo hƣớng nâng cao chất lƣợng, độ bền các linh kiện chủ chốt, tối ƣu hoá thiết kế để nâng cao 

tuổi thọ thiết bị, vận hành và bảo dƣỡng thuận lợi tạo dựng thƣơng hiệu và uy tín trên thị 

trƣờng. 

9. Phát triển ngành đúc - luyện kim theo hƣớng chuyên sâu với quy mô lớn, làm chủ 

các công nghệ chế tạo và gia công các loại vật liệu có tính năng vật lý ƣu việt, chú trọng đầu tƣ 

thiết bị có chất lƣợng nhằm giảm tiêu hao năng lƣợng cũng nhƣ ổn định chất lƣợng. 
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10. Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ nhƣ chế tạo các linh, phụ kiện theo 

hƣớng tập trung trong các cụm chuyên ngành, chuyên môn hoá về công nghệ, tăng cƣờng liên 

kết nhằm tận dụng tối đa năng lực thiết bị công nghệ, tăng cƣờng hiệu quả đầu tƣ. 

11. Khuyến khích đầu tƣ lắp ráp, chế tạo các modun linh kiện điện tử nhất là các sản 

phẩm phục vụ công nghiệp, tạo cơ sở thu hút lao động, giải quyết việc làm  

c). Chế biến gỗ, giấy và lâm sản: 

1. Phát triển ngành sản xuất chế biến gỗ giấy và lâm sản để phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

trong và ngoài Tỉnh; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển mạnh các làng nghề truyền thống về thủ 

công mỹ nghệ, đa dạng hóa sản phẩm. 

2. Phát triển công nghiệp chế biến gỗ, giấy, lâm sản gắn với các đầu mối cung cấp và 

vùng nguyên liệu của Tỉnh để phát triển những mặt hàng có lợi thế so sánh và khả năng cạnh 

tranh. 

3. Phát huy năng lực chế biến của ngành, tiếp tục phát triển ngành trên cơ sở phát huy 

tiềm năng các thành phần kinh tế, nguồn lao động, đẩy mạnh xuất khẩu.  

4. Khuyến khích phát triển mạnh các cơ sở sản xuất, chế biến ở khu vực nông thôn, 

làng nghề truyền thống, tạo việc làm cho ngƣời lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn. 

5. Việc đầu tƣ xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở chế biến đảm bảo yêu cầu công 

nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến kết hợp với công nghệ thiết bị truyền thống và có quy mô phù 

hợp với khả năng cung ứng nguyên liệu và mặt hàng nhằm nâng cao chất lƣợng và khả năng 

cạnh tranh và bảo vệ môi trƣờng sinh thái để ngành phát triển bền vững và hiệu quả. 

d). Công nghiệp thực phẩm, đồ uống: 

1. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống gắn với phát triển nguồn 

nguyên liệu, theo hƣớng đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng chế biến các sản phẩm xuất khẩu. 

Liên doanh, liên kết với các cơ sở lớn trong nƣớc và nƣớc ngoài để phát triển thị trƣờng, đổi 

mới công nghệ, tăng quy mô sản xuất, chất lƣợng sản phẩm; 

2. Trên cơ sở quy hoạch các vùng nguyên liệu ở địa phƣơng, hƣớng công nghiệp chế 

biến vào các sản phẩm phù hợp với đặc điểm, thế mạnh về nguyên liệu của Tỉnh và thu hút 

thêm nguồn nguyên liệu từ các địa phƣơng trong khu vực. Phát triển công nghiệp chế biến 

lƣơng thực, thực phẩm, đồ uống trên cơ sở gắn kết lợi ích giữa các nhà sản xuất chế biến với 

ngƣời sản xuất và cung cấp nguyên liệu. 

4. Đầu tƣ chiều sâu, đổi mới công nghệ, thay thế dần các thiết bị và công nghệ lạc hậu, 

đa dạng hóa sản phẩm, giảm sơ chế, tăng chế biến sâu để tăng giá trị và tăng khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm trên thị trƣờng nội địa và xuất khẩu. 

5. Đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. Phát triển sản xuất nhƣng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về 

bảo vệ môi trƣờng để phát triển bền vững. 

e). Sản xuất hoá chất, dược phẩm và đồ nhựa: 

1. Ƣu tiên phát triển nhóm ngành sản xuất dƣợc liệu, thuốc chữa bệnh, nhằm tạo ra các 

sản phẩm có chất lƣợng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh, đƣa ngành sản xuất dƣợc Nam 
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Định đóng vai trò trung tâm công nghiệp dƣợc vùng Nam đồng bằng sông Hồng; 

2. Khuyến khích phát triển các sản phẩm chế biến từ nhựa, cao su phục vụ công nghiệp 

(nhựa bao bì, xây dựng, chi tiết linh kiện nhựa, cao su kỹ thuật) để có thể duy trì tốc độ phát 

triển cao và bền vững của ngành dựa trên các hình thức đầu tƣ liên doanh liên kết, hợp tác đầu 

tƣ, đi thẳng vào công nghệ tiên tiến, hiện đại; 

3. Không ngừng nâng cấp hệ thống hạ tầng thuận lợi cho việc thu hút các dự án đầu tƣ 

lớn về sản xuất phân bón, nguyên liệu nhựa, pin ắc quy. 

4. Đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trƣờng. Tập trung các cơ sở sản xuất hoá chất (đặc 

biệt các cơ sở sản xuất khí công nghiệp, nhựa, cao su...) vào các khu, cụm công nghiệp để tăng 

khả năng giám sát môi trƣờng. Chú trọng sử dụng các công nghệ ít gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Chủ động áp dụng các biện pháp xử lý phế thải trƣớc khi thải vào môi trƣờng. 

2.2.3.2. Phát triển các ngành hàng (lĩnh vực) công nghiệp mới: 

a). Luyện thép và sản phẩm sau thép: 

Luyện thép và sản phẩm sau thép gắn với không gian vùng Kinh tế Biển là ngành đƣợc 

đánh giá có tiềm năng phát triển tại Tỉnh Nam Định. Hiện Tỉnh đã chấp thuận chủ chƣơng xây 

dựng Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam định tại huyện Nghĩa hƣng (QĐ 569/QĐ-

UBND ngày 22/3/2022); với công suất khoảng 7,2 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tƣ dự án 

khoảng 3 tỷ USD. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo tăng trƣởng đột phát và chuyển dịch mạnh 

cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Phƣơng hƣớng phát triển ngành hàng này cụ thể nhƣ sau: 

1. Phát triển luyện thép và sản phẩm sau thép với quy mô lớn, chế biến sâu và chu trình 

khép kín với sự đa dạng hóa các sản phẩm ngành thép phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân 

đặc biệt là các ngành công nghiệp - xây dựng; bao gồm thép thô (luyện tự quặng) đến các loại 

thép tinh nguyên liệu phục vụ cho chế tạo, gia công, cơ khí công cụ, thiết bị, nguyên liệu xây 

dựng và các sản phẩm thép khác theo nhu cầu thị trƣờng.  

2. Phát triển luyện thép và sản phẩm sau thép với công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao; 

công nghệ xanh hóa; thân thiện với môi trƣờng, tiết kiệm năng lƣợng và vật liệu tiêu hao; phù 

hợp với  biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí thải CO2; xử lý triệt để nƣớc thải và chất thải; 

không gây ô nhiễm môi trƣờng sinh thái; 

3. Phát triển với định hƣớng Kinh tế tuần hoàn và bền vững ngành thép; phù hợp với 

các quy định tiêu chuẩn quốc gia về chính phẩm, thứ phẩm và thải phẩm. Tận dụng triệt để thải 

phẩm cho sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành khác (nếu phù hợp); phát triển bền vững về 

môi trƣờng tự nhiên và xã hội; đặc biệt là an sinh xã hội với đảm bảo số thời gian nghỉ việc cho 

công nhân ngành thép là trên 6,25 % số giờ trên 100 giờ làm việc. 

4. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo sử dụng nguyên liệu sắt 

thép tại địa bàn; nhằm tăng cƣờng tính tuần hoàn của kinh tế ngành thép; 

5. Phát triển với việc chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý, sản xuất, KCS 

đảm bảo bền vũng, ồn định về chất lƣợng, liên kết sản xuất; hình thành thƣơng hiệu gắn với 

chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế; 

b). Sản xuất vật liệu xây dựng 

1. Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với nhu cầu của Tỉnh cả về sản lƣợng, 

mẫu mã, chất lƣợng trên cơ sở khai thác có hiệu quả thế mạnh về nguồn tài nguyên 
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khoáng sản, thế mạnh về thị trƣờng và lao động của địa phƣơng, đồng thời không ngừng đào 

tạo nâng cao năng lực quản lý, vận hành sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong 

sản xuất kinh doanh. 

2. Phát triển công nghiệp sản xuất VLXD theo hƣớng đa dạng sản phẩm phục vụ tiêu 

dùng trong nƣớc và xuất khẩu trên cơ sở sử dụng tài nguyên hợp lý; Đẩy mạnh sản xuất vật 

liệu xây thân thiện với môi trƣờng nhƣ gạch không nung, bê tông nhẹ, gạch lát…; đặc biệt tận 

dụng thứ phẩm, thải phẩm của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác 

theo hƣớng góp phần xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn; giảm thiểu hội chứng nhà kính và 

phát thải khí CO2 vào môi trƣờng; 

2. Ƣu tiên đầu tƣ phát triển doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn, công suất lớn, công 

nghệ hiện đại, sạch, tiêu tốn ít năng lƣợng, nguyên liệu, thay thế dần sản xuất gạch theo 

phƣơng pháp thủ công; 

c) Công nghiệp chế biến Nông - Lâm - Thủy sản & Dược liệu:: 

 Phát triển công nghiệp chế biến Nông sản (CNCBNS) phù hợp với định hƣớng phát 

triển công nghiệp của cả nƣớc, vùng và định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh theo 

Nghị quỵết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với tái cơ cấu sản 

xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và thị trƣờng tiêu thụ; theo cả chiều rộng và chiều sâu, 

cả chế biến quy mô công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; trên cơ sở đảm bảo công nghệ hiện 

đại, sản phẩm giá trị cao, có sức cạnh tranh và có quy mô phù hợp với vùng nguyên liệu, gắn 

với phát triển các khu, cụm công nghiệp, bảo vệ môi trƣờng; theo phƣơng hƣớng nhƣ sau: 

 1. Phát triển các ngành hàng CNCBNS, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, hàm lƣợng 

giá trị gia tăng cao, làm cơ sở thúc đây sản xuât nông nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, 

nâng cao đời sông nhân dân, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 

Tỉnh. Huy động mọi nguồn lực, thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến; đẩy mạnh liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ phát triển vùng nguyên liệu, thu gom bảo quản, chế biến; tiêu 

thụ, xuất khẩu sản phẩm; giảm dần tỷ trọng xuất khẩu ủy thác, tăng tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp.  

 2. Tái cơ cấu lại các cơ sở, nhà máy chế biến hiện có, yêu cầu nghiêm khắc về hoạt 

động đối với các cở sở sơ chế. Thu hút các nhà đầu tƣ tiềm năng có kinh nghiệm trong sản 

xuất, chế biến, xuất khẩu. Nâng cấp, đổi mới công nghệ, đầu tƣ chế biến sâu và đa dạng, tăng 

giá trị sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, tăng giá trị xuất khẩu. Thu hút các nhà đầu tƣ, 

doanh nghiệp, tập đoàn chế biến có uy tín, kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực chế biến, 

xuất khẩu; đầu tƣ các cơ sở thu gom, bảo quản, đóng gói, ƣu tiên chế biển các sản phẩm tiêu 

dùng cuối cùng. 

 3. Thu hút đầu tƣ các dự án chế biến thịt, thủy, hải sản. Khuyến khích các cơ sở tiểu thủ 

công nghiệp sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh cơ cấu lại, hình thành 

các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô nhỏ tại các khu vực có đầu tƣ hệ thống xử 

lý nƣớc thải đúng quy trình, đảm bảo môi trƣờng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến 

khích phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp chế biến các sản phẩm thực phẩm đặc sản của 

địa phƣơng theo chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

4. Phát triển chế biến dƣợc liệu và liên kết sản phẩm với du lịch nghỉ dƣỡng – chữa 

bệnh tham gia hỗ trợ chuỗi giá trị thƣơng hiệu các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có thế mạnh ở 

vùng biển. Đây là hƣớng phát triển tuy không mới nhƣng lại là một ngành với mục tiêu tạo 
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nên giá trị hàng hóa có thƣơng hiệu vào năm 2030. Vì thế, cần đƣợc tổ chức lại một cách toàn 

diện theo hƣớng hiện đại, chuyên nghiệp. Tiếp tục thu hút các dự án đầu tƣ công nghệ cao để 

tăng cƣờng khả năng chế biến sâu, đem lại hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu, nguồn tài 

nguyên vật chất và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm đã hình thành thƣơng hiệu  

5. Đẩy mạnh tổ chức liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến 

chế biến tiêu thụ ở tất cả các lĩnh vực, đồng thời hƣớng công nghiệp chế biến vào các sản phẩm 

phù hợp với đặc điểm, thế mạnh về nguyên liệu của Tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất, chế biến; nâng cao chất lƣợng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của ngƣời tiêu 

dùng và chú trọng phát triển thị trƣờng, xúc tiến thƣơng mại. Tăng cƣờng liên kết với các cơ sở 

lớn để phát triển thị trƣờng; đổi mới công nghệ, tăng quy mô sản xuất; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm; nghiên cứu cơ chế, chính sách 

khuyến khích, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực chế biến; chú trọng hỗ 

trợ, nâng cao năng lực cho các cơ sở, doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; phát huy vai trò của 

nông dân trong làm chủ khâu sơ chế, chế biến và nắm bắt thị trƣờng tiêu thụ. 

d). Công nghiệp Năng lượng tái tạo (NLTT): 

Phát triển ngành NLTT Nam Định phù hợp với quan điểm, mục tiêu, giải pháp tại Nghị 

quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 140/NQ-CP về Ban hành Chƣơng trình hành 

động của Chính phủ thực hiện về định hƣớng chiến lƣợc phát triển năng lƣợng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ 

phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát 

triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và 13/2020/QĐ-

TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và quyết định số 2068/QĐ-

TTg Ngày 25/11/2015, phê duyệt Chiến lƣợc phát triển năng lƣợng tái tạo của Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII); phƣơng hƣớng cụ thể nhƣ sau: 

1. Phát triển NLTT kết hợp với việc triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và 

môi trƣờng; Kết hợp phát triển nguồn với công nghiệp năng lƣợng NLTT trên cơ sở các nguồn 

lực và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; phù hợp với nguồn tài nguyên và nhu cầu năng lƣợng 

của Tỉnh. Ƣu tiên phát triển những lĩnh vực NLTT có nguồn lớn và triển vọng thƣơng mại tốt, 

(nhƣ điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối); nâng cao các biện pháp để mở rộng nhu cầu và 

khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng nhằm đáp ứng ổn định cho sử dụng, đồng thời tạo thuận lợi 

cho công nghiệp NLTT phát triển với quy mô lớn. 

2. Phát triển NLTT trên cơ sở áp dụng các biện pháp khuyến khích, chính sách hỗ trợ về 

kinh tế, tài chính để thúc đẩy phát triển nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn năng lƣợng sơ 

cấp. Thiết lập cơ chế để thu hút vốn từ mọi thành phần kinh tế vào phát triển NLTT, đồng thời 

góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp 

chế tạo thiết bị NLTT, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho ngành công 

nghiệp NLTTsớm đạt đƣợc quy mô lớn. 

3. Kết hợp tái cơ cấu với nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc trong trong việc quản lý 

các hoạt động phát triển và sử dụng NLTT; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tƣ 

phát triển hạ tầng năng lƣợng bền vững; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng xuất, điều phối, kết 

nối khu vực. Xác định danh mục hạ tầng năng lƣợng có thể dùng chung và xây dựng cơ chế 
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dùng chung phù hợp với thị trƣờng. Từng bƣớc xoá bỏ độc quyền, rào cản bất hợp lý trong sử 

dụng dịch vụ hạ tầng năng lƣợng; khuyến khích đầu tƣ xây dựng hệ thống truyền tải điện, tách 

bạch với độc quyền nhà nƣớc về truyền tải điện. Thực hiện xã hội hoá tối đa trong đầu tƣ và 

khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lƣợng, bao gồm cả hệ thống truyền tải 

điện quốc gia trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

4. Từng bƣớc nâng cao tỷ lệ tiếp cận nguồn năng lƣợng sạch và cấp cho ngƣời dân khu 

vực nông thôn; phấn đấu đến năm 2025 hầu hết (100%) các hộ dân đƣợc tiếp cận các dịch vụ 

năng lƣợng hiện đại, bền vững, tin cậy với giá cả hợp lý. 

5. Xây dựng hệ thống điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối an toàn với lƣới 

điện khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N - 1 đối với vùng phụ tải quan 

trọng và N - 2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp 

điện năng và chỉ số tiếp cận điện năng đạt chuẩn ASEAN;  

6. Từng bƣớc chuyển đổi việc sử dụng năng lƣợng sinh khối truyền thống trong nấu ăn 

tại hộ gia đình và trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phƣơng từ các bếp truyền thống 

và thiết bị có hiệu suất thấp bằng các bếp, thiết bị chuyển hóa năng lƣợng sinh khối tiên tiến, 

hiệu suất cao. Đƣa tỷ lệ số hộ gia đình sử dụng bếp tiên tiến, hiệu suất cao từ mức không đáng 

kể hiện nay lên đạt khoảng 60% vào năm 2025 và từ năm 2030, hầu hết các hộ dân nông thôn 

đều sử dụng bếp có hiệu suất cao, hợp vệ sinh. 

7. Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ NLTT và các ngành công nghiệp xây dựng hệ 

thống công nghiệp NLTT, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nƣớc và xuất khẩu Phát 

triển và sử dụng nguồn NLTT, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xanh và môi trƣờng 

bền vữngc).  

8. Từng bƣớc phát triển nguồn năng lƣợng sinh khối: Phát triển nguồn năng lƣợng này 

ở Nam Định ở giai đoạn đến 2030 chỉ là khởi đầu với mục tiêu tận dụng các nguồn phế thải 

của nông nghiệp, làm sạch môi trƣờng, tận dụng chi phí, từng bƣớc hình thành nền kinh tế tuần 

hoàn; Giai đoạn sau 2030 sẽ khuyến khích phát triển mạnh mẽ nguồn năng lƣợng này;  

9. Tăng cƣờng phát triển năng lƣợng gió & Mặt trời, các nguồn năng lƣợng xanh và 

không gây ô nhiễm; có tiềm năng lớn gấp hàng chục lần so với những gì con ngƣời cần; Khả 

năng bền vững và tái tạo cao; có sẵn ở mọi nơi; chi phí thấp; linh hoạt sử dụng (có thể tự cung 

hoặc bán lên lƣới). 

 e). Công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ khác: 

Phát triển công nghiệp phụ trợ để thúc đẩy lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp nhƣ 

chuỗi sản xuất và chế biến phân bón hữu cơ – sinh hóa phẩm an toàn phục vụ nông nghiệp 

trồng trọt; Đây là lĩnh vực sản xuất cần đƣợc đầu tƣ phát triển ngay trong giai đoạn 2021-2025 

làm tiền đề cho chuỗi giá trị hàng hóa ngành nông nghiệp hữu cơ và NNUDCNC cho giai 

đoạn tiếp theo. 

1. Phát triển công nghiệp hỗ trợ vào chuỗi thức ăn phục vụ ngành chăn nuôi theo hƣớng 

công nghiệp – bán công nghiệp hiện đại quy mô trang trại, gia trại lớn và phục vụ phát triển 

thủy sản; gia cầm, gia súc và thủy cầm. Đây cũng là vấn đề cần đầu tƣ trong giai đoạn 2021-

2025 phục vụ và hỗ trợ cho ngành chăn nuôi theo hƣớng thƣơng phẩm vào năm 2025, hình 

thành chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi đặc sản chủ lực thƣơng hiệu Nam Định vào năm 2030. 
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2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành dịch vụ sửa chữa  cho công nghiệp chế biến, tiếp 

cận hƣớng gia tăng hiệu quả và nâng cao năng lực phục vụ, hỗ trợ các ngành công nghiệp chế biến 

sâu sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản có công nghệ hiện đại, thúc đẩy giá trị gia tăng cao. 

3. Hình thành thƣơng hiệu sản phẩm chế biến sâu chất lƣợng cao từ các sản phẩm Nông 

– Lâm – Thủy sản chủ lực Nam Định và Thúc đẩy liên kết và lan tỏa chuỗi giá trị công nghiệp 

chế biến Nông – Lâm – Thủy sản Nam Định với các Tỉnh trong Vùng theo các hành lang kinh 

tế; tham gia vào chuỗi liên kết sản phẩm thƣơng hiệu cấp vùng, cấp quốc gia và cấp khu vực. 

4. Phát triển nền tảng và liên kết thành cụm công nghiệp chế biến – phụ trợ – hỗ trợ theo 

hƣớng hình thành cụm ngành công nghiệp ƣu tiên để xây dựng và tăng cƣờng khả năng liên 

kết và ảnh hƣởng lan tỏa từ chuỗi giá trị công nghiệp chế biến trên địa bàn Tỉnh Nam Định. 

2.2.4. Về không gian phát triển Công nghiệp:  

Không gian phát triển Công nghiệp đƣợc bố trí phù hợp tại các cực tăng trƣởng trung 

tâm, đối trọng, vệ tinh và dọc theo các hành lang kinh tế trong đó: 

Giữ nguyên, bổ sung các khu, cụm công nghiệp đến năm 2030 đã đƣợc bố trí với tổng 

diện tích 4.523,32 ha (trong đó  KCN là 2.546 ha; cụm 1.977,32 ha) đã đƣợc phê duyệt từ các  

Quyết định số 326/QĐ –TTg ngày 09/3/2022 về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 630/QĐ- UBND ngày 04/4/2017, 

Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/3/2018, Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 của UBND tỉnh Nam Định và Quy hoạch sử dụng đến năm 2030 đã đƣợc phê 

duyệt (2021) của các địa phƣơng tỉnh Nam Định. 

 

 

Ghi chú:: 
 

 

Sơ đồ bố trí không gian cho Công nghiệp đến 2030 và 2050 
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Bổ sung các khu, cụm công nghiệp mới đến năm 2050 có tổng diện tích 6.839,8 ha 

(trong đó KCN là 4.236 ha; cụm 2.603,8 ha) ở các cực tăng trƣởng gắn với các đƣờng hành 

lang kinh tế, đƣờng trục chính liên vùng, đƣờng vành đai thành phố và đặc biệt là khu vực ven 

biển; thống kê theo bảng sau: 

Bảng2.31:Thống kê tổng hợp quy mô diện tích các khu cụm công nghiệp trên địa bàn Nam Định 

STT Tên các khu cụm công nghiệp 

Giai đoạn 2021-2030 (Ha) Giai đoạn 2031-2050 

Các Khu 

CN đã 

hình 

thanh 

Các Khu 

CN dự kiến 

quy hoạch 

Tổng số DT 

CN (Ha) 

Các Khu 

CN dự kiến 

quy hoạch 

Tổng số DT 

CN (Ha) 

A Các khu công nghiệp   2.546  4.236 

1 KCN Hòa Xá – (Tp. Nam Định) 285,37  285,37  285,37 

2 KCN Mỹ Trung – (H. Mỹ Lộc & Tp. Nam Định) 148,15  148,15  148,15 

3 KCN Bảo Minh – (H. Vụ Bản) 148,52  148,52  148,52 

4 KCN Dệt may Rạng Đông – (H. Nghĩa Hƣng) 503,38  503,38  503,38 

5 KCN Mỹ Thuận – (H. Mỹ Lộc & H. Vụ Bản)  158,62 158,62  158,62 

6 KCN Bảo Minh mở rộng – ( Huyện Vụ Bản)  44,68 44,68  44,68 

7 KCN Hồng Tiến – (H. Ý Yên)  114 114  114 

8 KCN Trung Thành – (H. Ý Yên)  200 200  200 

9 KCN Hải Long – (H. Giao Thủy)  400 400  400 

10 KCN Thắng lợi – (H. Vụ Bản)  193,28 193,28  193,28 

11 KCN Nam Hải Hậu – (H. Hải Hậu)  200 200  200 

12 KCN Thƣợng Thành – (H. Xuân Trƣờng)  150 150  150 

13 KCN Hải Long mở rộng – ( H. Giao Thủy)    700 700 

14 KCN Xuân Hồng – (H. Xuân Trƣờng)    190 190 

15 KCN Thanh Đạo – (H.Trực Ninh)    150 150 

16 KCN Thái Châu – (H. Nghĩa Hƣng)    300 300 

17 KCN Phong Hƣng Khánh – (H. Ý Yên)    200 200 

18 KCN Yên Khang – (H. Ý Yên)    150 150 

B Các cụm công nghiệp   1.977,32  2.603,8 
I TP. Nam Định   237  237 

1 CCN An Xá 97  97  97 

2 CCN Đại An  70 70  70 

3 CCN Tân Thành  70 70  70 
II H. Hải Hậu 43,7  91  170 

4 CCN Hải Phƣơng 21,3  50  50 

5 CCN Thịnh Long 15,8  21  50 

6 CCN Hải Minh 6,6  20  20 

7 CCN Hải Hƣng  - -  50 
III H. Ý Yên   476  551 

8 CCN Tống Xá 3,15 10 10  10 

9 CCN La Xuyên 6 10 10  10 

10 CCN TT Lâm 21.2 31 31  31 

11 CCN Yên Xá  50 50  50 

12 CCN Yên Ninh  50 50  50 

13 CCN Yên Đồng  50 50  50 

14 CCN Yên Chính  - -  75 

15 CCN Yên Bằng  75 75  75 

16 CCN Yên Dƣơng  75 75  75 

17 CCN Yên Phong  75 75  75 

18 CCN Nhân Cƣờng  50 50  50 
IV H. Xuân Trƣờng   126,11  189,9 
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19 CCN Xuân Tiến 17,9 75 75  75 

20 CCN Huyện Lỵ Xuân Trƣờng 13,7 23,7 23,7  30 

21 CCN Xuân Bắc 2,51  2,51  10 

22 CCN cơ khí đóng tàu TT. Xuân Trƣờng 14,9 24,9 24,9  24,9 

23 CCN Nam Điền  - -  50 
V H. Nghĩa Hƣng   176  220 

24 CCN Nghĩa Sơn 9 50 50  75 

25 CCN Nghĩa Phong  56 56  75 

26 CCN Rạng Đông  70 70  70 
VI H. Vụ Bản   286,7  295 

27 CCN Quang Trung 6.1  6,1  10 

28 CCN Trung Thanh 5.6  5,6  10 

29 CCN Thanh Côi  50 50  50 

30 CCN Vĩnh Hào  50 50  50 

31 CCN Tân Hòa  50 50  50 

32 CCN Thắng Lợi  50 50  50 

33 CCN Kim Thái  75 75  75 
VII H. Mỹ Lộc   84,9  104,9 

34 CCN Mỹ Thắng 7  34,9  34,9 

35 CCN Mỹ Thuận  50 50  70 
VIII H. Trực Ninh   77,66  91 

36 CCN TT Cổ Lễ 9,84  23,8  30 

37 CCN Trực Hùng 12,86  12,86  20 

38 CCN TT Cát Thành 26  41  41 
IX H. Giao Thủy   322  645 

39 CCN Thịnh Lâm 22  22  50 

40 CCN Giao Tiến  - -  50 

41 CCN Nhân Châu  - -  50 

42 CCN Giao Hƣơng  50 50  75 

43 CCN Giao Yến 1  75 75  75 

44 CCN Yên Châu  75 75  75 

45 CCN Giao Thiện  50 50  75 

46 CCN Giao Xuân  50 50  75 

47 CCN Giao Hải  - -  60 

48 CCN Giao Lạc  - -  60 
X H. Nam Trực   99,95  100 

49 CCN Đồng Côi 27,35  39,95  40 

50 CCN Vân Chàng 6,7  10  10 

51 CCN Tân Thịnh  50 50  50 

 Tổng  ( A+B )   4.523,32  6.839,8 

2.3. Ngành Dịch vụ: 

2.3.1. Lĩnh vực Du lịch:  

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con ngƣời ngoài nơi cƣ trú 

thƣờng xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, 

nghỉ dƣỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp 

pháp khác (Luật Du lịch Việt Nam 2017). 

Kinh tế du lịch là một hệ thống phức hợp tổng hòa các mối quan hệ từ tổ chức, quá trình 

đến kết quả hoạt động của các đối tƣợng tham gia sản xuất, cung ứng và tiêu dùng sản phẩm, 

dịch vụ phục vụ du lịch, trên cơ sở khai thác một cách tinh tế các lợi thế của tài nguyên thiên 

nhiên, văn hóa, lịch sử, xã hội và nhân văn; nhằm đem lại những lợi ích kinh tế, xã hội cho các 
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bên tham gia và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của lãnh thổ; 

Ngành kinh tế du lịch có những đặc tính nhƣ: (1) Tính tổng hợp, liên ngành (có mối 

quan hệ liên kết chặt chẽ với các ngành khác nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, tài 

nguyên môi trƣờng, thể thao, văn hóa, lịch sử…); (2) Tính xã hội hóa, tức là thu hút mọi thành 

phần kinh tế xã hội tham gia; (3) Tính xanh và sạch (đƣợc đánh giá là ngành công nghiệp 

không khói, có xu hƣớng tích cực bảo vệ môi trƣờng xanh sạch đẹp). (4) Tính lợi ích và hiệu 

quả kinh tế cao (kinh tế du lịch đem lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế, góp phần tăng ngân sách 

và mức đô tăng trƣởng GDP của mỗi Tỉnh, vùng lãnh thổ, quốc gia) 

Kinh tế du lịch có vai trò: (1) Là chìa khóa thúc đẩy nền kinh tế phát triển đa dạng hóa, đa 

phƣơng hóa, tác động mạnh đến GRDP; ngân sách nhà nƣớc; tổng vốn đầu tƣ; công nghệ hiện 

đại; kim ngạch xuất khẩu và sự đa dạng của nền văn hóa. (2) Thúc đẩy phân công lao động, hợp 

tác quốc tế (là ngành sản xuất ra sản phẩm cung ứng ra thị trƣờng với sự kết hợp của một chuỗi 

các dịch vụ khác nhau, từ đó phải có sự phân công lao động, chuyên môn hóa rất cao trong các 

công đoạn, phân khúc sản phẩm). (3) Tăng cƣờng giao lƣu, hội nhập của quốc gia với khu vực 

và quốc tế (thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch, đòi hỏi sự liên kết mở rộng, giao lƣu kinh tế 

và văn hóa). (4) Góp phần thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, tham gia mở rộng thị trƣờng nội địa và 

quốc tế (đây là kênh quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cho phát triển kinh tế – 

xã hội của mỗi quốc gia. Thông qua hợp tác quốc tế và khu vực trong lĩnh vực du lịch, các quốc 

gia có thể tận dụng lợi thế để thu hút nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài). 

Nam Định là Tỉnh có nhiều tiềm năng về tự nhiên (Biển, cảnh quan đẹp, khí hậu tốt, địa 

hình phong phú) về xã hội (với bề dày lịch sử giầu bản sắc truyền thống dựng nƣớc và giữ 

nƣớc) và hệ thống hạ tầng kinh tế du lịch khá phong phú nên có nhiều lợi thế để phát triển du 

lịch. Giai đoạn 2011-2020, Tỉnh đã phát triển các nhóm sản phẩm du lịch thuộc 5 loại hình chủ 

đạo bao gồm: (1) Du lịch sinh thái; (2) Du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh; (3) Du lịch cộng 

đồng; (4) Du lịch thể thao; (5) Du lịch hội thảo, hội nghị. 
(15)

 

Sản phẩm du lịch của Nam Định từng bƣớc đƣợc đầu tƣ ngày càng đa dạng, có sức hấp 

dẫn, thu hút đối với du khách. Khách du lịch đến với Nam Định có xu hƣớng tăng. Tốc độ tăng 

trƣởng bình quân về lƣợng khách du lịch đến Nam Định giai đoạn 2011-2020 là 5,7%. Khách 

du lịch đến với Nam Định chủ yếu là khách du lịch nội địa. Tốc độ tăng trƣởng bình quân về 

thu nhập du lịch của Nam Định trong giai đoạn 2011-2020 đạt 16,8%. 

2.3.1.1. Quan điểm phát triển: 

Quan điểm phát triển du lịch Nam Định phù hợp với Chiến lƣợc phát triển du lịch của 

Việt Nam đến năm 2030 (đã đƣợc phê duyệt bởi quyết định số 147/2020/QĐ-TTg); và các 

định hƣớng của Tỉnh về Du lịch đang có hiệu lực thi hành; 

1. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự 

phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại 

của Tỉnh Nam Định trên cơ sở tăng cƣờng mối liên kết giữa các Tỉnh vùng ĐBSH và các vùng 

khác trong cả nƣớc; tăng cƣờng liên kết quốc tế trong phát triển du lịch để phát huy tối đa tiềm 

năng, thế mạnh về du lịch của địa phƣơng; 
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2. Phát triển du lịch theo hƣớng đa dạng, đa lĩnh vực sản phẩm trên cơ sở khai thác có 

chọn lọc tài nguyên thiên nhiên, văn hóa lịch sử, xã hội và nhân văn; hình thành các trọng 

điểm, các tua, tuyến du lịch nổi bật tính đặc thù; kế thừa và phát huy hệ thống hạ tầng, sản 

phẩm du lịch hiện hữu, phát triển những giá trị mới, gia tăng vai trò vị thế của ngành du lịch 

trong tổng thể cấu trúc kinh tế xã hội Tỉnh; 

3. Phát triển du lịch theo hƣớng bền vững; trong đó chú trọng phát triển du lịch văn hóa 

gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; phát triển du 

lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng gắn với bảo vệ, tôn tạo cảnh quan môi trƣờng. Lấy du lịch văn hóa 

với giá trị cốt lõi là bản sắc văn hóa truyền thống làm nền tảng để hình thành các loại hình du 

lịch khác; phát triển du lịch thiên nhiên, biển, là sản phẩm đặc thù để tăng năng lực cạnh tranh. 

Khuyến khích mở rộng phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm và gắn với xóa đói giảm 

nghèo và phát triển nông thôn mới. 

4. Phát triển du lịch theo hƣớng chuyên nghiệp, chất lƣợng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng 

những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chú trọng phát triển nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao phục vụ dịch vụ du lịch. Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; 

đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cƣờng liên kết nhằm phát huy lợi thế tài 

nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị trƣờng và nâng 

cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. 

2.3.1.2. Mục tiêu phát triển: 

1. Phát triển du lịch theo hƣớng bền vững và đa dạng hóa sản phẩm, phấn đấu đến năm 

2030 trở thành ngành kinh tế quan trọng  của Tỉnh với đóng góp 5 - 8% GRDP. Đến năm 

2050, du lịch Nam Định trở thành ngành kinh tế trụ cột của Tỉnh với đóng góp 8 -10% GRDP; 

du lịch Nam Định trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của vùng ĐBSH và Bắc Bộ; có chất 

lƣợng và tính chuyên nghiệp cao, nổi bật tính thƣơng hiệu, có sức cạnh tranh cao với các Tỉnh 

trong vùng và các Tỉnh Bắc Bộ khác. Phấn đấu đến năm 2030, đón và phục vụ 3-3,75 triệu 

lƣợt khách đến Nam Định (trong đó khách du lịch chiếm khoảg 30%). Tổng doanh thu du lịch 

ƣớc đạt 15-20% GRDP. Tăng khoảng 30% số lao động hoạt động trong ngành du lịch (trong 

đó ít nhất 50% lao động có trình độ đại học trở lên). 

2. Phát triển du lịch Nam Định trên cơ sở kế thừa, phát huy và hoàn chỉnh 05 loại hình du 

lịch đã hình thành từ giai đoạn 2011-2020 nhƣ: (1) Du lịch Sinh thái thiên nhiên; (2) Du lịch văn 

hóa, lịch sử, tôn giáo; (3) Du lịch Nghỉ dƣỡng, giải trí, sức khỏe; (4) Du lịch cộng đồng (trải 

nghiệm khi hòa vào cuộc sống ngƣời bản địa); (5) Du lịch chuyên đề (Thể thao; Hội thảo, Hội 

nghị, Ẩm thực; Du lịch đồng đội (Teambuilding: tổng hòa các loại trên với tăng cƣờng tinh thần 

đoàn kết tập thể) với hạ tầng dịch vụ đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp; Phấn đấu đến năm 

2030 du lịch Nam Định trở thành một ngành kinh tế quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát 

triển KT-XH của Tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; góp phần quan trọng 

vào việc xóa đói giảm nghèo; bảo đảm an sinh, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng. 

3. Giai đoạn 2021-2030: Tập trung cơ cấu lại ngành du lịch theo hƣớng chuyên nghiệp, 

hiện đại và đồng bộ; Xây dựng và khẳng định một số thƣơng hiệu đặc thù của Nam Định nhƣ 

Các khu du lịch biển (Giao Thủy, Quất lâm, Thịnh Long, Rạng Đông, VQG Xuân Thủy); Các 

khu di tích lịch sử (đền Trần, Chùa keo, Hành thiện..); Du lịch tôn giáo, chứng tích chiến tranh 

và trải nghiệm với cộng đồng cƣ dân ĐBSH. Đẩy mạnh hình thành và xây dựng hạ tầng dịch 
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vụ tại các khu du lịch đã có và các đô thị trọng điểm trong Tỉnh; Thúc đẩy đào tạo nhân lực và 

chuyển đổi số trong ngành du lịch; phát triển du lịch thông minh vận hành hiệu quả trên cơ sở 

ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và nền tảng công nghệ số. 

4. Giai đoạn 2030-2050: Tiếp tục xây dựng thƣơng hiệu và hoàn chỉnh hạ tầng dịch vụ 

các khu, điểm, tuyến du lịch; hoàn chỉnh thiết chế du lịch và vận hành hiệu quả các khu, cụm 

du lịch trong mối liên kết du lịch thành các tour, tuyến; đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch nội 

địa và quốc tế. Phấn đấu đƣa Nam Định trở thành một điểm đến trong chiến lƣợc “điểm đến 

hấp dẫn” của du lịch Việt Nam giai đoạn 2030-2050. 

2.3.1.3. Phương hướng phát triển: 

a). Phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn Tỉnh: 

(1) Phát triển du lịch Sinh thái thiên nhiên: Du lịch sinh thái là những hành động tham 

quan, ngoạn cảnh, dã ngoại, du xanh, du thủy, thám hiểm, mạo hiểm, khám phá, cảm thụ nhạy 

cảm thiên nhiên,…vv; là loại hình du lịch dựa vào sinh cảnh thiên nhiên bản địa gắn với giáo 

dục môi trƣờng, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững sinh thái với sự tham 

gia của cộng đồng địa phƣơng. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch cần có trách nhiệm đối với 

môi trƣờng, gồm cả vừa phát triển vừa bảo tồn, giảm thiểu tác động tiêu cƣc đến môi trƣờng; 

bảo vệ không gian thiên nhiên và các giá trị văn hóa của quá khứ và hiện tại trong đó; tạo các 

ảnh hƣởng tích cực về mặt kinh tế - xã hội cho cộng đồng địa phƣơng‟ 

Phát triển du lịch sinh thái thiên nhiên cần gắn vói bảo tồn tài nguyên của môi trƣờng tự 

nhiên; trong đó vừa khuyến cáo nghiêm ngặt đối với du khách về việc bảo vệ các đặc điểm của 

môi trƣờng tự nhiên mà họ đang chiêm ngƣỡng vừa thu hút tích cực sự tham gia của cộng 

đồng địa phƣơng, ngƣời dân bản địa trong việc quản lý và bảo vệ, làm giầu hệ sinh thái đang 

triển khai thực hiện trong các khu, điểm, tour, tuyến du lịch. Từ đó hoạt động du lịch càng ngày 

có điều kiện bảo đảm và nâng cao hiệu quả của hoạt động du lịch tăng thu nhập cho ngƣời dân 

và xã hội hoá thu nhập từ du lịch. 

  Không gian du lịch Sinh thái thiên nhiên ở Nam Định khá phong phú đa dạng, có thể  

chia làm bốn nhóm chính: (1) Du lịch sinh thái thiên nhiên tại (2) Du lịch sinh thái Biển (các 

huyện Giao thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng); (3) Du lịch sinh thái thiên nhiên tại núi và sông hồ 

(Núi gôi, Tiên Hƣơng Vụ Bản, Ý Yên và các thềm sông (Hồng, Đào, Đáy, Ninh Cơ); (4) Sinh 

thái đồng bằng (các huyện còn lại) với hình sông - thế núi - sắc nƣớc - mầu trời - cảnh vật; 

(2). Phát triển Du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo: Du lịch văn hóa, lịch sử, tôn giáo (gọi 

tắt là du lịch văn hóa) là loại hình du lịch tham quan, khám phá, hƣởng thụ, trải nghiệm, nghiên 

cứu, mở rộng kiến thức, kinh nghiệm hiểu biết về các giá trị văn hóa (vật thể, phi vật thể, 

không gian địa điểm..vv) của một địa phƣơng, vùng, miền hoặc quốc gia nào đó. Trong đó văn 

hóa vật thể là các hiện vật nhƣ kiến trúc, tranh ảnh, vật dụng hiện hữu có giá trị từ quá khứ (di 

sản) hoặc hiện tại; Văn hóa phi vật thể là những yếu tố vô hình nhƣ: Phong tục, tập quán, ca 

dao tục ngữ, diễn xƣớng, thần thoại, ca hát, làn điệu nghệ thuật…có giá trị lịch sử (di sản) hoặc 

hiện tại..vv; Du lịch tôn giáo là du lịch tâm linh với những truyền thuyết, phong tục hoặc hiện 

vật mang tính thần thoại, huyền bí….gắn với  một tín ngƣỡng, tôn giáo hay các giá trị tinh thần 

đặc biệt nào đó; 

Tiềm năng phát triển du lịch Văn hoá Nam Định có thể chia làm 5 nhóm: (1) Lễ hội 

truyền thống đặc sắc tại Nam Định (lễ hội Đền Trần, Phủ dày, Chùa Keo Hành Thiện, 
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chùa Cổ Lễ, Chợ Viềng…); (2) Các giá trị kiến trúc, nghệ thuật, Nam Định (gồm có 1.360 di 

tích lịch sử - văn hóa, 02 di tích quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 301 di tích cấp Tỉnh và 

970 di tích trong danh mục kiểm kê. Bảo tàng Tỉnh đang trƣng bày bảo quản hơn 25.000 tài liệu, 

hiện vật, trong đó có 04 nhóm bảo vật quốc gia); (3) Các giá trị văn hoá dân gian, nếp sống 

đồng ruộng, vƣờn tƣợc, trang phục truyền thống (nhƣ các điểm cộng đồng Homstey tìm hiểu 

văn hoá, lối sống, tôn giáo, tập tục, nhạc cụ, nông cụ, trang phục với hệ thống di sản phi vật thể 

nhƣ: tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam phủ (di sản UNESCO) và 9 di sản quốc gia). (4) Các giá trị lịch 

sử, cách mạng tại Nam Định (Nhà lƣu niệm cố tổng bí thƣ Trƣờng Trinh, Tỉnh ủy Nam Định 

và nhiều di tích khác); (5) Các di tích tôn giáo (Phật giáo, thiên chúa, đình, chùa, miếu 

mạo…v.v). 

(3). Phát triển Du lịch Nghỉ dƣỡng, giải trí, sức khỏe: Du lịch nghỉ dƣỡng là loại hình du 

lịch giúp cho con ngƣời phục hồi sức khoẻ và lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt 

mỏi, những căng thẳng thƣờng xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày; ngoài ra còn có thể 

kết hợp với việc bồi bổ sức khỏe hoặc chữa bệnh; loại hình này đang đƣợc ƣu thích, và là thị 

hiếu đang phát triển ở những lãnh thổ có kinh tế phát triển. Không gian cho loại du lịch này 

thƣờng là nơi có khí hậu tốt, không khí trong lành, cảnh thiên nhiên tƣơi đẹp và có nhiều dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe cũng nhƣ thƣ giãn, chăm sóc sắc đẹp, phục hồi sức khỏe.... Loại hình du 

lịch này thƣờng gắn với các loại du lịch khác nhƣ sinh thái thiên nhiên, văn hóa lịch sử, tôn 

giáo, tâm linh để gia tăng giá trị tour du lịch; 

Tỉnh Nam Định có khí hậu Biển mát mẻ, mùa mƣa và mùa khô rõ rệt; là một trong số ít 

Tỉnh thuộc vùng ĐBSH sở hữu 72 km bờ biển, có các khu du lịch biển Thịnh Long (huyện 

Hải Hậu), Quất Lâm (huyện Giao Thủy), Rạng Đông (huyện Nghĩa Hƣng); ngoài ra Tỉnh còn 

sở hữu đặc điểm cảnh quan địa hình Đồng Bằng - Núi - Biển đặc sắc không trộn với nơi nào 

khác với độ che phủ rừng còn khoảng 2% với đa dạng sinh học với các loài động thực vật đặc 

hữu (đặc biệt ở khu vực VQG Xuân Thủy); Sông Hồng, Sông Đáy huyền thoại gắn với những 

huyền tích dựng nƣớc và giữ nƣớc ...vv. Nên rất thích hợp phát triển loại hình du lịch này; theo 

hƣớng gắn phát triển nghỉ dƣỡng với sinh thái, văn hóa, chữa bệnh…vv; 

(4). Phát triển Du lịch cộng đồng: Du lịch cộng đồng là một hình thái du lịch dựa trên 

những giá trị về văn hóa của cộng đồng; đƣợc phát triển bởi cộng đồng dân cƣ tự thực hiện, tổ 

chức, quản lý và khai thác phục vụ du khách nghỉ dƣỡng và khám phá về các lịch sử văn hóa, 

ẩm thực hay thăm quan thắng cảnh, nét đẹp của văn hóa bản địa. Loại hình này đang đƣợc phát 

triển bền mạnh và đặc biệt phù hợp với cộng đồng dân cƣ lâu đời có bề dày truyền thống. Hiện 

nay các hình thức du lịch cộng đồng phổ biến nhƣ du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông 

thôn du lịch, du lịch làng, du lịch dân tộc hay bản địa, du lịch văn hóa, nghệ thuật và hàng thủ 

công mỹ nghệ địa phƣơng…  

Du lịch cộng đồng có đặc điểm nổi bật là sự khai thác những giá trị văn hóa và truyền 

thống của vùng miền; thƣởng thức những đặc sản truyền thống đến từ nền văn hóa ẩm thực, làng 

nghề hay những hoạt động dân gian của khách du lịch. Khách tham quan đƣợc hòa mình vào với 

thiên nhiên, mang tới các trải nghiệm bình yên, thú vị và tạo một không gian thoải mái, trong 

lành tại các vùng quê. Đối với du lịch cộng đồng với kiểu tổ chức lƣu trú kiểu gia đình còn giúp 

cho khách tham quan tìm hiểu sâu sắc hơn về lối sinh hoạt của ngƣời dân địa phƣơng tại đây. 

Du lịch cộng đồng mang tới nhiều tác động tích cực nhƣ cơ hội việc làm cho địa 
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phƣơng; phát triển tốt kinh tế qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho du khách; bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy phát triển một số hàng hóa, sản phẩm 

dịch vụ đặc trƣng của địa phƣơng; Nâng cao giá trị thƣơng hiệu và hình ảnh của địa phƣơng và 

của quốc gia. Tuy nhiên du lịch cộng đồng cũng có những tác động tiêu cực nhƣ tăng chi phí 

sinh hoạt, giá đất, phá vỡ môi trƣờng tự nhiên, gây ô nhiễm môi trƣờng, tắc nghẽn giao thông 

và tệ nạn xã hội …có thể làm suy giảm bản sắc văn hóa dân tộc; 

Nam Định với bề dày lịch sử phát triển lâu đời, giầu bản sắc, có phong tục tập quán và 

không gian sống sống đặc sắc …nên rất thích hợp phát triển loại hình du lịch này nhằm nâng 

cao mức sống của dân cƣ cũng nhƣ đóng góp vào chuỗi giá trị sản phẩm du lịch của Tỉnh;  

(5).  Phát triển Du lịch chuyên đề (Thể thao; hội thảo, hội nghị, ẩm thực… và du lịch 

đồng đội Teambuilding: tổng hòa các hình thái du lịch nhằm phát triển đội ngũ). Du lịch 

chuyên đề là hình thái du lịch tham quan, vui chơi giải trí sẽ và  kết hợp học tập tìm hiểu 

chuyên sâu 1 vấn đề nào đó. Chẳng hạn nhƣ: Du lịch thể thao, Du lịch, hội thảo hội nghị, Du 

lịch ẩm thực…Du lịch đồng đội (Teambuilding) là một hình thái du lịch mà trong đó là sinh 

hoạt tập thể dùng làm cầu nối mang mọi ngƣời đến gần nhau để cùng đạt đƣợc mục tiêu chung 

cao hơn nhƣ phát triển đội ngũ, tăng tính đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần tập thể…vv; 

Teambuilding là hoạt động có thể tổ chức ở tất cả mọi nơi nhƣ: bãi sông, triền núi, sân chơi 

rộng, rừng hay trong nhà,… với đầy đủ các dịch vụ đi kèm theo chƣơng trình đặt hàng; đây là 

loại hình du lịch đang phát triển mạnh hiện nay và sẽ phát triển mạnh mẽ khi kinh tế xã hội 

ngày càng có điều kiện về cơ sở vật chất tốt hơn; 

Nam Định là địa danh có đủ các tài nguyên du lịch nhƣ Sinh thái, văn hóa lịch sử, nghỉ 

dƣỡng chữa bệnh và hệ thống hạ tầng xã hội khác đủ điều kiện để phát triển loại hình du lịch này; 

b). Phát triển các sản phẩm du lịch ( Cập nhật theo văn bản số 532/SVHTTDL ngày 

31/5/2022) gồm các sản phẩm cụ thể như sau: 

1. Du lịch văn hóa: tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu là quần thể di 

tích lịch sử văn hóa Trần, quần thể di tích văn hóa Phủ Dầy, chùa Keo Hành Thiện, chùa Cổ Lễ, 

Nhà lƣu niệm cố Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh; tham dự lễ hội: các lễ hội tiêu biểu nhƣ Lễ hội đền 

Trần, Lễ hội truyền thống Trần Hƣng Đạo, Lễ hội Phủ Dầy...; tham quan các các làng nghề nhƣ 

làng nghề trồng hoa cây cảnh Vị Khê, làng rối nƣớc Hồng Quang, làng ƣơm tơ Cổ Chất, làng 

nghề sơn mài Cát Đằng, làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên, làng nghề đúc đồng Tống Xá... 

2. Du lịch sinh thái: chủ yếu tại Vƣờn quốc gia Xuân Thủy - điểm RAMSAR quốc tế đầu 

tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nơi dừng chân của các loài chim di trú. tại khu vực 

này, mô hình Du lịch sinh thái cộng đồng đang đƣợc phát triển tại xã Giao Xuân và sẽ nhân rộng 

ra các xã vùng đệm. 

3. Du lịch nghỉ dƣỡng biển: tại các khu du lịch biển Thịnh Long (huyện Hải Hậu), Quất 

Lâm (huyện Giao Thuỷ), Rạng Đông (huyện Nghĩa Hƣng). 

4. Du lịch du khảo đồng quê: tham quan cảnh quan làng quê tiêu biểu của vùng đồng 

bằng Bắc bộ gắn với văn hóa mở đất của cộng đồng cƣ dân các huyện ven biển Giao Thủy, Hải 

Hậu, Nghĩa Hƣng (nơi tiếp cận, giao thoa với văn hóa phƣơng Tây cùng với sự xuất hiện sớm 

của Đạo Thiên Chúa và hệ thống các nhà thờ). Thông qua các hoạt động du lịch du khảo đồng 

quê, du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm nông thôn mới, tham quan các Nhà thờ công 

https://phuquocxanh.com/vi/team-building-la-gi-y-nghia-cua-team-building/
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giáo với kiến trúc đa dạng thƣởng thức các đặc sản nông nghiệp nhƣ gạo tám, gạo nếp Hải Hậu, 

bánh nhãn Hải Hậu, bánh chƣng bà Thìn, nem nắm Giao Thủy, rƣợu Bỉnh Di.. 

5. Các sản phẩm du lịch khác thuộc các hình thái (1), (2), (3), (4), (5) do các nhà đầu tƣ xã 

hội quyết định đầu tƣ và khai thác. 

2.3.1.4. Phát triển không gian du lịch: 

a) Các trọng điểm du lịch:  

Tiếp tục kế thừa và phát triển những định hƣớng đã hình thành với 04 trọng điểm về du 

lịch nhƣ: (1) Thành phố Nam Định và phụ cận (gồm TP và các Huyện Mỹ Lộc, Nam Trực); 

(2) Khu vực Cao bồ (gồm các Huyện Ý Yên, Vụ Bản) gắn với khu di tích Phủ dày, núi Gôi, 

Núi Tiên Hƣơng; (3) Khu DL Rạng Đông – Thịnh Long (gồm các huyện Nghĩa Hƣng, Hải 

Hậu) gắn với Khu Kinh tế Ninh Cơ và toàn bộ dải ven biển hai huyện Nghĩa Hƣng và Hải hậu. 

(4) Khu vực Giao Thủy (gồm các Huyện Giao Thủy, Trực Ninh và Xuân Trƣờng) gắn với khu 

vực rừng QG và biển Giao Thủy; Trong đó trọng điểm (3) & (4) là động lực chủ đạo đến 

2030; các trọng điểm còn lại tiếp tục phát triển mạnh ở giai đoạn 2030-2050;  

 

Ghi chú: 

 TP Nam Định và phụ cận: Trung tâm 

dịch vụ, điều phối khách du lịch và du 

lịch cộng đồng – nghỉ dƣỡng, du lịch 

văn hóa – lịch sử, sự kiện, … 

 Khu vực Cao Bồ (gồm các Huyện Ý 

Yên, Vụ Bản) gắn với khu di tích Phủ 

dày, núi Gôi, Núi Tiên Hƣơng  

 (3) Khu DL Rạng Đông – Thịnh 

Long (gồm các huyện Nghĩa Hƣng, 

Hải Hậu) là khu DL trọng điểm đến 

2030 gắn với Khu Kinh tế Ninh Cơ và 

toàn bộ dải ven biển hai huyện Nghĩa 

Hƣng và Hải Hậu. 

 Khu vực Giao Thủy (gồm các Huyện 

Giao Thủy, Trực Ninh và Xuân 

Trƣờng) khu DL trọng điểm đến 2030 

gắn với khu vực rừng QG Xuân Thủy 

và biển Giao Thủy 

b) Các khu, điểm du lịch:  

Tiếp tục kế thừa và phát triển các khu, điểm du lịch đã có định hƣớng hình thành hoặc 

đang phát huy tác dụng nhƣ: 

(1) Khu vực thành phố Nam Định và phụ cận: Tận dụng lợi thế phát triển du lịch nghỉ 

dƣỡng, chữa bệnh và văn hóa lịch sử, cộng đồng gắn với lịch sử trên 700 năm hình thành TP 

Nam Định; Hệ thống hạ tầng cho du lịch hội thảo, hội nghị (Tổ chức các hội thảo, hội nghị trong 

nƣớc và quốc tế). Hệ thống khách sạn, bệnh viện….và các điểm du lịch nhƣ: Khu di tích Quốc 

gia đặc biệt Đền Trần – Chùa Tháp; điểm du lịch sinh thái cộng đồng làng nghề hoa, cây cảnh Vị 

Khê (huyện Nam Trực, Nam Định); một số làng nghề: làng nghề trồng hoa, cây cảnh Vị Khê, 

múa rối nƣớc Hồng Quang (Huyện Nam Trực); đình, đền, chùa và các di tích lịch sử khác… 
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Bảng2.32 thống kê các khu điểm du lịch tiêu biểu tại trọng điểm Thành phố Nam Định và phụ cận 
STT Tên khu điểm DL tiêu biểu Địa danh Tính chất Du 

lịch 

Quy mô diện tích (ha) 

Đã có Đến 

2030 

Đến 

2050 

I Khu du lịch 

1 - Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Trần Lộc Vƣợng, TP. Nam Định. (2) - 92,53 92,53 

II Điểm du lịch 

1 - Cột cờ Thành Nam Bảo tàng Tỉnh Nam Định Tô Hiệu, thành phố Nam Định (2) 0,18 0,18 0,18 

2 - Công viên văn hoá Tức Mạc Lộc Vƣợng, thành phố Nam Định (1), (5) 3 3 3 

3 - Chùa tháp Phổ Minh Phƣờng Lộc Vƣợng,  TP Nam Định (2) 3 3 3 

4 - Nhà thờ Khoái Đồng  127 Lê Hồng Phong, TP Nam Định (2) 0,58 0,58 0,58 

5 - Phố đi bộ Thành phố Nam Định (5), 10 10 10 

6 - Nhà thờ lớn 16 Hai Bà Trung, thành phố Nam Định (2) 1 1 1 

7 - Đền Bảo Lộc Xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (2) 0,1 0,1 0,1 

8 - Làng cây cảnh Vị Khê Xã Điền Xá, huyện Nam Trực (3), (4), (5), 0,1 0,1 0,1 

9 - Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực (2) 0,1 0,1 0,1 

10 - Cầu ngói chợ Thƣợng  Xã Bình Minh, huyện Nam Trực (2) 0,01 0,01 0,01 

11 - Phƣờng rối nƣớc làng Rạch (phƣờng rối nƣớc 

Nam Chấn) 

Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (2), (4) 0,1 0,1 0,1 

(2) Khu vực Cao Bồ và phụ cận: Trong đó có Khu vực cao bồ đang là trọng điểm phát 

triển gắn với sông Đáy, khu 21 di tich Phủ dày, núi Tiên Hƣơng, núi Gôi; Hƣớng phát triển 

thành trung tâm du lịch, nghỉ dƣỡng hiện đại với nhiều các khu, điểm du lịch nhƣ Resort, 

Business Park....bám theo triền sông đáy; trở thành là một trong những trung tâm du lịch lớn 

của Tỉnh; tại đây cần thu hút đầu tƣ xây dựng các khu nhà nghỉ, khu nhà ở biệt thự, trung tâm 

thƣơng mại và nhà ở chuyên đề cao cấp, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và phát huy một số 

sản phẩm du lịch chính. 

Bảng2.33: Thống kê các khu, điểm du lịch tiêu biểu tại Khu vực Cao Bồ và phụ cận 
STT Tên khu điểm DL tiêu biểu Địa danh Tính chất 

Du lịch 

Quy mô diện tích (ha) 

Đã có Đến 

2030 

Đến 

2050 

I Khu du lịch 

1 Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy Kim Thái, huyện Vụ Bản (2) ~2 ~2 ~2 

2 Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm  Minh Tân, (Vụ Bản) (1) ~2 ~2 15 

II Điểm du lịch 

1 Làng nghề đúc đồng Tống Xá Yên Xá, huyện Ý Yên (4) 2 2 2 

2 Làng nghề chạm gỗ La Xuyên Yên Ninh, Ý Yên (4) 2 2 2 

3 Làng nghề Sơn mài Cát Đằng  Yên Tiến, huyện Ý Yên (4) 3 3 3 

4 Chùa Ngô Xá, Tháp hƣơng Sơn, Núi Phƣơng Nhi Huyện Ý Yên (2) 5 5 5 

5 Đền thờ Trạng nguyên Lƣơng Thế Vinh Liên Bảo, Vụ Bản (2) 0,5 0,5 0,5 

 (3) Khu vực Biển Rạng đông (Nghĩa Hƣng & Hải Hậu) và phụ cận: Bãi biển, cửa sông 

gắn với rừng ngập mặn và khu kinh tế Ninh cơ: Là khu vực Biển, với toàn bộ dải ven biển 

huyện Nghĩa Hƣng, Hải Hậu và các khu vực lân cận, có các khu du lịch nhƣ: Hải Thịnh, chùa 

Phúc Lộc; TT Liễu Đề, Nhà thờ Hƣng Nghĩa… . Hƣớng đến năm 2025, khu vực hoàn thiện 

thu hút đầu tƣ, đồng thời có đƣợc những sản phẩm ƣu thế nổi trội nhƣ nghỉ dƣỡng, tắm biển, 

vui chơi giải trí Biển và du lịch văn hóa cộng đồng Biển. Đến 2030, các sản phẩm du lịch đƣợc 

hoàn thiện theo hƣớng mới lạ, cao cấp, liên kết đƣợc với Cao Bồ, Giao thủy, Bái Đính theo các 

tuyến đƣờng nội vùng. Đến 2050 trở thành Khu DLQG nổi bật về nghỉ dƣỡng và sinh thái biển  

Bảng2.34: Thống kê các khu, điểm du lịch tiêu biểu tại vùng Biển Rạng đông & phụ cận 
STT Tên khu điểm DL tiêu biểu Địa danh Tính Quy mô diện tích (ha) 
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chất Du 

lịch 

Đã có Đến 

2030 

Đến 

2050 

I Khu du lịch 

1 Khu du lịch biển Thịnh Long Thịnh Long, huyện Hải Hậu (1) –(5) - 361 361 

2 Khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông Đô Thị Rạng Đông, (1) - (6) - 775,9 775,9 

3 Rừng ngập mặn Nghĩa Hƣng Hhuyện Nghĩa Hƣng (1) - 1.777,8 1.777,8 

4 Khu du lịch sinh thái Cửa Đáy Khu  KT Ninh Cơ (1)-(5) - 153 153 

II Điểm du lịch 

1 Cầu ngói, chùa Lƣơng Hải Anh, huyện Hải Hậu (2) 0,5 0,5 0,5 

2 Ecohost Hải Hậu Yên Định, huyện Hải Hậu (1) - (5) 1 1 1 

3 Nhà thờ đổ Huyện Hải Hậu (2) 0,02 0,02 0,02 

4 Nhà thờ Hƣng Nghĩa Xã Hải Hƣng, huyện Hải Hậu (2) 1 1 1 

5 Phƣờng rối nƣớc Nghĩa Trung, Nghĩa Hƣng (2) 1 1 1 

   (4) Khu vực Giao Thủy (Giao thủy, Trực Ninh &Xuân trƣờng) và phụ cận: Là các 

khu, điểm du lịch hiện hữu và dự kiến mới nhƣ: Rừng QG Xuân Thủy và khác nhƣ: Bảo 

tàng NamĐ tại Giao thủy; Khu DL Quất Lâm…gắn với trung tâm dịch vụ thị trấn Giao Thủy 

và cụm 7 thị trấn trong vùng; khu vực còn phát triển thêm nhiều khu điểm du lịch khác thống 

kê ở bảng dƣới đây 

Bảng2.35: Thống kê các khu, điểm du lịch tại khu vực Giao Thủy 
STT Tên khu điểm DL tiêu biểu Địa danh Tính chất 

Du lịch 

Quy mô diện tích (ha) 

Đã có Đến 

2030 

Đến 2050 

I Khu du lịch 

1 VQG Xuân Thuỷ Huyện Giao Thuỷ (1), (3), (4) - ~15.000 ~15.000 

2 Khu du lịch biển Quất Lâm Thị trấn Quất Lâm, Giao Thuỷ (1), (3), (5) 15,1 15,1 15,1 

3 Khu du lịch biển Giao Phong Xã Giao Phong, Giao Thuỷ (1), (3), (5) - 10 10 

II Điểm du lịch 

1 Điểm du lịch cộng đồng Giao Xuân Xã Giao Xuân, Giao Thuỷ (4) - 1 1 

2 Bảo tàng Đồng Quê Huyện Giao Thuỷ (2) 0,05 0,05 0,06 

3 Khu l Tổng Bí Thƣ Trƣờng Chinh Xã Xuân Hồng, Xuân Trƣờng (2) 0,005 0,005 0,005 

4 Chùa Keo Hành Thiện Xã Xuân Hồng, Xuân Trƣờng (2) 0,1 0,1 0,1 

5 Nhà thờ Bùi Chu Xã Xuân Ngọc, Xuân Trƣờng (2) 0,01 0,01 0,01 

6 Vƣơng cung Thánh đƣờng Phú Nhai Xuân Phƣơng, Xuân Trƣờng (2) 0,02 0,02 0,02 

7  Đền Thánh Kiên Lao Xã Xuân Tiến, Xuân Trƣờng (2) 0,1 0,1 0,1 

8 Chùa Cổ Lễ TT Cổ Lễ, Trực Ninh (2) 2 2 2 

9 Làng nghề dệt Cự Trữ, làng nghề 

ƣơm tơ Cổ Chất 

Xã Phƣơng Định, Trực Ninh (4) ~0,1 ~0,1 ~0,1 

5). Các khu điểm phân tán khác: 

Bảng2.36: Thống kê các khu, điểm du lịch tiêu biểu phân tán trên địa bàn Tỉnh  
STT Tên khu điểm DL tiêu biểu Địa danh Tính 

chất Du 

lịch 

Quy mô diện tích (ha) 

Đã có Đến 

2030 

Đến 2050 

I Điểm du lịch 

1 Chùa Cổ Lễ TT Cổ Lễ, Trực Ninh (2) 2 2 2 

2 Làng nghề dệt Cự Trữ, làng nghề ƣơm tơ Cổ Chất Phƣơng Định  Trực Ninh (4) ~0,1 ~0,1 ~0,1 

c) Các  tuyến du lịch nội Tỉnh: 

Gồm có các tuyến trên cơ sở kế thừa và phát triển mới theo các hành lang kinh tế của 

Tỉnh; Các tuyến này thuộc nhóm du lịch hỗn hợp, tìm hiểu cả giá trị sinh thái tự nhiên, văn hóa 
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lịch sử, nghỉ dƣỡng, du lịch cộng đồng và nhân văn khác; cụ thể gồm 5 tuyến lớn nhƣ sau: 

(1). Tuyến dọc theo hành lang QL10 (Nam Định- Cao Bồ- Ninh Bình); đi qua các huyện 

và khu, điểm du lịch nhƣ: Trọng điểm du lịch Tp Nam Định (Khu DT văn hóa Trần) – Vụ Bản 

(21 Di tích phủ dày) – Cao Bồ (Núi Ngăm, La xuyên); trong đó nổi bật con đƣờng trục xanh 

rộng 200m đi từ TP nam định đến Cao bồ qua Phủ dày kết nối với cảng du lịch sông Đáy (mới) 

(2). Tuyến dọc theo Hành lang Cao Bồ - Rạng Đông: đi qua các huyện, thị trấn và khu, 

điểm du lịch nhƣ: Đô thị Cao Bồ - Liều Đề - Rạng Đông 

(3). Tuyến theo Hành lang QL Ven biển: đi qua các huyện, thị trấn và khu, điểm du lịch 

nhƣ: Rạng Đông (Nghĩa Hƣng) – Thịnh Long – Quất Lâm – Ngô Đồng (Giao Thủy);  

 (4). Tuyến dọc theo QL21: đi qua các huyện, thị trấn và khu, điểm du lịch nhƣ: TP Nam 

Định - TTNam Giang (Nam Trực) – Cụm 7 thị trấn các huyện Xuân Trƣờng, Nam Trực, Giao 

Thủy;  

(5). Tuyến dọc theo Cao Tốc Ninh Bình – Nam Định - Thái Bình: đi qua các huyện, thị 

và khu, điểm nhƣ: TT Liều Đề - Cụm 7 TT các huyện Xuân Trƣờng, Nam Trực, Giao Thủy;  

d). Các tuyến du lịch liên Tỉnh và quốc tế: 

Các tuyến từ Nam Định - Hà Nội - các Tỉnh đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc Bộ, 

cả nƣớc và quốc tế: Các tuyến này chủ yếu khai thác nguồn khách từ Hà Nội, các Tỉnh Đồng 

bằng sông Hồng, Duyên hải Bắc Bộ, cả nƣớc và Quốc tế đến với Nam Định hoặc ngƣợc lại theo 

các quốc lộ, đƣờng Biển, đƣờng Sông, đƣờng sắt và đƣờng hàng không hiện có trong vùng 

ĐBSH, Duyên hải Bắc Bộ;  

2.3.1.5. Phát triển các dịch vụ thiết yếu phục vụ Du lịch: 

Khuyến khích phát triển dịch vụ lữ hành: hiện tại, trên địa bàn Tỉnh có 13 doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành đã đƣợc cấp phép (02 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 11 

doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa). Số lƣợng này là quá ít, cần phát triển loại hình này để 

phục vụ đủ cho phát triển đến 2030 và 2050. 

Khuyến khích phát triển dịch vụ vận chuyển hành khách: hiện có 280 tuyến vận tải hành 

khách cố định liên Tỉnh đi và đến từ 36 Tỉnh/thành trong cả nƣớc. Vận tải hành khác nội Tỉnh 

hiện có 04 tuyến với 64 lƣợt xuất bến/ngày, ngoài ra có các hinh thức khác bằng xe buýt, taxi và 

vận tải thủy; nhƣng số lƣợng nhỏ cần phát triển mạnh nhằm đảm bảo nhu cầu đến 2050; 

Khuyến khích Phát triển Dịch vụ lƣu trú: Hiện nay, toàn Tỉnh có 387 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ lƣu trú du lịch với 5617 buồng phòng. Trong đó có 35 cơ sở lƣu trú du lịch đã đƣợc thẩm 

định, xếp hạng từ 1 đến 3 sao với 1098 buồng phòng; cần phát triển khoảng 10.000 giƣờng vào 

2030 và 20.000 giƣờng vào 2050;  

Khuyến khích phát triển các dịch vụ nhƣ: vui chơi giải trí; thông tin, hƣớng dẫn và các 

dịch vụ khác nhƣ: thể thao; mua sắm; tài chính, ngân hàng..vv;  Đây là những dịch vụ mang tính 

bổ trợ nhƣng quan trọng phục vụ cho du lịch; 

Khuyến khích phát triển Dịch vụ ăn uống, hàng lƣu niệm: Phát triển dịch vụ này trên cơ 

sở các đặc sản Nam Định (Phở bò, bún đũa, bánh cuốn làng Kênh, nem nắm Giao Thủy, bánh 

nhãn, kẹo Sìu Châu...), với hệ thống các nhà hàng chất lƣợng cao phục vụ du khách... 

2.3.2. Các Lĩnh vực Dịch Vụ khác: 
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( Khu vực bao gồm: Thƣơng mại; Khoa Học & công nghệ; Vận tải, logistics; Tài chính  

Ngân Hàng; Thông tin & Truyền thông) 

2.3.2.1. Quan điểm phát triển:  

Quan điểm phát triển phù hợp với chiến lƣợc tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt 

Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc phê duyệt bởi quyết định số 531/QĐ-

TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

1. Phát triển khu vực dịch vụ trên cơ sở kế thừa, phát huy và bổ sung nền tảng khu vực 

dịch vụ hiện hữu theo hƣớng hiệu quả, bền vững, chất lƣợng ngày càng cao; phát huy hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế, sáng tạo và thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0; Ƣu tiên phát triển mạnh 

một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lƣợng tri thức và công nghệ cao; góp phần tăng trƣởng 

mạnh cơ cấu  dịch vụ trong GRDP và phát triển chung vào nền kinh tế - xã hội của Tỉnh Nam 

Định; 

2. Phát triển khu vực dịch vụ với việc đảm bảo tính tự chủ và khả năng thích ứng linh 

hoạt trƣớc ảnh hƣởng tiêu cực từ các cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế, thiên tai, dịch bệnh mang 

tính khu vực và toàn cầu. Phát triển, hội nhập trong lĩnh vực dịch vụ theo hƣớng mở cửa và đi 

đôi với bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững, an ninh, an toàn xã hội; phát huy nội lực và coi 

nội lực là cơ sở để hội nhập tích cực, chủ động, hiệu quả trong khu vực dịch vụ; 

2.3.2.2. Mục tiêu phát triển:  

1. Giai đoạn 2021-2030: Đẩy mạnh tái cơ cấu lại khu vực dịch vụ phù hợp với yêu cầu 

mới đặt ra trong phƣơng án phát triển chung của Tỉnh; phù hợp với nền tảng công nghệ hiện đại; 

góp phần gia tăng tỷ trọng đóng góp với tổng GDP toàn Tỉnh; tham gia liên kết sâu vào các 

chuỗi dịch vụ phía nam vùng Đồng bằng sông Hồng; 

2. Xây dựng thiết chế phát triển cho các ngành dịch vụ, tạo lập hệ sinh thái phù hợp với 

các yêu cầu mới; Hình thành các trung tâm cung ứng và điều phối dịch vụ các cấp từ Tỉnh đến 

các huyện và liên kết với  vùng ĐBSH; nhằm gia tăng mức độ phục vụ trong các mối liên kết 

phát triển giữa huyện, Tỉnh và vùng; giữa các cực phát triển trong Tỉnh; đảm bảo phát triển cân 

bằng khắp các địa phƣơng trong Tỉnh; Xây dựng chuỗi giá trị phân phối cân bằng sản phẩm thiết 

yếu theo nhu cầu nội Tỉnh và xuất khẩu với việc đẩy mạnh hệ thống lƣu thông trực tuyến và 

thƣơng mại điện tử. 

3. Huy động các nguồn vốn đầu tƣ từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nƣớc để nâng 

cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng, trang bị phƣơng tiện kỹ thuật hiện đại nhằm tạo thuận lợi cho 

phát triển các ngành dịch vụ ở mức xã hội hóa cao. Phát triển thị trƣờng dịch vụ theo hƣớng mở 

cửa theo các cam kết quốc tế, tăng cƣờng công tác vận động, xúc tiến đầu tƣ nƣớc ngoài vào lĩnh 

vực dịch vụ. 

4. Giai đoạn 2030-2050: Hoàn thiện cơ cấu, thiết chế ngành và ổn định phát triển các 

ngành dịch vụ phù hợp với nền tảng công nghệ số hiện đại 4.0 và phƣơng hƣớng phát triển Tỉnh 

ở giai đoạn này; Đồng thời, xây dựng hoàn chỉnh và vận hành ổn định hệ thống trung tâm cung 

ứng và điều phối dịch vụ các cấp từ Tỉnh đến các huyện và liên kết với vùng phía nam Đồng 

bằng Sông Hồng. Tập trung phát triển sâu một số ngành dịch vụ có hàm lƣợng tri thức và công 

nghệ cao, có chất lƣợng cao, có thƣơng hiệu, có lợi thế cạnh tranh theo hƣớng có lợi cho phát 

triển các ngành quan trọng trong Tỉnh nhƣ: Du lich, Nông nghiệp, Công nghiệp chế biến; 
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2.3.2.3. Phương hướng phát triển:  

a). Lĩnh vực Thương mại:  

1. Phương án phát triển thương mại nội địa: Phát triển đồng bộ hệ thống thị trƣờng từ thị 

trƣờng sản xuất tập trung vào hàng tiêu dùng, tƣ liệu sản xuất, hàng nông sản. Trong đó định 

hƣớng các các thị trƣờng hàng công nghiệp tiêu dùng tập trung tại khu vực thành thị với các hình 

thức bán lẻ hiện đại nhƣ trung tâm thƣơng mại, trung tâm mua sắm, siêu thị và các chợ đầu mối 

quy mô lớn kết hợp với các phƣơng thức bán hàng hiện đại nhƣ thƣơng mại điện tử, phát triển các 

trung tâm logistics để đồng bộ các dịch vụ phụ trợ thƣơng mại. Tại khu vực nông thôn, các hoạt 

động thƣơng mại bám sát vào hoạt động sản xuất tại các vùng hàng hóa nông sản tập trung, xây 

mới, hoàn thiện mạng lƣới chợ truyền thống tại trung tâm các cụm xã, xã có tập trung đông dân cƣ.  

Tập trung cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh trong Tỉnh; củng cố thiết lập trật tự thị 

trƣờng thích ứng với bối cảnh, tình hình mới, từng bƣớc phát triển thƣơng mại ổn định và bền 

vững; tăng dần tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực thƣơng mại trong phát triển kinh tế của Tỉnh. Thu 

hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ, phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn 

trong đó quan tâm đến các doanh nghiệp bán lẻ nƣớc ngoài nhằm góp phần hiện đại hóa ngành 

thƣơng mại, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tƣ các loại hình dịch vụ phân phối có chất 

lƣợng cao, quy mô lớn, hiện đại. 

Phát triển các dịch vụ phụ trợ cho thƣơng mại nhƣ bảo quản, lƣu kho, sắp xếp và phân 

loại hàng hóa có khối lƣợng lớn, bốc dỡ và phân phối lại đối với hàng hóa có khối lƣợng nhỏ, 

dịch vụ giao hàng, dịch vụ bảo quản, kho bãi... tại các trung tâm bán buôn, chợ đầu mối, trung 

tâm mua sắm... Thu hút các nguồn lực theo hƣớng xã hội hóa vào phát triển các dịch vụ phụ trợ 

của ngành. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thƣơng mại, xây dựng đa 

dạng mô hình kinh doanh thƣơng mại thuộc các thành phần kinh tế gắn với các khu, cụm công 

nghiệp, vùng sản xuất hàng hóa, các khu dân cƣ, các trục giao thông chính. 

Phát triển đa dạng phƣơng thức và hình thức tổ chức kinh doanh thƣơng mại trong Tỉnh; 

tổ chức vận hành hiệu quả các hệ thống cung ứng, phân phối các nhóm hàng hóa chủ yếu trên thị 

trƣờng; cơ cấu lại lĩnh vực thƣơng mại theo hƣớng đổi mới sáng tạo và số hóa, công nghệ hóa 

phƣơng thức kinh doanh. Phát triển thƣơng mại điện tử trở thành hình thức thƣơng mại chủ đạo 

để khai thác có hiệu quả hơn xu hƣớng số hóa với sự phát triển của phƣơng thức thanh toán điện 

tử, không dùng tiền mặt; tăng cƣờng đầu tƣ, phát triển công nghệ, kết nối hạ tầng, đầu tƣ cho 

công nghệ thông tin để đảm bảo tính an toàn và thuận tiện cho ngƣời tiêu dùng trong quá trình 

tham gia giao dịch thƣơng mại điện tử. 

Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thƣơng mại theo hƣớng chuyên 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển thƣơng mại và hội nhập; đổi mới toàn diện công tác xúc tiến 

thƣơng mại, lựa chọn các công cụ và biện pháp xúc tiến thƣơng mại phù hợp nhằm bảo đảm 

đúng đối tƣợng, đạt đƣợc các mục tiêu và hiệu quả cao. 

2. Phương án phát triển thương mại quốc tế: Phát triển các mặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn 

xuất khẩu. Xác định các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng có lợi thế, tiềm năng của 

Tỉnh nhƣ dệt may, da giày, nông thủy sản, thủ công mỹ nghệ... Việc phát triển các mặt hàng này 

cần hƣớng đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe khi Việt Nam tham 

gia các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới. Đa dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu, đẩy mạnh 

công tác xúc tiến thƣơng mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu theo hƣớng tận dụng lợi thế so 



 
 

 

 

359 

sánh của Tỉnh. Khai thác hiệu quả các chƣơng trình hợp tác kinh tế, thƣơng mại giữa Việt Nam 

và các đối tác quốc tế. Phát triển hạ tầng logistics phù hợp với quy hoạch ngành, đáp ứng nhu cầu 

trung chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu. 

- Giai đoạn 2021-2030: Phấn đấu tăng trƣởng giá trị gia tăng ngành thƣơng mại đạt bình 

quân 8-9%/năm giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục tăng lên 9-10%/năm giai đoạn 2026-2030. 

Tổng mức lƣu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng (chƣa loại trừ yếu tố giá) tăng trƣởng 

bình quân 10-12%/năm, đạt 80 nghìn tỷ đồng đến năm 2025 và 130 nghìn tỷ đồng đến năm 

2030. Sức mua bình quân đầu ngƣời đạt 40 triệu đồng/ngƣời đến năm 2025 và đạt 65 triệu 

đồng/ngƣời năm 2030. 

Kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; tốc độ tăng trƣởng bình quân năm đạt 13,8%/năm 

đến năm 2025; Kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ USD; tốc độ tăng trƣởng bình quân năm đạt 

11,8%/năm đến năm 2030, bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 13%/năm. Ngoài các thị trƣờng 

truyền thống tập trung phát triển thêm các thị trƣờng có tiềm năng nhƣ thị trƣờng Châu Âu.  

Về quy mô thị trƣờng, ứng dụng thƣơng mại điện tử: ít nhất 50% doanh nghiệp có tham 

gia hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thƣơng mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có 

chức năng sàn giao dịch thƣơng mại điện tử, trên các ứng dụng di động; Sàn giao dịch nông sản 

Tỉnh Nam Định có ít nhất 400 thƣơng nhân trên địa bàn Tỉnh tham gia. Đến năm 2030, quy mô 

thị trƣờng, ứng dụng thƣơng mại điện tử: doanh số thƣơng mại điện tử chiếm 10-11% tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Tỉnh. 

- Giai đoạn 2031-2050:Quy mô tổng mức lƣu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu 

dùng tiếp tục mở rộng do mạng lƣới, hạ tầng, dân cƣ, sức mua… gia tăng. Tốc độ tăng trƣởng 

bình quân lƣu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng (chƣa loại trừ yếu tố giá) giai đoạn 

2031-2050 đạt khoảng 10-12%. 

Thƣơng mại quốc tế tiếp tục đƣợc mở rộng. Thị trƣờng và các mặt hàng xuất khẩu ngày 

càng đa dạng, tăng trƣởng xuất khẩu bình quân năm đạt 9%. Thƣơng mại điện tử phát triển 

mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch thƣơng mại. Doanh thu dựa trên giao dịch 

điện tử chiếm khoảng 15-16% doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch tiêu dùng. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng thƣơng mại đƣợc hiện đại hóa, dán nhãn công trình thƣơng mại 

xanh, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa...; 100% hệ thống hạ tầng 

thƣơng mại khu vực thành thị vận hành dựa trên công nghệ số hóa, hạ tầng thƣơng mại khu vực 

nông thôn phát triển với các loại hình thƣơng mại hiện đại chiếm đa số. 

3. Phương án tổ chức không gian ngành thương mại: Phát triển sâu theo hƣớng phục vụ 

các ngành quan trọng đƣợc lựa chọn trong phƣơng hƣớng phát triển của Tỉnh đến năm 2030 và 

2050 bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch,… với việc tăng cƣờng giao thƣơng theo 

hƣớng văn minh thƣơng mại và hình thành hệ thống không gian thiết yếu nhƣ: Trung tâm 

thƣơng mại, siêu thị, chợ đầu mối, khu dịch vụ thƣơng mại tổng hợp-logistics,…  

- Hệ thống các trung tâm thƣơng mại, siêu thị: Đến năm 2030, phát triển thêm 06 Trung 

tâm thƣơng mại ở khu vực Thành phố Nam Định và các huyện phụ cận; khu vực các huyện ven 

biển có diện tích đất khoảng 1-3 ha. Phát triển thêm 26 siêu thị tại các khu vực thị trấn, thị tứ các 

huyện và thành phố Nam Định. Đến năm 2050, mỗi huyện, thành phố phát triển thêm từ 1-2 

Trung tâm thƣơng mại và 10-15 siêu thị.  
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- Hệ thống chợ: Đến năm 2030, phát triển thêm 03 chợ đầu mối phân phối nông thủy hải 

sản có diện tích đất từ 2-3 ha; 25 chợ hạng I, II, III  có diện tích đất từ 0,5-1 ha. Đến năm 2030, số 

lƣợng chợ của Tỉnh Nam Định là 220 chợ, tăng thêm 28 chợ so với năm 2020. Trong đó, mở 

mới-xây mới 3 chợ đầu mối, nâng cấp cải tạo thêm 2 chợ hạng I, 4 chợ hạng II và xây dựng mới 

25 chợ hạng III. Đến năm 2050, mỗi huyện, thành phố phát triển thêm từ 1-2 chợ đầu mối phân 

phối hạng I.  

- Khu dịch vụ thƣơng mại tổng hợp, Logistics: Đến năm 2030, quy hoạch 04 Khu dịch 

vụ thƣơng mại tổng hợp, Logistics tại thành phố Nam Định và vùng phụ cận, các vùng liên 

huyện có diện tích đất từ 10-20 ha. Riêng tại thành phố Nam Định và phụ cận bố trí 1 khu có quy 

mô khoảng 100ha (theo QHC Thành Phố đƣợc duyệt) 

- Trung tâm Hội chợ triển lãm: Đến năm 2030, quy hoạch 01 Trung tâm hội chợ triển 

lãm có diện tích đất từ 5-10 ha.  

- Hệ thống Kho xăng dầu, Kho khí: Đến năm 2030, phát triển thêm 04 Kho xăng dầu, 

trong đó 01 Kho quy mô trên 5000 m3 có diện tích đất từ 5-10 ha, 03 Kho quy mô dƣới 5000 

m3 có diện tích đất 1-3 ha; 01 Tổng kho LPG quy mô trên 1.000 m3 có diện tích đất từ 3-5 ha và 

04 Kho trạm nạp LPG dƣới 1.000 m3.  

Bảng 2.37: kê hệ thống các công trình thiết yếu ngành thương mại đến 2030, tầm nhìn 2050  
STT 

 

Tên công trình Hiện trang Giai đoạn đến 2030 Giai đoạn đến 2050 

Số lƣợng  

CT 

(ha) 

Tổng Đất  

đai 

(ha) 

Số lƣợng  

CT 

(ha) 

Tổng Đất  

đai 

(ha) 

Số lƣợng  

CT 

(ha) 

Tổng Đất  

đai 

(ha) 

I Cấp Tỉnh       

1.1 Trung tâm Thƣơng mại đầu mối - - 01 3,0 02 5,0 

1.2 Chợ đầu mối - - 03 5,02 06 6,0 

1.3 Chợ phân phối (hạng I) 02 3,0 04 4,0 06 6,0 

1.4 Siêu thị (hạng I) 02 2,5 03 5,0 05 10,0 

1.5 Siêu thị (hang II) 03 75 12 12,0 12 12 

1.6 Sàn giao dịch nông lâm sản - - 01 2,0 01 2,0 

1.7 Sàn giao dịch chứng khoán - - 01 1,0 02 2,0 

1.8 Trạm năng lƣợng đầu mối - - 01 3,0 01 3,0 

1.9 Kho dự trữ và cung ứng đầu mối 03 1,5 06 3,0 13 10,0 

II Cấp Huyện       

2.1 Trung tâm Thƣơng mại đầu mối - - 05 10,0 10 20,0 

2.2 Chợ phân phối (hạng II) 16 6,0 18 10,0 20 12,0 

 Chợ phân phối ( hạng III)   195    

2.3 Siêu thị (hạng III) 14 8,5 30 15,0 30 15,0 

2.4 Kho dự trữ và cung ứng đầu mối - - 10 20 15 30 

 

Bảng 2.38: Phương án hạ tầng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo huyện/thành phố 

Huyện/thành 

Hạ tầng chợ 
Hạ tầng trung tâm 

thƣơng mại 
Hạ tầng siêu thị CH XD 

Hiện trạng 2020 QH Năm 2030 

Năm 

2020 

QH Năm 

2030 

Năm 

2020 

QH Năm 

2030 

Năm 

2020 

QH 

2030 

SL 

CT 

DT 

(ha) 

SL 

CT 

DT 

(ha) SL CT 

SL 

CT 

DT 

(ha) 

SL 

CT 

SL 

CT 

DT 

(ha) 

SL 

CT 

SL 

CT 

TP Nam Định 20 5,42 25 12,96 0 1 2-3 12 16 6,5 31 40 

H.Mỹ Lộc 7 2,74 12 7,89 0    2 0,7 14 18 

H.Vụ Bản 15 4,8 17 6,8 0 1 1-2  2 0,7 21 27 
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H. Nam Trực 21 8,9 21 8,74 0 1 1-2  2 0,7 26 39 

H. Trực Ninh 23 6,68 23 6,92 0 1 1-2  2 0,7 31 35 

H. Nghĩa Hƣng 22 6,84 24 9,73 0   2 4 1,1 24 33 

H.Xuân Trƣờng 16 4,81 16 4,63 0    2 0,7 35 35 

H.Giao Thuỷ 16 6,98 20 8,4 0   1 5 1,3 29 30 

Huyện Hải Hậu 24 7,23 29 10,67 0 1 1-2 3 5 1,3 36 36 

Huyện Ý Yên 28 9,34 33 18,22 0 1 1-2 1 5 1,3 46 50 

Tổng 192 63,74 220 94,96 0 6 13 19 45 15 293 343 

b). Lĩnh vực Khoa Học Công nghệ & đổi mới sáng tạo 

1. Phát triển KH&CN với mục tiêu phấn đấu đến 2030 Nam Định có hệ thống thiết chế 

và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ KH&CN đủ khả 

năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ 

truyền thống; có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trên các lĩnh vực KH&CN.  

2. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ với việc tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng nâng 

cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ KH&CN; có chính sách phát triển, phát huy và trọng dụng 

đội ngũ cán bộ KH&CN.  Xây dựng đƣợc các nhóm chuyên gia KH&CN có uy tín trong khu vực 

trên các lĩnh vực. Mỗi ngành kinh tế - xã hội chủ yếu của Tỉnh có từ 2 - 3 chuyên gia đầu ngành có 

năng lực, uy tín, kinh nghiệm để chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN  phục vụ sự phát 

triển của ngành. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, cơ cấu từng tổ chức theo hƣớng thu gọn 

các đầu mối trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, từng bƣớc chuyển 

đổi các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN công lập 

thành các doanh nghiệp KH&CN. Lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động KHC&N, tạo sự 

liên kết chặt chẽ giữa các trƣờng, viện, tổ chức KH&CN với các doanh nghiệp. 

3. Phát triển các ngành công nghệ ƣu tiên: 

+ Công nghệ sinh học: Nghiên cứu đƣa các giống mới tạo ra các sản phẩm trong các 

ngành nông, lâm, thủy sản; chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực; phát triển công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm. Bƣớc đầu phát triển ngành công nghệ 

sinh học trong ngành nông, lâm, thủy sản và y - dƣợc. Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh 

vực chế biến, công nghệ enzyme và vi sinh vật để sản xuất sản phẩm có hoạt tính sinh học, nâng 

cao giá trị gia tăng ngành nông nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến, công nghiệp thực phẩm. 

+ Công nghệ thông tin: Phát triển ứng dụng internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ 

nhân tạo cho khu vực công, doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng. Ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin và truyền thông đạt tiêu chuẩn, chất lƣợng và trình độ quốc tế. Xây dựng Hệ thống ISO 

điện tử trên quy mô toàn Tỉnh; ứng dụng công nghệ GPS/GIS trong quản lý nhà nƣớc và dịch 

vụ. Xây dựng chính quyền điện tử thế hệ mới. Ứng dụng, phát triển các sản phẩm mã nguồn mở 

đáp ứng nhu cầu sử dụng để giảm thiểu vi phạm bản quyền, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cũng 

nhƣ tiết kiệm chi phí mua sắm bản quyền. 

+ Công nghệ vật liệu mới: Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến từ 

các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phƣơng, đặc biệt là nguyên liệu sinh học, khoáng sản quý 

hiếm khác. 

+ Công nghệ chế biến y, dƣợc: Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong chế 

biến dƣợc liệu, ứng dụng vào chẩn đoán và điều trị bệnh; làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trong 

chẩn đoán và điều trị bệnh. Ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong y tế dự phòng các 
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bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh. 

4. Phát triển tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ gắn với Chƣơng trình “mỗi xã một sản phẩm”: 

Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến các 

đối tƣợng là sáng chế, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Ƣu tiên xây dựng và bảo hộ 

các nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phƣơng. Đến năm 2030 có 90% số sản phẩm 

chủ lực, đặc trƣng, tiềm năng của Tỉnh đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp.  

5. Phƣơng án phát triển năng lực tiêu chuẩn, đo lƣờng, chất lƣợng: Tăng cƣờng đổi mới 

hoạt động đo lƣờng, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế. Đầu tƣ trang bị hệ thống chuẩn đo lƣờng địa phƣơng để tăng cƣờng kiểm tra nhà 

nƣớc về đo lƣờng; kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phƣơng tiện đo để bảo vệ quyền lợi 

ngƣời tiêu dùng. Đầu tƣ các phòng thử nghiệm đƣợc công nhận đạt chuẩn. 

6. Nâng cao năng lực ứng dụng các thành tựu KH&CN trong nƣớc và khu vực để phát 

triển các sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao của tỉnh Lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai 

nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực then chốt, cụ thể: 

(1) Đối với Lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ  

Trong công nghiệp ƣu tiên các ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh, công nghiệp công 

nghệ cao nhƣ: công nghiệp hoá dƣợc, cơ điện tử, các ngành tự động hoá, chế biến, sản xuất hàng 

tiêu dùng.  

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn 

quốc tế (ISO 9001, ISO 14000,...); áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lƣợng; xây dựng 

thƣơng hiệu, quảng bá sản phẩm, phát triển thị trƣờng, phát triển thƣơng mại điện tử; khuyến 

khích hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đƣa công nghệ cao, công nghệ tự 

động hoá, công nghệ tiết kiệm năng lƣợng, công nghệ thân thiện với môi trƣờng phục vụ sản 

xuất và dịch vụ. 

(2) Đối với Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông 

thôn mới kiểu mẫu 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ƣu tiên các hoạt động nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học để bảo tồn và lƣu giữ nguồn gen các cây trồng vật nuôi đặc 

sản của tỉnh; đồng thời, chọn tạo, khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất 

lƣợng cao, chống chịu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái và khả năng thích ứng với sự 

biến đổi khí hậu để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 

mới về quy trình thâm canh tổng hợp, kiểm soát dịch bệnh, phân bón,... tăng cƣờng cơ giới hoá 

và tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành 

các công trình thủy lợi và phòng, chống thiên tai. 

Xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung trên cơ sở xây dựng và phát 

triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao 

trong sản xuất lúa chất lƣợng cao, rau an toàn, hoa cao cấp, nuôi thƣơng phẩm các giống vật nuôi 

và các loài thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao. Tập trung xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm 

OCOP của tỉnh. Áp dụng công nghệ trong hoạt động truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng 

hóa đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh trên thị trƣờng.  

(3) Đối với Lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số  
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Phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Ứng dụng các công nghệ chủ chốt của Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ nhƣ: Dữ liệu lớn (Big 

Data); Trí tuệ nhân tạo (AI); Internet vạn vật (IoT) trong triển khai xây dựng đô thị thông minh. 

(4) Đối với Lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ nhân dân  

Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao 

trong khám, chữa bệnh, sản xuất thuốc, vacxin và thực phẩm chức năng từ nguồn dƣợc liệu địa 

phƣơng kết hợp y học cổ truyền; trong công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung 

ƣu tiên hình thành một số chuyên khoa ứng dụng công nghệ cao trong khám, chữa bệnh ở một 

số bệnh viện. 

(5) Đối với Lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu  

Ứng dụng tiến bộ KH&CN tiên tiến để khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên, đồng thời hạn chế, ngăn chặn và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng làng nghề, các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xử lý rác thải trong sinh hoạt, xây dựng, sản xuất và rác thải 

nhựa trên biển. Nghiên cứu, dự báo đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu, nƣớc biển 

dâng, sự xâm nhập mặn, hậu quả của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan (lũ lụt, hạn hán, nhiệt độ 

bất thƣờng...) đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời xác định các giải pháp ứng phó có 

hiệu quả. Xây dựng và cập nhật các kịch bản về biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng trên địa bàn 

tỉnh, lồng ghép các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu vào các chƣơng trình, đề án và kế hoạch 

phát triển KT-XH của tỉnh. 

(6) Đối với Lĩnh vực phát triển kinh tế biển  

Đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao những công nghệ tiên 

tiến, công nghệ cao trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến hải sản nhằm tạo ra các sản 

phẩm có chất lƣợng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng. Đẩy mạnh 

công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất vỏ tàu, ngƣ cụ; thiết bị thông tin, 

các công cụ, thiết bị phục vụ nuôi trồng, chế biến và dịch vụ nghề cá. 

Nghiên cứu các vấn đề khoa học về biển làm cơ sở cho việc nâng cao chất lƣợng dự báo 

biển, mở rộng việc tìm kiến khoáng sản, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản phục vụ khai thác 

hợp lý nguồn lợi và bảo vệ môi trƣờng sinh thái biển, giải pháp phục hồi các hệ sinh thái biển suy 

thoái tại vùng ven biển nhằm bảo vệ và phát triển bền vững. 

Nghiên cứu hệ thống công trình biển để bảo vệ đê biển, cửa sông ven biển (Ba Lạt, Đáy, 

Lạch Giang, Hà Lạn) và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(7) Đối với Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, tổng kết thực tiễn, phát hiện 

những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực tiễn để tham mƣu, tƣ vấn, cung cấp luận cứ 

khoa học, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, dự báo tình hình và xu thế phát triển, làm cơ sở cho 

việc xây dựng chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, hoạch định các chủ trƣơng, chính sách để lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 

của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc trên các lĩnh vực. 

(8) Đối với Lĩnh vực quốc phòng - an ninh 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, đảm bảo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề về 

an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới nảy sinh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa đất nƣớc, hội nhập quốc tế. Tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt tình hình, dự báo, đề xuất 

các giải pháp đảm bảo an ninh đô thị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội 

bộ, an ninh văn hóa tƣ tƣởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh môi trƣờng, an ninh 

mạng... Đề xuất các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là 

tội phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm do nguyên 

nhân xã hội...; các giải pháp xã hội hóa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các giải pháp, biện 

pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

7. Phát triển thị trƣờng công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, các hoạt động dịch vụ 

KH&CN 

Phát triển thị trƣờng KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN và hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, có cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất 

là doanh nghiệp đầu tƣ nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ 

KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy sự liên thông của thị trƣờng KH&CN với thị 

trƣờng hàng hoá, dịch vụ, thị trƣờng lao động, thị trƣờng vốn. 

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chƣơng trình KH&CN cấp quốc gia nhƣ: Chƣơng 

trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030; Chƣơng trình đổi mới công nghệ quốc 

gia đến năm 2030; Chƣơng trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030,… thúc đẩy các 

hoạt động kết nối cung cầu, chợ công nghệ thiết bị để trình diễn, giới thiệu kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh. Hỗ trợ phát triển các nhón nghiên cứu trẻ tiềm năng, 

các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

8. Đẩy mạnh đầu tƣ, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, phát triển tiềm 

lực KH&CN 

Nâng cao tiềm lực KH&CN, trong đó ƣu tiên các dự án đầu tƣ phát triển tiềm lực khoa 

học của các tổ chức KH&CN, các dự án đầu tƣ mua sắm trang thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm 

của các Trung tâm, phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh. Trọng dụng và thu hút cán bộ KH&CN 

có trình độ cao trong hoạt động KH&CN. 

Tập trung đầu tƣ xây dựng và đẩy mạnh hoạt động Trung tâm ứng dụng và dịch vụ 

KH&CN thuộc Sở KH&CN. Phát huy có hiệu quả sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ 

khởi nghiệp tỉnh Nam Định. 

Xây dựng chính sách khuyến khích, thúc đẩy liên kết các trƣờng đại học, các viện nghiên cứu 

với doanh nghiệp, các HTX để đƣa nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất và đời sống. 

Tăng cƣờng tiềm lực thông tin và thống kê KH&CN của tỉnh. 

9. Tầm nhìn đến năm 2050: Tiếp tục nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, tăng đóng 

góp của khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học – công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là trong sản xuất, bảo quản, chế biến các loại 

nông sản chủ lực của Tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong 

sản xuất, chế biến các sản phẩm trong ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ enzyme và vi 

sinh vật để sản xuất sản phẩm có hoạt tính sinh học. Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo 

vật liệu tiên tiến từ các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phƣơng, đặc biệt là nguyên liệu sinh học, 

khoáng sản quý hiếm khác. 

c). Lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bảo hiểm: 
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1. Phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm theo hƣớng tạo mọi điều kiện phát 

triển thuận lợi cho các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp khu vực kinh tế tƣ nhân, thúc 

đẩy tăng trƣởng kinh tế; là khâu đột phá trong việc tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi, nâng cáo khả 

năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. 

2. Nâng cao chất lƣợng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng theo 

hƣớng đổi mới quy trình, thủ tục và tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin. Phát triển đồng 

bộ giữa các cấu phần của thị trƣờng để lĩnh vực tài chính - ngân hàng tiếp tục trở thành kênh huy 

động và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Coi trọng phát triển quy mô, chất lƣợng và tăng 

cƣờng khả năng cạnh tranh của các định chế trung gian, tạo sự liên thông giữa hoạt động của thị 

trƣờng chứng khoán, bảo hiểm với thị trƣờng tiền tệ - tín dụng để phát triển cân bằng giữa các 

cấu phần của thị trƣờng tài chính. 

3. Phát triển và mở rộng mạng lƣới hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính rộng khắp đến 

các khu công nghiệp, khu du lịch, các khu đô thị và các khu dân cƣ mới. Đảm bảo khả năng cạnh 

tranh của các tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm trong nƣớc. Phát triển các loại 

hình dịch vụ mới cho thuê tài chính, điểm giao dịch thị trƣờng chứng khoán của cả nƣớc. Từng 

bƣớc hình thành thị trƣờng vốn phù hợp với nhu cầu tăng trƣởng kinh tế của Tỉnh cũng nhƣ của 

cả nƣớc nói chung.  

4. Phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng gắn với hội nhập thị trƣờng tài chính. Thực 

hiện tự do hoá các ngành và phân ngành dịch vụ tài chính. Phát triển thị trƣờng chứng khoán, thị 

trƣờng bảo hiểm theo hƣớng tiếp cận với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều 

kiện thực tế. 

5. Phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng gắn với thành tựu của cách mạng công nghiệp 

4.0, chuyển dần từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh số, cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ trên nền tảng số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Việc phát 

triển các dịch vụ tài chính - ngân hàng cần dựa trên nền tảng công nghệ tự động hóa, kết nối đa 

chiều và thông minh hóa của công nghệ hiện đại. Chú trọng phát triển thanh toán điện tử phục vụ 

thƣơng mại điện tử theo hƣớng hoàn thiện, tăng cƣờng kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử 

của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các đơn vị khác trên địa bàn địa phƣơng và 

trong vùng; trên lãnh thổ quốc gia. 

6. Phát triển các kênh cung cấp vốn cho thị trƣờng; mở rộng hệ thống các nhà đầu tƣ, đặc 

biệt là các nhà đầu tƣ là các tổ chức lớn; phát triển đầy đủ các định chế trung gian; đa dạng hoá 

các dịch vụ cung cấp. Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại 

theo hƣớng từ “độc canh tín dụng” sang mô hình đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng phi tín dụng. 

7. Về hoạt động chứng khoán, phát triển đồng bộ thị trƣờng chứng khoán trên địa bàn 

Tỉnh gắn việc cổ phần hóa doanh nghiệp với việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết 

trên thị trƣờng chứng khoán. Khuyến khích các doanh nghiệp có đủ điều kiện phát hành cổ phiếu 

tham gia niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán tập trung. Khuyến khích các công ty chứng 

khoán tăng quy mô và phạm vi hoạt động nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ. 

8. Mở rộng các loại hình dịch vụ bảo hiểm, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, doanh 

nghiệp và cá nhân tham gia loại hình dịch vụ bảo hiểm. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản 

lý nhà nƣớc trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm quản lý và giám sát chặt chẽ, thực hiện 

nghiêm túc các điều luật kinh doanh bảo hiểm của các công ty bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi 
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đầy đủ cho khách hàng. 

d). Lĩnh vực Vận tải và Logistics: 

1. Phát triển Vận tải và Logistics thành một lĩnh vực quan trọng, phù hợp với phƣơng án 

phát triển Tỉnh đã đƣợc lựa chọn, đóng vai trò là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, đáp ứng 

nhu cầu phát triển của thƣơng mại, xuất nhập khẩu; đặc biệt là phục vụ chuỗi sản phẩm thế mạnh 

gắn với chuỗi giá trị sản phẩm quốc gia; 

2. Khai thác lợi thế của hệ thống đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng sông và đƣờng biển với hệ 

thống cầu, cảng sông, cảng biển nối với các Tỉnh trong vùng và cả nƣớc (chuỗi dịch vụ logistics 

quan trọng của khu vực ĐBSH, Duyên hải Bắc Bộ) nhằm thu hút các luồng hàng hóa thông qua 

Nam Định và ngƣợc lại; phục vụ nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất trên địa bàn Tỉnh; 

3. Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, gồm mạng lƣới phân phối và kho bãi, và nâng cao 

năng lực cung ứng của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn Tỉnh, phát triển logistics điện tử 

nhằm tăng tính cạnh tranh của Tỉnh so với các địa phƣơng khác, xây dựng Nam Định trờ thành 

trung tâm logistics của vùng ĐBSH. 

4. Phát triển Các trung tâm logistics kiêm kho, bãi: tại các cực phát triển, bao gồm: Trung 

tâm tại TP Nam Định; Trung tâm tại Cao Bồ, Trung tâm Tại Rạng đông & TT tại Giao Thủy; cụ 

thể nhƣ sau: 

+ Trung tâm logistics Nam Định; bố trí tại khu vực ven đƣờng vành đai 2, phía nam đƣờng 

sắt Bắc Nam đoạn xã Mỹ Thịnh, tổ chức khu trung chuyển hàng hóa logistis gắn với ga đƣờng sắt 

dự kiến quy hoạch mới tại khu vực Mỹ Lộc – Mỹ Thịnh; Là trung tâm logistics đầu mối; diện tích 

khoảng 100ha (gồm cả kho bãi); gắn kết với ga cảng đƣờng bộ qua QL10, QL21 và đƣờng thủy 

sông Hồng; tại đây sẽ tập kết hàng từ các KKT, khu CCN thuộc Tỉnh và đi đến các nơi khác bằng 

hệ thống đƣờng bộ, thủy và Sắt; có công năng phục vụ trọn gói các dịch vụ vận chuyển (bốc xếp, 

lƣu trữ, sơ chế, đóng gói gián nhãn, kiểm định chất lƣợng, phân phối, xử lý, vận tải, giao nhận môi 

giới; sửa chữa bảo dƣỡng phƣơng tiện, cung ứng sửa chữa container…); Hoạt động nhƣ một cảng, 

bãi container, kho ngoại quan, kho bãi thu gom hàng bán sỉ. 

+ Trung tâm logistics Ninh Cơ (vị trí tại Khu KT Ninh Cơ, diện tích cũng khoảng 20ha). 

Trung tâm logistics này cũng là đầu mối, tƣơng tự trung tâm Nam Định; hoạt động nhƣ một kho 

ngoại quan, gồm đủ các loại dịch vụ bao gồm cả các thủ tục thông quan khi xuất hàng đi lào và 

các nƣớc khác trên hành lang kinh tế Bắc Nam, Đông Tây; vòng cung KT vịnh Bắc Bộ; 

  + Trung tâm logistics Cao Bồ; vị trí đặt tại khu vực quanh nút giao Cao Bồ, diện tích 

khoảng 20ha; là Trung tâm đầu mối, kết hợp với trung tâm phân phối và kho bãi khác; phục vụ 

chủ yếu cho việc bao tiêu sản phẩm thuộc vùng phía Bắc và Tây Bắc Tỉnh; Thực hiện các chức 

năng, nhiệm vụ chính nhƣ dịch vụ kho, bãi container, kho ngoại quan, dịch vụ vận tải, dịch vụ 

thông quan, dịch vụ hỗ trợ khách hàng và các dịch vụ giá trị gia tăng khác; là điểm tập kết, phân 

phối hàng hóa quan trọng, đặc biệt là hàng hóa từ các nới khác trong vùng, đƣợc vận chuyển 

bằng đƣờng bộ đến; 

 + Trung tâm logistics  Giao Thủy; vị trí đặt tại vùng Công nghiệp Giao Thủy, diện tích 

khoảng 20ha; cũng là Trung tâm đầu mối, kết hợp với trung tâm phân phối và kho bãi khác; QL 

ven biển, phục vụ chủ yếu cho việc bao tiêu sản phẩm thuộc vùng phía Đông Nam Tỉnh; Thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ chính nhƣ dịch vụ kho, bãi container, kho ngoại quan, dịch vụ vận 
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tải, dịch vụ thông quan, dịch vụ hỗ trợ khách hàng và các dịch vụ giá trị gia tăng khác; là điểm 

tập kết, phân phối hàng hóa quan trọng, đặc biệt là hàng hóa từ các nới khác trong vùng, đƣợc 

vận chuyển bằng đƣờng bộ đến; 

Khuyến khích doanh nghiệp địa phƣơng tham gia đầu tƣ vào các dịch vụ trong phân 

đoạn khác nhau của chuỗi giá trị dịch vụ logistics. Hình thành chuỗi liên kết theo chuỗi dịch vụ 

cung ứng gồm: Doanh nghiệp vận tải - doanh nghiệp kho bãi - môi giới hải quan và các cơ sở 

sản xuất, thƣơng mại để có thể thực hiện các dịch vụ trƣớc và sau cảng trên phạm vi Tỉnh, vùng. 

Khuyến khích việc hợp tác, thành lập liên doanh và chuyển đổi số để chia sẻ thông tin, phƣơng 

tiện vận tải đạt hiệu suất cao và giảm giá thành vận chuyển. 

5. Tăng cƣờng vai trò quản lý Nhà nƣớc theo hƣớng tích cực nhằm tháo gỡ các khó khăn, 

rào cản, tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh làm động lực khuyến khích mọi thành phần kinh 

tế tham gia thị trƣờng vận tải. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng cao phục vụ 

dịch vụ vận tải, logistics đáp ứng đƣợc nhu cầu nội Tỉnh, nội vùng, quốc gia và quốc tế. 

Bảng 2.39: thống kê hệ thống các Khu Logistic đến 2030 và 2050 

ST 

T 

 

Tên công trình 

Hiện trạng 

2020 

 (ha) 

Giai đoạn đến 2030 Giai đoạn đến 2050 

Cấp  
Đất đai 

(ha)  
Cấp  

Đất đai 

(ha)  

1 Trung tâm logistics  Nam Định ( TP  Nam Định) - I 100 I 100 

2 Trung tâm logistics  KKT Ninh Cơ  - I 20 I 50 

3 Trung tâm logistics  Cao Bồ  - I 20 I 30 

4 Trung tâm logistics  Giao Thủy   II 20 I 30 

 Tổng số   80  210 

e). Thông tin và truyền thông: 

1. Phát triển Thông tin và Truyền thông (ICT) theo hƣớng áp dụng tiến bộ mới về KHKT 

của công nghệ thông tin (CNTT) đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển dịch từ dịch vụ truyền thống 

sang dịch vụ số đối với tất cả các hoạt động nhƣ: báo chí; xuất bản; bƣu chính, chuyển phát; viễn 

thông, Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến; phát thanh, truyền hình; cơ sở hạ tầng 

thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nƣớc các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc và các doanh nghiệp thông tin truyền thông khác…cũng 

chuyển dịch theo hƣớng tổ chức công nghệ số, đảm bảo đạt tỷ lệ đạt trung bình khá so với cả 

nƣớc. Quá trình chuyển đổi cần gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số (đô thị thông minh, nông 

thôn thông minh…vv) và phải bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống.  

2. CNTT hóa tất cả các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan nhà nƣớc, tổ chức 

xã hội và doanh nghiệp, đảm bảo 100% các cơ quan này đƣợc hoạt động trên không gian mạng. 

Trong đó, ƣu tiên hàng đầu là việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho công tác giao tiếp, đối thoại, 

hội nghị hội thảo, điều hành, hợp tác đầu tƣ trong các nghiệp vụ y tế, giáo dục, đầu tƣ, quản lý 

nhà nƣớc, thực hiện các dịch vụ công…vv;  Hƣớng tới mọi công dân, tổ chức và doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Tỉnh đều có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ hành 

chính công, một cửa điện tử giao tiếp với các cơ quan nhà nƣớc. 

3. Phát triển Thông tin và Truyền thông theo hƣớng ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến 

trên cơ sở xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ; tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu với 

hệ thống quốc gia và quốc tế; tạo tiền đề cho phát triển các công nghệ mới, công nghệ không 

dây, và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp sức và hỗ trợ con ngƣời trong mọi lĩnh vực. Xây dựng chính 
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sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin về cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực, nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức số trên địa bàn. 

4. Mục tiêu phát triển đến 2030: Từng bƣớc thay thế đƣờng truyền Internet hiện tại và 

ngầm hóa bằng đƣờng truyền Internet vạn vật (Internet of Things - IOT), chất lƣợng cao đến 

100% xã phƣờng, thị trấn, cơ sở y tế, giáo dục, tổ chức chính trị, kinh tế xã hội, cơ quan nhà 

nƣớc …tạo tiền đề phát triển số hóa các lĩnh vực: báo chí; xuất bản; bƣu chính, chuyển phát; viễn 

thông, phát sóng; tần số; phát thanh, truyền hình; trong đó sử dụng hiệu quả và an toàn mạng 

truyền số chuyên dùng trong cơ quan Đảng và nhà nƣớc. 

5. Phủ sóng di động cho 100% các đô thị, dân cƣ và các cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, 

quân sự trên địa bàn Tỉnh theo định hƣớng thay thế dần các sóng 2G, 3G bằng các sóng 4G, 5G, 

6G và định hƣớng thay thế dần các trạm BTS này bằng các trạm gắn với IOT; đảm bảo số thuê 

bao điện thoại trên 60%dân; thuê bao internet với mật độ trên 20%dân; 

6. Phấn đấu đáp ứng từ 50-60% dịch vụ hành chính công đƣợc giải quyết ở dịch vụ công 

trực tuyến (DVCTT); 80 - 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận thụ lý và tổ chức 

thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của Tỉnh; 80 - 100% giao dịch doanh nghiệp với 

chính quyền đƣợc thực hiện thông qua nền tảng thƣơng mại điện tử; trên 70% các sở, ban, ngành 

có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn Tỉnh, kết nối liên thông qua nền tảng 

tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP, hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp Tỉnh. 

7. Tầm nhìn 2030-2050: Thay thế toàn bộ và ngầm hóa đƣờng truyền Internet hiện tại 

bằng Internet vạn vật (Internet of Things - IOT), Thay thế toàn bộ các trạm phát sóng BTS bằng 

các trạm gắn với IOT. Phủ sóng di động cho100% các đô thị, dân cƣ và các cơ sở hạ tầng kinh 

tế, kỹ thuật, quân sự trên địa bàn gắn với trạm IOT không dây; đảm bảo số thuê bao internet với 

mật độ trên 100% hộ dân; 

8. Thay thế toàn bộ các sản phẩm, ấn phẩm nhƣ: báo chí; xuất bản; bƣu chính, chuyển 

phát; truyền dẫn phát sóng; tần số; phát thanh, truyền hình…thành các sản phẩm điện tử không 

dây và đa phƣơng tiện; 

9. Phƣơng hƣớng phát triển: (1) Phát triển lĩnh vực thông tin; (2) Lĩnh vực bƣu chính; (3). 

Lĩnh vực báo chí, xuất bản(4) Lĩnh vực viễn thong; (5) Lĩnh vực phát thanh truyền hình theo 

phƣơng hƣớng nhƣ sau: 

(1) Phát triển lĩnh thông tin với việc từng bƣớc xây dựng hệ thống hạ tầng mạng Internet 

vạn vật (Internet of Things - IOT), kết hợp với các trạm phát sóng không dây và công nghệ trí tuệ 

nhân tạo (AI) làm nền tảng cho mọi hệ thống truyền dẫn; hệ thống đảm bảo kết nối thuận lợi ở 

nội Tỉnh, ngoại Tỉnh, quốc gia và quốc tế; đặc biệt đảm bảo hạ tầng CNTT cho Chính quyền 

điện tử và đô thị, nông thôn thông minh cho các đô thị và dân cƣ nông thôn trên địa bàn Tỉnh. 

Khuyến khích phát triển thị trƣờng cung cấp các phần mềm, giải pháp ứng dụng khoa học - công 

nghệ có tác động trực tiếp tới hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, cảnh 

báo thiên tai và an ninh quốc phòng.  

(2) Lĩnh vực bƣu chính phát triển theo hƣớng thƣơng mại điện tử hóa (E-Post); là các 

hoạt động kinh doanh điện tử đƣợc ứng dụng trong bƣu chính, gồm 4 lĩnh vực chính: Quản lý 

mối quan hệ khách hàng (customer relationship management); thƣơng mại điện tử (electronic 

commerce); quản lý kênh cung ứng (supply chain management) và quản lý nguồn nhân lực 

doanh nghiệp (enterprise resource planing)…với hình thái bƣu cục điện tử (E-Post office); 
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Thanh toán hóa đơn điện tử (E-Paybill); Tem điện tử (E-stamp); Dịch vụ trọn gói (E-fulfillment); 

Dịch vụ thu mua trực tuyến (E-Procurement)…kết hợp với việc nâng cấp mạng lƣới bƣu cục, 

đầu tƣ các thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác và cung cấp dịch vụ. 

Chuyển đổi mô hình kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống điểm phục vụ. 

(3). Lĩnh vực báo chí, xuất bản phát triển theo hƣớng chuyển đổi số; không chỉ đóng vai 

trò là nguồn thông tin phản ánh mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà báo chí trong thời kỳ mới phải 

là “bộ lọc” thông tin, kiến giải những vấn đề mang tính bản chất từ hiện tƣợng xã hội để bảo đảm 

thực hiện tốt sứ mạng của nền báo chí cách mạng và phát triển theo hƣớng hiện đại. Sự dịch 

chuyển phƣơng thức tiếp cận thông tin của ngƣời đọc, nghe, xem từ bị động sang chủ động và 

công nghệ định hƣớng, dẫn dắt (gợi ý) ngƣời dùng diễn ra nhanh chóng là xu thế chủ đạo; 

Xuất bản phát triển theo hƣớng điện tử hóa với sản xuất sản phẩm điện tử thay thế dần 

xuất bản phẩm truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động xuất bản, ƣu tiên 

những hình thức kinh doanh, phát hành sách trực tuyến qua mạng internet...Xuất bản điện tử kết 

hợp với sự phát triển mạnh của  thiết bị điện tử cá nhân nhƣ các thiết bị thông minh, máy tính 

bảng, máy đọc sách điện tử (Kindle),… Tạo điều kiện cho xuất bản, phát hành sách trên không 

gian mạng và thiết bị kỹ thuật số sẽ trở thành một xu hƣớng phổ biến có sức lan truyền mạnh mẽ. 

(4) Lĩnh vực viễn thông phát triển theo hƣớng chuyển đổi số với việc ƣu tiên đầu tƣ xây 

dựng hạ tầng viễn thông (5G, Internet vạn vật, Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa quy 

trình, Điện toán đám mây và An ninh mạng là 7 xu hƣớng chính sẽ tác động tới việc định hình 

ngành viễn thông số); phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội; cải cách hành 

chính, chống thiên tai, an ninh - quốc phòng. Xây dựng và phát triển mô hình “xã hội số” với 

chính quyền số, cộng đồng doanh nghiệp số, công dân số, nền kinh tế số và đô thị, nông thôn 

thông minh.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa, đặc biệt đẩy mạnh sử dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) phục 

vụ quy hoạch nông, lâm nghiệp, quản lý rừng, lƣu trữ tƣ liệu địa chất, đo đạc bản đồ, địa chính, 

quản lý cơ sở hạ tầng. Xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất và kinh doanh nông, lâm, 

ngƣ nghiệp: theo dõi dự báo dịch hại trên cây trồng, thông tin giá cả thị trƣờng nông sản trên toàn 

Tỉnh, trong nƣớc và ngoài nƣớc.  

Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thông minh và giá trị gia tăng nhƣ khám bệnh từ xa, học 

từ xa, tòa nhà thông minh, nhà thông minh, các dịch vụ tài chính điện tử tích hợp (thẻ thông 

minh, thẻ tích điểm đa năng.); Phát triển Khu CNTT tập trung của Tỉnh trở thành hợp phần 

không thể thiếu trong khu công nghiệp công nghệ cao và trung tâm đào tạo, chuyển giao công 

nghệ cao của Tỉnh, đồng thời liên kết với chuỗi công nghiệp CNTT quốc gia và kết nối kinh tế 

số quốc gia. 

Phát triển nguồn nhân lực và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và truyền thông; Chú trọng thu hút nguồn nhân lực trình độ cao về CNTT, bảo 

đảm chế độ, chính sách đãi ngộ để duy trì lực lƣợng làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT. Đào tạo 

bổ xung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có khả năng làm chủ công nghệ, vận hành hiệu 

quả các hệ thống thông tin quan trọng của Tỉnh; đào tào đội ngũ ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng của Tỉnh đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. 

Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp mẫu trong việc ứng dụng KHCN, 
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CNTT; hỗ trợ ngƣời dân, đặc biệt là ngƣời dân ở khu vực nông thôn dễ dàng tiếp cận công nghệ 

thông tin để từ đó có thể phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

(5) Lĩnh vực phát thanh truyền hình cũng phát triển theo hƣớng chuyển đổi số; hội tụ 

công nghệ, đa phƣơng tiện, đa dịch vụ, có sự kết hợp phát thanh truyền hình số với một số công 

nghệ viễn thông khác nhƣ 4G/5G/6G để tạo ra đa dạng sản phẩm; tích hợp giữa phát 

thanh truyền thống và phát thanh trên các hạ tầng thiết bị mới nhƣ mạng Internet, điện thoại 

thông minh; phục vụ nhu cầu có thể di động đƣợc; có thể tƣơng tác đƣợc với công chúng trên cơ 

sở nâng cao chất lƣợng thông tin địa phƣơng; Khuyến khích kết hợp báo trực tuyến với báo in 

với phát thanh, truyền hình trực tuyến để gia tăng thêm giá trị báo chí truyền thống, giúp công 

chúng có thể tiếp cận thông tin bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu miễn là có kết nối Internet.  

Phát triển phát thanh, truyền hình đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền theo định 

hƣớng của Đảng, Nhà nƣớc và phù hợp xu thế phát triển khoa học, công nghệ tiến tiến. Hệ thống 

phát thanh - truyền hình đổi mới theo hƣớng chuyên nghiệp, hiện đại. Hạ tầng truyền dẫn, phát 

sóng và dịch vụ phát thanh truyền hình đƣợc tổ chức theo truyền dẫn, phát sóng đa phƣơng tiện, 

đa lĩnh vực, đa sản phẩm; Phấn đấu tăng thời lƣợng phát sóng chƣơng trình phát thanh, truyền 

hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của Tỉnh, đảm đảo đến năm 

2030 thời lƣợng chƣơng trình tự sản xuất đạt 75% thời lƣợng phát sóng; tỷ lệ khai thác các nội 

dung từ kênh chƣơng trình truyền hình nƣớc ngoài tập trung vào thời sự quốc tế, khoa học, kỹ 

thuật, thể thao, giải trí không vƣợt quá 25% thời lƣợng phát sóng; trên 20% số hộ gia đình sử 

dụng dịch vụ truyền hình trả tiền. 

2.4. Các Ngành, Lĩnh vực Xã hội: 

2.4.1. Ngành Giáo dục Đào tạo: 

2.4.1.a. Quan điểm phát triển: Quan điểm phát triển ngành giáo dục đào tạo Nam Định 

phù hợp với dự thảo “Chiến lƣợc phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045”. và “Chiến lƣợc phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045_đã đƣợc phê duyệt bởi Quyết định số 2239/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của 

Thủ tƣớng chính phủ; cụ thể nhƣ sau. 

1. Phát triển giáo dục phổ thông theo hƣớng nâng cao dân trí, vừa trang bị kiến thức vừa 

phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất con ngƣời, trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao ý thức tự học của mọi tầng lớp nhân dân; rà soát, quy hoạch lại mạng lƣới các cơ sở 

giáo dục, đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 

mới; nâng cao chất lƣợng giáo dục và tăng cƣờng các điều kiện đảm bảo cho giáo dục và đào tạo 

(vốn; cơ sở vật chất; khoa học công nghệ kỹ thuật; chế độ chính sách); 

2. Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hƣớng thích ứng với nhu cầu của thị trƣờng lao 

động; sự chấp nhận của thị trƣờng lao động là thƣớc đo của hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; Bảo 

đảm sự bình đẳng trong giáo dục nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn với kiểm soát chất lƣợng của cơ quan quản lý nhà 

nƣớc và sự giám sát của xã hội; Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ 

chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài tham gia đầu tƣ và hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

Chú trọng đào tạo thƣờng xuyên, đào tạo cập nhật, đào tạo lại và đào tạo tại các tổ chức, doanh 

nghiệp để phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội nhằm duy trì việc làm bền vững cho 

ngƣời lao động; Đặc biệt là quan tâm đến việc đào tạo lại và sát hạch cấp chứng chỉ cho lao động 

https://laodong.vn/xa-hoi/quyet-dinh-bai-bo-quy-dinh-ve-to-chuc-lien-hoan-phat-thanh-truyen-hinh-982370.ldo
http://nguoilambao.vn/hay-de-phat-thanh-la-chinh-phat-thanh-n5740.html
http://nguoilambao.vn/hay-de-phat-thanh-la-chinh-phat-thanh-n5740.html
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có tay nghề đƣợc đào tạo dạng “cha truyền con nối”, nhằm tăng cƣờng lực lƣợng lao động có 

chứng chỉ tại địa phƣơng. Có chính sách đầu tƣ phát triển giáo dục nghề nghiệp đối với các vùng 

và các đối tƣợng chính sách, tạo cơ hội ngƣời lao động học nghề, lập nghiệp, góp phần cải thiện 

cuộc sống, thực hiện công bằng xã hội và phát triển chung của Tỉnh;  

3. Phát triển giáo dục đào tạo Nam Định theo hƣớng kế thừa những thành tựu đã đạt đƣợc 

và đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh về số lƣợng, chất lƣợng và hiệu quả; phát triển hệ thống 

giáo dục với nhiều phƣơng thức, trong đó hƣớng tới đào tạo chất lƣợng cao, liên cấp, có hàm 

lƣợng ứng dụng công nghệ cao, thực hành cao, tiệm cận với yêu cầu quốc gia và quốc tế trên cơ 

sở: (1) Tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục 

chất lƣợng cao; (2) Quy hoạch hợp lý mạng lƣới cơ sở giáo dục chất lƣợng cao (3) Tăng cƣờng 

gắn kết giáo dục chất lƣợng cao với thị trƣờng lao động và việc làm bền vững; (4) Đẩy mạnh 

tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo gắn kết trách nhiệm, giải trình, cơ chế đánh giá độc 

lập, sự kiểm soát của nhà nƣớc, giám sát của xã hội; (5) Chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất 

lƣợng trong hệ thống giáo dục chất lƣợng cao với việc phát triển hệ thống đảm bảo chất lƣợng, 

đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng chất lƣợng cao; (6) hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, 

nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về giáo dục chất lƣợng cao; thúc đẩy xã 

hội hóa giáo dục đào tạo; 

4. Phát triển giáo dục, đào tạo Nam Định theo hƣớng chuyển đổi số, nhằm từng bƣớc đạt 

đƣợc nền giáo dục thông minh; với đa dạng hóa hình thức học tập nhƣ trực tuyến, từ xa, Elening 

và đa phƣơng tiện hóa học tập; trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống và trang bị thêm cơ sở vật chất 

công nghệ cho các trƣờng từ giáo dục mầm non, THCS, THPT đến giáo dục nghề nghiệp; Sắp 

xếp lại chƣơng trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên cho phù hợp với các loại hình giáo dục đào 

tạo theo công nghệ thông minh; Gắn giáo dục đào tạo với thực tiễn phát triển xã hội, nhằm gia 

tăng thêm kiến thức thực tiễn cho ngƣời học. 

2.4.1.b. Mục tiêu phát triển: 

1. Mục tiêu phát triển chung là hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất, cải thiện chƣơng trình 

giảng dạy và nâng cao chất lƣợng của đội ngũ giáo viên; từng bƣớc chuyển đổi số và hƣớng theo 

việc xây dựng và phát triển giáo dục Nam Định trở thành một nền giáo dục thông minh (Smart 

Education); trên cơ sở lấy ngƣời học làm trọng tâm, có thể tự định hƣớng tƣ duy (Self-directed), 

có động cơ học và phục vụ xã hội (Motivated), có khả năng tƣơng thích với thực tiễn (Adaptive) 

với nguồn học liệu phong phú (Resource enriched) và việc có áp dụng công nghệ thực tiễn vào 

học tập và giảng dạy (Technology embedded) nhằm phát triển toàn diện về kiến thức, nhân cách 

và nghề nghiệp, làm nền tảng cho sự nghiệp xây dựng dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh; 

Hình thành mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hƣớng mở và linh hoạt, với các 

loại hình cơ sở đa dạng, đủ quy mô, năng lực đào tạo nghề theo hƣớng ứng dụng, thực hành; cải 

thiện chất lƣợng đào tạo, hiệu quả đào tạo, nâng cao năng suất lao động; đáp ứng nhu cầu về 

nhân lực có trình độ tay nghề, kỹ thuật cao của thị trƣờng lao động trong nƣớc và quốc tế, yêu 

cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ; phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong từng thời kỳ. 

2. Mục tiêu cụ thể đến 2030: Đáp ứng đầy đủ số chỗ trong các trƣờng học theo QCVN 

01: 2021 nhƣ: 50 học sinh /1000 dân đối với giáo dục mầm non (MN); 65 học sinh /1000 dân 
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đối với giáo dục tiểu học (TH); 55 học sinh /1000 dân đối với trung học cơ sở (THCS); 40 học 

sinh /1000 dân đối với trung học phổ thông (THPT) và 40 học sinh/1000 dân đối với giáo dục 

nghề nghiệp (GDNN) (theo Phê duyệt Chiến lƣợc phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đƣợc phê duyệt bởi Quyết định số 2239/QĐ-TTg); 

 Phấn đấu đạt 100% số trƣờng học đạt chuẩn quốc gia; trong đó 100% xã có các trƣờng 

học (MN, TH, THCS, THPT) đạt chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia theo 

lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bổ sung đủ số phòng học đạt 1 lớp/1 phòng; không còn phòng 

học tạm, mƣợn, xuống cấp; 100% các trƣờng có phòng học tin học và thiết bị dạy học ngoại ngữ. 

100% các trƣờng có đủ thiết bị dạy học tối thiểu. Bổ sung 30% tổng nhu cầu phòng chức năng 

các trƣờng học và 30% số trƣờng đƣợc trang bị nền tảng số (Digital education platform) 

Đào tạo nâng chuẩn giáo viên đến năm 2030 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP đạt 

100% chỉ tiêu. Phấn đấu đào tạo trên chuẩn đạt trên 100% giáo viên MN, 100% giáo viên TH và 

THCS, 100% giáo viên THPT. Bồi dƣỡng100% cán bộ quản lý, giáo viên theo yêu cầu vị trí 

việc làm; bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. Đảm bảo 70% số 

giáo viên TH, THCS &THPT có năng lực dạy theo hình thức kỹ thuật số (Digital 

teacher/educator); 

Phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) theo hƣớng đổi mới, tạo chuyển biến mạnh về 

số lƣợng, chất lựơng và hiệu quả đào tạo; đảm bảo đào tạo lại và sát hạch cấp chứng chỉ cho 

nguồn lao động trong Tỉnh. Đủ năng lực đào tạo bình quân khoảng 40 ngàn ngƣời/năm (gồm: 

các cơ sở GDNN khoảng 35 ngàn ngƣời/năm và cơ sở tham gia GDNN khoảng 05 ngàn 

ngƣời/năm), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 52% năm 2026 và 56% năm 2030. Trong 

đó: trình độ sơ cấp và dƣới 03 tháng khoảng 60% và 15% ngƣời học trình độ trung cấp trở lên 

thuộc các ngành, nghề trọng điểm. Đầu tƣ, xây dựng phát triển 02 trƣờng cao đẳng chất lƣợng 

cao và 20 ngành, nghề trọng điểm (trong đó, 01 ngành nghề cấp độ quốc tế; 05 ngành nghề cấp 

độ khu vục ASEAN; 14 ngành nghề cấp độ quốc gia) với tổng quy mô đào tạo khoảng 1.200 

ngƣời/năm. 

3. Tầm nhìn đến 2050: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phát triển giáo dục Nam Định 

thành một nền giáo dục thông minh. Hoàn chỉnh quy hoạch mạng lƣới hệ thống giáo dục phổ 

thông và giáo dục nghề nghiệp theo mô hình tiên tiến. Nâng cao chuẩn đầu ra cho hệ thống giao 

dục phổ thông bằng việc ƣu tiên thu hút đầu tƣ cơ sở giáo dục ngoài công lập theo chƣơng trình 

đào tạo liên cấp tiên tiến. Có 01 trƣờng Cao đẳng chất lƣợng cao đáp ứng đủ các tiêu chí khu vực 

ASEAN, với quy mô đào tạo 5.000 ngƣời/năm; Lao động qua đào tạo cả tỉnh đạt 100%, trong 

đó có 30% lao động đƣợc đào tạo chất lƣợng cao. 100% các cơ sở đào tạo đƣợc chuẩn hóa theo 

chuẩn quốc gia trong đó một số tiêu chí tiếp cận trình độ các nƣớc phát triển trên thế giới; Các 

ngành nghề đào tạo: 30% đạt đẳng cấp quốc tế; 70% đạt đẳng cấp ASEAN hoặc các nƣớc tiên 

tiến trên thế giới;  

Tiếp tục liên kết hệ thống giáo dục đào tạo với nhu cầu của thị trƣờng lao động và tiếp tục 

sát hạch cấp chứng chỉ cho lao động truyền thống (Đào tạo kiểu cha truyền con nối, hoặc đào tạo 

thực tế dân gian) để tăng vốn nhân lực và tạo ra nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong Tỉnh, cung 

cấp lực lƣợng lao động đầy đủ cho các ngành, giải quyết các lỗ hổng kỹ năng thông qua đào tạo 

kỹ năng thực tế giúp tăng năng suất lao động, hợp tác giữa các trƣờng địa phƣơng và quốc tế, v.v 

4.4.1.c. Phương hướng phát triển: 
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a). Về quy mô, tính chất, hình thức đào tạo: 

(1). Giáo dục mầm non: Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; có 

trên 100% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đƣợc chăm sóc, giáo dục 

tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ huy động trẻ trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt 

tối thiểu 30%. Đảm bảo 100% trẻ trong trƣờng mầm non đƣợc an toàn và học 2 buổi/ngày. Bảo 

đảm đủ giáo viên, nhân viên theo quy định; 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn, trong đó có 

60% trên chuẩn. Bảo đảm đủ diện tích các phòng học, phòng chức năng theo quy định. Tỷ lệ 

phòng học kiên cố đạt trên 95%; tỷ lệ trƣờng đạt chuẩn quốc gia mức 1 đạt trên 100% mức độ 2 

đạt trên 70%. 

(2) Giáo dục tiểu học: Củng cố, nâng cao chất lƣợng xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 

học mức độ 3 theo hƣớng bền vững. Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh đƣợc 

học 2 buổi/ngày; tối thiểu 90% trẻ khuyết tật đƣợc giáo dục hòa nhập. Bảo đảm đủ giáo viên, 

nhân viên, 100% giáo viên tiểu học đạt chuẩn và 50% trên chuẩn. Có đủ diện tích trƣờng, lớp, 

phòng chức năng theo quy định. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; tỷ lệ trƣờng đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 1 đạt 100%, mức độ 2, đạt trên 70%. 

(3) Giáo dục THCS: 100% xã, phƣờng đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Học sinh 

hoàn thành chƣơng trình tiểu học vào THCS đạt 100%. Bảo đảm đủ giáo viên, nhân viên theo 

quy định; 100% giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn, trong đó 50% trên chuẩn. Bảo đảm đủ diện 

tích đất trƣờng học, tỷ lệ 01 phòng học/01 lớp; có đủ các phòng chức năng theo quy định. Tỷ lệ 

phòng học kiên cố đạt 100%; có 100% trƣờng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

(4) Giáo dục THPT: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; Bảo đảm đủ đội ngũ giáo viên, 

nhân viên theo quy định đạt chuẩn 100%; Trên 50% giáo viên trung học phổ thông đạt trên 

chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định hiện hành. Bảo đảm đủ diện tích đất trƣờng học, tỷ lệ 01 

phòng học/01 lớp; có đủ các phòng chức năng, phòng hành chính quản trị theo quy định. Tỷ lệ 

phòng học kiên cố trƣờng công lập đạt 100%. 

(5) Giáo dục thƣờng xuyên: Tổ chức thực hiện các chƣơng trình giáo dục theo Thông tƣ 

10/2021/TT-BGDDT, đào tạo thu hút trên 10% học sinh tốt nghiệp THCS vào học chƣơng trình 

GDTX cấp THPT; triển khai có hiệu quả mô hình học viên vừa học chƣơng trình GDTX cấp 

THPT vừa học nghề. Củng cố và nâng cao chất lƣợng hoạt động của các trung tâm học tập cộng 

đồng tại các xã, phƣờng, thị trấn. 

(6) Về giáo dục nghề nghiệp: Phát triển GDNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, thích ứng với những biến đổi nhanh 

chóng của thị trƣờng lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Trong thời gian tới, song song với quá trình phát triển kinh tế theo hƣớng công nghiệp của Tỉnh, 

cơ cấu lao động của Tỉnh sẽ có bƣớc chuyển biến mạnh mẽ từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy 

sản sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng và du lịch. Quy hoạch phát triển quy mô 

đào tạo GDNN trong thời gian tới: (1) Theo ngành, lĩnh vực Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp 35%; 

Công nghiệp - xây dựng 40%; Thƣơng mại - Dịch vụ 25%; (2) Theo cấp trình độ: 7% cao đẳng; 

29% trung cấp và 64% sơ cấp; (3) Theo các tiêu chí chất lƣợng cao đạt khoảng 10%; (4) Đầu tƣ, 

nâng cấp ít nhất 01 cơ sở đào tạo ngành y tế trình độ cao đẳng để đáp ứng nhu cầu xã hội, phù 

hợp với quy định của nhà nƣớc đối với ngành này. Mạng lƣới có khoảng 30% cơ sở tƣ thục và 

cơ sở có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; 100% cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện tự chủ.Vì 
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vậy nhu cầu cần phải đào tạo, trang bị kỹ năng nghề ở nhiều trình độ khác nhau cho lực lƣợng 

lao động chuyển đổi này. Dự kiến thu hút khoảng 40% học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học 

chuyển hƣớng học nghề hoặc vừa học vừa làm. 

Bảng  2.40: dự báo Quy mô học sinh trong độ tuổi đi học đến 2030 và 2050 
STT Tên độ tuổi bậc học Hiện trạng 2021 Năm 2030 Năm 2050 

I Quy mô dân số (ngƣời) 1.980.333 2.098.271 2.660.134 

II Giáo dục đào tạo (HS,HV,SV) 453.114 483.170 604.270 

1 Số trẻ độ tuổi giáo dục mầm non  (trẻ) 113.979 119.880 147.970 

2 Số HS độ tuổi giáo dục tiểu học  (HS) 164.824 172.490 209.020 

3 Số HS độ tuổi Giáo dục THCS (HS) 113.891 120.380 151.290 

4 Số HS độ tuổi Giáo dục THPT (HS) 53.659 58.380 80.860 

5 Số HV độ tuổi GDTX (HV) 6.761 12.040 15.130 

III Giáo dục nghề nghiệp 35.200 46.500 54.000 

1 Số SV hệ Cao đẳng (SV) 604 2.230 2.600 

2 Số HV hệ Trung cấp (HV) 5.902 7.760 9.900 

3 Số HV Sơ cấp và dƣới 3 tháng (HV) 28.694 36.510 41.500 

 Tổng số 488.314 529.670 658.270 

Ghi chú: Tính toán sĩ số học sinh/lớp đối với Các lớp mầm non (25HS/lớp), Tiểu học, (35hs/lớp) THCS (40Hs/lớp), 

THPT (40Hs/lớp) ; GDTX (45/Hs/lớp) TT 10/2021/TT-BGDĐT  

b). Về phát triển mạng lưới, quy mô của các cơ sở giáo dục: 

Tính toán, rà soát, sắp xếp lại mạng lƣới các cơ sở giáo dục công lập theo hƣớng mỗi xã, 

phƣờng, thị trấn có ít nhất 1 trƣờng mầm non, 1 trƣờng tiểu học, 1 trƣờng THCS; không thành 

lập mới các cơ sở công lập; sắp xếp giảm các điểm trƣờng lẻ để đảm bảo cho trẻ đƣợc chăm sóc, 

giáo dục ở các điểm trƣờng tập trung, điểm trƣờng trung tâm; 

Phát triển mạng lƣới các trƣờng mầm non, tiểu học, THCS, THPT đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân theo hƣớng khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập trƣờng ngoài công lập ở khu tập trung 

đông dân cƣ (các khu công nghiệp, khu đô thị mới…); 

Duy trì, phát huy vai trò của các trung tâm GDNN-GDTX nhằm hỗ trợ phân luồng học 

sinh sau tốt nghiệp THCS và đáp ứng nhu cầu học tập thƣờng xuyên của ngƣời dân trên địa bàn; 

Phát triển mạng lƣới cơ sở GDNN tỉnh Nam Định theo từng giai đoạn, đảm bảo đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động; phù hợp với quy hoạch 

phát triển nhân lực và chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành và 

phát huy hiệu quả của các cơ sở dạy nghề hiện có; 

- Phát triển rộng khắp cả tỉnh, đa dạng các hình thức đào tạo; tạo điều kiện cho ngƣời lao 

động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi 

đất canh tác, lao động là ngƣời thuộc diện hƣởng chính sách ngƣời có công với cách mạng và 

ngƣời tàn tật học nghề, lập nghiệp... 

Bảng 2.41: Dự báo số lượng trường, lớp và học sinh ngành giáo dục và đào tạo Tỉnh Nam Định 

TT Bậc học 
Hiện trạng 2020 Đến 2030 Tầm nhìn 2050 

Số lớp Số trƣờng Số lớp Số trƣờng Số lớp Số trƣờng 

1 Giáo dục mầm non 3.881 233 4.800 251 5.920 296 

2 Giáo dục tiểu học 4.822 227 4.930 230 5.980 299 

3 Giáo dục THCS 2.973 226 3.010 230 3.790 253 

4 Giáo dục THPT 1.386 57 1.460 57 2.030 68 

5 Giáo dục thƣờng xuyên 150 9 268 9 336 12 

6 Giáo dục nghề nghiệp 455 26 450 30 520 45 
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 Tổng số 13.667 778 14.918 807 18.576 972 
Ghi chú: Tính toán với sĩ số học sinh/lớp đối với Các lớp mầm non (30HS/lớp), Tiểu học, (35hs/lớp) THCS (40Hs/lớp), THPT (45Hs/lớp), 

GDTX và dạy nghề (45/hs/lớp) 

c). Về phát triển đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên 

Đối với giáo dục đào tạo:  

(1) Đảm bảo trình độ giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tƣơng đối 

đồng đều giữa khu vực đô thị và nông thôn. 

(2) Tiếp tục đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên về kỹ năng, chuyên môn đáp ứng yêu 

cầu đổi mới chƣơng trình sách giáo khoa; bồi dƣỡng 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo 

khung tham chiếu châu Âu trong tất cả các cấp, bậc học. 

(3) Đảm bảo đội ngũ giáo viên về số lƣợng, cơ cấu bộ môn cũng nhƣ điều kiện đạt chuẩn 

về trình độ theo quy định. 

Đối với giáo dục nghề nghiệp: (1) Phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lƣợng, có phẩm 

chất đạo đức và lƣơng tâm nghề nghiệp; đạt tiêu chuẩn trình độ đào tạo về lý thuyết, thực hành, 

nghiệp vụ sƣ phạm dạy nghề; có trình độ tin học, ngoại ngữ để áp dụng vào giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học. Ngoài ra, cần thực hiện chế độ định kỳ bồi dƣỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ sƣ phạm cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. 

(2) Giảng viên phải thành thạo kỹ năng nghề, kỹ năng thực hành, có trình độ ngoại ngữ 

đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập trong các chƣơng trình hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa 

học, có trình độ kỹ thuật theo chuyên ngành và kỹ năng công nghệ thông tin vƣợt trội, sẵn sàng 

chuyển giao công nghệ, kỹ thuật. 

(3) Về kinh nghiệm thực tiễn, giảng viên có khả năng nắm bắt kịp thời và sâu rộng những 

đòi hỏi của thị trƣờng lao động, có nhiều trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp và nơi tuyển 

dụng lao động. 

(4) Đẩy mạnh việc huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sƣ, ngƣời 

lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia hoạt động 

đào tạo lao động. 

Bảng 2.42: Dự báo nhu cầu số lượng đội ngũ giáo viên 

TT Bậc học 

Hiện trạng 2020 Đến Năm 2030 Tầm nhìn 2050 

Tỷ lệ 

GV/lớp 

Tổng số 

GV 

Tỷ lệ 

GV/lớp 

Tổng số 

GV 

Tỷ lệ 

GV/lớp 

Tổng số 

GV 

I Tổng 26.803 28.390 35.450 

II Giáo dục phổ thông 1,8 25.401 1,9 26.440 1,9 33.130 

1 Mầm non 1,90 9.671 2,0 9.600 2,0 11.840 

2 Tiểu học 1,41 6.778 1,5 7.400 1,5 8.970 

3 THCS 1,94 5.779 1,9 5.720 1,9 7.210 

4 THPT 2,19 3.041 2,25 3.290 2,25 4.570 

5 Trung tâm GDTX 1,8 132 1,6 430 1,6 540 

III Giáo dục dạy nghề  1.402 25HV/GV 1.950 25HV/GV 2.320 

1 Cao đẳng - 862 25HV/GV 900 25HV/GV 950 

2 Trung cấp - 423 25HV/GV 910 25HV/GV 1.150 

3 Sơ cấp và dƣới 3 tháng - 117 25HV/GV 140 25HV/GV 220 
Ghi chú: Tính toán tỉ lệ giáo viên/ học sinhđối với Các lớp mầm non, Tiểu học, THCS và, THPTlà  20Hs/1GV; GDTX và dạy nghề là 

25HS/1GV. (Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo) 

d). Về phát triển đổi mới chương trình, hình thức giảng dạỵ 
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Đƣa vào sử dụng rộng rãi các chƣơng trình, nội dung giáo dục và đào tạo tiên tiến, hiện 

đại phù hợp với yêu cầu. Hƣớng tới giáo dục và đào tạo Nam Định đạt trình độ tiên tiến, đƣợc 

hiện đại hoá ở cấp quốc gia, một số mặt tiếp cận và hội nhập trình độ các nƣớc tiên tiến trong khu 

vực. 

Tăng cƣờng chuyển biến hình thức học và dạy theo hƣớng sử dụng các công nghệ hiện 

đại làm nền tảng để hình thành mô hình giáo dục thông minh; là phức hợp của 4 thành tố: (1) Kĩ 

năng (4C); (2) phát triển năng lực (CBE); (3) tiếp cận đầu ra (OBE); (4) giá trị nhân cách, kĩ 

năng, kiến thức (VSK). Giáo dục thông minh (Smart Education) là “sự tích hợp toàn diện công 

nghệ, khả năng tiếp cận và kết nối mọi thứ qua Internet bất cứ lúc nào và ở đâu” cần phải thực 

hiện đồng bộ, toàn diện mọi mặt tƣơng tác với nhau, bao gồm: Lớp học thông minh (Smart 

Classroom-SmCl); Môi trƣờng thông minh (Smart Environment-SmE); Ngƣời dạy thông minh 

(Smart Teacher-SmT); Khuôn viên thông minh (Smart Campus -SmC); Nhà trƣờng thông minh 

(Smart Scool-UmS).  

Nói khác đi muốn thực hiện mô hình này cần phải có các điều kiện tiên quyết nhƣ: (1) 

Nền tảng kỹ thuật số cho đào tạo (Digital education platform); (2) Ngƣời học kỹ thuật số (Digital 

learner); (3) Ngƣời dạy kỹ thuật số (Digital teacher/educator); (4) Học liệu kỹ thuật số (Digital 

learning resources) và (4) Môi trƣờng học tập kỹ thuật số (Digital learning environment); 

 Trong đó cần lƣu ý đến sự tƣơng thích có thể bất cập khi tiếp cận công nghệ mới, nên cần 

chuyển đổi từng bƣớc từ cách dạy học truyền thống với việc với mô hình dạy học mới theo 

hƣớng có thể trộn lẫn các hình thái với nhau (Blended learning). Trong thời gian tới, công nghệ 

trong giáo dục mới sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho giáo dục phát triển cả về chất và lƣợng theo 

những xu hƣớng tăng đàn tính tƣơng tác giữa cá nhân với tổ chức đào tạo bằng các nội dung mở, 

linh hoạt; Tăng cơ hội, lịch trình, thời gian, không gian học tập mở,  lớp học/môi trƣờng học tập 

ảo; Tạo chuỗi giá trị và gắn kết cao giữa cộng đồng ngƣời học với đơn vị đào tạo (kể cả trƣờng 

hợp sau khi tốt nghiệp), đơn vị tuyển dụng; Tạo dựng chuỗi liên kết, hệ sinh thái giáo dục đổi 

mới và sáng tạo. 

2.4.2. Ngành Y Tế: 

2.4.2.1. Quan điểm phát triển: 

Quan điểm phát triển ngành Y tế Nam Định phù hợp với dự thảo “Chiến lƣợc phát triển 

Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Chiến lƣợc quốc gia về chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 đã đƣợc phê duyệt 

bởi Quyết định số 132/2013/QĐ-TTg; nhiệm vụ quy hoạch mạng lƣới y tế giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2045 đã đƣợc phê duyệt bởi Quyết định số 648/2020/QĐ-TTg của Thủ tƣớng 

chính phủ; cụ thể quan điểm phát triển nhƣ sau: 

1. Phát triển ngành y tế của Tỉnh Nam Định theo hƣớng toàn diện, đồng bộ, hiện đại và 

bền vững, đảm bảo tính công bằng - hiệu quả - phát triển; trong đó vừa phát triển y tế phổ cập, 

vừa phát triển y tế chuyên sâu trên cơ sở phát triển mạng lƣới y tế từ tuyến Tỉnh tới tuyến xã; duy 

trì tính hệ thống, tính liên tục trong hoạt động chuyên môn của từng tuyến, giữa các tuyến và kết 

nối chặt chẽ với tuyến Trung ƣơng (TW); nhằm tăng cƣờng hoạt động chỉ đạo tuyến, hƣớng dẫn 

hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật; thực hiện các đề án chuyên sâu của ngành Y tế; bảo 

đảm cho mọi ngƣời dân ngày càng đƣợc tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, có chất lƣợng ngay tại 
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nơi sinh sống, đồng thời có thể tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao, hiện đại khi có nhu cầu. 

2. Phát triển Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hƣớng ngoài việc củng cố và hoàn 

thiện mạng lƣới Y tế toàn Tỉnh, nâng cao năng lực của bệnh viện tuyến huyện và tuyến Tỉnh và 

khu vực; còn đặc biệt quan tâm đến hoạt động Y tế công cộng (YTCC) nhằm tăng cƣờng công 

tác kiểm soát dịch bệnh, thuốc và an toàn thực phẩm; phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh, bảo 

vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện bao phủ BHYT toàn dân nhằm giảm bớt 

gánh nặng về già hóa dân số và các bệnh không lây nhiễm; quan tâm đến việc đầu tƣ nâng cấp 

cho hệ thống y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là tuyến xã, kết hợp với việc triển khai mô hình bác sĩ gia 

đình, Y tế từ xa, Y tế di động… phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo mọi 

ngƣời dân đều tiếp cận dễ dàng với dịch vụ y tế có chất lƣợng và phòng chống hiệu quả dịch 

bệnh dựa vào y tế cơ sở. 

3. Phát triển Y tế gắn với việc đẩy mạng chuyển đổi số (digital health), xây dựng và từng 

bƣớc hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số, ứng 

dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và phát triển các nền tảng công nghệ cho lĩnh vực y tế 

nhƣ hỗ trợ tƣ vấn, KCB từ xa, quản trị y tế thông minh…vv. Nâng cao tính hiện đại của phƣơng 

tiện thiết bị chuyên môn; các kỹ thuật, phƣơng pháp khám chữa bệnh; y đức và tay nghề của đội 

ngũ y bác sĩ; kiểm soát tốt thị trƣờng sản xuất, cung ứng thuốc, thiết bị và các dịch vụ y tế; nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân; 

4. Phát triển hệ thống y tế theo hƣớng có những chính sách khuyến khích tăng cƣờng xã 

hội hóa ngành y tế nhằm thu hút các nguồn lực xã hội đầu tƣ Y tế, trong đó đảm bảo y tế Nhà 

nƣớc đóng vai trò chủ đạo, song song với phát triển y tế tƣ nhân; Y tế dự phòng chủ động; nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ y tế; kết hợp y tế phổ cập với y tế chuyên sâu, y học hiện đại với y học cổ 

truyền. Có hệ thống quản lý (pháp luật) về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tăng cƣờng thanh tra, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; Phát triển hệ thống y tế gắn liền với nâng cao chất lƣợng 

dân số, đảm bảo an sinh xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. 

2.4.2.2. Mục tiêu phát triển: 

1. Mục tiêu phát triển chung là hoàn chỉnh và hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, phƣơng tiện 

kỹ thuật, thể thức và chất lƣợng khám - phòng bệnh - chữa bệnh; nâng cao chất lƣợng, vai trò và 

trách nhiệm của đội ngũ Y Bác sĩ; từng bƣớc chuyển đổi số theo hƣớng xây dựng và phát triển 

ngành y tế Tỉnh Nam Định trở thành một nền Y tế thông minh (Smart health), trên cơ sở lấy 

ngƣời bệnh và cộng đồng làm trọng tâm; nhằm phát triển toàn diện, đồng bộ, hiện đại và bền 

vững ngành y tế; phục vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong Tỉnh. 

2. Mục tiêu đến 2030: Tiếp tục đầu tƣ nâng cao năng lực của hệ thống bệnh viện các tuyến từ 

Tỉnh cho đến cơ sở; đáp ứng năng lực 32 giƣờng/ vạn dân; giƣờng bệnh dân lập đạt 15%; hoàn 

chỉnh hệ thống y tế công cộng gắn với trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và mạng lƣới y tế cơ 

sở; Đẩy mạnh thu hút nhân lực y tế, đảm bảo số bác sĩ/10.000 dân đạt 12 ngƣời; đảm bảo có trên 

80 % số trạm y tế xã/phƣờng/thị trấn có bác sĩ làm việc. 

2. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các bệnh viện, ƣu tiên đầu tƣ trang thiết bị y tế hiện 

đại, tiên tiến ở các bệnh viện tuyến Tỉnh dẫn đầu các tỉnh vùng Nam đồng bằng Sông Hồng. 

Chuyển đổi số hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế công cộng theo hƣớng thông minh 

(digital health); đặc biệt là xây dựng nền tảng số cho các  bệnh viện tuyến Tỉnh; đảm bảo 100% 
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các bệnh viện tuyến Tỉnh có khu vực khám chữa bệnh từ xa (telemedicine); trung tâm kiểm soát 

bệnh tật (CDC) Tỉnh và các trạm y tế cơ sở có bộ phận Y tế di động (m-Health); Đổi mới hệ 

thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế theo hƣớng số hóa (e-health); Nâng cao chất lƣợng khám, 

chữa bệnh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế trong việc chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức 

khỏe của ngƣời dân ở bệnh viện các tuyến. 

3. Nâng cao năng lực mạng lƣới Y tế công cộng trên cơ sở gắn kết từ CDC với Y tế cơ sở, có đủ 

khả năng giám sát, phát hiện và kiểm soát dịch bệnh và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban 

đầu; tăng cƣờng công tác quản lý an toàn thuốc và vệ sinh thực phẩm; đẩy nhanh độ bao phủ bảo 

hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2030, đáp ứng bao phủ đến 95% dân số. 

3.Tầm nhìn đến 2050: Tiếp tục xây dựng, nâng cấp, đổi mới và hoàn thiện phát triển Y tế Nam 

Định thành một nền Y tế công bằng - hiệu quả - phát triển và thông minh trên nền tảng công 

nghệ số và trang thiết bị hiện đại. Hoàn chỉnh và vận hành hiệu quả mạng lƣới Y tế các tuyến từ 

Tỉnh đến cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa y tế khám chữa bệnh với y tế công cộng đảm bảo kiểm 

soát tốt dịch bệnh, an toàn thuốc và vệ sinh thực phẩm; phấn đấu đến 2050 toàn Tỉnh đạt 40 

giƣờng/vạn dân; 15 Bác sĩ/Vạn dân; hệ thống Y tế đƣợc tổ chức và vận hành theo mô hình tiên 

tiến, gia tăng việc khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh lƣu động, giảm nhẹ phiền hà cho 

ngƣời bệnh. Bao phủ 100% bảo hiểm Y tế nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân trong quá 

trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

2.4.2.3. Định hướng phát triển: 

2.4.2.3.a. Phát triển mạng lưới Y tế: 

a). Phát triển quy mô mạng lưới: (1) Tuyến Tỉnh: Phát triển hệ thống bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa có quy mô năng lực đáp ứng chỉ tiêu 14 giƣờng bệnh/vạn dân đến 2030 và 21 

giƣờng bệnh/vạn dân đến 2050. Giữa nguyên trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC hiện có, thực 

hiện các chức năng chuyên ngành về Y tế công cộng, kiểm soát dịch bệnh, bệnh tật cộng đồng, 

an toàn thuốc, thực phẩm và vệ sinh môi trƣờng 

(2) Tuyến huyện: Phát triển hệ thống Y tế huyện bao gồm: Bệnh viện đa khoa Huyện và 

các phòng chức năng của Y tế công cộng; Bệnh viện tuyến huyện cần đáp ứng số giƣờng là 18 

giƣờng bệnh/vạn dân đến 2030 và 24 giƣờng bệnh/vạn dân đến 2050. 

(3) Tuyến xã: Phát triển các trạm y tế xã theo hƣớng gắn với đội bác sĩ gia đình, đội y tế di 

động và kết nối với Y tế từ xa tại các bệnh viện tuyến tỉnh hoặc khu vực; đối với các xã có dân 

cƣ đông hoặc địa bàn xã rộng: đối với những xã có số dân phục vụ >10.000 ngƣời hoặc khoảng 

cách từ điểm xa nhất đến trạm y tế xã (bao gồm cả trạm y tế quân dân y) mất hơn 30 phút đi bộ 

thì cần phải thành lập trạm và đƣợc bổ sung thêm nhân lực y tế để tăng cƣờng khả năng tiếp cận 

dịch vụ y tế của ngƣời dân 

Bảng 2.43: Thống kê quy mô giường bệnh và số lượng YBS theo tăng trưởng dân số 

STT Tên tuyến 

Hiện trạng 2021 Đến 2030 Đến 2050 

Định mức 

/vạn dân 

Số 

yêu cầu 

Định mức 

/vạn dân 

Số 

yêu cầu 

Định mức 

/vạn dân 

Số 

yêu cầu 

I Quy mô dân số 1.980.333 2.098.271 2.660.134 

II Giƣờng bệnh các tuyến 28,73 5.689 32 6.720 40 10.640 

1 - Tuyến Tỉnh  12,92 2.559 14 2.940 18 4.790 

2 - Tuyến huyện 13,94 2.760 18 2.930 22 4.350 
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3 - Y tế  ngoài công lập 12% 370 14% 850 15% 1.500 

III Số lƣợng Y Bác sĩ 8,02 1.327 12 2.520 15 3.990 

1 - Tuyến Tỉnh 2,3 456 4 840 5 1.330 

2 - Tuyến huyện 2,48 492 4,5 950 6 1.600 

3 - Tuyến xã 1,91 379 3,5 730 4 1.060 
Ghi chú: Số giường bệnh nêu ở trên là giường nội trú trong bệnh viện; không tính giường cấp cứu, giường ở khu vực cận lâm sàng hoặc 

giường tạm kê; Số giường trên bao gồm cả công lập và dân lập 

b). Bố trí không gian mạng lưới y tế: (1). Nguyên tắc bố trí: Quy mô bệnh viện đa khoa 

tuyến Tỉnh tăng lên 1.000 giƣờng bệnh trong giai đoạn 2021-2030, phấn đấu tăng lên 1.500 

giƣờng bệnh tầm nhìn 2050; Do đặc thù về quỹ đất và phân bố dân cƣ ở Nam Định, các bệnh 

viện chuyên khoa tuyến tỉnh nên giới hạn quy mô giƣờng bệnh trên /1 cơ sở khám chữa bệnh 

đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu xây dựng, nếu vƣợt quy mô số giƣờng bệnh trên thì sẽ mở rộng tại vị 

trí (cơ sở) khác; Có thể mở rộng quy mô giƣờng bệnh tại các bệnh viện hiện có nếu chƣa đủ khả 

năng tiếp nhận bệnh nhân và quỹ đất; 

Điều chỉnh, sắp xếp các bệnh viện, bảo đảm mọi ngƣời dân đƣợc tiếp cận thuận lợi về 

mặt địa lý. Bố trí các bệnh viện tuyến Tỉnh cần phù hợp với việc di chuyển bệnh nhân từ tuyến 

dƣới lên và thuận lợi cho việc khám chữa bệnh. 

Đối với những Huyện có khoảng cách từ bệnh viện huyện đến bệnh viện Tỉnh (cả công 

lập và ngoài công lập) có thời gian đi từ bệnh viện huyện đến bệnh viện Tỉnh dài hơn 1 giờ hoặc 

có địa bàn rộng, cần thiết lập đơn vị tiếp nhận thông tin, điều phối cấp cứu ngoài bệnh viện 

chung cho toàn Tỉnh và đơn vị này nên là một đơn vị của bệnh viện đa khoa Tỉnh 

Bệnh viện tuyến huyện (xây mới): không nên vƣợt quá 200 giƣờng; nên kết hợp với các 

đội y tế công cộng để trở thành trung tâm y tế huyện; Mỗi huyện cần bố trí ít nhất 01 trung tâm y 

tế nếu khoảng cách di chuyển <50km; trƣờng hợp đến với bệnh viện >50km (tính thêm cả tuyến 

Tỉnh) thì số lƣợng cần tăng lên và quy mô mỗi bệnh viện cần nhỏ hơn và không nên nhỏ hơn 

100 giƣờng) 

Trạm y tế xã phục vụ cho vùng dân cƣ từ 5.000-10.000 dân, cự ly di chuyển <5km (theo 

TCVN 7022:2002 tiêu chuẩn quốc gia về trạm y tế cơ sở) 

Vị trí đặt các cơ sở y tế cần có không gian rộng rãi, thoát nƣớc tốt, tránh các khu vực có 

mật độ đông ngƣời; thuận lợi về giao thông đi và đến, tránh xung đột giao thông (theo TCVN 

4470:2012, tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng bệnh viện); 

(2). Số lƣợng cơ sở y tế đƣợc bố trí theo mạng lƣới: Số lƣợng đƣợc tính toán và bố trí vào 

mạng lƣới đƣợc thống kê theo bảng sau: 

Bảng 2.44: Hệ thống các cơ sở y tế Tỉnh Nam Định được tính toán và thống kê như sau 

STT Tên các bệnh viện 

Hiên trạng 2021 Đến 2030 Đến 2050 

Số Bệnh 

viện (BV) 

Số giƣờng 

Bệnh (G) 

Số Bệnh 

viện (BV) 

Số giƣờng 

Bệnh (G) 

Số Bệnh 

viện (BV) 

Số giƣờng 

Bệnh (G) 

     

I Cơ sở y tế tuyến Tỉnh 32 2.556 33 2.940 40 4.790 

1 BVĐK Tỉnh 1 900 1 1000 1 1500 

2 BVĐK khu vực 0 0 1 250 2 750 

3 BV Chuyên khoa 9 1.656 9 1.690 13 2.540 

4 Trung tâm Y tế công cộng (CDC) 1 0 1 0 1 0 

II Cơ sở y tế Tuyến Huyện 10 2.760 10 2.930 11 4.350 

1 Trung tâm Y tế Huyện 10 2.210 10 2.380 10 4320 
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2 BVĐK Huyện, tƣơng đƣơng 1 550 1 550 2 1000 

III Cơ sở y tế ngoài công lập 4 370 5 850 7 1.500 

1 BVĐK Ngành 1 130 1 200 1 250 

2 Bệnh viện tƣ nhân 3 240 4 650 6 1250 

IV Tổng quy mô 46 5.686 48 6.720 58 10.640 

2.4.2.3.b. Phát triển hệ thống trang thiết bị và Nhân lực Y tế: 

1. Rà soát, đầu tƣ nâng cấp hệ thống trang thiết bị chuyên môn cho khám bệnh, cận lâm 

sàng và nghiệp vụ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lƣợng khám, chẩm đoán và chữa bệnh; 

2. Đẩy manh chuyển đổi số ngành y tế; Xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin 

trong ngành Y tế đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại đảm bảo kết nối liên thông hệ thống thông tin 

y tế từ Tỉnh đến cơ sở, thực hiện y tế số, tích hợp dữ liệu, chia sẽ thông tin, phục vụ cho hoạt 

động quản lý, điều hành của Ngành. Xây dựng cổng thông tin sức khỏe cộng đồng, triển khai hệ 

thống Y tế thông minh trong việc tƣ vấn sức khỏe từ xa phục vụ ngƣời dân. Triển khai chẩn 

đoán, điều trị từ xa (Telemedicine) gắn với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ kết nối từ các 

bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ƣơng đến các bệnh viện tuyến Tỉnh và tuyến huyện trên địa 

bàn Tỉnh nhằm hỗ trợ ngƣời bệnh và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến dƣới. 

Mở rộng việc triển khai phần mềm lƣu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại tất cả các bệnh 

viện/trung tâm y tế (có giƣờng bệnh). 

3. Xây dựng và triển khai thí điểm Bệnh viện thông minh tại BVĐK Tỉnh và  ít nhất 3 

bệnh viện tuyến huyện trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí nền: (1) Dễ tiếp cận từ xa với các cơ sở 

khám chữa bệnh để chọn chuyên khoa, chọn bệnh viện, chọn giờ khám mà không phải đợi lƣợt 

khám; hạn chế xét nghiệm lại trƣớc đó đã làm; giám sát và phản ánh trực tiếp đến cơ sở y tế, truy 

cập tin về sức khoẻ của mình, tham vấn trực tiếp với bác sĩ điều trị từ xa; (2) YBS đƣợc cập nhật 

thông tin, tra cứu hồ sơ lƣu của cùng một bệnh nhân, dễ trao đổi tin cùng bệnh viện hoặc các 

bệnh viện, dễ hội chẩn chỉ đạo tuyến từ xa, dễ tham gia các khoá  đào tạo cập nhật kiến thức từ 

xa. (3) Quản lý BVgiám sát đƣợc các qui trình kỹ thuật, phác đồ, quy chế kê đơn; triển khai 

“quản lý tinh gọn” chống lãng phí trong sử dụng; rút ngắn thủ tục hành chính cho cả nhân viên y 

tế và ngƣời bệnh; triển khai hệ thống nhắc ngƣời bệnh đến tái khám, tiêm chủng; xây dựng hệ 

thống khó mắc lỗi, hệ thống cảnh báo hạn chế tai biến y khoa. (4) Cơ quan quản lý nhà nƣớc 

chuyên ngành tiếp cận đƣợc dữ liệu kịp thời của ngành y tế để dự báo và chủ động cấp cứu, kiểm 

soát dịch bệnh, an toàn thuốc và vệ sinh thực phẩm, môi trƣờng và quản lý khác.  

4. Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc trực tuyến, tiến tới triển 

khai phục vụ chỉ đạo, điều hành của ngành để rút ngắn thời gian họp, giảm giấy tờ hành chính và 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. 

5. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ y tế, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao, gắn 

kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nêu cao y đức, có tinh thần thái độ 

phục vụ tận tụy ngƣời bệnh, phục vụ cộng đồng; bảo đảm số lƣợng và chất lƣợng, điều chỉnh cơ 

cấu nguồn nhân lực để khắc phục sự mất cân đối giữa các lĩnh vực; hƣớng tới mục tiêu ngành y 

tế không có nhân lực có trình độ trung cấp. Tăng cƣờng nhân lực y tế cho y tế cơ sở. Phát triển 

nhân lực y tế có trình độ cao; mở rộng đào tạo điều dƣỡng trình độ đại học, cao đẳng, tiến tới đạt 

cơ cấu hợp lý giữa bác sỹ và điều dƣỡng, kỹ thuật viên…, bảo đảm cơ cấu điều dƣỡng/bác sỹ 

phù hợp với mục tiêu đặt ra. Có chính sách hợp lý thu hút nhân lực y tế có trình độ chuyên môn 

cao, chuyên sâu yên tâm công tác lâu dài tại địa phƣơng, ngƣời có trình độ chuyên môn làm việc 
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tại y tế cơ sở, vùng khó khăn. Có chế độ đặc thù đối với ngƣời làm việc trong các cơ sở y tế 

chuyên khoa tâm thần, lao, phong và các bệnh mới (trầm cảm, tự kỷ, bệnh tuổi già...). Song song 

với tăng số lƣợng bác sĩ, tập trung nâng cao chất lƣợng bác sĩ và các đối tƣợng nhân lực y tế 

khác. Triển khai mạng lƣới nhân viên y tế thôn, đội, tổ dân phố. Khuyến khích phát triển y học 

cổ truyền và kết hợp với y học hiện đại. Thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật từ tuyến trên 

xuống tuyến dƣới nhằm giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí của ngƣời bệnh; từng bƣớc tiến 

tới xây dựng một hệ thống chăm sóc y tế bền vững. 

2.4.2.3.c. Phát triển các dịch vụ thiết yếu phục vụ ngành Y tế: 

(1) Dịch vụ cấp cứu: Phát triển các trạm, trung tâm cấp cứu để hình thành mạng lƣới cấp cứu từ 

TW - Tỉnh - Huyện – Cơ sở; kết hợp các khoa cấp cứu ở các bệnh viện với trung tâm Cấp cứu 

115 phối hợp tham gia cấp cứu cho Bệnh nhân; Nâng cấp phƣơng tiện vận chuyển cho hoạt 

động cấp cứu ngoài bệnh viện (xe, phƣơng tiện cấp cứu, thông tin, triển khai hệ thống điều hành 

mạng lƣới cấp cứu ngoài bệnh viện thông minh (Call Center): kết nối hiệu quả với các bệnh viện 

sẽ tiếp nhận ngƣời bệnh đƣợc chuyển đến hoặc chuyển đi), Kết nối hoạt động cấp cứu ngoài 

bệnh viện với các hoạt động cấp cứu chuyên khoa tại các bệnh viện nhằm đảm bảo đầy đủ dịch 

vụ cho bệnh nhân. 

(2). Dịch vụ khám & chăm sóc bệnh nhân: Đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hƣớng 

tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp 

vụ từ tỉnh tới cơ sở. Nâng cao chất lƣợng khám, chữa bệnh, hƣớng tới sự hài lòng của ngƣời 

bệnh; Từng bƣớc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập, kết hợp với đẩy mạnh 

xã hội hóa, phát triển hệ thống y tế ngoài công lập. Đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, 

phát triển dịch vụ du lịch khám chữa bệnh, một số lĩnh vực y học chất lƣợng cao, y học mũi 

nhọn phù hợp với điều kiện và khả năng của tỉnh; hình thành các cơ sở khám, chữa bệnh chất 

lƣợng cao đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và thu hút khách du lịch. Ngoài việc 

nâng cao hiệu quả điều trị trong bệnh viện; cần thiết phát triển mạng lƣới bác sĩ gia đình ở nhiều 

nơi trên địa bàn Tỉnh; mạng lƣới này đã có nhiều đóng góp cho hệ thống y tế, đặc biệt là những 

khu vực nông thôn của xã vùng 3, xa trung tâm y tế huyện; có vai trò quan trọng đối với chăm 

sóc sức khỏe ban đầu, cũng nhƣ hỗ trợ ngƣời bệnh sau khám chữa tại các tuyến cơ sở; góp phần 

làm giảm tải bệnh viện tuyến trên;  

(3) Dịch vụ kiểm soát bệnh tật và cung cấp thuốc men, yếu phẩm: Nâng cao năng lực phòng 

chống dịch bệnh và hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, ứng phó kịp thời với các vấn đề khẩn cấp, 

sự cố môi trƣờng, đảm bảo an ninh y tế. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông 

tin trong khám, chữa bệnh. Phát triển mạnh y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Đảm bảo 

nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các bệnh xã hội (HIV/AIDS, bệnh Lao…). 

Củng cố hệ thống tiêm chủng trong chƣơng trình tiêm chủng mở rộng theo lộ trình của Bộ Y tế. 

Nâng cao việc hình thành và phát triển hệ thống cơ sở cung cấp thuốc và các nhu yếu phẩm Y tế 

trên cơ sở có kiểm soát chặt chẽ; hệ thống này còn là nơi cung cấp dịch vụ tƣ vấn và thông tin về 

dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe đƣợc đa số ngƣời dân; 

(4). Dịnh vụ kiểm định môi trƣờng, an toàn thực phẩm: Cần phát huy và mở rộng vai trò của 

mạng lƣới kiểm soát tại các cấp cơ sở phƣờng, xã; các mối nguy ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc 

thức ăn và các biện pháp phòng ngừa ngộ độc, cac bệnh lây truyền qua thực phẩm; Nhằm phổ 

biến kiến thức, kỹ năng truyền thông, giám sát và triển khai nhiệm vụ công tác về vệ sinh an toàn 
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thực phẩm (VSATTP) cho công đồng dân cƣ tại các phƣờng xã, phƣờng. 

2.4.3. Ngành Văn hóa Thể thao: 

2.4.3.1. Quan điểm phát triển: 

Quan điểm phát triển lĩnh vực Văn hóa thể thao Nam Định phù hợp với văn kiện Đại hội 

Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09-6-2014; “Chiến lƣợc lƣợc phát triển văn hóa 

đến năm 2030”; “Quy hoạch thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hƣớng 

đến 2030”; đã đƣợc phê duyệt bởi các Quyết định số 1909/2021/QĐ-TTg và số 2164/2013/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng chính phủ; 

1. Phát triển văn hóa Nam Định theo hƣớng tổng hòa của truyền thống và hiện đại; tiên 

tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; nhân văn và dân chủ; khoa học và thống nhất trong đa dạng cộng 

đồng dân cƣ; trên cơ sở hoàn thiện nhân cách con ngƣời, lấy xây dựng con ngƣời làm trung tâm 

để phát triển; chú trọng vai trò của gia đình trong cộng đồng, là hạt nhân để xây dựng môi trƣờng 

văn hóa. Phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội gắn bó hài hòa với phát triển 

Kinh tế, Chính trị, an ninh quốc phòng; tạo sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng phát triển đất 

nƣớc và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Xây dựng môi trƣờng văn hóa thể thao lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bƣớc thu hẹp khoảng cách về hƣởng thụ văn 

hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền. Chủ động hợp tác hội nhập quốc tế vừa 

tiếp thu tinh hoa văn hóa Nhân loại vừa quảng bá các giá trị văn hóa của Tỉnh ra thế giới, phát 

huy sức mạnh mềm văn hóa, góp phần quan trọng vào sức mạnh tổng thể của thiết chế Chính trị- 

Kinh tế; để nâng cao vị thế Tỉnh trên trƣờng vùng, khu vực và quốc tế, tạo dựng môi trƣờng hoà 

bình, bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế về văn hóa; 

3. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý xây dựng văn hóa các hoạt động 

kinh tế, chính trị, xã hội; xem trọng phát triển văn hóa là sự nghiệp mang tính toàn dân, ngƣời 

dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những ngƣời làm công tác văn hóa giữ 

vai trò nòng cốt. Phát huy mọi nguồn lực phát triển để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội 

sinh; nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển xã hội; 

4. Phát triển văn hóa, thể thao Nam Định với việc xây dựng nâng cấp hệ thống thiết chế 

văn hóa thể thao cơ sở từ Tỉnh xuống cơ sở một cách hoàn chỉnh, hiện đại và giầu bản sắc; nhằm 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động, mức thụ hƣởng văn hóa và nhiệm vụ tuyên truyền, cổ 

động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của TW và địa phƣơng; phù hợp với xu thế thời đại, yêu 

cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và những tác động về kinh tế, xã hội, thiên nhiên 

và các phƣơng án phát triển Tỉnh;  

5. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cần đồng bộ về cơ sở vật chất; trang thiết bị; 

tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức các hoạt động; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 

thƣờng xuyên đến sinh hoạt, hƣởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao và vui chơi giải trí. 

Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phải gắn với việc nâng cao hiệu lực quản lý 

của các cấp chính quyền; phát huy vai trò quản lý nhà nƣớc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh 

thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và 

phải phù hợp với các quy hoạch Tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và dân cƣ đang 

có hiệu lực thi hành; 



 
 

 

 

383 

6. Phát triển lĩnh vực văn hóa thể thao Nam Định cần xem trọng việc bảo tồn, tôn tạo, làm 

giầu và phát huy các giá trị di sản văn hoá (vật thể và phi vật thể) là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm; đây cũng là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội; cần phải lập các 

chƣơng trình kế hoạch bảo tồn trên cơ sở xác định những giá trị hiện hữu và tìm tòi phát hiện, 

làm rõ hơn những giá trị của di sản và đƣa vào các chƣơng trình xếp hạng ở các cấp; quy hoạch 

khai thác các di sản này vào đa mục đích, trong phƣơng châm ràng buộc: lấy di sản văn hoá làm 

động lực để phát triển kinh tế, lấy hiệu quả của việc phát triển kinh tế làm nguồn lực để bảo tồn 

di sản; trong đó đặc biệt lƣu ý đến việc khai thác phát huy hợp lý sao cho di sản văn hoá không bị 

biến dạng mà ngƣợc lại phải bền vững, trƣờng tồn với thời gian. 

2.4.3.2. Mục tiêu phát triển: 

1. Mục tiêu phát triển chung: là nâng cấp, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa 

thể thao cơ sở từ cấp Tỉnh xuống đến huyện và xã; từng bƣớc chuyển đổi số, xây dựng và phát 

triển văn hóa thể thao Nam Định trở thành nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc truyền thống; 

lấy con ngƣời làm trung tâm và phát triển toàn diện về con ngƣời trên cơ sở 06 nhiệm vụ cơ bản:  

2. Nâng cao nhận thức xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính 

sách, khung pháp lý về phát triển văn hóa thể thao; Xây dựng hình ảnh về con ngƣời Nam Định 

phát triển có sắc thái hình ảnh và toàn diện; xây dựng môi trƣờng văn hóa lành mạnh, giầu bản 

sắc, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của 

các hoạt động văn hóa; 

3. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vào phát triển kinh tế xã hội; nâng cao chất 

lƣợng của đội ngũ quản lý và nhân lực phục vụ ngành văn hóa; 

  4. Mục tiêu cụ thể đến 2030: Nâng cấp và hoàn chỉnh (hoặc sát nhập) các thiết chế văn 

hóa thể thao cấp Tỉnh hiện có theo hƣớng hợp thành Trung tâm Văn hóa hoặc Trung tâm Văn 

hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thƣ viện; xây dựng hoàn chỉnh khu liên hợp TDTT cấp Tỉnh có quy 

mô phù hợp và nằm trong mạng lƣới các khu thể thao quốc gia, có thể duy trì và phát huy việc tổ 

chức các loại hình thể thao thành tích cao, thể thao phong trào hoặc các hoạt động có tính cộng 

đồng tập trung đông ngƣời khác; 

5. Phấn đấu xây dựng các Cung văn hóa thiếu nhi (hoặc nhà văn hóa Thiếu nhi) và các khu 

vui chơi giải trí kết hợp với công viên tại TP Nam Định và các cực phát triển còn lại của Tỉnh;  

6. Phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, có Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao. Đặc biệt phấn đấu xây dựng đƣợc 2 khu liên hợp thể thao cấp huyện ở 2 cực phát triển của 

Tỉnh (Rạng đông và Giao thủy); 100% cấp thôn có nhà văn hóa; Bảo đảm ít nhất 100% ngƣời 

dân và 100% các xã trong Tỉnh đƣợc hƣởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem 

các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phƣơng; 

7. Hoàn thành việc xác định tiêu chí, xếp hạng và đề nghị phân cấp 100% di tích (vật thể 

và phi vật thể) hiện có thành các cấp hạng tƣơng ứng (cấp quốc gia, cấp Tỉnh); Phấn đấu khoảng 

100% di tích quốc gia đƣợc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị vào phát triển kinh tế xã hội; khoảng 

80% số di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể đƣợc xây dựng đề án, chƣơng trình bảo 

vệ và phát huy giá trị.  

8. Hoàn thành chuyển đổi số 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các 

đơn vị quản lý nhà nƣớc về văn hóa - nghệ thuật, thực hành, trình diễn văn hóa nghệ thuật; đảm 
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bảo 100% tác nghiệp của các đơn vị này đƣợc thực hiện theo nền tảng số; gia tăng giá trị của các 

ngành sản xuất văn hóa, nhƣ: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, triển lãm, quảng cáo, nghệ thuật (dân gian & đƣơng đại), văn học, âm nhạc… 

  10. Tầm nhìn đến đến 2050: Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý đạt tỷ lệ 100% ở các cấp Tỉnh; huyện, xã, thôn trên toàn 

Tỉnh; Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đạt tỷ lệ 100% ở 

cấp Tỉnh, 70% số đơn vị hành chính cấp huyện; Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân 

viên chức, ngƣời lao động đạt tỷ lệ 100% ở cấp Tỉnh; 50% ở đơn vị hành chính cấp huyện và 

50% ở Khu công nghiệp, Khu chế xuất có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. 

Hoàn thành việc xếp hạng 100% số di tích hiện có; Phấn đấu khoảng 100% di tích quốc gia 

đƣợc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị vào phát triển kinh tế xã hội; khoảng 100% số di sản trong 

danh mục di sản văn hóa phi vật thể đƣợc xây dựng đề án, chƣơng trình bảo vệ và phát huy giá trị. 

2.4.3.3. Phương hướng phát triển: 

4.4.3.3.a. Phương hướng phát triển chung về Văn hóa Thể thao: 

1. Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa của các cấp, các 

ngành, các địa phƣơng và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, đƣờng lối chính 

sách, pháp luật về xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời. Chú trọng công tác quản lý thông 

tin trên mạng Internet, mạng xã hội để định hƣớng tƣ tƣởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là 

thanh niên, thiếu niên. Xây dựng hệ thống giải pháp ngăn ngừa các ảnh hƣởng, tác động tiêu cực 

của truyền thông đại chúng và truyền thông mới đến ngƣời dân. 

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý, tháo gỡ  những khó khăn, vƣớng mắc, 

phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho phát triển văn hóa theo hƣớng hiện đại, hội 

nhập và bền vững. Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong ĩnh vực văn hóa nhƣ: 

Khuyến khích, Đãi ngộ, quản lý Di sản văn hóa, Phòng, chống bạo lực gia đình, Quảng cáo, 

Điện ảnh, Hiến tặng, Tài trợ, Sở hữu trí tuệ, Bảo hộ quyền tác giả và thực thi quyền trong nƣớc 

và hội nhập quốc tế… thúc đẩy phát triển văn hóa và các sản xuất văn hóa. Đổi mới phƣơng thức 

cung cấp dịch vụ quản lý văn hóa hiệu quả; phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho 

các địa phƣơng. 

3. Xây dựng hình ảnh con ngƣời Nam Định phát triển toàn diện trên cơ sở hình thành các 

giá trị chuẩn mực đáp ứng yêu cầu phát triển mới; Tăng cƣờng định hƣớng nghệ thuật, 

năng lực cảm thụ nghệ thuật của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các chƣơng trình giáo 

dục nhà trƣờng, hoạt động xã hội và trên các phƣơng tiện truyền thông. Bảo đảm quyền tiếp 

cận, hƣởng thụ, tham gia và sáng tạo văn hóa của mỗi ngƣời dân và cộng đồng thông qua các 

trung tâm văn hóa nghệ thuật cùng với các thiết chế văn hóa khác nhƣ bảo tàng, thƣ viện. Xây 

dựng bộ quy tắc ứng xử trong từng lĩnh vực, ngành nghề của đời sống xã hội; đẩy mạnh hoạt 

động tuyên truyền, biểu dƣơng những tấm gƣơng tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, 

tiêu cực; khen thƣởng và xử phạt nghiêm minh. 

4. Xây dựng môi trƣờng văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội 

nhập quốc tế; chú trọng phát triển văn hóa đặc thù trong từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội 

nhƣ: giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông, tôn giáo, tín ngƣỡng. Xây 

dựng quy chế, tiêu chí về môi trƣờng văn hóa gia đình, Nhà trƣờng, cộng đồng dân cƣ, Cơ 
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quan tổ chức xã hội, nhằm chuẩn mực về văn hóa, đạo đức, hành vi ứng xử. Đẩy mạnh thực 

hiện có hiệu quả các quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên môi trƣờng mạng xã hội. Phát huy 

vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh việc từng bƣớc xoá bỏ các hủ 

tục, tập quán lạc hậu. Xây dựng nếp sống văn hóa, tiến bộ, văn minh, chấn chỉnh việc lợi dụng 

tín ngƣỡng, tôn giáo để truyền bá tƣ tƣởng mê tín dị đoan, gây mất trật tự xã hội.  

5. Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động văn hóa và chỉ số hạnh phúc của con ngƣời. 

Tạo điều kiện để ngƣời dân chủ động tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy sáng 

tạo phù hợp sự phát triển xã hội; tạo điều kiện cho đội ngũ Văn Nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá 

trị; quảng bá tác phẩm về đề tài đổi mới và phát triển đất nƣớc, lịch sử dân tộc; phát huy đa dạng 

văn hóa trong cộng đồng, ƣu tiên tài năng trẻ, ngƣời dân tộc thiểu số và phụ nữ tạo bình đẳng 

giới trong lĩnh vực văn hóa.Tổ chức hiệu quả văn hóa quần chúng nhƣ: Lễ hội, giao lƣu, liên 

hoan văn hóa, thể thao; tổ chức đa dạng các chƣơng trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào. 

Công bố những tác phẩm văn học, nghệ thuật trong và ngoài nƣớc có giá trị, xử lý các hoạt động 

sáng tác, truyền bá tác phẩm có tác động tiêu cực tới đời sống xã hội.  

6. Tiếp tục bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên cơ sở hoàn chỉnh các chƣơng 

trình bảo quản, tu bổ, tôn tạo các di tích, di sản phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh 

tế; sƣu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại và phục hồi di sản, nghệ thuật truyền thống có nguy 

cơ mai một, góp phần quảng bá hình ảnh đất nƣớc và con ngƣời Nam Định. Phát triển hệ thống 

Bảo tàng theo hƣớng công nghệ số, Bảo tàng ảo và Bảo tàng tƣ nhân; tăng cƣờng xã hội hóa 

hoạt động giáo dục di sản; khuyến khích lập cơ sở dữ liệu và bản đồ di sản trong Tỉnh kết nối 

ngân hàng dữ liệu về di sản quốc gia phù hợp với yêu cầu đổi mới công nghệ và sáng tạo. 

7. Hoàn thiện cơ chế thị trƣờng trong lĩnh vực văn hóa, ƣu tiên phát triển một số ngành 

sản xuất đặc thù của văn hóa; trên cơ sở chú trọng tạo môi trƣờng thuận lợi huy động, phân bố, 

sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa nhằm thúc đẩy đầu tƣ, sáng tạo, sản xuất, phân phối, 

tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Tạo môi trƣờng thuận lợi khuyến khích các đầu tƣ phát triển 

sản xuất văn hóa có lợi thế nhƣ: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, tranh ảnh, các loại hình nghệ 

thuật đƣơng đại, từng bƣớc nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất văn hóa, đảm bảo quyền 

tác giả và liên quan trong xã hội. Phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa đặc thù, phối hợp quảng 

bá, xúc tiến thƣơng mại, xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ văn hóa; từng bƣớc xây dựng và phát triển 

thƣơng hiệu Văn Hóa Nam Định có uy tín trên trƣờng trong và ngoài nƣớc, tham gia sâu rộng 

vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa toàn quốc… 

8. Chủ động hội nhập, tăng cƣờng hợp tác, giao lƣu quốc tế về văn hóa; thực hiện đa dạng 

các hình thức văn hóa đối ngoại; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm 

phong phú thêm văn hóa dân tộc; tổ chức các chƣơng trình giao lƣu quảng bá, giới thiệu văn hóa 

địa phƣơng với đối tác các loại hình nghệ thuật đặc sắc của Tỉnh, quốc gia và theo đó xuất khẩu 

các sản phẩm văn hóa. Chủ động tham gia các diễn đàn, tổ chức quốc tế về văn hóa; tăng cƣờng 

sự hiện diện của Nam Định tại các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quốc tế quy mô, uy tín. 

Tạo điều kiện thuận lợi để các nƣớc, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch 

nƣớc ngoài giới thiệu tiềm năng đất nƣớc, văn hóa, con ngƣời với công chúng trên địa bàn Tỉnh. 

9. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên cơ sở nâng cấp cơ sở 

vật chất kỹ thuật công nghệ cho các trƣờng văn hóa, nghệ thuật, cơ sở đào tạo; khuyến khích xã 

hội hóa và đa dạng hóa các loại hình đào tạo; Đổi mới phƣơng thức đào tạo cho các ngành văn 
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hóa, nghệ thuật. Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo 

văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Khuyến khích nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia 

giảng dạy; liên tục đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lƣợng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa 

nhƣ: Nhà hát, thƣ viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa - thể thao các cấp; 

10. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa 

trên cơ sở phát triển hạ tầng công nghệ số đồng bộ, hiện đại; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) trong quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Tăng cƣờng hợp tác nghiên cứu khoa 

học về văn hóa nghệ thuật với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài 

nƣớc ngoài;  đẩy mạnh công bố quốc tế các công trình khoa học về văn hóa, nghệ thuật. Khuyến 

khích nghiên cứu khoa học về văn hóa nghệ thuật; đãi ngộ đội ngũ cán bộ khoa học, chuyên 

gia về văn hóa nghệ thuật; huy động trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học có kinh nghiệm tiếp 

tục nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, hƣớng dẫn cán bộ. 

11. Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tƣ phát triển trong lĩnh vực văn hóa; Sử dụng 

hiệu quả ngân sách nhà nƣớc cho văn hóa; ƣu liên đầu tƣ cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, đào tạo 

nguồn nhân lực, quảng bá văn hóa nghệ thuật, thƣơng hiệu văn hóa quốc gia phù hợp với quy 

định của pháp luật; bảo đảm sử dụng vốn đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc hiệu quả. Đầu tƣ có 

trọng tâm, trọng điểm tôn tạo các di sản; có cơ chế thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc vào lĩnh 

vực văn hóa nghệ thuật, phát triển các ngành sản xuất văn hóa. 

2.4.3.3.b. Phát triển thiết chế Văn hóa Thể thao 

Phát triển thiết chế văn hóa thể thao theo quy hoạch tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa 

thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hƣớng đến 2030 đã đƣợc phê duyệt bởi Quyết định 

2164/QĐ-TTg ngày 11/11/ 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ; cụ thể nhƣ sau: 

a). Cấp Tỉnh: Phấn đấu đến 2030 có đủ 07 loại hình thiết chế văn hóa gồm: (1) Trung tâm 

Văn hóa (hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thƣ viện); (2) Trung tâm văn hóa 

thiếu nhi; (3) Trung tâm văn hóa Lao động; (4) Bảo Tàng; (5) Thƣ viện; (6) Rạp chiếu phim; (7) 

Khu liên hợp Thể thao; trong đó: 

(1) Trung tâm văn hóa Tỉnh đƣợc quy hoạch là thiết chế văn hóa nghệ thuật, có thể bố trí 

kết hợp với các loại hình văn hóa khác nhƣ (thƣ viện, chiếu phim…); có quy mô ít nhất 1200 chỗ 

phục vụ cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc không chuyên, tổng hòa cho 

các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu cải tạo nâng cấp và tăng 

cƣờng năng lực trung tâm văn hóa 3/2 tại thành phố Nam Định; Giai đoạn 2031-2050 phấn đấu 

bố trí đƣợc thêm 1 công trình nữa có quy mô tƣơng tự, xây dựng tại TT Rạng đông (sau là Đô thị 

Rạng đông), là cực phát triển quan trọng thứ 2  sau TP Nam Định 

 (2) Trung tâm văn hóa thiếu nhi: Giai đoạn 2021-2030, cải tạo nâng cấp và mở rộng quy 

mô công trình hiện có (Tại TP Nam Định) lên 1000 chỗ, có đủ tiện nghi phục vụ đa dạng theo 

hƣớng công nghệ 4.0 cho các hoạt động năng khiếu, sinh hoạt giải trí và học tập ngoại khóa của 

thanh thiếu niên; Giai đoạn 2031-2050 phấn đấu bố trí đƣợc thêm 1 công trình nữa có quy mô 

tƣơng tự, xây tại Đô thị Rạng đông;  

(3) Trung tâm văn hóa Lao động: Giai đoạn 2021-2030, phấn đấu xây dựng đƣợc 01 

Công trình có quy mô 1000 chỗ tại TP Nam Định; Giai đoạn 2031-2050 phát triển thêm 1 công 

trình nữa có quy mô tƣơng tự tại Đô thị Rạng Đông 
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(4) Bảo Tàng: Giai đoạn 2021-2030, cải tạo nâng cấp và mở rộng quy mô công trình hiện 

có Tại TP Nam Định, có đủ tiện nghi phục vụ đa dạng theo hƣớng công nghệ 4.0 cho các hoạt 

động phục vụ chuyên môn và tham quan của khách; Giai đoạn 2031-2050 phát triển thêm 1 

công trình nữa có quy mô tƣơng tự tại Đô thị Rạng Đông với diện tích tối thiểu là 2ha/công trình 

(5) Thƣ viện: Cải tạo nâng cấp và mở rộng quy mô thƣ viện, thƣ viện Tỉnh hiện có; ƣu 

tiên tập trung hiện đại hóa Thƣ viện Tỉnh, thực hiện chuyển đổi số qua hệ thống phần mềm và số 

hóa dữ liệu, xây dựng kho tri thức số; tăng số lƣợng bản sách từ 150.000 bản lên 200.000 - 

250.000 bản. 

(6) Rạp chiếu phim: Bảo tồn nguyên trạng các rạp chiếu phim hiện hữu, không phát triển 

công trình mới mà có thể tích hợp chức năng này vào các trung tâm văn hóa khác hoặc xây dựng 

trung tâm văn hóa điện ảnh tại TP Nam định; 

 (7) Khu liên hợp Thể thao: Giai đoạn 2021-2030, cải tạo nâng cấp và mở rộng khu vực 

có Sân vận động Thiên Trƣờng thành khu liên hợp thể thao (nếu có đủ điều kiện về đất đai); nếu 

không đủ điều kiện đất đai thì phấn đấu xây dựng khu liên hợp thể thao mới có quy mô khoảng 

20 ha (trong đó có Sân Vận động có quy mô khoảng 10.000 -20.000 chỗ; Nhà luyện tập và thi 

đấu có quy mô khoảng 10.00 - 2.000 chỗ; Bể bơi có quy mô 10-12 làn bơi và từ 1.000-2.000 chỗ 

và một số công trình khác nhƣ: Hệ thống sân tập bóng đá, chuyền, rổ….các loại nhà phục vụ vận 

động viên, khách và quản lý..); Giai đoạn 2031-2050 phát triển thêm 1 Khu nữa có quy mô 

tƣơng tự tại Đô thị Rạng Đông;  

Bảng 2.45: thống kê hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp Tỉnh 
S

T

T 

Tên các  thiết chế Hiên trạng 2021 Đến 2030 Đến 2050 

Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Quy 

mô 

công 

trình 

(chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Quy 

mô 

công 

trình 

(chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Quy 

mô 

công 

trình 

(chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

1 Văn hóa          
- TT văn hóa – Nghệ thuật 3/2 (chỗ) 1 800 0,80 1 1.200 2,0 2 2.400 4,0 
- Bảo tàng (ha) 1 0,5 0,50 1 1,00 2,0 2 2,00 4,0 
- Thƣ viện (đầu sách) 1 24.000 0,30 1 30.000 1,5 2 50.000 3,0 
- Trung tâm văn hóa thiếu nhi (chỗ) 1 500 0,20 2 1.000 2,0 2 1.000 4,0 
- Trung tâm văn hóa Lao động (chỗ) 0   1 1.000 1,0 2 2.000 2,0 
- Nhà  VH Khác (Tỉnh đội) (số chỗ) 1 500 0,30 1 500 0,3 1 500 0,3 
- Rạp phim (Tháng 8 và lotte ) 1 700 0,15 1 700 0,2 1 700 0,2 

2 Thể Thao          
- Khu liên hợp Thể thao     1  20,0 2  40 
- Sân vận Đông (chỗ) 1 20.000 2,44 3 40.000  3 60.000  
- Nhà thi đáu (chỗ) 1 3.000 0,65 2 3.000  3 5000  
- Bể Bơi (chỗ) 1 1.000 0,62 2 2.000  3 4000  
- Sân tập Bóng Đá (sân) 2  1,00 2   4   

 Tổng số 11   6,96 18   28,95 27   57,45 

b). Cấp Huyện: Phấn đấu đến 2030 có đủ 4 loại hình thiết chế văn hóa gồm: (1) Trung tâm 

Văn hóa Thể thao Huyện (quy mô trung bình 500 chỗ); (2) Thƣ viện (quy mô trung bình 10.000 

đầu sách); (3) Trung tâm văn hóa thiếu nhi (quy mô trung bình 500 chỗ); (4) Trung tâm văn hóa 

Lao động (quy mô trung bình 500 chỗ); (5) Nhà truyền thống trƣng bày; Cụ thể bố trí nhƣ sau: 
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(1) Trung tâm Văn hóa Thể thao Huyện: Trung tâm gồm cơ cấu các hạng mục công trình 

nhƣ: Sân vận động cỡ trung bình 500 chỗ; Nhà luyện tập và thi đấu TDTT kiêm nhà Văn hóa 

khoảng 500 chỗ; bể bơi tập cỡ 8-10 làn; Một số hạng mục công trình phục vụ VĐV, khán giả và 

quản lý; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cây xanh; mật độ xây dựng chung (butto) khoảng 40%; diện 

tích chiếm đất ƣớc tính khoảng 8-10ha/khu. Bố trí quy hoạch trung tâm tại Thị trấn huyện lỵ; 

(2) Thƣ viện (quy mô trung bình 10.000 đầu sách); Diện tích ƣớc tính khoảng 3.000m2 

sàn; Mật độ xây dựng khoảng 30%, diện tích chiếm đất khoảng 0,2ha; Bố trí quy hoạch tại trung 

tâm tại Thị trấn huyện lỵ; 

(3) Trung tâm văn hóa thiếu nhi (quy mô trung bình 500 chỗ); Diện tích ƣớc tính khoảng 

3.000m2 sàn; Mật độ xây dựng khoảng 30%, diện tích chiếm đất khoảng 0,3ha; Bố trí quy 

hoạch trung tâm tại Thị trấn huyện lỵ; 

(4) Trung tâm văn hóa Lao động (quy mô trung bình 500 chỗ) Diện tích ƣớc tính khoảng 

3.000m2 sàn; Mật độ xây dựng khoảng 30%, diện tích chiếm đất khoảng 0,3ha; Bố trí quy 

hoạch trung tâm tại Thị trấn huyện lỵ; 

(5) Nhà truyền thống trƣng bày: Diện tích ƣớc tính khoảng 2.000m2 sàn; Mật độ xây dựng 

khoảng 30%, diện tích chiếm đất khoảng 0,2ha; Bố trí quy hoạch trung tâm tại Thị trấn huyện lỵ; 

c). Cấp Xã: Phấn đấu đến 2030 có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa gồm: (1) Nhà Văn hóa 

Xã (Từ 300 m2 với 100 chỗ ngồi trở lên); (2) Trung tâm thể thao xã (từ 0,2ha trở lên) (3) Trạm 

bƣu điện thƣ viên văn hóa xã (trung bình khoảng 5000 đầu sách); Các thiết chế này đƣợc bố trí 

quy hoạch xây dựng ở trung tâm các xã; Cụ thể bố trí nhƣ sau: 

(1) Nhà Văn hóa Xã (quy mô trung bình 100 chỗ); Giai đoạn 2021-2030 tập trung cải tạo 

nâng cấp 158 nhà văn hóa xã cũ, bổ sung thêm cho đủ 226 xã đến đến 2050. Nhà có diện tích 

khoảng 2000 m2, mật độ xây dựng khoảng 30%; diện tích chiếm đất khoảng 1200-1500m2; Nhà 

cũ đƣợc giữ nguyên vị trí quy hoạch xây dựng ở các xã, nhà mới đƣợc xây dựng ở trung tâm xã 

(2) Trung tâm thể thao xã (từ 0,2ha trở lên chƣa tính diện tích sân bóng); gồm các sân tập 

bóng đá, chuyền, rổ, cầu long và các môn thể theo dân tộc khác; Trung tâm này cùng là nơi tổ 

chức lễ hội hoặc sinh hoạt cộng đồng cấp xã; Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu xây dựng cho 100 

xã, số xã còn lại sẽ bố trí cho giai đoạn 2030-2050. Trung tâm đƣợc bố trí ở trung tâm các xã; 

 (3) Trạm bƣu điện thƣ viện văn hóa xã (trung bình khoảng 5000 đầu sách) Giai đoạn 

2021-2030 tập trung cải tạo nâng cấp 198 trạm cũ, theo hƣớng trạm số kết hợp vận chuyển 

thƣơng mại và xây dựng thêm cho đủ số 226 xã có trạm loại này; Số lƣợng này ổn định đến 

2050. Nhà có diện tích khoảng 1000 m2, mật độ xây dựng khoảng 30%; diện tích chiếm đất 

khoảng 800-1000m2; Trạm đƣợc bố trí quy hoạch xây dựng ở trung tâm các xã 

d). Cấp Thôn (Xóm): Phấn đấu đến 2030 có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa gồm: (1) Nhà 

Văn hóa Thôn (quy mô trung bình 100 chỗ); (2) Sân thể thao Thôn (trung bình khoảng 1ha) (3) 

Trạm bƣu điện thƣ viên văn hóa xã (trung bình khoảng 2000 đầu sách);  Các thiết chế này đƣợc 

bố trí quy hoạch xây dựng ở trung tâm các thôn; Cụ thể nhƣ sau: 

 (1) Nhà Văn hóa Thôn (quy mô trung bình 100 chỗ); Giai đoạn 2021-2030 cải tạo nâng 

cấp 2.641 nhà văn hóa thôn cũ, theo hƣớng nhà cộng đồng dân tộc. Đồng thời, sáp nhập hoặc 

mở rộng diện tích các nhà văn hoá để phù hợp với chính sách sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố 

của Tỉnh Nam Định (sáp nhập 2.485 thôn xóm, tổ dân phố hiện có để thành lập 972 thôn xóm, tổ 
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dân phố mới); Số lƣợng này ổn định đến 2050. Nhà có diện tích khoảng 1000 m2, mật độ xây 

dựng khoảng 30%; diện tích chiếm đất khoảng 500-700 m2; 

(2) Trung tâm thể thao Thôn (trung bình khoảng 1ha); gồm các sân tập bóng đá, chuyền, 

rổ, cầu long và các môn thể theo dân tộc khác; Trung tâm này cùng là nơi tổ chức lễ hội hoặc 

sinh hoạt cộng đồng cấp Thôn; Giai đoạn 2021-2030 phấn đấu xây dựng cho 1000 thôn, số xã 

còn lại sẽ bố trí cho giai đoạn 2030-2050.  

 (3) Trạm bƣu điện thƣ viện văn hóa Thôn (trung bình khoảng 2000 đầu sách) Giai đoạn 

2021-2030 tập trung cải tạo nâng cấp 918/3634 trạm cũ, theo hƣớng trạm số kết hợp vận chuyển 

thƣơng mại  và xây dựng thêm cho đủ số 226 xã có nhà văn hóa; Số lƣợng này ổn định đến 

2050. Nhà có diện tích khoảng 1000 m2, mật độ xây dựng khoảng 30%; diện tích chiếm đất 

khoảng 500-700m2; Trạm đƣợc bố trí quy hoạch xây dựng ở trung tâm các thôn; 

Bảng 2.46: Thống kê hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp Huyện, Xã, Thôn ở Nam Định 
S

T

T 

Tên các  thiết chế Hiên trạng 2021 Đến 2030 Đến 2050 
Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Tổng 

Quy 

mô 

(Chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

Tổng 

Quy 

mô 

(Chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

Tổng 

Quy 

mô 

(Chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 
I Cấp Huyện 17 1000 3,8 30 7500 56,2 40 12.500 12,7 

- Trung tâm  VHTT (500 chỗ) - -  5 2.500 50 10 5.000 5 
- Nhà truyền thống, trƣng bày 5  1 5  1 5  1 
- Thự viện (10000đầu sách) 10  2,20 10 - 2,20 10 - 2,20 
- NVH Thanh thiếu nhi (500chỗ) 2 1.000 0,6 5 2.500 2 10 5.000 3,0 
- Nhà văn hóa Lao động (500chỗ) -   5 2.500 2 5 2.500 2 
II Cấp Xã 356 31600 43,5 552 45200 256,5 678 45200 508,5 

- Nhà văn hóa Xã (200 chỗ) 158 31.600 23,7 226 45.200 34 226 45.200 34 
- Trung tâm thể Thao xã (2 ha) -   100  200 226  452 
- Thƣ viện, Bƣu điện, (5000 đầu sách) 198  20 226  23 226  23 
III Cấp Thôn  3.559 264.100 13.251 8.268 363.400 1.363 10.902 363.400 3.997 

- Nhà văn hóa Thôn (100 chỗ) 2.641 264.100 13.205 3.634 363.400 182 3.634 363.400 182 

-- Sân thể thao thôn (1 ha)    1000  1.000 3.634  3.634 

- Trạm bƣu điện văn hóa kiêm thƣ viện 

(2000 đầu sách) 

918  45,9 3634  181,7 3.634  181,7 

 Cộng 3.932 296.700 13.298 8.850 416.100 1.676 11.620 421.100 4.519 

2.4.3.3.b.1. Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích: 

a). Đổi với các di tích (di sản vật thể): Hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá tri các di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đƣợc tuân thủ theo Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá năm 2009; trong đó: (1) Đối với các di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh đang hiện hữu cần đƣợc trùng tu tôn tạo, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật và cảnh quan trong khuôn viên từng di tích, tạo khoảng đệm an toàn bên ngoài để bảo vệ di 

tích theo quy định của luật Di sản văn hóa. Việc bảo tồn các di tích tuân thủ những nguyên tắc 

đƣợc quy định tại Thông tƣ số 15/2019/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa TT và 

DL quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trong đó cần nổi bật tính nguyên gốc. 

2) Đối với các di tích lịch sử là phế tích cần đƣợc khôi phục lại ít nhất 1 phần di tích theo 

nguyên mẫu, di dời các vật cản, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, tạo khoảng đệm 

an toàn bên ngoài để bảo vệ di tích theo quy định của luật Di sản văn hóa. trong đó lƣu ý việc bảo 

tồn các hòn núi, triền núi tự nhiên, giữ cấu trúc dáng vẻ, cảnh quan vốn có, theo dõi sự thay đổi 

của các giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo an toàn cho ngƣời và di tích. Phục hồi và phát triển 
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hệ thống sinh thái trên núi, dƣới sông, thảm thực vật nông, lâm nghiệp, hệ động vật ,.vv trong 

phạm vi bảo vệ di di tích. 

(3) Khoanh vùng và lập quy hoạch chi tiết trong ranh giới, để làm cơ sở pháp lý cho việc 

quản lý đầu tƣ xây dựng và thực hiện các dự án thành phần, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, 

bền vững môi trƣờng.  

(4) Đầu tƣ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt đƣờng giao thông đến vùng bảo tồn và đến 

từng công trình di tích; nạo vét các dòng sông, suối để lƣu thông dòng chảy, tiêu thoát nƣớc và 

trở thành đƣờng giao thông thuỷ phục vụ du lịch (nếu có). 

 (5) Hạn chế phát triển dân cƣ, không mở rộng thêm diện tích dân cƣ hiện tại; Hƣớng dẫn 

dân cƣ trong vùng phát triển ngành nghề phù hợp với mục tiêu khai thác và phát triển kinh tế khu 

vực, không ảnh hƣởng đến môi trƣờng khu bảo tồn di tích. 

(6) Giảm thiểu tối đa hoạt động gây ô nhiễm môi trƣờng nhƣ chất thải sinh hoạt, sản xuất, 

kinh doanh, hoạt động du lịch. Phòng ngừa sự cố hoả hoạn, lở đất hoặc thiên tai khác… ảnh 

hƣởng tới di tích‟ 

(7) Ngăn cấm các hoạt động xâm hại nhƣ chặt phá cây rừng, săn bắt động vật; thay đổi 

cảnh quan; làm hƣ hại di sản; xây dựng công trình và các hoạt động phát triển không tuân thủ 

quy định của quy hoạch, thải các chất gây ô nhiễm môi trƣờng, nuôi thả động vật phá hoại rừng; 

khai quật bất hợp pháp các di tích khảo cổ… 

 (8) Quản lý giám sát các hoạt động du lịch, hoạt động kinh tế để có biện pháp xử lý, điều 

chỉnh kịp thời những ảnh hƣởng tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên khu vực nhất là các lều quán 

của nhân dân địa phƣơng. 

b). Đối với các khu vực di chỉ khảo cổ: Đối với các di chỉ tiềm năng khảo cổ cần thực 

hiện các hoạt động bảo tồn di tích nhƣ sau: (1)Tiến hành thăm dò, xác định ranh giới khu vực 

khảo cổ cần bảo vệ; (2) Lập hồ sơ di tích; (3) Lập phƣơng án bảo vệ khu vực; (4) lập các chƣơng  

trình, dự án khai quật các di tích khảo cổ dƣới lòng đất (nếu có); (5)  Lập phƣơng án bảo vệ lâu 

dài và trƣng bày các di vật khảo cổ; (6) Tiến hành các biện pháp chuyên môn để đảm bảo giữ 

hiện trạng nguyên gốc; (7) Lập dự án bảo tồn chi tiết đối với từng di chỉ khảo cổ; (8)Tổ chức các 

cuộc hội thảo, trên cơ sở thực tế tiến hành khai quật để trƣng bày và phục dựng mô hình trên cơ 

sở tƣ liệu đã khai quật đƣợc.  

c). Hoạt động bảo tồn văn hóa phi vật thể: Để gìn giữ và làm phong phú thêm giá trị văn 

hoá phi vật thể của Tỉnh cần phải thực hiện: (1) Sƣu tầm, đánh giá, làm rõ và làm phong phú 

thêm các di sản văn hoá phi vật thể, lập thiết chế tổ chức hoạt động nhằm duy trì các hoạt động 

văn hoá phi vật thể. Trên cơ sở đó thực hiện tổng điều tra và lập hồ sơ khoa học danh sách văn 

hoá phi vật thể để bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản này;  

(2) Bảo tồn, duy trì lễ hội dân gian hàng năm; (3) Ghi chép lại bằng hình ảnh, tuyên 

truyền quảng bá, dựng phim, xuất bản các ấn phẩm, sách báo, tranh ảnh, gìn giữ trong sinh hoạt 

văn hoá của cộng đồng dân cƣ; (4) Xây dựng các chƣơng trình biểu diễn sân khấu với các vở 

kịch, hát tấu, mô phỏng theo truyền thuyết dân gian, diễn lại tích các trận đánh, câu chuyện lịch 

sử, truyền thuyết .. 

(5) Xây dựng kịch bản cho các chƣơng trình du lịch" lịch sử văn hoá" để đƣa khách du 

lịch đến với lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của Tỉnh; (6) Duy trì hình thức ca hát tại các lễ 
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hội, lồng ghép các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc trong phong trào văn 

nghệ quần chúng. (7) Sƣu tầm, tập hợp các tài liệu chữa viết của các dân tộc nhƣ sử thi, ca, lễ, 

nhạc…(8) Tiếp tục sƣu tầm, đánh giá, làm rõ và làm phong phú thêm các di sản văn hoá phi vật 

thể, lập thiết chế tổ chức hoạt động nhằm duy trì các hoạt động văn hoá phi vật thể… 

d). Phát huy giá trị của di tích: Di sản văn hoá thƣờng có sức hút rất lớn đối với con 

ngƣời (đặc biệt khách du lịch); do vậy các di sản này nhƣ một nguồn lực (tài nguyên) quan trọng 

để phát triển kinh tế. Để thực hiện đƣợc mục tiêu này, trƣớc hết cần phải lập các chƣơng trình kế 

hoạch bảo tồn trên cơ sở xác định những giá trị hiện hữu và tìm tòi phát hiện, làm rõ hơn những 

giá trị của hệ thống di sản này và đƣa vào các chƣơng trình xếp hạng ở các cấp cùng với việc 

quảng bá tuyên truyền với những kịch bản đặc thù tạo sức hấp dẫn trên các phƣơng tiện thông tin 

đại chúng ở mọi phạm vi có thể.  Sau đó cần quy hoạch khai thác các di sản này vào mục tiêu 

phát triển kinh tế trong đó phát triển du lịch dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm với phƣơng châm 

ràng buộc là: Lấy di sản văn hoá làm động lực để phát triển kinh tế, lấy hiệu quả của việc phát 

triển kinh tế làm nguồn lực để bảo tồn di sản. 

 Khai thác phát huy giá trị của di sản bằng cách quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ 

tầng dịch vụ tiện ích xung quanh các di tích, một mặt tạo nên sự phát triển đón đầu những nguy 

cơ xâm hại đến di sản; Mặt khác phục vụ cho các hoạt động du lịch dịch vụ nhƣ: lễ hội, tham 

quan, giải trí, mua bán,..vv. Điều đáng quan tâm là khi xây dựng những khu vực này cần đặc biệt 

lƣu ý đến việc khai thác hợp lý sao cho di sản văn hoá không bị biến dạng mà ngƣợc lại phải bền 

vững, trƣờng tồn với thời gian. 

Tăng cƣờng xây dựng các chƣơng trình quốc gia, chƣơng trình cấp vùng về tôn vinh di 

sản, nhằm quảng bá văn hoá, giao lƣu văn hoá và có thể xuất khẩu văn hoá nhằm lan tỏa và tạo 

sức thu hút mạnh hơn. Tích cực tuyên truyền vận động cộng đồng dân cƣ tham gia vào các 

chƣơng trình này nhằm cải thiện nhận thức ứng xử đối với di sản và nâng cao dân trí, cải thiện 

không gian văn hoá trong cộng đồng dân cƣ.  

Tăng cƣờng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lƣợng cao nhƣ đội 

ngũ quản lý, đội ngũ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phục 

vụ cho phát triển ngày càng cao của Tỉnh. 

Bảng 2.47: Kê danh mục di sản trong diện phải bảo tồn 

ST

T 

Tên các  di sản Hiên trạng 2021 Diện bảo tồn 2021- 2030 Diện bảo tồn 2030- 2050 

Số lƣợng  SL Đã xếp 

hạng 

Số lƣợng  SL Đã xếp 

hạng 

Số lƣợng  SL Đã xếp 

hạng 

I Di sản vật thể 1.360 390 1.330 590 1.330 1.330 

 - Cấp quốc gia đặc biệt 02 2 2 2 2 2 

 - Xếp hạng cấp quốc gia 87 87 87 87 87 87 

 - Xếp hạng cấp Tỉnh 301 301 301 301 301 301 

  - Chƣa xếp hạng 970  970 200 970 970 

II Di sản văn hoá phi vật thể 25 14 25 19 25 25 

 - Đại diện nhân loại 1 1 1 1 1 1 

 - Cấp quốc gia 9 9 9 9 9 9 

 - Bảo vật quốc gia 4 4 4 4 4 4 

  - Các di sản khác  11  11 5 11 11 

Ghi chú: Cụ thể danh mục chi tiết từng di tích xin xem ở phụ lục 

2.4.3.3.b.2. Phát triển các dịch vụ, sản xuất văn hóa 
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a). Sáng chế, tạo tác, chế tác, sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT): Nâng cao chất lƣợng, 

hiệu quả của các loại hình văn hóa, nghệ thuật rên cơ sở tác động vào tất cả thành tố của VHNT 

nhƣ nghệ sĩ (tác giả), tác phẩm, lý luận, phê bình, thể chế, thiết chế VHNT và hoạt động lãnh 

đạo, quản lý trực tiếp VHNT; cụ thể:  

 (1) Tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của các hội VHNT, là nơi tập hợp 

đông đảo văn nghệ sĩ tham gia; Quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn nghệ của văn 

nghệ sĩ là diện chính sách cần BTXH; khuyến khích phát triển của hội VHNT Tỉnh, là nơi hội tụ 

các tài năng, có sự ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình sáng tác của văn nghệ sĩ, hiệu quả, chất lƣợng 

của các tác phẩm và bảo hộ tác quyền của ngƣời sáng tác; bằng việc luôn đổi mới nội dung, 

phƣơng thức hoạt động, tạo mọi điều kiện để quá trình sáng tác và hƣởng thụ các tác phẩm đƣợc 

diễn ra thuận lợi; Khắc phục tỉnh trạng còn nhiều văn nghệ sĩ có tác phẩm tốt nhƣng không vào 

Hội, nhất là các tác giả trẻ. 

(2) Tăng cƣờng tổ chức các trại sáng tác và vinh danh các tác giả mới, những tài năng 

trẻ… Cần có chính sách đặc thù dành cho các tác giả sáng tạo VHNT vùng đồng bào thiểu số; 

đồng thời khắc phục mức hƣởng thụ cách biệt văn hóa, nghệ thuật giữa vùng đô thị với vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; bảo vệ bản sắc dân tộc; 

(3) Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tham mƣu trong lĩnh vực văn hóa, 

văn nghệ, nhất là cán bộ chủ chốt thực sự am hiểu về văn hóa, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực 

chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; sẵn sang can thiệp và đảm bảo quyền tác giả và tác 

phẩm cho ngƣời sáng tác; 

(4) Nâng cao trình độ, bản lĩnh công chúng với vai trò là ngƣời tiếp nhận, thẩm định và 

định đoạt “tuổi thọ” cho tác phẩm, tạo thêm sức đề kháng cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu 

niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại; (5). Chú trọng nâng cao giá trị tƣ tƣởng nghệ 

thuật trong tác phẩm, đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo VHNT;  đề cao quyền tự 

do cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân... và khuôn 

khổ của Luật pháp”,  

b). Tổ chức nghệ thuật biểu diễn Văn hóa, Thể thao:  

Tổ chức các hoạt động này theo “Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến 

năm 2020, định hƣớng đến năm 2030: đƣợc phê duyệt bởi quyết định số Số: 1456/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ; với phƣơng hƣớng phát triển nhƣ sau: 

(1) Từng bƣớc tổ chức, sắp xếp tái cơ cấu và hoàn thiện lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, các 

đội TDTT theo hƣớng tinh gọn, chuyên nghiệp hóa và nâng cao năng lực tổ chức, biểu diễn 

nghệ thuật của các đơn vị này trên địa bàn Tỉnh.  

(2) Khuyến khích phát triển nhân lực ngành nghệ thuật biểu diễn văn hóa TDTT có năng 

lực theo nhu cầu của xã hội; cổ vũ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị; tăng cƣờng quảng bá, phổ 

biến các chƣơng trình, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn trong Tỉnh, vùng và cả nƣớc. Nâng cao 

nhận thức xã hội về vai trò của nghệ thuật biểu diễn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 

trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; định hƣớng thẩm mỹ, bảo đảm quyền tiếp cận và hƣởng 

thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân. 

(3) Rà soát, vận dụng phù hợp và sáng tạo hệ thống quy định về nghệ thuật biểu diễn; xây 

dựng cơ chế khuyến khích huy động vốn từ các thành phần kinh tế ngoài NSNN, các nguồn tài 

trợ hợp pháp cho đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nhân lực nghệ thuật 
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biểu diễn; tăng cƣờng hỗ trợ việc sáng tác tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị; bố trí đất đai có 

quy mô phù hợp để xây dựng hệ thống vật chất kỹ thuật; tăng cƣờng tự chủ hoạt động của các 

đơn vị nghệ thuật biểu diễn Văn hóa -TDTT; có cơ chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị nghệ thuật 

biểu diễn với các cơ quan truyền thông, báo chí ở TW & địa phƣơng trong việc tổ chức, sản xuất, 

phát sóng, phổ biến các tác phẩm. Xây dựng các chính sách về sƣu tầm, phục hồi và phát huy 

các loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; khuyến khích, động viên 

và vinh danh các nghệ nhân trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

 (4) Nâng cao đào tạo trong các bậc học có tính nền tảng về văn hóa nghệ thuật biểu diễn, 

thông qua thực tiễn hoạt động nghề và đào tạo chính quy ở các trƣờng chuyên nghiệp; nâng cao 

trình độ về sáng tác, thể hiện tác phẩm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; phát triển trình độ của 

lực lƣợng lý luận phê bình; lực lƣợng quản lý cho công tác tham mƣu, hoạch định chính sách; cử 

tuyển nhân sự cần thiết học tập tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nƣớc đối với một số 

lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn mang tính đặc thù, đặc biệt là gắn với bảo tồn nghệ thuật dân gian.  

 (6) Tăng cƣờng hợp tác quốc tế bằng việc tổ chức các hoạt động giao lƣu văn hóa nghệ 

thuật với các tổ chức quốc tế và chú trọng lồng ghép chƣơng trình hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

gắn với các sự kiện ngoại giao, giao lƣu văn hóa khu vực và quốc tế. Tăng cƣờng tổ chức triển 

lãm, quảng bá và phát hành giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam ra thế giới và các tác 

phẩm nghệ thuật có giá trị của nƣớc ngoài vào Việt Nam. 

c). Sản xuất công nghiệp văn hóa (CNVH): 

Công nghiệp văn hóa đƣợc xác định gồm 12 lĩnh vực: (Quảng cáo; Kiến trúc; Phần mềm 

và các trò chơi giải trí;Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; Điện ảnh; Xuất bản;Thời trang; Nghệ thuật 

biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Truyền hình và phát thanh; Du lịch văn hóa); là quá 

trình sản xuất, tái sản xuất, truyền bá các sản phẩm, dịch vụ văn hóa thông qua cơ chế thị trƣờng 

đáp ứng nhu cầu tinh thần của ngƣời dân; góp phần không nhỏ làm phong phú tâm hồn, trí tuệ, 

phát huy khả năng sáng tạo của con ngƣời, đồng thời quảng bá đƣợc hình ảnh, vị thế, sức mạnh 

của quốc gia, dân tộc, mang lại những khoản doanh thu khổng lồ, đóng góp tỷ trọng lớn trong 

tổng thu nhập quốc dân;   là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân nên cần đƣợc 

tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ xã hội để phát triển. 

Phát triển CNVH Nam Định đƣợc định hƣớng theo “Chiến lƣợc phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”đã đƣợc phê duyệt bởi Quyết định 

1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ; Phƣơng hƣớng phát triển với 07 

nhóm giải pháp nhƣ sau:  

(1) Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành 

địa phƣơng và xã hội về vai trò, vị trí của các lĩnh vực CNVH trong phát triển kinh tế - xã hội; 

nâng cao nhận thức của xã hội trong việc đầu tƣ cho văn hóa là một hƣớng kinh doanh có lợi thế, 

có trách nhiệm với cộng đồng xã hội; huy động sự tham gia của các phƣơng tiện thông tin truyền 

thong đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trƣơng chính sách pháp luật về phát 

triển các ngành CNVH.  

(2 ) Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành CNVH nhằm cải thiện điều kiện 

kinh doanh; nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ và liên quan, thúc đẩy cạnh tranh 

lành mạnh; ƣu đãi về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích sáng tạo đối với văn nghệ sỹ và tổ chức  cá 

nhân, khởi nghiệp; tăng cƣờng phân cấp trong hệ thống hành chính, đẩy mạnh kiểm tra, thanh 
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tra, giám sát thực thi công vụ; nâng cao năng lực của trung tâm bảo vệ tác quyền tác giả và dịch 

vụ liên quan; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành CNVH; triển khai thực hiện các chiến lƣợc, 

quy hoạch phát triển các ngành đã đƣợc phê duyệt; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoặc đề xuất 

xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch phát triển đối với những ngành chƣa có định hƣớng phát triển. 

(3) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành CNVH; nâng cao 

năng lực và cải thiện kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh; tăng cƣờng liên kết, hợp tác với các 

cơ sở giáo dục chuyên nghiệp tham gia có hiệu quả vào phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo bồi 

dƣỡng kiến thức cán bộ quản lý, đội ngũ chuyên gia trong các ngành CNVH và lĩnh vực bản 

quyền; đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao, có kinh nghiệm chuyên môn 

từ khu vực có trình độ phát triển cao về Tỉnh làm việc. 

(4) Tăng cƣờng chuyển đổi số và ứng dụng KHCN vào sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lƣu 

giữ các sản phẩm văn hóa và dịch vụ văn hóa; đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của các 

ngành CNVH gắn với ứng dụng KHCN hiện đại; nâng cao hàm lƣợng KHCN trong chuỗi sản 

xuất sản phẩm, dịch vụ của các ngành CNVH; đổi mới và phát triển các ngành sản xuất sản 

phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống nhƣ: In ấn, xuất bản, phát hành, biểu diễn, sản xuất phim, 

giải trí, quảng cáo, triển lãm. Tăng cƣờng hợp tác, tranh thủ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ các 

quốc gia phát triển. 

(5) Thu hút và hỗ trợ đầu tƣ phát triển các ngành CNVH sẵn có lợi thế, tiềm năng ở địa 

bàn; Khuyến khích đầu tƣ xã hội vào các hoạt động sáng tạo, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ 

văn hóa; phát triển mạng lƣới doanh nghiệp lớn về CNVH ở nhiều các lĩnh vực. Tạo môi trƣờng 

pháp lý thuận lợi, hỗ trợ đầu tƣ, quảng bá, phát triển thị trƣờng, tạo mối liên kết thị trƣờng về 

ngành nghề, xây dựng thƣơng hiệu cho các ngành CNVH; đa dạng hóa các mô hình đầu tƣ, đặc 

biệt mô hình hợp tác công tƣ (PPP); khuyến khích phát triển các loại quỹ đầu tƣ văn hóa; Tăng 

cƣờng vai trò của các tổ chức hiệp hội ngành nghề trong đầu tƣ, hỗ trợ phát triển các hoạt động 

sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. 

(6) Phát triển thị trƣờng tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa thông qua hoạt động quảng 

bá, nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công chúng; phát huy vai trò 

tuyên truyền của các đơn vị, tổ chức văn hóa nhằm phát triển công chúng về năng lực hiểu biết, 

cảm thụ các sản phẩm, dịch vụ văn hóa; nâng cao năng lực sản xuất và sáng tạo các giá trị văn 

hóa mới, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lƣợng cao tham gia vào thị trƣờng; 

Từng bƣớc nghiên cứu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ văn hóa; xây dựng và phát triển thị trƣờng 

truyền thống về sản phẩm dịch vụ văn hóa trong và ngoài nƣớc;  

(7) Mở rộng giao lƣu, hợp tác quốc tế qua các sự kiện thƣờng niên, có uy tín khu vực và 

quốc tế, thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức hoạt động văn hóa; triển khai các chƣơng 

trình quảng bá thƣơng hiệu “Văn hóa Nam Định”, các tài năng về văn hóa của Tỉnh tại các hội 

chợ , liên hoan quốc tế; lồng ghép với các chƣơng trình quảng bá phát triển CNVH gắn với các sự 

kiện giao lƣu quốc tế; mở rộng giao lƣu, trao đổi văn hóa với các nƣớc trong khu vực và trên thế 

giới; xây dựng và phát triển thị trƣờng truyền thống về sản phẩm dịch vụ văn hóa ở nƣớc ngoài; 
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PHẦN IV. 

PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI; QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ 

THỊ - NÔNG THÔN, CÁC KHU CHỨC NĂNG, VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN   

VÀ PHÂN BỔ KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI  ĐẾN CẤP HUYỆN 

***** 

I.  PHƢƠNG ÁN  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

1.1. Các nguyên tắc tổ chức các hoạt động Kinh tế - Xã hội 

a). Nguyên tắc gần tương ứng (Giảm chi phí đi lại, hạ tầng & tƣơng hỗ lẫn nhau): 

Tức là các ngành, lĩnh vực, cơ sở sản xuất cần đƣợc bố trí gần tƣơng ứng với nguồn 

nguyên liệu, nhiên liệu, năng lƣợng, lao động và gần thị trƣờng tiêu thụ. Trong thực tiễn các cơ 

sở sản xuất đều cần nguyên, nhiên vật liệu, năng lƣợng, lao động và thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, 

tùy theo đặc điểm cụ thể của từng đối tƣợng sản xuất, từng cơ sở sản xuất, từng ngành sản xuất 

mà có thể sử dụng nguyên tắc này linh hoạt để giảm bớt chi phí sản xuất đến mức thấp nhất. 

 Vận dụng nguyên tắc này sẽ giảm bớt chi phí sản xuất đặc biệt trong khâu vận tải, từ hạ 

giá thành sản phẩm đến nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Trong đó cần chú ý đến nghiên 

cứu những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cụ thể của từng đối tƣợng sản xuất, từng nhóm ngành sản 

xuất để phân bố hợp lý. 

Lợi ích khi vận dụng nguyên tắc này là giảm chi phí chồng chéo, tiết kiệm và sử dụng 

hợp lý nguồn lực tự nhiên - kinh tế - xã hội trong vùng, tăng năng suất lao động trực tiếp. Có thể 

chia thành 4 nhóm nghành khi áp dụng nguyên tắc: (1) Nhóm ƣu tiên phân bố gần nguồn 

nguyên liệu (ví dụ: sản xuất gang thép, cơ khí nặng, xi măng, đƣờng mía, chế biến gỗ giấy...); (2) 

Nhóm ƣu tiên phân bố gần nguồn nhiên liệu, năng lƣợng (ví dụ: sản xuất điện, luyện nhôm, hóa 

dầu, hóa than, sợi tơ hóa học, chất dẻo...vv); (3) Nhóm ƣu tiên phân bố gần nguồn lao động, thị 

trƣờng (ví dụ: Cơ kim khí, điện tử, dệt, giày da, may mặc, chế biến lƣơng thực thực phẩm, văn 

phòng phẩm, nông cụ, hóa chất khó vận chuyển, các ngành giao thông, bƣu điện..vv); (4) Nhóm 

phân bố cơ động, rộng khắp (ví dụ:chế biến lƣơng thực thông thƣờng, sản xuất vật liệu xây dựng 

thông thƣờng, cơ khí sửa chữa, lắp ráp đồ gia dụng...vv). 

b). Nguyên tắc bố trí cân đối lãnh thổ: Tổ chức sản xuất cân đối theo lãnh thổ nghĩa là tổ 

chức phù hợp với điều kiện của từng vùng trong từng giai đoạn phát triển kinh tế; trong đó chú 

trọng đến một số địa phƣơng, khu vực, kém phát triển; đảm bảo cân bằng sự phát triển trên toàn 

lãnh thổ. 

Cân đối lãnh thổ trong một nghĩa hẹp cũng là sự phân bố sản xuất kết hợp công nghiệp 

với nông nghiệp; điều này sẽ góp phần xóa bỏ hiện tƣợng các vùng nông nghiệp đơn thuần, mà 

phát triển theo hƣớng hình thành các hình thức sản xuất liên kết công - nông với hiệu quả kinh tế 

xã hội cao, tạo điều kiện cho công nghiệp tác động qua lại càng nhiều, càng có hiệu quả vào sản 

xuất nông nghiệp, từng bƣớc thực hiện công nghiệp hóa, hình thành cơ cấu kinh tế công nông 

nghiệp ngày càng hợp lý hơn. 

 Vận dụng nguyên tắc này cần chú ý phát triển và phân bố mở rộng cơ cấu sản xuất công 

nghiệp nhƣ: cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, công nghiệp tiêu dùng phục vụ dân cƣ vào các vùng nông 

nghiệp để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Trong phát triển, xây dựng các vùng kinh tế mới cần 

có sự kết hợp chặc chẽ ngay từ đầu giữa công nghiệp với nông nghiệp. Do nguồn lực của mỗi 
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vùng khác nhau, do nguồn vốn ít, nguồn nhân lực có trình độ chƣa cao nên quan điểm phát triển 

phải có trọng điểm, tập trung tránh sự dàn trải sẽ gây lãng phí; Cần đầu tƣ mạnh vào các vùng 

kinh tế trọng điểm để thúc đẩy cho sự phát triển của toàn bộ của nền kinh tế. 

 Lợi ích khi sử dụng nguyên tắc này là: Huy động đƣợc mọi nguồn lực của mọi vùng đất 

nƣớc, gia tăng hợp lý của của cải vật chất tinh thần cho xã hội; Mở rộng liên kết giữa các vùng, thị 

trƣờng tiêu thụ; Điều hòa phân bố nhân khẩu và dịch cƣ; Giảm bớt sự chênh lệch về trình độ phát 

triển của các vùng. Tạo điều kiện phát triển ổn định và bền vững cho nền kinh tế vùng và cả nƣớc.  

Khi thực hiện nguyên tắc này cần đánh giá khả năng tự có của mỗi vùng, khả năng đầu tƣ 

bên ngoài sau đó phân loại rõ các tiểu vùng (ví dụ: vùng kém phát triển, vùng động lực, vùng bảo 

tồn..vv); Tập trung nguồn lực cho tiểu vùng mạnh, làm đầu kéo cho các tiểu vùng khác; Phát 

triển hệ thống giao thông vận tải nối liền tiểu vùng lạc hậu với tiểu vùng phát triển để cân bằng 

nền kinh tế giữa các vùng. Ngoài ra ở các tiểu vùng kém phát triển cần có chính sách ƣu đãi đầu 

tƣ: thuế, giá mặt bằng, đào tạo lao động tại chỗ…vv. 

c). Nguyên tắc kết hợp ngành và lãnh thổ: 

Kết hợp Nông nghiệp - Công nghiệp, Thành thị - Nông thôn. Khi đó ngành này sẽ làm 

hậu thuẫn tạo lợi thế cho ngành khác và ngƣợc lại; chẳng hạn nhƣ Công nghiệp sẽ đƣợc cung 

cấp nguyên liệu, thực phẩm, lao động...vv đồng thời sẽ mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, 

máy móc, vật tƣ, phân bón...vv. Nông nghiệp sẽ có điều kiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông 

nghiệp vì vậy giảm bớt rủi ro, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nếu kết hợp 

Nông nghiệp - Công nghiệp sẽ tạo điều kiện phát triển Nông nghiệp, nâng cao mức sống dân cƣ, 

phát triển cơ sở hạ tầng, thành thị hóa nông thôn, giảm bớt sự cách biệt Thành thị - Nông thôn. 

Khi thực hiện nguyên tắc này cần phải bố trí phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, công 

nghiệp chế biến ở vùng nông thôn. Hình thành những vành đai xanh xung quanh các khu công 

nghiệp. Quy hoạch mạng lƣới đô thị trên lãnh thổ, có sự tập trung, nhƣng cũng có phân tán xen 

kẽ với các vùng nông thôn, tạo điểm nén mạnh, tạo nút tập trung thu hút các nguồn lực và dịch 

cƣ ở xung quanh, tạo điều kiện cho đô thị phát triển. 

d). Nguyên tắc kết hợp chuyên môn hóa và đa dạng hóa vùng: 

Phát triển vùng dựa trên lợi thế chủ đạo (Có sự phân công lao động xã hội và chuyên môn 

hóa sản xuất với sản phẩm và nguồn lực chủ đạo) và những lợi thế khác nhỏ hơn; nhằm tận dụng 

toàn bộ nguồn lực của vùng vào sự phát triển bền vững, ổn định có hiệu quả cao. Khi thực hiện 

nguyên tắc này cần đánh giá và phát triển lợi thế của vùng để đa đạng hóa các ngành với tỷ trọng 

hợp lý, có mối liên hệ hài hòa, mô hình cơ cấu kinh tế hình thành hợp lý.   

e). Nguyên tắc phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh quốc phòng và môi trường: Lợi ích 

của nguyên tắc này là hạn chế khả năng tấn công xâm thực của các thế lực thù địch, bảo vệ các 

thành quả kinh tế, duy trì và ổn định sản xuất trong những điều kiện ngặt nghèo nhất…vv gắn 

với việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; tạo điều kiện cho lãnh thổ phát triển ổn định và bền vững. 

Khi thực hiện nguyên tắc, cần bố trí các ngành công nghiệp then chốt, điện, nƣớc phải chú 

ý đến vấn đề quốc phòng (không tập trung vào một vùng, một khu vực, khu vực bất an, nhạy cảm, 

sát biên giới, hải đảo…vv). Mặt khác không nên tập trung các cơ sở kinh tế quá mức vào một 

vùng, khai tác cạn kiệt tài nguyên vùng, các dự án phát triển cần phải có đánh giá tác động môi 

trƣờng; nhằm bảo vệ, tái tạo và phục hồi hệ sinh thái môi trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững. 



 
 

 

 

397 

f). Nguyên tắc mở và hội nhập:  

Do cơ cấu nguồn lực mỗi lãnh thổ, mỗi vùng khác nhau và thƣờng không đầy đủ vì vậy 

nếu mở rộng liên kết kinh tế sẽ giúp bổ sung nguồn lực và phát huy nguồn lực sẵn có ở địa 

phƣơng, đồng thời cũng cũng tăng cƣờng giao lƣu văn hóa, khoa học kỹ thuật, mở rộng thị 

trƣờng tiêu thụ. Khi thực hiện nguyên tắc này cần phải xây dựng nền kinh tế của lãnh thổ, của 

vùng một cách độc lập và tƣơng đối đủ mạnh. Đồng thời lựa chọn đối tác thích hợp để trao đổi 

buôn bán có lợi; Lựa chọn vùng thích hợp để hội nhập và lựa chọn các sản phẩm để tham gia thị 

trƣờng trên cơ sở lợi thế so sánh. 

Việc sử dụng nguyên tắc này còn tạo ra “biên giới mềm” và “quyền lực mềm”; tức là vô 

hình tạo ra hệ thống hàng rào tiết chế việc xâm nhập của hàng hóa và dịch vụ từ các vùng khác 

có thể nhập nội; đồng thời có thể tạo ra những lợi thế đặc biệt của những hàng hóa nội vùng khi 

tham gia xuất vùng lãnh thổ. 

1.2. Bố trí không gian các công trình, dự án quan trọng, các vùng bảo tồn (đã đƣợc xác định ở 

quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn Tỉnh) 

1.2.1. Các công trình, dự án quan trọng  

 a). Công trình giao thông: 

1. Đƣờng cao tốc: Cập nhật quy hoạch phát triển mạng lƣới đƣờng bộ cao tốc Việt Nam; 

cụ thể trên địa bàn Tỉnh Nam Định có trục cao tốc Bắc – Nam chạy qua, chiều dài 20,4 Km; 

Đƣờng cao tốc Phủ Lý – Nam Định dài 25 Km, điểm đầu từ thành phố Nam Định (giao Quốc lộ 

10), điểm cuối nối vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại trạm thu phí Liêm Tuyền; Đƣờng cao tốc 

Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh toàn tuyến dài 160 Km, điểm đầu tại thành phố Ninh 

Bình, điểm cuối giao Quốc lộ 18, Tỉnh Quảng Ninh. 

2. Đƣờng quốc lộ: (1) Quốc lộ 21 dài 76,45Km; (2) Quốc lộ 21B dài 61,21 Km;  (3) 

Quốc lộ 10 dài 35,84 Km; (4) Quốc lộ 37B dài 64,69 Km; (5) Quốc lộ 38B dài 25,2 Km; (6) 

Quốc lộ 37C (đi qua ba Tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Hòa Bình) đoạn thuộc Tỉnh Nam Định 

dài khoảng 21,07 Km; (7) Quốc lộ 39B (đi qua ba Tỉnh Hƣng Yên – Thái Bình – Nam Định) 

đoạn thuộc Tỉnh Nam Định dài 13,2 Km; (8) Đƣờng bộ ven biển dài 65,8Km. Các tuyến đƣợc 

quy hoạch tối thiểu 04 làn xe trở lên, quy hoạch các tuyến tối thiểu đạt cấp III đồng bằng. 

 3. Đƣờng sắt: Tuyến đƣờng sắt Bắc Nam hiện hữu: Nâng cấp, từng bƣớc hiện đại hóa đạt 

tốc độ chạy tàu bình quân từ 80km/h đến 90km/h đối với tàu khách và 50km/h đến 60km/h đối 

với tàu hàng. Tuyến đƣờng sắt cao tốc Bắc - Nam: Xây dựng mới tuyến đƣờng sắt tốc độ cao 

trục Bắc Nam trƣớc mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dƣới 200 km/h, đƣờng đôi 

khổ 1.435mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350km/giờ 

trong tƣơng lai, trong đó đoạn tuyến đi qua Tỉnh Nam Định dài khoảng 36 Km. Tuyến đƣờng sắt 

ven biển: Nghiên cứu xây dựng tuyến đƣờng sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - 

Quảng Ninh với tổng chiều dài tuyến 120 Km; quy mô đƣờng đơn, khổ 1435mm. Tuyến đƣờng 

sắt thành phố Nam Định - Thịnh Long và khu kinh tế Ninh Cơ kết nối với cảng biển, khu kinh 

tế, khu công nghiệp. Chiều dài tuyến 50 Km, quy mô đƣờng đơn, khổ 1000mm. 

 4. Đƣờng Thủy: Chuyển tuyến sông Vọp từ sông Hồng đến cảng cá Giao Hải chiều dài 

15Km về Trung ƣơng quản lý. Đề xuất đƣa vào tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia và xây dựng 

cảng hành khách khu vực vƣờn quốc gia Xuân Thủy. Chuyển kênh Quần Liêu chiều dài 3.5Km 
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về địa phƣơng quản lý. Bổ sung 02 bến khách ngang sông và 05 bến thủy nội địa. 

5. Cảng biển: Cảng biển Hải Thịnh đƣợc xác định là cảng biển tổng hợp địa phƣơng (loại 

II) gồm khu bến Hải Thịnh và bến cảng chuyên dụng cho nhà máy nhiệt điện Nam Định 1. 

Năng lực hàng hóa thông qua dự kiến vào năm 2030 đạt khoảng 6,25 triệu tấn/năm.  

6. Sân bay: Đề xuất xây dựng cảng hàng không trong tƣơng lai tại KKT Ninh cơ ( 

khuyến khích sử dụng đất lấn biển) đảm bảo khả thi về mặt xây dựng và kết nối tốt với hệ thống 

đƣờng bộ, đƣờng sắt và cảng thủy nội địa. 

 c). Công trình Viễn thông: Đến năm 2030, trên địa bàn Tỉnh Nam Định tiếp tục sử dụng 

đƣờng cáp quang liên Tỉnh hiện có dọc theo các tuyến đƣờng QL10, QL21. Mỗi tuyến truyền 

dẫn có dung lƣợng hơn 10G trở lên và có cấu hình bảo vệ an toàn đảm bảo cung cấp cho các 

tuyến truyền dẫn nội tỉnh chất lƣợng cao. 

d). Công trình Năng lượng: Nam Định dự kiến năm 2026 đƣa hai nhà máy nhiệt điện tại 

huyện Hải Hậu đi vào hoạt động, đồng thời bổ sung quy hoạch, đầu tƣ xây dựng hai nhà máy 

điện gió tại Hải Hậu và Giao Thủy. Hoàn thiện các thủ tục để thực hiện đầu tƣ xây dựng Nhà 

máy nhiệt điện Nam Định I&II với công suất mỗi nhà máy là 600MW thuộc xã Hải Châu, 

huyện Hải Hậu. Phấn đƣa nhà máy nhiệt điện Nam Định I phát điện vào năm 2025, nhà máy 

nhiệt điện Nam Định II phát điện vào năm 2026.  

f). Công trình, dự án Văn hóa - Xã hội: Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, 

kiến trúc mang tầm quốc gia với các công trình di tích gồm: (1). Di tích cấp quốc gia đặc biệt: Di 

tích Đền Trần – chùa Phổ Minh (phƣờng Lộc Vƣợng, thành phố Nam Định) và di tích chùa Keo 

Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng); (2). Di tích lịch sử, văn hóa kiến trúc, lịch sử 

cách mạng, lịch sử - danh lam thắng cảnh đƣợc xếp hạng cấp Quốc gia: chùa Cỗ Lễ (thị trấn Cổ 

Lễ, huyện Trực Ninh); Đền, chùa Hƣng Hà Dƣơng (xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hƣng); Đền, 

cầu Ngói chợ Lƣơng (xã Hải Anh; huyện Hải Hậu); Cột cờ Nam Định (phƣờng Ngô Quyền, 

thành phố Nam Định); Địa điểm các đồn binh thời Trần (bao gồm Đền Xối Đông Thƣợng, Xối 

Đông Trung, Xối Đông Hạ), (xã Trung Đông, huyện Trực Ninh); Nhà lƣu niệm đồng chí 

Trƣờng Chinh (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng);…  

1.2.2. Các vùng, khu bảo tồn: 

 Nam Định có vƣờn quốc gia Xuân Thủy (phần quan trọng nhất của khu dự trữ sinh 

quyển thế giới liên Tỉnh châu thổ sông Hồng) là khu vực bảo vệ rừng quan trọng.  

Vƣờn quốc gia Xuân Thủy: có diện tích khoảng 7.100 ha, gồm: 3.100 ha diện tích đất nổi 

có rừng và 4.000 ha đất rừng ngập mặn, nằm ở phía Đông Nam huyện Giao Thủy; Tháng 1/1989 

Xuân Thủy là vùng đất ngập nƣớc đầu tiên của ĐôngNam Á tham gia Công ƣớc quốc tế 

RAMSAR (Công ƣớc bảo tồn các vùng đất ngập nƣớc có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt nhƣ là 

nơi cƣ trú của những loài chim nƣớc – Ramsar, Iran, 1971). Phù sa màu mỡ của sông Hồng và 

biển đã tạo dựng nên khu đất ngập nƣớc với nhiều loài động thực vật hoang dã và các loài chim di 

cƣ quý hiếm. Đây còn là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy sinh có giá trị cao, cùng các loài động thực 

vật hoang dã. 

Khu rừng ngập mặn Nghĩa Hƣng: có tổng diện tích khoảng 1.348,4ha; nằm ở phía Tây 

Nam huyện Nghĩa Hƣng, là khu vực thuộc khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng đƣợc tổ 

chức BridLife Việt Nam kiến nghị công nhận là khu Ramsar do đáp ứng hàng loạt các tiêu chí: 
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tập trung nhiều kiểu đất ngập nƣớc còn khá nguyên trạng đặc trƣng cho vùng cửa sông ven biển 

đồng bằng Bắc Bộ; nơi trú chân của các loài chim nƣớc di cƣ từ Đông Bắc Á và Xibêri đến châu 

Đại Dƣơng và ngƣợc lại; nơi tập trung chim nƣớc với số lƣợng lớn (30.000 cá thể, bao gồm hơn 

8.000 cá thể chim ven biển). Rừng ngập mặn có tính đa dạng sinh học cao, có thể phát triển 

thành khu bảo tồn thiên nhiên. 

1.3. Phƣơng án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng Tỉnh với Quốc gia và Vùng 

1.3.1. Hạ tầng Kỹ thuật: 

 a). Hạ tầng giao thông đường bộ:  

1. Theo phƣơng án quy hoạch các tuyến quốc lộ trên địa bàn Tỉnh gồm: Quốc lộ 10, 

Quốc lộ 21, Quốc lộ 21B, Quốc lộ 37B, Quốc lộ  38B, Quốc lộ 37C, Quốc lộ 39B, đƣờng vành 

đai I, II, II trong đó Quốc lộ 39B đƣợc bổ sung mới so với các tuyến hiện trạng. Phƣơng án đấu 

nối hệ thống đƣờng Tỉnh, đƣờng huyện vào quốc lộ thực hiện theo quy định của Chính phủ về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. Theo đó toàn Tỉnh Nam Định điểm đấu 

nối vào quốc lộ, cụ thể nhƣ sau: (1) Điểm đấu nối vào đƣờng Cao Tốc Bắc Nam: 04 điểm; Điểm 

đấu nối vào cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh: 10 điểm; (2) Quốc lộ 10: 15 điểm; 

(3) Quốc lộ 21: 18 điểm; (4) Quốc lộ 21B : 12 điểm; (5) Quốc lộ 37B: 12 điểm; (6) Đƣờng 38B : 

12 điểm; (7) Quốc lộ 37C:  10 điểm; (8) Quốc lộ 39B:  10 điểm 

2. Trục cao tốc Bắc –Nam (CT.02) đoạn chạy qua địa bàn Tỉnh Nam Định : Có 04 điểm 

đấu nối khác mức với hệ thống hạ tầng của Tỉnh.  

3. Trục cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh: Có 05 điểm đấu nối khác mức với 

hệ thống hạ tầng của Tỉnh.  

4. Về đƣờng bộ, theo Quy hoạch ngành quốc gia Quy hoạch mạng lƣới đƣờng bộ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Tỉnh Nam Định sẽ kết nối liên hệ vùng thông qua các tuyến sau: 

- Kết nối các Tỉnh duyên hải Bắc Bộ nhƣ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, 

Thanh Hóa với Hà Nội qua đƣờng cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, QL21, QL.21B  

- Kết nối với Nam Định, vùng ĐBDH Bắc bộ qua Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, 

QL.21B và đƣờng ven biển, Trục cao tốc Bắc –Nam (CT.02) đoạn qua địa bàn Tỉnh Nam Định  

- Kết nối với Thanh Hóa, vùng Bắc Trung bộ qua đƣờng sắt Bắc - Nam, đƣờng sắt cao 

tốc, cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa, QL.10 và đƣờng ven biển. 

- Kết nối các Tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam thông qua QL.37B; Kết nối với Ninh 

Bình, Hòa Bình, vùng Tây Bắc qua QL.37C 

 b). Hạ tầng đường sắt: Về đƣờng sắt, theo Quy hoạch mạng lƣới đƣờng sắt thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh Nam Định đƣợc kết nối liên hệ vùng thông qua các tuyến 

đƣờng sắt:  Tuyến Bắc - Nam và tuyến đƣờng sắt tốc độ cao đi Hà Nội kết nối Nam Định với 

các vùng Đông Bắc và Thanh Hóa, các vùng Bắc Trung bộ và phía Nam; Tuyến đƣờng sắt ven 

biển kết nối Nam Định với các Tỉnh ven biển phía Đông Bắc; Tuyến đƣờng sắt Nam Định – 

Thịnh Long kết nối cảng biển với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định. 

c). Đường thủy nội địa: Quy hoạch kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1829/QĐ- TTg ngày 31/10/2021. Trong đó, tuyến hành lang vận tải thủy khu vực đồng bằng 

sông Hồng là tuyến Hà Nội – Lạch Giang bao gồm 2 nhánh : Nhánh 1 từ cửa Lạch Giang đến 
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kênh nối Đáy – Ninh Cơ, nhánh 2 từ kênh nối Đáy – Ninh Cơ đến cảng Hà Nội. Các tuyến vận 

tải thủy kết nối với hạ tầng đƣờng bộ thông qua các cảng, bến thủy nội địa chủ yếu trên khu vực 

sông Hồng nhƣ: Cảng biển Hải Thịnh. 

c). Hạ tầng truyền tải điện: Liên kết lƣới điện Bắc Trung Bộ-Bắc Bộ gồm 6 mạch đƣờng 

dây 500 kV (cải tạo 2 mạch đơn 500 kV hiện có thành 2 đƣờng dây mạch kép, xây mới 1 mạch 

kép Quảng Trạch – Quỳnh Lập – Thanh Hóa – Nam Định). Xây dựng mới trạm 500/220kV NĐ 

Nam Định, Thái Bình và đƣờng dây 500 kV Thanh Hóa – Nam Định – Phố Nối. Nhà máy NĐ  

Rạng Đông đấu nối chuyển tiếp trên 02 mạch ĐZ 220 kV Hoằng Hóa – Nghĩa Hƣng. Xem xét 

xây dựng mới ĐZ 220 kV NĐ Rạng Đông – Hậu Lậu trong trƣờng hợp NĐ Rạng Đông phát 

triển công suất hơn 1600 MW. 

 d). Hạ tầng thông tin: (1) Trung tâm dữ liệu điện tử của Tỉnh đƣợc xây dựng, nâng cấp, 

duy trì hoạt động ổn định với đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng tích hợp, sẵn 

sàng cho phục vụ cho việc tích hợp hạ tầng CNTT của Tỉnh vào hạ tầng Chính phủ điện tử quốc 

gia;  Thiết lập Cổng dữ liệu của Tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dữ liệu quốc gia. (2) 

Kết nối, liên thông hệ thống thông tin của Tỉnh với các hệ thống thông tin ở Trung ƣơng qua hệ 

thống kết nối NGSP, phục vụ xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. (3) Tiếp tục 

nâng cấp dung lƣợng, công nghệ các tuyến truyền dẫn Bắc Nam của Tập đoàn Bƣu chính Viễn 

thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng Công ty Viễn 

thông MobiFone, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. (4) Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu của Tỉnh (LGSP) phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở 

của Tỉnh với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); 

1.3.2. Hạ tầng xã hội: 

a).  Hạ tầng giáo dục: (1) Tiến hành liên kết, hợp tác các trƣờng đại học trong tỉnh với 

các trƣờng đại học quốc gia trong vùng nhƣ TP.Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình trong đào tạo lực 

lƣợng lao động tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu phát triển; (2) Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng 

dạy thông qua liên kết với các trƣờng Đại học sƣ phạm có uy tín để đào tạo, đào tạo lại, bồi 

dƣỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên; (3) Ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy từ xa, thúc 

đẩy liên kết với các trƣờng đại học quốc gia trong việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy. (4) Đầu 

tƣ, xây dựng phát triển 02 trƣờng cao đẳng chất lƣợng cao và 20 ngành, nghề trọng điểm (trong 

đó, 01 ngành nghề cấp độ quốc tế; 05 ngành nghề cấp độ khu vục ASEAN; 14 ngành nghề cấp 

độ quốc gia) với tổng quy mô đào tạo khoảng 1.200 ngƣời/năm. Đến năm 2045 có 01 trƣờng 

Cao đẳng chất lƣợng cao đáp ứng đủ các tiêu chí khu vực ASEAN. 

b). Hạ tầng y tế: (1) Liên kết, hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ƣơng trong vùng 

tại Hà Nam, Hà Nội  trong công tác khám, chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật; (2) Triển khai 

hệ thống thông tin ngành y tế Tỉnh, hệ thống thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử để 

cung cấp thông tin và kết nối với Trung tâm dữ liệu y tế quốc gia; (3) Phát triển các ứng dụng 

thông minh cho phép cung cấp các dịch vụ theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe ngƣời dân từ 

xa từ các bệnh viện Trung ƣơng đến các bệnh viện trên địa bàn Tỉnh; (4) Kết nối liên thông các 

bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong Tỉnh với hệ thống giám định của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam, cùng với kết nối với Trung tâm dữ liệu y tế quốc gia phục vụ cho công 

tác chuyển tuyến điều trị từ các bệnh viện trên địa bàn Tỉnh đến các bệnh viện Trung ƣơng. 

c). Hạ tầng văn hóa: Nâng cao chất lƣợng hạ tầng văn hóa Tỉnh kết nối đồng bộ với mạng 
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lƣới hạ tầng văn hóa của vùng Đồng bằng Bắc bộ và cả nƣớc. Kết nối liên thông các di sản văn 

hóa trong Tỉnh với mạng lƣới di sản văn hóa trong nƣớc và thế giới trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Liên kết, hợp tác với các trung tâm văn hóa vùng Đồng 

bằng sông Hồng và cả nƣớc trong các hoạt động và các lễ hội văn hóa truyền thống đặc thù của 

ngƣời dân bản địa nhằm thúc đẩy sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa, lịch sử vùng và cả nƣớc. 

1.4. Phƣơng án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của Tỉnh 

1.4.1. Tổ chức không gian hoạt động KTXH các vùng liên huyện. 

1.4.1.1. Các khái niệm: 

- Vùng Tỉnh trong nghiên cứu này là một bộ phận lãnh thổ, là không gian hữu hạn của 

vùng đất và vùng trời; trong đó chứa đựng tập hợp các quan hệ tƣơng tác giữa tự nhiên và các 

hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của con ngƣời trong mối liên kết bền vững và phụ 

thuộc lẫn nhau trong đơn vị hành chính cấp Tỉnh. 

- Vùng liên huyện trong nghiên cứu này là vùng tổng hợp, ranh giới đƣợc xác lập bao 

gồm tập hợp các vùng huyện (ranh giới huyện); trong đó chứa đựng các vùng chuyên ngành, mà 

mỗi đó có sắc thái riêng và có hệ thống thiết chế riêng đƣợc phân cấp theo loại, tầng, thứ, bậc 

nhƣ: vùng Địa lý tự nhiên; vùng Kinh tế, vùng An ninh Quốc phòng; Vùng Du lịch, Vùng Công 

nghiêp - Nông nghiệp...vv; trong đó vùng Kinh tế là trung tâm đƣợc trú trọng nghiên cứu sâu 

nhất trong quy hoạch này; 

- Vùng Kinh tế liên huyện là tập hợp những bộ phận, khu vực hoặc ngành kinh tế đƣợc bố 

trí theo các không gian chuyên biệt đặc thù, trên cơ sở phân công lao động xã hội theo hƣớng 

chuyên môn hoá sản xuất kết hợp với phát triển tổng hợp về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và 

bảo vệ môi trƣờng. Sự phân công lao động xã hội theo lãnh thổ là yếu tố tạo vùng cơ bản nhất; quá 

trình này vừa là cơ sở, vừa là động lực của sự hình thành vùng kinh tế. Phân công lao động theo 

lãnh thổ đƣợc biểu hiện bằng sự tập trung, chuyên môn hoá các loại hình sản xuất riêng biệt, dựa 

vào những điều kiện lợi thế và đặc điểm phát triển sản xuất đặc thù. Trình độ của phân công lao 

động xã hội sẽ phụ thuộc vào trình độ của lực lƣợng sản xuất. Nếu lực lƣợng sản xuất càng phát 

triển thì quá trình phân công lao động diễn ra càng sâu sắc, hƣớng chuyên môn hoá của vùng cũng 

sẽ càng thể hiện rõ rệt; Đặc trƣng cơ bản của vùng Kinh tế liên huyện bao gồm: 

1. Tính hệ thống: các vùng kinh tế của một lãnh thổ (Tỉnh, huyện, liên huyện) sẽ luôn có 

mối liên hệ bên trong (nội vùng), và những mối liên hệ đến các vùng khác (liên hệ ngoại vùng, 

liên vùng). Vùng Kinh tế không thể tách khỏi hệ thống vùng của cả lãnh thổ. 

2. Tính cấp, loại, thứ bậc: mỗi vùng kinh tế của một lãnh thổ, sẽ đều có quy mô diện tích, 

dân số, lực lƣợng sản xuất nhất định và chính bởi vì thế nó có vai trò, vị trí nhất định trong nền 

kinh tế, trong hệ thống vùng của toàn lãnh thổ (Tỉnh, huyện, liên huyện), không đồng nhất các 

cấp loại, thứ bậc của các vùng kinh tế. 

3. Tính đặc thù: mỗi vùng kinh tế liên huyện đều có ít nhất một ngành chuyên môn hóa 

nhất định với khối lƣợng sản phẩm nhiều, giá thành rẻ, vừa đáp ứng thị trƣờng trong vùng vừa 

bán ra thị trƣờng ngoài vùng, kể cả xuất khẩu (lợi thế so sánh). 

4. Tính tổng hợp: mỗi vùng kinh tế liên huyện ngoài ngành chuyên môn hóa thì các vùng 

kinh tế này sẽ đều có các ngành sản xuất, dịch vụ khác ít nhiều có liên quan đến các ngành 

chuyên môn hóa tạo thành một tổng thể nền kinh tế lãnh thổ, hình thành cơ cấu vùng kinh tế 

https://luatduonggia.vn/quy-luat-quan-he-san-xuat-phu-hop-voi-trinh-do-phat-trien-cua-luc-luong-san-xuat/
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(vùng kinh tế tổng hợp và vùng kinh tế chuyên ngành) 

5. Tính tổ chức: giữa các ngành kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong một vùng 

mặc dù sản xuất theo cơ chế thị trƣờng, cũng không hoàn toàn tự phát, tùy tiện mà luôn có sự kết 

hợp chặc chẽ với nhau ở những mức độ nhất định để hợp tác và phát triển cùng có lợi. 

Ngoài cách phân chia lãnh thổ thành các vùng theo các nhân tố cấu thành đã nêu ở trên, còn 

phân chia thành các vùng liên huyện theo trình độ phát triển. Phân vùng theo trình độ phát triển 

đang là kiểu phân loại đang thịnh hành, việc phân chia này chủ yếu phục vụ cho việc quản lý, điều 

khiển các quá trình phát triển theo lãnh thổ. Theo cách này có các loại phân vùng chủ yếu nhƣ:  

1. Vùng phát triển: vùng hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển, đã trải qua một 

thời kỳ lịch sử phát triển, đã tập trung dân cƣ và các năng lực sản xuất, chúng có vai trò quyết 

định đối với nền kinh tế – xã hội của đất nƣớc. 

2. Vùng chậm phát triển: Thông thƣờng đây là những lãnh thổ xa các đô thị, thiếu nhiều 

điều kiện phát triển (nhất là về mạng lƣới giao thông, mạng lƣới cung cấp điện); kinh tế chƣa 

phát triển; dân trí thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

3. Vùng trì trệ, suy thoái: Ở các lãnh thổ công nghiệp phát triển, thƣờng gặp vùng loại 

này. Đây là hậu quả của quá trình khai thác tài nguyên lâu dài mà không có biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng khiến cho tài nguyên bị cạn kiệt, những ngành kinh tế và vùng lãnh thổ gắn với tài 

nguyên đó lâm vào tỉnh trạng trì trệ, suy thoái. 

1.4.1.2. Mục tiêu phân vùng: 

Quy hoạch phân vùng KTXH theo lãnh thổ liên huyện là hệ thống các biện pháp tác 

động vào vùng lãnh thổ các huyện nhằm xây dựng mô hình cơ cấu kinh tế hợp lý gắn liền với cơ 

cấu đất đai để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ lợi thế tiềm năng của tự nhiên, tài nguyên, 

con ngƣời và cơ sở hạ tầng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội; Phân vùng KTXH lãnh thổ có 

những tác động nhƣ sau: 

1. Phân vùng KTXH lãnh thổ là đánh thức các nguồn lực tiềm năng lợi thế nội sinh của địa 

phƣơng, các huyện và tiềm năng lợi thế ngoại ứng từ các mối liên kết phát triển với các vùng khác;  

2. Điều phối các hoạt động sản xuất kinh doanh xã hội gữa các bộ phận, ngành, lĩnh vực 

trên cơ sở tăng cƣờng năng lực sản xuất; chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động xã hội;  

3. Phân vùng KTXH lãnh thổ gia tăng năng lực quản lý kinh tế, quản lý hành chính, bảo 

vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trƣờng;  

4. Phục vụ việc hoạch định các chiến lƣợc, các kế hoạch phát triển theo các phân vùng 

lãnh thổ cũng nhƣ để quản lý các quá trình phát triển kinh tế – xã hội. 

Tổ chức của các phân vùng KTXH theo lãnh thổ càng hoàn thiện thì nền kinh tế của một 

lãnh thổ (huyện, liên huyện) sẽ càng ổn định và bền vững với hiệu quả cao về kinh tế – xã hội, 

môi trƣờng chung, lợi ích chung của toàn xã hội và lợi ích riêng cho các tổ chức kinh tế gắn với 

phân vùng lãnh thổ  

1.4.1.3. Các nguyên tắc phân vùng liên huyện: 

a). Nguyên tắc kinh tế: (1) Vùng đƣợc xác lập phải tạo thuận lợi cho mọi hoạt động kinh 

tế trên toàn hệ thống cũng nhƣ trong từng vùng, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên môi 

trƣờng; (2) Phù hợp và phát huy các lợi thế so sánh; (3) Gia tăng tính chuyên môn hóa sản xuất 

https://luatduonggia.vn/bao-ve-moi-truong-la-gi-noi-dung-va-bien-phap-bao-ve-moi-truong/
https://luatduonggia.vn/bao-ve-moi-truong-la-gi-noi-dung-va-bien-phap-bao-ve-moi-truong/
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(khuyến khích phát triển vùng chuyên ngành); trên cơ sở hợp lý với phân công lao động xã hội; 

(4) Phù hợp và sử dụng hiệu quả với nguồn lực đầu tƣ; mang lại hiệu quả cao; (5) Phát triển ổn 

định - bền vững và công bằng; 

b). Nguyên tắc hành chính: Thống nhất ranh giới vùng kinh tế với ranh giới vùng hành 

chính (các huyện) để thuận lợi cho việc quản lý kinh tế theo vùng kết hợp với quản lý hành chính; 

c). Nguyên tắc trung tâm: mỗi vùng có ít nhất một trung tâm tƣơng ứng với quy mô của 

vùng; là một cực tăng trƣởng & phát triển của vùng, có sức hút kinh tế đủ mạnh đối với lãnh thổ 

nằm trong vùng; 

d). Nguyên tắc an ninh quốc phòng & môi trường: Đảm bảo anh ninh chính trị trật tự an 

toàn xã hội của vùng với toàn vẹn lãnh thổ và phát triển bền vững; 

e). Nguyên tắc viễn cảnh phát triển: quy mô ranh giới vùng đƣợc xác lập phải thích ứng 

với tƣơng lai phát triển kinh tế - xã hội của vùng với những dự báo chính xác để tránh tỉnh trạng 

chia ra, nhập vào nhiều lần gây trở ngại cho việc quản lý nền kinh tế cũng nhƣ các hoạt động sản 

xuất kinh doanh và sinh hoạt xã hội. 

1.4.1.4. Quan điểm phân các vùng liên huyện thuộc Tỉnh Nam Định:  

1. Quan điểm chủ đạo về phân định các vùng phát triển kinh tế - xã hội (hay còn gọi là 

vùng kinh tế) các huyện trong Tỉnh là dựa trên lý thuyết “cực tăng trƣởng” (Gustav Ranis, 

Trauss, Hall); lý thuyết này đề cao tính chất tăng trƣởng kinh tế của các vùng có lợi thế so sánh, 

mà ở đó tập trung các ngành mũi nhọn và các ngành bổ trợ, các hoạt động dịch vụ phục vụ cho 

phát triển chuyên ngành chính là hạt nhân trong vùng. Quan điểm này xác định những đột phá 

phát triển, tác động lan tỏa phát triển, làm nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại trên 

toàn bộ nền kinh tế. Điều đáng chú ý của quan điểm này là tìm ra các điểm đột phá phát triển và 

tạo nên các tác động lan tỏa phát triển mang tính động lực; 

2. Quan điểm thiên về các yếu tố lợi thế về địa lý (Địa kinh tế, địa chính trị, địa Nhân văn) 

– (nói chung là đất đai); phân vùng kinh tế liên huyện sao cho làm nổi bật tính đặc hữu của địa lý 

kinh tế, là điểm đến hấp dẫn của các nhóm xã hội có nhu cầu đầu tƣ phát triển các quá trình kinh 

doanh, kỳ vọng là các chủ thể sở hữu các khu vực kinh tế trong phân vùng; 

3. Phân vùng làm nổi bật tính đặc thù từ vị thế tiềm năng tự nhiên, con ngƣời…vv, tạo lập 

thƣơng hiệu có giá trị gắn với giá trị sản phẩm hạt nhân của vùng; tạo uy tín đến trƣờng Khu vực, 

Quốc gia và Quốc tế; từ đó lan tỏa ảnh hƣởng tích cực đến các sản phẩm, ngành hàng khác;   

4. Hình thành phân vùng mà từ đó có thể dễ hoạch định những chính sách đặc thù về 

phát triển và quản lý phát triển, về đất đai, ƣu tiên đầu tƣ, thuế… và các chính sách phát triển 

đặc thù khác;  

5. Phân vùng nhằm tạo ra sự cạnh tranh với các vùng khác nhằm kích thích phát triển; 

phân vùng theo quan điểm này sẽ tạo ra sự phân hóa loại, cấp, thứ, bậc về nhiều lĩnh vực kinh tế 

xã hội trong vùng; trong đó đặc biệt là phát triển hệ thống đô thị và các hệ thống kinh tế trọng 

điểm khác đƣợc xác định trong nội dung quy hoạch; 

6. Phân vùng tuân thủ các yếu tố về bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 

và bảo vệ môi trƣờng; 
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1.4.1.5. Ý nghĩa, vai trò của việc phân vùng liên huyện: 

Phân vùng lãnh thổ liên huyện là một nội dung của tổ chức không gian kinh tế xã hội lãnh 

thổ (bố trí kinh tế theo cơ cấu lãnh thổ, hay còn đƣợc hiểu nhƣ sự kết hợp của các tổ chức lãnh 

thổ đang hoạt động nhƣ: cấu trúc lãnh thổ quần cƣ, cấu trúc không gian xã hội, cấu trúc không 

gian sử dụng tự nhiên v.v. Việc xác định các tỷ lệ và quan hệ hợp lý về phát triển kinh tế xã hội 

giữa các vùng nhỏ (liên huyện) trong vùng lớn (Tỉnh), và có xét đến các mối liên kết nội vùng, 

ngoại vùng, khu vực và quốc tế. Cấu trúc này đƣợc thống nhất bởi các cơ cấu quản lý quá trình 

tái sản xuất xã hội, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tổ chức lãnh thổ Kinh tế xã hội của một vùng 

nhất định, bao gồm các điểm, các „cực‟, các nút, và các dải, các tuyến lực và một không gian bề 

mặt. Các yếu tố đó có quan hệ, sức hút lan toả và ảnh hƣởng lẫn nhau; cụ thể nhƣ sau: 

1. Xác định và quy chiếu đƣợc các thuộc tính đặc thù của các vùng lãnh thổ (liên huyện) 

trong Tỉnh nhƣ: tính tƣơng đồng và bất tƣơng đồng; Tính đẳng hƣớng và vƣợt trội; tính cá biệt 

và phổ quát..vv của các vùng miền trong Tỉnh để từ đó đề xuất các mô hình tăng trƣởng và phát 

triển kinh tế phù hợp với từng vùng miền trong chiến lƣợc phát triển chung của Tỉnh; 

2. Tạo cơ sở hình thành rõ nét việc chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động xã 

hội; từ đó hình thành các phân vùng chuyên ngành, phân hóa các bộ phận kinh tế theo hƣớng sản 

xuất kinh doanh theo chiều sâu; 

3. Xác định rõ các cực tăng trƣởng; điểm tăng trƣởng, các nút hấp dẫn làm đầu kéo đột 

phá trong chiến lƣợc phát triển chung. 

4. Xác định rõ các mối liên kết phát triển vùng (cả đối nội và đối ngoại) của nội vùng; các 

vùng trong Tỉnh và các Tỉnh khác. 

5. Phát huy các lợi thế so sánh của từng vùng vào các mục tiêu phát triển chung và cụ thể 

của kinh tế xã hội. 

Việc phân vùng lãnh thổ luôn đƣợc kế thừa các chƣơng trình, dự án, quy hoạch hoặc chiến 

lƣợc đã và đang thực hiện của Tỉnh nên động thái này không ảnh hƣởng tới các định hƣớng phát 

triển đã và đang thực hiện của Tỉnh; đặc biệt là các quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện; 

quy hoạch chung hoặc quy hoạch xây dựng khác của Tỉnh đã và đang có hiệu lực thi hành. 

1.4.1.6. Tổ chức không gian các vùng liên huyện thuộc Tỉnh Nam Định: 

Việc tổ chức không gian vùng liên huyện trong quy hoạch Tỉnh Nam Định đƣợc đề nghị 

theo các nguyên tắc và quan điểm trên đây; trong đó bao gồm các vùng và hƣớng tổ chức phát 

triển không gian vùng nhƣ sau: 

a). Vùng đô thị TP Nam Định & phụ cận: 

1. Phạm vi, quy mô: Vùng bao gồm thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc,5 xã huyện 

Nam Trực và 3 xã Vụ Bản, có diện tích  khoảng: 18.799 ha, dân số năm 2030 khoảng 700.000 

ngƣời, năm 2050 khoảng 1.026.000 ngƣời. 

2. Tiềm năng, lợi thế: Nằm trong miền ảnh hƣởng của 2 hành lang Kinh tế kỹ thuật - Đô 

thị QL10, QL21 (TP Nam Định – Giao Thủy); đây là những hành lang động lực chủ đạo trong 

chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Tỉnh đến 2030 và 2050. Vùng có dân cƣ đông đúc, tổng vốn 

cơ sở vật chất lớn (Đất đai, Tài nguyên, hạ tầng Kinh Tế); đặc biệt TP Nam Định là đô thị trung 

tâm đồng thời cũng là cực tăng trƣởng trung tâm; Huyện Mỹ Lộc là cửa ngõ và đã có kế hoạch 

đƣa vào nhập thị với TP Nam Định giai đoạn 2030, có lợi thế về đất đai xây dựng và các loại tài 
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nguyên nhƣ: đất, nƣớc và cảnh quan môi trƣờng… Các tuyến sông lớn nhƣ Sông Hồng, Sông 

Đào chảy qua vùng đô thị nên có cảnh quan đẹp và tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái. Đây 

cũng là vùng có tiềm năng phát triển lớn nhất của Tỉnh; thuận lợi cho Phát triển đa ngành, đa lĩnh 

vực nhƣ: Đô thị, Công nghiệp, Dịch vụ, Du lịch và Nông nghiệp UDCNC; 

3. Vai trò:  Là vùng động lực chủ đạo phát triển đến 2030 & 2050 

4. Cực tăng trƣởng: Là thành phố Nam Định (cực trung tâm) và các thị trấn: TT Mỹ Lộc, 

TT gôi, TT Nam Giang là các cực vệ tinh; 

b). Vùng Nông nghiệp - Nông thôn: 

1. Phạm vi: các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh,; Diện tích khoảng 

63.969.ha; dân số năm 2030 khoảng 551.271 ngƣời, năm 2050 khoảng 672.634 ngƣời.  

2. Tiềm năng, lợi thế: Nằm trong miền ảnh hƣởng của các hành lang Kinh tế: Hành lang 

Cao Tốc BN – Cao Bồ - Rạng Đông, Hành lang QL10 & Hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái 

Bình – Quảng Ninh ; Giáp với các huyện và TP đang phát triển mạnh của Tỉnh Ninh Bình và Hà 

Nam. Là vùng có cảnh quan đẹp, mật đô dân cƣ thấp nhất Tỉnh, đất đai phì nhiêu, khí hậu tƣơi 

tốt, tổng vốn cơ sở vật chất khá lớn; Vùng có tiềm năng thuận lợi cho phát triển đa ngành, đa lĩnh 

vực nhƣ: Phát triển Đô thị,  Dịch vụ, Công nghiệp quy mô lớn (Ý Yên), Nông nghiệp đặc thù; 

Du lịch sinh thái; văn hóa, lịch sử, nghỉ dƣỡng, cộng đồng. 

3. Vai trò: Là vùng động lực thứ cấp phát triển đến 2030 & 2050; 

4. Cực tăng trƣởng: Vùng đô thị gồm: đô thị Cao Bồ. Đây là cực đối trọng phát triển với 

cực trung tâm (TP Nam Định) 

 

 Vùng Đô thị (Tp 

Nam Định và phụ cận) 

 Vùng Nông 

Nghiệp Nông Thôn 

   Vùng kinh tế 

Ven Biển 

 

c). Vùng Kinh tế ven biển: 

1. Phạm vi bao gồm: Các huyện Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trƣờng; Diện 

tích khoảng 84.115ha; dân số năm 2030 khoảng 847.000 ngƣời, năm 2050 khoảng 960.700 ngƣời. 
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2. Tiềm năng, lợi thế: Nằm ở miền ảnh hƣởng của 3 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế 

ven biển (Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy), Hành lang Cao tốc BN - Cao Bồ - Rạng Đông; 

Hành lang QL21; là vùng ven biển với chiều dài 72km đƣờng bờ biển với các khu điểm kinh tế 

lớn nhƣ: KCN Rạng Đông, Khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm cùng các dự án lớn nhƣ 

KCN Hải Long (1100ha), KKT biển Ninh Cơ.  Đây là vùng có dân cƣ đông đúc, đất đai phì 

nhiêu, giầu khoáng sản và các tài nguyên khác nhƣ: tài nguyên biển, rừng, thủy năng, nƣớc 

ngầm; khí hậu tƣơi tốt; cảnh sắc hữu tỉnh; đa dạng sinh thái…; thuận lợi cho phát triển đa ngành, 

đa lĩnh vực nhƣ: Công Nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng, luyện thép, sản xuất VLXD, đánh 

bắt và nuôi trồng Thủy hải sản, Nông nghiệp đặc thù; Du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, nghỉ 

dƣỡng, cộng đồng;  

3. Vai trò: Vùng động lực chủ đạo phát triển đến 2030 & 2050 

4. Cực tăng trƣởng: đô thị Rạng Đông – Thịnh Long, đô thị Đại Đồng Giao Thủy; đây là 

các cực đối trọng cho cực trung tâm;  Hình 5. 1: Sơ đồ phân chia các vùng Tỉnh Nam Định 

1.4.1.7. Tổ chức các hoạt động Kinh tế xã hội các vùng liên huyện: 

a). Vùng Đô thị TP Nam Định & phụ cận 

Là vùng phát triển năng động, giữ vai trò quan trọng hàng đầu đối với phát triển kinh tế 

Tỉnh; cũng là vùng có đầu mối giao thông quan trọng, với nhiều phƣơng thức vận tải (đƣờng bộ, 

đƣờng thủy, đƣờng sắt ), có hệ thống kết cấu hạ tầng đang từng bƣớc đƣợc đầu tƣ đồng bộ, hiện 

đại, nguồn nhân lực phát triển năng động, có trình độ cao, đóng góp lớn vào việc nâng cao năng 

lực cạnh tranh của Tỉnh với quốc gia. Hƣớng phát triển chính của vùng là Phát triển đa ngành đa 

lĩnh vực bao gồm Công nghiệp, Du lịch, Dịch vụ, nông nghiệp, Đô thị và Nông thôn, theo 

hƣớng chủ yếu nhƣ sau: 

 

 

Hình 5. 2: Bản đồ không gian quy hoạch vùng liên huyện  Đô thị TP Nam Định & Phụ cận 

1. Đẩy mạnh đô thị hoá gắn với phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và nâng cao hiệu quả 

kinh tế đô thị, kết nối đô thị. Xây dựng TP Nam Định trở thành đô thị thông minh, hiện đại, 

xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Tiếp tục xây dựng khu vực các TT Mỹ Lộc, TT Gôi, TT Nam 
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Giang  trở thành các cực vệ tinh, là đô thị cửa ngõ của vùng gắn với miền ảnh hƣởng của các 

hành lang kinh tế động lực chủ đạo. 

2. Phát triển thành phố Nam Định ngoài tính chất là đô thị Tỉnh lỵ, còn là trung tâm kinh tế 

văn hóa, xã hội, thƣơng mại - tài chính, là cầu nối giữa các địa phƣơng trong giao thƣơng, kết nối, 

tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ; đồng thời là trung tâm Du lịch, Dịch vụ, gắn kết 

các tuyến Du lịch với các địa phƣơng khác trên địa bàn Tỉnh. Đầu tƣ Phát triển các khu đô thị mới 

nhằm mở rộng không gian đô thị thành phố Nam Định theo hƣớng lấy các trục hƣớng tâm đƣờng 

vành đai  để mở rộng không gian đô thị về phía Tây bắc & Đông nam; tập trung đầu tƣ xây dựng 

kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan, tạo tiền đề cho phát triển thƣơng mại - dịch vụ - du lịch. Phát triển 

các khu đô thị mới theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh. Xây dựng các xã đang nhập thị trở 

thành phƣờng thuộc thành phố Nam Định. Phấn đấu để thành phố Nam Định trở thành đô thị an 

toàn, thân thiện, đảm bảo phát triển hài hoà và bền vững giữa đô thị và nông thôn. 

3. Phát triển các điểm dân cƣ nông thôn trên cơ sở giữ nguyên quy mô hiện có; đầu tƣ 

từng bƣớc phát triển theo hƣớng nông thôn mới; chỉnh trang, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa nhƣ 

văn hoá lúa nƣớc, văn hóa nhà Trần, các làng nghề truyền thống để phát triển du lịch. 

4. Phát triển vùng phải tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phát triển các vùng, địa phƣơng khác 

trên địa bàn Tỉnh; Xây dựng mối liên hệ trong chuỗi cung ứng "vùng nguyên liệu - vùng chế 

biến, sản xuất - vùng tiêu thụ" với các vùng kinh tế động lực khác là các vệ tinh phát triển trong 

nhiều lĩnh vực; đặc biệt là Thƣơng mại - Du lịch và Dịch vụ.  

5. Phát triển Thƣơng mại - Du lịch và Dịch vụ trên cơ sở tăng cƣờng liên kết, hội nhập 

với các thành phố lớn của Khu vực Tây Bắc và các vùng kinh tế khác trên cả nƣớc; phát triển 

mạnh về quy mô, chất lƣợng và phong phú, đa dạng các loại hình sản xuất kinh doanh; trong đó:  

Phát triển thƣơng mại theo hƣớng mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại nhƣ: 

Trung tâm thƣơng mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện ích, kết hợp với việc duy trì, 

phát triển các chợ truyền thống. Thu hút các tập đoàn phân phối lớn đầu tƣ cơ sở kinh doanh trên 

địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các mô hình kinh tế tập thể trên địa 

bàn nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng điều kiện hợp tác, liên kết sản xuất, phân phối, tiêu thụ 

theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp trong nƣớc và quốc tế để đƣa hàng hóa ra thị trƣờng.  

Phát triển du lịch theo hƣớng kế thừa phát triển toàn bộ các khu du lịch đã có hoặc đang 

có hiệu lực thi hành và hình thành các khu mới có quy mô thích hợp; thu hút đầu tƣ, phát triển du 

lịch theo hƣớng chuyên nghiệp, có thƣơng hiệu, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở khai thác có 

hiệu quả tiềm năng về du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch cộng 

đồng và du lịch chuyên đề gắn với tổ chức sự kiện thể thao, hội nghị, hội thảo và kinh tế đêm… 

Phát triển dịch vụ theo hƣớng ổn định, lành mạnh và bền vững hệ thống tài chính, ngân 

hàng. Quan tâm đầu tƣ phát triển hạ tầng vận tải, kho bãi; phát triển hợp lý các phƣơng thức vận 

tải đƣờng bộ; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ 

vận tải, tạo thành mạng lƣới logistics đồng bộ. Đẩy mạnh xã hội hóa và hình thành các cơ sở 

giáo dục chất lƣợng cao; phát triển bệnh viện tƣ nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa tƣ 

nhân. Khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp phát triển đa dạng các loại hình vui chơi, giải 

trí, ăn uống, lƣu trú có chất lƣợng, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.  

6. Phát triển công nghiệp với việc đẩy mạnh việc hình thành và xây dựng các khu, cụm 

công nghiệp tập trung có quy mô thích hợp. Quy hoạch, bố trí, thiết kế các mô hình khu 
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công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp, hiện đại, thân thiện với môi trƣờng. Đẩy mạnh việc thu 

hút đầu tƣ vào công nghiệp chế biến, các doanh nghiệp có liên kết về chuỗi cung ứng vào các 

khu, cụm công nghiệp. Trong đó, sớm quy hoạch, đầu tƣ hạ tầng các cụm công nghiệp, gắn với 

thu hút các doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; 

7. Phát triển Nông nghiệp với việc hình thành nhiều khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao; bố trí gần tƣơng ứng và xen kẽ với các đô thị, khu đô thị nhằm cung ứng gần cho các 

đô thị; phát triển rừng sản xuất theo hƣớng đa dạng sinh học, bảo tồn rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng trong vùng; 

b). Vùng Nông nghiệp – Nông thôn 

Đây cũng là vùng giữ vai trò quan trọng hàng đầu đối với phát triển kinh tế Tỉnh; cũng là 

nơi có đầu mối giao thông liên vùng quan trọng đƣợc đầu tƣ đồng bộ, hiện đại; hƣớng phát triển 

chính của vùng là Phát triển Công Nghiệp, Nông nghiệp UDCNC trên nền tảng đa ngành, đa 

lĩnh vực, nội dung chủ yếu nhƣ sau: 

 

 

 

Hình 5. 3: Bản đồ không gian quy hoạch vùng liên huyện  Nông nghiệp & Nông thôn 

1. Tiếp tục phát triển các đô thị đã có và các đô thị đang hình thành có hiệu lực thi hành 

của huyện Ý Yên, Vụ Bản, Trực Ninh và Nam Trực; theo hƣớng đô thị xanh, đô thị sinh thái 

phục vụ cho du lịch, dịch vụ; tăng cƣờng đầu tƣ hạ tầng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội; tạo 

sức hút kích thích đô thị hóa; 

2. Phát triển các điểm dân cƣ nông thôn theo hƣớng nông thôn mới, trên cơ sở giữ nguyên 

quy mô, tăng cƣờng hạ tầng dịch vụ, tạo tiện ích và sinh thái phục vụ cho phát triển du lịch; 

3. Phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng thiết yếu nhƣ: điện, đƣờng, trƣờng trạm..vv, 

một cách đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại; gắn kết với 2 hành lang kinh tế quan trọng: Hành lang 

Cao tốc BN- Cao Bồ- Rạng Đông, Cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – Quảng Ninh và QL10. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh đô thị Liễu Đề trở thành một cực vệ tinh quan trọng của cực 
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đối trọng Cao Bồ Ý Yên 

4. Phát triển thƣơng mại – dịch vụ với vai trò vị thế là đối trọng của TP Nam Định; cùng 

với TP Nam Định tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển các vùng, địa phƣơng khác trong chuỗi 

giá trị cung ứng với các vùng kinh tế động lực khác;  

+ Phát triển du lịch với việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; Tiếp tục xây dựng khu du 

lịch Mộc châu và các khu điểm du lịch khác có quy mô thích hợp trong vùng theo hƣớng: trang 

trại du lịch; Business Park du lịch hoặc các Resort để tăng cƣờng hạ tầng du lịch trong vùng; 

nhằm thúc đầy phát triển du lịch trong vùng; 

5. Phát triển nuôi trồng thủy sản & nông nghiệp UDCNC, nông nghiệp hữu cơ với việc 

chuyên canh hóa những khu vực canh tác cây, con đặc thù đang là thế mạnh của Nam Định;  

hình thành tại các khu vực TT Lâm, Lạc Quần, Cổ Lễ, Nam Giang, Gôi là trung tâm thu mua, 

cung ứng các sản phẩm nông thủy sản phục vụ cho các cơ sở chế biến và tổ chức tiêu thụ ra 

ngoài khu vực.  

6. Các phát triển nền tảng khác nhƣ: Nông nghiệp - Dịch vụ và Công nghiệp theo định 

hƣớng tƣơng tự nhƣ vùng thành phố Nam Định nhƣng đƣợc tiết ƣớc hơn. 

c). Vùng Kinh tế ven biển: 

Đây là vùng có tiềm năng tự nhiên lớn; là vùng có giao thông liên vùng quan trọng, 

trong đó có 03 đƣờng hành lang kinh tế động lực chủ đạo của Tỉnh đến 2030: Hành lang kinh 

tế ven biển (Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy), Hành lang Cao tốc BN - Cao Bồ - Rạng 

Đông; Hành lang QL21đã và đang từng bƣớc đƣợc đầu tƣ đồng bộ, hiện đại. Hƣớng phát triển 

chính của vùng cũng là phát triển chủ đạo 4 nhóm ngành gồm: (1) Du lịch biển; (2) Kinh tế 

hàng hải; (3) Nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác hải sản; (4) Công nghiệp ven biển trên nền 

tảng đa ngành đa lĩnh vực (Công nghiệp - Nông nghiệp - Dịch vụ; Đô thị và Nông thôn); cụ 

thể nhƣ sau: 

1. Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng trọng điểm của vùng kinh tế biển với 03 nhóm công 

trình: (1) Không gian phát triển kinh tế biển của Tỉnh; (2) hạ tầng giao thông; (3) hệ thống đê điều, 

thủy lợi đảm bảo chống chịu thiên tai, thoát lũ, phòng chống biển xâm thực, xói lở bờ biển 

2. Tiếp tục phát triển các đô thị đã có và các đô thị đang hình thành có hiệu lực thi hành 

của các huyện Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trƣờng theo hƣớng đô thị xanh, thông 

minh, đô thị du lịch sinh thái; tăng cƣờng đầu tƣ hạ tầng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội; tạo 

sức hút kích thích đô thị hóa; 

3. Phát triển các điểm dân cƣ nông thôn hiện có theo hƣớng nông thôn mới, trên cơ sở 

giữa nguyên quy mô, bản sắc và tăng cƣờng hạ tầng dịch vụ, tạo tiện ích và sinh thái phục vụ cho 

phát triển du lịch; 

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng thiết yếu nhƣ: điện, đƣờng, trƣờng trạm..vv, 

một cách đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại; gắn kết với các hành lang kinh tế quan trọng: Hành 

lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy), Hành lang Cao tốc BN - Cao Bồ - 

Rạng Đông; Hành lang QL21. Tiếp tục nâng cấp đê biển, khai thông luồng lạch của sông Ninh 

Cơ, sông Đáy, xây dựng các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật thuộc các chƣơng trình đã đƣợc 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

5. Phát triển KKT Ninh Cơ theo hƣớng mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế gắn kết chặt 
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chẽ với phát triển KT-XH của Tỉnh và tiểu vùng Nam ĐBSH. Xây dựng KKT Ninh Cơ thành 

khu kinh tế tổng hợp, đa chức năng với hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại gắn với phát triển đô 

thị ven biển của Tỉnh. Phát triển KKT Ninh Cơ mang lại hiệu quả tổng hợp và bền vững về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trƣờng.  

 

 

 

Hình 5. 4: Bản đồ không gian quy hoạch vùng liên huyện  ven biển 

6. Hình thành Trung tâm công nghiệp với kỹ thuật công nghệ cao, có quy mô lớn với vai 

trò vị thế là các cực đối trọng của TP Nam Định; cùng các cực này tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phát 

triển các vùng, địa phƣơng khác trong chuỗi giá trị cung ứng với các vùng kinh tế động lực khác. 

7. Phát triển thƣơng mại – dịch vụ cũng với vai trò vị thế là các cực đối trọng của TP 

Nam Định; phát triển mạnh các hạ tầng vận tải, hệ thống cảng, kho bãi; dịch vụ logistics; Đẩy 

mạnh phát triển đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí, ăn uống, lƣu trú có chất lƣợng, đạt tiêu 

chuẩn quốc gia, quốc tế. Xây dựng từng bƣớc và phát triển các khu du lịch Thịnh Long, Quất 

Lâm, Rạng Đông, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Thủy theo hƣớng chuyên nghiệp, văn minh, 

hiện đại, có thƣơng hiệu, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng về 

du lịch sinh thái biển, văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, gắn với các chuyên đề 

nhƣ: ẩm thực, thể thao, hội nghị, hội thảo;   

8. Phát triển nuôi trồng thủy sản & nông nghiệp UDCNC, nông nghiệp hữu cơ với việc 

chuyên canh hóa những khu vực canh tác cây, con đặc thù đang là thế mạnh của Nam Định. Ƣu 

tiên đầu tƣ cho phát triển thuỷ hải sản; gắn đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản với công nghiệp 

chế biến và dịch vụ. Chuyển đổi những diện tích làm muối, trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi 

trồng thuỷ hải sản một cách bền vững và có hiệu quả kinh tế cao.  

1.4.2. Xác định các khu vực hạn chế phát triển: 

Song song với việc tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng liên 

huyện thuộc Tỉnh Nam Định; xác định các khu vực hạn chế phát triển nhƣ sau: 
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 1. Khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia: Thực hiện hạn chế phát triển tại khu vực 

vùng đệm, vùng lõi. Đối với ngƣời dân bị ảnh hƣởng tại các khu vực này, thực hiện việc rà 

soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng đất ở và đất sản xuất để xây dựng phƣơng án sản xuất, sinh 

kế cho ngƣời dân.  

 2. Khu vực vùng lõi, vùng đệm các khu di tích lịch sử, di sản văn hóa: Thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị nổi bật của các công trình 

kiến trúc, di sản và cảnh quan môi trƣờng xung quanh. Do đó, thực hiện nghiêm các quy định 

về không phát triển, hạn chế phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội tại các khu vực vùng lõi, 

vùng đệm theo các quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sủ, công trình kiến trúc 

văn hóa đã đƣợc phê duyệt.  

3. Hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật: Tổ chức thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về hạn chế phát triển tại khu vực hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, gồm: Hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; hành lang bảo vệ đê và các công trình thủy lợi theo 

các cấp công trình; hành lang bảo vệ an toàn lƣới điện cao áp, trung áp, hạ áp; hành lang bảo vệ 

an toàn đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng hàng không; hành lang bảo vệ các công trình ngầm và 

hành lang bảo vệ các công trình kiến trúc theo quy định pháp luật.  

4. Các khu vực đặc thù khác: thuộc quyền quản lý an ninh quốc phòng hoặc quy định 

đặc biệt thuộc danh mục bảo vệ bí mật của nhà nƣớc 

1.4.3. Xác định khu vực khuyến khích phát triển: Các khu vực khuyến khích phát triển là những 

khu vực còn lại (ngoài mục 5.4.2.  trên đây); trong đó đặc biệt khuyến khích phát triển 02 

vùng: Vùng Đô thị Thành phố Nam Định và phụ cận cùng Vùng kinh tế ven biển là những 

vùng liên huyện mang tính động lực chủ đạo phát triển KTXH Tỉnh đến 2030 và 2050 

1.4.4. Phương án liên kết không gian và cơ chế phối hợp phát triển các vùng liên huyện: 

1.4.4.1. Phương án liên kết không gian các vùng liên huyện: 

Liên kết không gian các hoạt động Kinh tế xã hội giữa các vùng đƣợc xác lập bởi các 

hành lang kinh tế (Kinh tế- Kỹ thuật – Đô thị) nhƣ sau: 

(1). Hành lang QL 10 (TP Nam Định – Cao Bồ): Đi qua địa bàn các huyện và thị trấn: 

huyện Vũ Thƣ (Thái Bình) - TP Nam Định - TT Gôi (Vụ Bản) –Ý Yên) – Ninh Bình, tổng 

chiều dài ƣớc tính khoảng hơn 30 km. Có vai trò kết nối Tỉnh Nam Định với Tỉnh Thái Bình, 

Ninh Bình. Đây là tuyến huyết mạch giao thông của Tỉnh, có dân cƣ đông đúc, tổng vốn cơ 

sở vật chất lớn, có ảnh hƣởng và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, là 

hành lang động lực chủ đạo của Tỉnh. 

 Huy động các nguồn lực, khai thác hợp lý và có hiệu quả tài nguyên đất. Đẩy mạnh 

phát triển nông nghiệp, phát triển các vùng nông nghiệp tập trung, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao; phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Phát triển mạnh ngành dịch 

vụ - du lịch, các điểm du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dƣỡng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của Tỉnh theo hƣớng đối ngoại với quốc gia và quốc tế.  

(2) Hành lang Cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà nội - Cao Bồ - Rạng Đông): Đi qua các 

huyện và thị trấn từ huyện Thanh Liêm (Hà Nam) – Cao Bồ (Ý Yên) – TT Liễu Đề -  TT 

Quỹ Nhất – Đô thị Rạng Đông; tổng chiều dài ƣớc tính khoảng hơn 70 km; Đây cũng là trục 

trung tâm, giúp kết nối thuận lợi phía Bắc (Tỉnh Hà Nam & Thủ đô Hà Nội). Tuyến hành lang 
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này đi qua các khu vực có nhiều thị trấn đang phát triển và các khu điểm kinh tế lớn có vai trò 

quan trọng kết nối 3 cực tăng trƣởng (Cao Bồ - Liễu Đề - Rạng Đông) nên đƣợc xác định là 

hành lang phát triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050. 

Tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ; đặc 

biệt phát triển mạnh công nghiệp chế biến chế tạo, luyện thép, khai khoáng, dịch vụ du lịch 

sinh thái cảnh quan và môi trƣờng. 

(3). Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy): Đi qua các 

huyện và thị trấn từ Tiền Hải (Thái Bình) – Đại Đồng – TT Quất Lâm – TT Cồn – TT Thịnh 

Long – TT Rạng Đông – TT Bình Minh (Ninh Bình); tổng chiều dài ƣớc tính khoảng 60 km. 

Là hành lang phát triển động lực chủ đạo, đi qua các khu vực có nhiều thị trấn đang phát triển 

và các khu điểm kinh tế lớn, trọng tâm của vùng này là Đô thị Rạng Đông – Thịnh Long và 

các đô thị Quất Lâm, Đại Đồng.  

Tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ; đặc 

biệt phát triển mạnh công nghiệp chế biến chế tạo, luyện thép, khai khoáng, dịch vụ du lịch 

sinh thái biển, nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ cảng và logistics nhƣ KCN Rạng Đông, KKT 

biển Ninh Cơ, Khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm,… Phát triển khu vực hành lang kinh 

tế ven biển sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra quan 

hệ hỗ trợ, kích thích phát triển giữa các huyện trong Tỉnh. 

(4). Hành lang QL 21 (TP Nam Định – Xuân Trường – Giao Thủy): Đi qua địa bàn các 

huyện và thị trấn nhƣ: Lý Nhân (Hà Nam) - Tp Nam Định – TT Cổ Lễ - TT Cát Thành – TT 

Xuân Trƣờng - TT Quất Lâm; tổng chiều dài ƣớc tính khoảng 48 km. Đây là hành lang có 

dân cƣ đông đúc, tổng vốn cơ sở vật chất lớn với các thị trấn là đô thị trung tâm các huyện 

nằm dọc theo đƣờng QL21 với khoảng cách khá gần nhau (<10km) đƣợc xác định là hành 

lang phát triển động lực thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến 2050. 

Trong giai đoạn quy hoạch, cần huy động các nguồn lực, khai thác hợp lý và có hiệu 

quả tài nguyên thiên nhiên của khu vực, kết hợp bảo vệ môi trƣờng sinh thái và tạo nguyên liệu 

cho phát triển công nghiệp. Đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng nhằm thu hút đầu tƣ vào phát triển 

công nghiệp, du lịch; đẩy mạnh giải quyết việc làm, từng bƣớc nâng cao dân trí, chất lƣợng đời 

sống dân cƣ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

(5). Hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – Quảng Ninh: Đi qua các huyện và thị 

trấn nhƣ: Kiến Xƣơng (Thái Bình)–TT Cổ lễ - TT Liễu Đề - Kim Sơn (Ninh Bình) tổng 

chiều dài ƣớc tính khoảng 50 km. Đây cũng là trục trung tâm, giúp kết nối thuận lợi với các 

Tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là hành lang đi qua các thị trấn đang 

phát triển nhƣ thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Liễu Đề, cũng hành lang có vị trí quan trọng, có ảnh 

hƣởng và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Nên đƣợc xác định là 

hành lang phát triển động lực thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến 2050. 

Huy động các nguồn lực, tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, thƣơng mại, dịch vụ và du lịch; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra quan hệ 

hỗ trợ, kích thích phát triển giữa kinh tế giữa các địa phƣơng trên tuyến hành lang với các vùng 

khác. Đây là hành lang có vị trí quan trọng, khu vực có quỹ đất rộng rãi, có ảnh hƣởng và đóng 

góp lớn về kinh tế, du lịch, dịch vụ và sản xuất công nghiệp của Tỉnh. 

1.4.4.2. Cơ chế phối hợp tổ chức phát triển không gian liên huyện 
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a). Nguyên tắc phối hợp: (1)Tuân thủ cơ sở pháp lý trong quá trình điều hành phát triển 

của địa phƣơng;(2) Việc phối hợp trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch Tỉnh, thực hiện tiến độ 

đầu tƣ các dự án, điều phối phát triển các lĩnh vực kết cấu hạ tầng bảo đảm sự thống nhất trên 

phạm vi toàn Tỉnh, tránh chồng chéo, lãng phí, tạo ra “khung kết cấu hạ tầng” đồng bộ, hiện đại; 

(3)Bảo đảm nguyên tắc đồng thuận giữa các Sở, ngành; giữa các Sở, ngành với các địa phƣơng 

và giữa các địa phƣơng với nhau trong Tỉnh. 

b). Phương thức phối hợp:  

1. UBND Tỉnh tổ chức sắp xếp không gian liên huyện, bố trí các công trình, dự án, hạ 

tầng kỹ thuật, khu dân cƣ, đảm bảo kết nối các vùng huyện thông suốt, phù hợp với định hƣớng 

quy hoạch chung của Tỉnh và hƣớng phát triển trọng tâm của vùng huyện; Nghiên cứu ban hành 

quy chế phối hợp quản lý các dự án thực hiện trong phạm vi không gian liên huyện, đảm bảo 

quản lý hiệu quả giữa các huyện. 

2. Theo quy định của pháp luật về quy hoạch, các Sở, ngành, địa phƣơng xây dựng các 

quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành. Việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch kỹ thuật, chuyên 

ngành trên địa bàn Tỉnh phải đƣợc phối hợp với các Sở, ngành, địa phƣơng có liên quan để bảo 

đảm tính đồng bộ về các nội dung chủ yếu sau: phát triển kết cấu hạ tầng; giữa phát triển kết cấu 

hạ tầng với sản xuất và mở rộng thị trƣờng; giữa phát triển sản xuất và nguồn lực; giữa phát triển 

kinh tế và sức chứa của Tỉnh; giữa phát triển KT-XH với bảo vệ, khai thác điều kiện tự nhiên và 

giữ gìn, cải thiện môi trƣờng của vùng; giữa phát triển kinh tế với bảo đảm QP-AN; 

3. Trong quá trình triển khai quy hoạch Tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành, 

UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phƣơng có liên quan khi nhận đƣợc 

các đề xuất dự án đầu tƣ có phạm vi liên huyện, đảm bảo lựa chọn dự án và vị trí thực hiện dự án 

phù hợp, thống nhất với kế hoạch tổ chức sắp xếp không gian liên huyện, và các vùng huyện.  

4. Việc chủ trì tổ chức thực hiện công tác phối hợp sẽ đƣợc giao cho Sở, ngành, địa 

phƣơng nào có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan nhiều nhất đến lĩnh vực hoặc nhiệm 

vụ cần phối hợp đó (gọi tắt là đơn vị chủ trì). Hoạt động phối hợp đƣợc thực hiện thông qua Hội 

nghị hoặc cuộc họp liên ngành do đơn vị chủ trì phụ trách để bàn bạc, thảo luận và thống nhất. 

Trên cơ sở kết quả hội nghị hoặc cuộc họp liên ngành, đơn vị chủ trì lập báo cáo các vấn đề phối 

hợp trình UBND xem xét, quyết định giao các Sở, ngành và địa phƣơng có liên quan triển khai 

thực hiện. Những vấn đề không đạt đƣợc sự đồng thuận của các Sở, ngành và địa phƣơng thì 

đơn vị chủ trì tổng hợp ý kiến trong báo cáo trình UBND Tỉnh quyết định. 

1.5. Phƣơng án phân bổ nguồn lực cho các hoạt động KTXH, quốc phòng, an ninh & bảo vệ 

môi trƣờng ở cấp Tỉnh, liên huyện 

1.5.1. Phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội:  

Tỉnh cần tập trung quản lý, khai thác, phân bổ, sử dụng và phát huy các nguồn lực của 

hợp lý; nâng cao hiệu quả, thúc đẩy việc phát triển KT-XH Tỉnh nhanh và bền vững. Cụ thể:  

(1). Nguồn lực nhà nƣớc: Là nguồn vốn có vai trò hết sức quan trọng để đầu tƣ các 

công trình thiết yếu, cấp bách, các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng mà khu vực tƣ nhân 

không đầu tƣ. Do nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp nên phải đẩy mạnh huy động các nguồn 

thu vào NSNN để đầu tƣ phát triển.  

Tiếp tục thực hiện giải pháp tăng nguồn thu, rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, tập 
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trung khai thác các nguồn thu mới, đặc biệt là thu từ các dự án phát triển quỹ đất, khu đô thị, 

nhà ở thƣơng mại... để góp phần tăng thu ngân sách. Cho phép lập quy hoạch và bán quyền sử 

dụng, thu tiền một lần những khu đất mới và những khu đất đang có công trình xây dựng… 

theo phƣơng thức đấu giá công khai. Đồng thời, cần làm tăng nguồn thu ngân sách thông qua 

việc xin tăng hỗ trợ từ Trung ƣơng đối với những dự án trọng điểm có mục tiêu, phát sinh 

ngoài dự toán ngân sách nhƣng rất cần cho quá trình phát triển KT-XH của Tỉnh; tăng tỷ lệ 

điều tiết ngân sách từ Trung ƣơng… 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tƣ công theo hƣớng giảm đầu tƣ công trong 

cơ cấu vốn đầu tƣ toàn xã hội, trong đó tập trung vốn vào các ngành, lĩnh vực then chốt của 

nền kinh tế, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển KT-XH, 

tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn khu vực tƣ nhân trong và ngoài nƣớc, bảo đảm phát triển 

hài hòa giữa các vùng, miền trong Tỉnh và các Tỉnh lân cận. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn 

vay để đầu tƣ kết cấu hạ tầng KT-XH.  

(2). Nguồn lực ngoài Nhà nƣớc: Tiếp tục thu hút tối đa nguồn lực đầu tƣ, đa dạng hóa 

các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, nhất là các nguồn lực đầu tƣ ngoài nhà nƣớc; 

nguồn lực từ khu vực tƣ nhân và các thành phần kinh tế khác để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội theo hình thức đối tác công tƣ (PPP). Ƣu tiên thu hút các nguồn lực của xã 

hội phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các ngành mũi nhọn và công trình trọng 

điểm của Tỉnh, các dự án lớn mang tính liên kết vùng. Sử dụng hợp lý nguồn vốn Nhà nƣớc 

trong việc tham gia các dự án PPP nhằm đảm bảo độ tin cậy, chia sẻ rủi ro trong đầu tƣ phát 

triển và kinh doanh các công trình dự án PPP. 

Nguồn vốn từ các doanh nghiệp trong nƣớc: Đầu tƣ vào các hoạt động du lịch, thƣơng 

mại, dịch vụ, phát triển các khu đô thị, sản xuất nông nghiệp nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi 

để các nhà đầu tƣ sớm xây dựng và đƣa vào khai thác các dự án lớn, đóng góp cho phát triển 

KT-XH của Tỉnh: các nhà máy trong KKT, KCN; dự án du lịch nghỉ dƣỡng sinh thái; sân golf; 

các dự án cơ sở lƣu trú, trung tâm thƣơng mại, khu vui chơi giải trí, nhà ở Thƣơng mại... 

Nguồn vốn nƣớc ngoài: Từ các nhà đầu tƣ chiến lƣợc, đầu tƣ vào các ngành công 

nghiệp đặc biệt là những dự án trọng điểm: điện khí, công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành dịch 

vụ logistics và du lịch.  

Thu hút mạnh và có cải tiến mạnh mẽ trong thực hiện các dự án ODA; phối hợp tốt với 

các bộ, ngành TW đẩy mạnh vận động các đối tác, các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp ODA để 

phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình lớn về giao thông, cấp thoát nƣớc, nƣớc sạch 

vệ sinh môi trƣờng, ứng phó BĐKH. 

(2). Nguồn lực từ cộng đồng dân cƣ: Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, triển khai có hiệu 

quả phƣơng thức "Nhà nƣớc và Nhân dân cùng làm" để thực hiện chƣơng trình kiên cố hoá 

kênh mƣơng, bê tông hoá đƣờng giao thông nông thôn, thực hiện xã hội hoá các hoạt động 

giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn 

vốn để vừa tạo sức mạnh tổng hợp, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

1.5.2. Phân bổ nguồn lực cho Quốc phòng, an ninh: 

a). Cho xây dựng thế trận Quốc phòng – An ninh trong bối cảnh phát triển  

Lập quy hoạch, kế hoạch bố trí QP-AN là điều kiện thuận lợi để quy hoạch phát triển 



 
 

 

 

415 

KT-XH kết hợp với quốc phòng và quốc phòng kết hợp với KT-XH theo Nghị định số 

164/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ. Quan tâm quy hoạch đầu tƣ xây dựng các công 

trình trọng điểm kết hợp với phát triển KT-XH nhằm bảo đảm QP-AN.  

Tập trung xây dựng công trình phòng thủ cho cấp ủy, chính quyền địa phƣơng, lực 

lƣợng vũ trang trong phòng chống thiên tai, bão lũ, động đất, vừa bảo đảm cho nhiệm vụ quốc 

phòng khi có chiến tranh xảy ra. 

Kết hợp phát triển KT-XH với quy hoạch đầu tƣ xây dựng các KKT quốc phòng để bảo 

đảm đời sống nhân dân vừa sẵn sàng sử dụng hậu cần tại chỗ khi có chiến tranh; Đầu tƣ xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện sinh hoạt và hoạt động công 

tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lƣợng vũ trang địa phƣơng nhƣ: Trụ sở làm việc 

của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Công an xã, nhà trực, phòng trực và công cụ hỗ trợ, trang 

thiết bị, vật chất thiết yếu cho lực lƣợng dân quân cơ động, dân quân thƣờng trực 

Nghiên cứu xây dựng một số KKT quốc phòng trên các địa bàn chiến lƣợc; đẩy mạnh 

xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng theo hƣớng lƣỡng dụng vừa phục vụ phát triển 

kinh tế, xã hội cũng nhƣ QP-AN trong mọi tỉnh huống; tích cực tìm mọi nguồn vốn tập trung 

xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ; các công trình quốc phòng trọng điểm; xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống Sở chỉ huy diễn tập các cấp, thao trƣờng huấn luyện, thao trƣờng 

bắn cho lực lƣợng vũ trang Tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu... 

b). Cho Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương: 

Nâng cao chất lƣợng xây dựng lực lƣợng Bộ đội địa phƣơng, Hải quân, Công an nhân 

dân của Tỉnh vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bƣớc hiện đại theo chủ trƣơng của 

Đảng, Nhà nƣớc. Trong đó: Tập trung xây dựng lực lƣợng Bộ đội địa phƣơng, Dân quân tự vệ, 

Dự bị động viên đúng, đủ theo tổ chức biên chế, đúng tỷ lệ theo dân số, phù hợp với từng địa 

bàn; ƣu tiên xây dựng lực lƣợng Dân quân tự vệ rộng khắp, nhiều thành phần; bảo đảm cho lực 

lƣợng Dân quân tự vệ đủ sức mạnh để xây dựng cơ sở, địa bàn hoạt động, vừa lao động sản 

xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; lực lƣợng Dự bị động viên đúng chuyên nghiệp quân sự 

với nhiều quân chủng, binh chủng sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị quân đội và động viên 

quốc phòng, động viên công nghiệp khi có chiến tranh.  

Quan tâm tuyển chọn bồi dƣỡng, đào tạo nguồn cán bộ cho lực lƣợng vũ trang địa 

phƣơng; xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có đủ phẩm chất, năng 

lực lãnh đạo và đạo đức, lối sống phục vụ trong QĐND, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ, 

Dự bị động viên. Thƣờng xuyên thanh tra, kiểm tra để đánh giá kết quả đội ngũ cán bộ, làm cơ 

sở phân tích, xếp loại cán bộ lực lƣợng vũ trang địa phƣơng hằng năm. Phối hợp với Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an, Bộ Tƣ lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tƣ lệnh Quân khu III để xây dựng đội 

ngũ cán bộ lực lƣợng vũ trang Tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực tham mƣu cho cấp uỷ, chính 

quyền địa phƣơng xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận An ninh nhân dân, Biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh. 

Hằng năm triển khai kế hoạch xây dựng lực lƣợng Công an nhân dân, Dân quân tự vệ, 

Dự bị động viên theo đúng quy định về tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, 

bảo đảm cho lực lƣợng Quân sự, Công an, Dân quân tự vệ đủ khả năng quản lý tình hình 

ANCT-TTATXH theo từng địa bàn. Nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục chính trị, huấn 

luyện Quân sự, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, 
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phù hợp với chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao của từng thành phần lực lƣợng vũ trang địa 

phƣơng. Quan tâm xây dựng Quân đội, thực sự là lực lƣợng vũ trang trọng yếu, trung thành, 

tin cậy của Đảng, Nhà nƣớc và Nhân dân, làm nòng cốt cho sự nghiệp bảo vệ QP-AN. Tập 

trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần 

Nghị quyết TW6 (khoá XII). 

Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác phối hợp, khả năng cơ động, trình độ hiệp đồng 

tác chiến giữa ba lực lƣợng Quân sự, Công an trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 

chặn hiệu quả âm mƣu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động của các loại 

tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới, vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn 

xã hội, ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. 

c). Cho xây dựng Quốc phòng – An ninh cơ sở: 

Xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào toàn dân 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp tổ chức tập luyện, diễn tập khu 

vực phòng thủ; phòng, chống khủng bố; ứng phó sự cố thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, 

cứu nạn và chuẩn bị lực lƣợng, phƣơng tiện sẵn sàng ứng phó với các tỉnh huống phức tạp về 

an ninh trật tự. 

Chú trọng xây dựng thôn, xóm làng, bản, cụm dân cƣ vững mạnh, phát huy vai trò của 

các già làng, trƣởng bản, trƣởng thôn và lực lƣợng Dân quân tự vệ, Công an tại cơ sở, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác QP-AN ở từng thôn, 

từng cơ sở. Tập trung củng cố, xây dựng lực lƣợng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Công an 

cơ sở. Trong bố trí các công trình xây dựng và bố trí dân cƣ, nhất thiết phải chú trọng đến yếu 

tố quốc phòng của Tỉnh, tạo thành các cụm dân cƣ, các cơ quan, xí nghiệp... liên hoàn, có thể 

phối hợp, hỗ trợ, ứng cứu nhau kịp thời, chặt chẽ. Giáo dục thế hệ thanh niên thực hiện nghĩa 

vụ Quân sự bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. 

1.5.3. Phân bổ nguồn lực cho Bảo vệ môi trường: 

(1). Phân vùng môi trƣờng theo đặc điểm tự nhiên, KT-XH, các chức năng môi trƣờng 

thành các vùng và tiểu vùng làm cơ sở cho quy hoạch bảo vệ môi trƣờng để bảo vệ, bảo tồn, 

phát triển hài hòa với môi trƣờng và ứng phó với BĐKH, gồm 03 vùng (1). Vùng Đô thị thành 

phố Nam Định và phụ cận, bao gồm TP Nam Định, Mỹ Lộc, 8 xã huyện Nam Trực; (2). Vùng 

Nông nghiệp –Nông thôn bao gồm các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh; (3). 

Vùng kinh tế ven biển, bao gồm các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng, Xuân Trƣờng. 

Đồng thời, trong mỗi vùng trên, phân vùng chi tiết đƣợc định hƣớng trong quy hoạch bảo vệ 

môi trƣờng quốc gia gồm có:  

Vùng bảo vệ nghiêm ngặt:  Nội thành, nội thị của các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, 

loại III theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị; Nguồn nƣớc đƣợc dùng cho mục đích 

cấp nƣớc sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nƣớc; Khu bảo tồn thiên nhiên 

theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; Khu vực bảo vệ 1 

của di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá. 

 Vùng hạn chế phát thải: Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt các khu bảo tồn; 

Vùng đất ngập nƣớc quan trọng đã đƣợc xác định theo quy định của pháp luật; Hành lang bảo 

vệ nguồn nƣớc mặt đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt theo quy định của pháp 
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luật về tài nguyên nƣớc; Khu vực trồng lúa nƣớc từ 02 vụ trở lên với quy mô trên 500 ha; Khu 

nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị; 

Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng dễ bị tổn thƣơng trƣớc tác động của ô nhiễm môi 

trƣờng khác cần đƣợc bảo vệ.  

Vùng khác: Vùng còn lại trên địa bàn quản lý. 

(2). Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp với Ban Quản lý KCN Tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố nằm trong các phân vùng môi trƣờng thực hiện giám sát các hoạt động KT-

XH cấp Tỉnh và liên huyện, đảm bảo tránh rủi ro tác động lên môi trƣờng. 

Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp thuộc các dự án, công trình cấp Tỉnh và liên 

huyện trong việc bảo vệ môi trƣờng, hành lang đa dạng sinh học trên địa bàn Tỉnh, thông qua 

việc ký Quỹ bảo vệ môi trƣờng, xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 5 năm, thực hiện quan 

trắc chất lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng... 

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc ƣu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trƣờng, 

hệ thống đê điều chống lũ, xây dựng mạng lƣới quan trắc trên địa bàn Tỉnh, xây dựng cơ sở dữ 

liệu môi trƣờng phục vụ cho việc quản lý và quy hoạch bảo vệ môi trƣờng. 

II. PHƢƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG 

2.1. Phƣơng án phát triển hệ thống Đô thị; Đô thị Tỉnh lỵ, Thị xã, Thị trấn 

2.1.1. Quan điểm phát triển: 

1. Định hƣớng phát triển hệ thống đô thị toàn Tỉnh Nam Định đƣợc nghiên cứu trên cơ 

sở phù hợp với định hƣớng của hệ thống đô thị quốc gia, phù hợp với sự phân bố của các vùng 

kinh tế trong Tỉnh, phù hợp với cấu trúc chiến lƣợc tổng thể kinh tế xã hội an ninh quốc phòng; 

nhằm khai thác tối đa các động lực phát triển, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Phát triển hệ thống đô thị Nam Định có trọng điểm, với định hƣớng hình thành các 

đô thị lớn gắn với đƣờng vành đai xanh bảo vệ đô thị, làm đầu kéo cho phát triển kinh tế - xã 

hội. Nâng cấp đô thị theo hƣớng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, và gia tăng tiện ích, hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bản sắc sinh thái đô thị.  

3. Xây dựng mô hình phát triển đô thị Tỉnh Nam Định hƣớng tới tiêu chí đô thị bền 

vững thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện phát triển đô thị và 

nông thôn đồng bộ, giải quyết khắc phục các định hƣớng còn yếu, thiếu của đô thị, tạo sự liên 

kết giữa các lĩnh vực, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về vật chất, tinh thần của nhân dân; phát 

triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, con ngƣời và thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lƣợng bảo vệ tốt môi trƣờng, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng 

phó với biến đổi khí hậu.  

4. Việc hình thành và phát triển mạng lƣới đô thị Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo:  

- Phát triển và phân bố hợp lý trên địa bàn Tỉnh, tạo ra sự phát triển cân đối giữa các 

vùng kinh tế động lực và các tiểu vùng huyện. Coi trọng mối liên kết đô thị - nông thôn; nâng 

cao chất lƣợng đô thị, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 

- Phát triển ổn định, bền vững, trên cơ sở tổ chức không gian phù hợp, sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lƣợng; bảo vệ môi trƣờng, cân bằng sinh thái; 

- Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện 
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của đô thị đồng bằng sông Hồng, theo yêu cầu khai thác, sử dụng và chƣơng trình phát triển 

của mỗi đô thị; 

- Kết hợp chặt chẽ với việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội; đối với các đô 

thị dọc hàng lang biển phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền quốc gia, 

tránh các thế lực thù địch xâm nhập 

2.1.2. Mục tiêu phát triển: 

1. Sắp xếp lại hệ thống đô thị, tập trung phát triển các đô thị lớn, tạo sức hút lớn làm đầu 

kéo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và môi trƣờng Tỉnh Nam Định. 

2. Phát triển hệ thống đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển của từng vùng, 

từng địa phƣơng; có tính chất, chức năng, bản sắc nổi bật; bảo đảm phát triển bền vững. Bổ 

sung thêm tính chất đô thị, giảm bớt tính chất tổng hợp, gia tăng tính chất chuyên ngành đô thị 

và phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.  

 3. Từng bƣớc xây dựng hoàn chỉnh mạng lƣới đô thị Tỉnh Nam Định có hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh, có môi trƣờng và chất lƣợng sống tốt, có 

nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xã 

hội khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nƣớc. 

4. Làm cơ sở để lập chƣơng trình phát triển của từng đô thị, xây dựng đề án đánh giá 

phân loại, nâng loại đô thị, thành lập cấp hành chính đô thị. 

2.1.3. Phương án phát triển hệ thống đô thị: 

a). Định hướng đến năm 2025: Toàn Tỉnh có 21 đô thị, Tỷ lệ dân số đô thị đến năm 

2025 đạt khoảng 30% với dân số khoảng 591.200 ngƣời (tổng dân số toàn Tỉnh 1.971.169 

ngƣời). Tập trung nguồn lực phát triển 6 vùng đô thị lớn: (1) Vùng TP Nam Định & TT Mỹ 

Lộc; (2) Vùng đô thị Cao Bồ; (3) Vùng đô thị Liễu Đề; (4) Vùng đô thị Rạng Đông; (5) Vùng 

đô thị 7 thị trấn; (6) Vùng đô thị Giao Thủy. Bao gồm: 

1.  Một (01) đô thị loại I: TP. Nam Định; Là đô thị Tỉnh lỵ của Tỉnh Nam Định. 

2. Bốn (04) đô thị loại IV là: Thị trấn Thịnh Long và Yên Định, huyện Hải Hậu; thị trấn 

Rạng Đông, huyện Nghĩa Hƣng; thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy; Là các đô thị huyện lỵ 

của các huyện tƣơng ứng.  

3. Mƣời sáu (16) đô thị loại V:  

+ 12 đô thị hiện có: Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc; thị trấn Lâm, huyện Ý Yên; thị 

trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hƣng; thị trấn Ninh Cƣờng, huyện Trực Ninh; thị trấn Quỹ Nhất, 

huyện Nghĩa Hƣng; thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh; thị 

trấn Xuân Trƣờng, huyện Xuân Trƣờng; thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy; thị trấn Cồn, 

huyện Hải Hậu; thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản; thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực.  

+ 04 đô thị thành lập mới gồm: Đô thị mới khu vực 4 xã, huyện Ý Yên; đô thị Xuân Ninh, 

huyện Xuân Trƣờng; đô thị Đại Đồng, huyện Giao Thủy; Đô thị Trung Thành, huyện Vụ Bản. 

Bảng 4.1: Hệ thống đô thị đến năm 2025 của Tỉnh Nam Định 

STT Đô thị 

Cấp 

ĐT 

năm 

2020 

Diện 

tích 

(km2) 

Dân số 

huyện/TP 

năm 2020 

(ngƣời) 

Dân số 

ĐT năm 

2020 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

ĐTH 

(%) 

Cấp 

ĐT 

năm 

2025 

Dân số 

huyện/TP 

năm 2025 

(ngƣời) 

Dân số 

ĐT năm 

2025 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

ĐTH 

(%) 
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I Thành phố Nam Định   236.407 212.266 89.79  330.000 300.000 90,91 

1 Thành phố Nam Định I 46,41 - 212.266 - I - 300.000 - 

II H. Mỹ Lộc   72.545 5.059 6.97  78.000 6.500 8,33 

2 Thị trấn Mỹ Lộc V 4,72 - 5.059 - V - 6.500 - 

III H. Hải Hậu   262.479 25.263 9.62  279.000 53.500 19,18 

3 Thị trấn Thịnh Long IV 15,27 - 13.074 - IV - 25.000 - 

4 Thị trấn Yên Định V 1,72 - 5.488 - IV - 20.000 - 

5 Thị trấn Cồn V 2,17 - 6.701 - V - 8.500 - 

IV H. Nghĩa Hƣng   175.769 21.418 12.19  187.000 40.900 21,87 

6 Thị trấn Rạng Đông V 13,3 - 8.893 - IV - 25000 - 

7 Thị trấn Quỹ Nhất  V 5,54 - 5.392 - V - 6.900 - 

8 Thị trấn Liễu Đề  V 4.32 - 7.133 - V - 9.000 - 

V H. Giao Thủy   167.743 15.539 9.26  178.000 35.900 20,17 

9 Thị trấn Quất Lâm  V 7,91 - 9.172 - IV - 20.000 - 

10 Thị trấn Ngô Đồng V 2,78 - 6.367 - V - 8.200 - 

11 Đại Đồng  - 46,99 - - - V - 7.700 - 

VI H. Trực Ninh   172.658 33.282 19.28  183.300 40.300 21,99 

12 Thị trấn Cổ Lễ  V 4,93 - 11.237 - V - 14.000 - 

13 Thị trấn Cát Thành  V 8,3 - 14.125 - V - 16.300 - 

14 Thị trấn Ninh Cƣờng  V 7,41 - 7.920 - V - 10.000 - 

VII H. Xuân Trƣờng   149.726 8.183 5.47  159.000 24.300 15,28 

15 Thị trấn Xuân Trƣờng V 6,41 - 8.183 - V - 9.500 - 

16 Xuân Ninh  - 9,62 - - - V - 14.800 - 

VIII H. Ý Yên   228.990 14.580 6.37  243.000 53.300 21,93 

17 Thị trấn Lâm V 6,86 - 14.580 - V - 17.000 - 

18 Đô thị mới  4 xã - 33,97 - - - V - 36.300 - 

IX H. Vụ Bản   130.870 7.341 5.61  139.369 15.500 11,12 

19 Thị trấn Gôi V 4,75 - 7.341 - V - 8.500 - 

20 Trung Thành - 4,74 - - - V - 7.000 - 

X H. Nam Trực   183.146 17.935 9.79  194.500 21.000 10,8 

21 Thị trấn Nam Giang V 7.02 - 17.935 - V - 21.000 - 
 TỔNG   1.780.333 360.866 20.27  1.971.169 591.200 30,00 

b). Giai đoạn 2026-2030: Hệ thống đô thị sẽ đƣợc nâng cấp phát triển theo chiều sâu. 

Toàn Tỉnh có 22 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa toàn Tỉnh đạt khoảng 38,48%, dân số đô thị khoảng 

807.500 ngƣời (dân số toàn Tỉnh khoảng 2.098.271 ngƣời). Bao gồm: 

1. Một (01) đô thị loại I: TP. Nam Định (sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc vào 

TP. Nam Định) 

2. Một (01) đô thị loại III: Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hƣng ghép với Thị trấn 

Thịnh Long, huyện Hải Hậu.  

3. Mƣời (6) Đô thị loại IV: Đô thị mới khu vực 4 xã, huyện Ý Yên; thị trấn Lâm, huyện 

Ý Yên; thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; thị trấn Xuân Trƣờng, huyện Xuân Trƣờng; thị trấn 

Quất Lâm, huyện Giao Thủy; thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu;  

4. Mƣời (14) Đô thị loại V: Bo Yên Chính, huyện Ý Yên; Nghĩa Minh, huyện Nghĩa 

Hƣng; thị trấn Ninh Cƣờng, huyện Trực Ninh; thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh; Xuân 

Ninh, huyện Xuân Trƣờng; Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng; Đại Đồng, huyện Giao Thủy; 

thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy; thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu; Đô thị Trung Thành, 

huyện Vụ Bản; thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực; thị trấn Gôi huyện Vụ Bản; thị trấn Liễu 

Đề huyện Nghĩa Hƣng; thị trấn Quỹ Nhất, huyện Giao Thủy. 
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Bảng 4.2: Hệ thống đô thị đến năm 2030 của Tỉnh Nam Định 

STT Đô thị 

Cấp 

ĐT 

năm 

2025 

Diện 

tích 

(km2) 

Dân số 

huyện/TP 

năm 2025 

(ngƣời) 

Dân số 

ĐT năm 

2025 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

ĐTH 

(%) 

Cấp 

ĐT 

năm 

2030 

Dân số 

huyện/TP 

năm 2030 

(ngƣời) 

Dân số 

ĐT năm 

2030 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

ĐTH 

(%) 

I Thành phố Nam Định   330.000 300.000 91  450.000 385.000 85,56 

1 Thành phố Nam Định I 46.41  300.000 - 
I  385.000  

2 Thị trấn Mỹ Lộc  4.72 78.000 6.500 8,3 

II H. Hải Hậu V  279.000 53.500 19,2  294.000 73.000 24,83 

3 Thị trấn Thịnh Long  15.27  25.000 - III   38.000  

4 Thị trấn Yên Định IV 1.72  20.000 - IV  25.000  

5 Thị trấn Cồn IV 2.17  8.500 - V  10.000  

III H. Nghĩa Hƣng V  187.000 40.900 21,87  198.000 84.000 42,42 

6 Thị trấn Rạng Đông  13.3  25.000 - III   38.000  

7 Thị trấn Quỹ Nhất IV 5.54  6.900 - IV  20.000  

8 Nghĩa Minh  V 5.38  - - V  6.000  

9 Thị trấn Liễu Đề V 4.32  9.000 - IV  20.000  

IV H. Giao Thủy   178.000 35.900 20,2  187.000 43.500 23,26 

10 Thị trấn Quất Lâm IV 7.91  20.000 - IV  25.000  

11 Thị trấn Ngô Đồng  V 2.78  8.200 - V  9.500  

12 Đại Đồng  V 46.99  7.700 - V  9.000  

V H. Trực Ninh   183.300 40.300 22  192.650 49.500 25,7 

13 Thị trấn Cổ Lễ  V 4.93  14.000 - IV  20.000  

14 Thị trấn Cát Thành  V 8.3  16.300 - V  19.000  

15 Thị trấn Ninh Cƣờng  V 7.41  10.000 - V  10.500  

VI H. Xuân Trƣờng   159.000 24.300 15,2  168.000 53.500 31,85 

16 Thị trấn Xuân Trƣờng  V 6.41  9.500 - IV  20.000  

17 Xuân Ninh V 9.62  14.800 - V  17.500  

18 Xuân Hồng  - 11.91  - - V  16.000  

VII H. Ý Yên   243.000 53.300 21,9  257.720 66.000 24,00 

19 Thị trấn Lâm V 6.86  17.000 - IV  20.000  

20 Đô thị mới  4 xã V 33.97  36.300 - IV  42.000  

21 Bo Yên Chính - 8.47  - - V  4.000  

VIII H. Vụ Bản   139.369 15.500 11,1  146.480 28.000 17,07 

22 Thị trấn Gôi V 4.75  8.500 - IV  20.000  

23 Trung Thành V 4.74  7.000 - V  8.000  

IX H. Nam Trực   194.500 21.000 10,8  204.421 25.000 10.40 

24 Thị trấn Nam Giang V 7.02  21.000 - V  25.000  

 TỔNG   1.971.169 591.200 30  2.098.271 807.500 38,48 
 

c). Giai đoạn 2030-2050: Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí và nâng cao chất lƣợng đô thị. 

Phát triển đô thị theo hƣớng hiện đại và bền vững, bảo vệ, cải thiện và sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên và phát huy các điều kiện về môi trƣờng, giảm bớt tính chất tổng hợp, gia tăng tính 

chất chuyên ngành đô thị và phát triển theo chiều sâu. Thành lập các đề án công nhận, nâng 

hạng cho các đô thị. Tập trung nguồn lực để phát triển thêm các đô thị. Trong đó, chú trọng 

phát triển vùng các đô thị Cao Bồ; đô thị Rạng Đông; đô thị Đại Đồng Giao Thủy; Đây là khu 

vực có nhiều lợi thế về Công nghiệp, Nông nghiệp và Du lịch với nhiều hình thái, nhiều sản 

phẩm, … đang phát triển mạnh mẽ – là những cực đối trọng về phát triển đô thị của Tỉnh. 

Đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa toàn Tỉnh đạt khoảng 70%, trong đó có 1 thành phố trực 

thuộc Tỉnh và 16 thị trấn, cụ thể nhƣ sau: 
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1. Một (01) đô thị loại I: TP. Nam Định. 

2. Một (01) đô thị loại II: Thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu ghép với thị trấn Rạng 

Đông, huyện Nghĩa Hƣng. 

3. Mƣời (10) đô thị loại IV: Thị trấn Yên Định huyện Hải Hậu, thị trấn Quỹ Nhất, thị 

trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hƣng, thị trấn Quất Lâm huyện Giao Thủy, Thị trấn Cổ Lễ huyện 

Trực Ninh, thị trấn Xuân Trƣờng huyện Xuân Trƣờng, thị trấn Lâm, Đô thị mới khu vực 4 xã 

thuộc huyện Ý Yên, thị trấn Gôi huyện Vụ Bản, thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực.  

4. Mƣời (10) đô thị loại V: Thị trấn Cồn huyện Hải Hậu; thị trấn Nghĩa Minh huyện 

Nghĩa Hƣng; thị trấn Ngô Đồng, khu đô thị Đại Đồng huyện Giao Thủy; thị trấn Cát Thành, 

thị trấn Ninh Cƣờng huyện Trực Ninh; Đô thị Xuân Ninh, Đô thị Xuân Hồng huyện Xuân 

Trƣờng; Đô thị Bo Yên Chính huyện Ý Yên; Đô thị Trung Thành huyện Vụ Bản.  

 

Hình….: Quy 

hoạch mạng 

lưới đô thị 

Tỉnh Nam 

Định đến năm 

2030 

     

 
 

 
 

2.1.4. Phương án phát triển các Đô thị: 

2.1.4.1. Thành phố Nam Định (Đô thị Tỉnh lỵ): 

Thành phố Nam Định có diện tích tự nhiên là 46,41 km2 (nội thị là 3.087,69 ha, ngoại 

thị là 1.553,72 ha, dân số hiện trạng 2020 là 236.407 ngƣời, trong đó dân số nội thị là 212.266 

ngƣời, (gồm 22 phƣờng nội thị và 3 xã ngoài thị). Thành phố là hạt nhân phát triển của vùng 

đô thị trung tâm. Hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho ngƣời dân. Phát 

triển thành phố Nam Định thành một thành phố hiện đại, sôi động và bền vững với bản sắc 

riêng và là điểm nhấn về phát triển đô thị của khu vực Nam ĐBSH. Xây dựng thành phố Nam 



 
 

 

 

422 

Định trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị, khoa học kỹ thuật và vùng kinh tế động 

lực của Tỉnh. Cơ cấu kinh tế đƣợc chuyển dịch theo hƣớng kinh tế đô thị, phát triển thƣơng 

mại – dịch vụ giữ vai trò chủ đạo, công nghiệp theo hƣớng công nghiệp sạch, hàm lƣợng khoa 

học kỹ thuật cao và có nền nông nghiệp ven đô thị phát triển. Kế thừa văn hóa lịch sử đặc thù 

của đô thị, phát triển hài hòa và bền vững giữa các yếu tố hiện đại và truyền thống. Chú trọng 

việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, không gian truyền thống, các di sản, di tích. 

a). Tính chất & quy mô: 

1. Là đô thị Tỉnh lỵ; trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, 

thƣơng mại tài chính và vùng kinh tế động lực của Tỉnh đến 2030 và 2050; nơi tập trung các cơ 

quan của Đảng, chính quyền Nhà nƣớc, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài Tỉnh.  

2. Là trung tâm kinh tế, là đầu mối giao lƣu lớn của vùng Nam ĐBSH, kết nối tiêu thụ 

hàng hóa sản phẩm nông nghiệp dịch vụ; đồng thời là trung tâm du lịch, dịch vụ, gắn kết các 

tour du lịch với các địa phƣơng trên địa bàn Tỉnh.  

3. Là đô thị có giá trị về văn hóa, lịch sử nổi trội, có vị trí quốc phòng, an ninh quan 

trọng của vùng ĐBSH.  

 

Hình......: 

phương án quy 

hoạch thành 

phố NamĐịnh 

b). Chức năng: 

1. Là trung tâm đô thị động lực chủ đạo (cực phát triển trung tâm); phát triển mang tính 

đột phá trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Tỉnh đến 2030 và 2050 gắn với một trong 3 

vùng kinh tế động lực trọng điểm của Tỉnh Nam Định, phát triển nhƣ đầu kéo thúc đẩy phát 

triển các địa phƣơng khác trên địa bàn Tỉnh.  

2. Là trung tâm giao thƣơng về hàng hóa, dịch vụ và văn hóa; cầu nối giữa các địa 

phƣơng trong và ngoài Tỉnh; liên kết phát triển và hội nhập với các thành phố lớn của khu vực 

Đồng bằng sông Hồng và các vùng kinh tế khác trên cả nƣớc. 
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c). Định hướng phát triển: 

1. Đến giai đoạn 2030 mở rộng diện tích nội thị trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới 

hành chính huyện Mỹ Lộc vào Thành phố Nam Định để hƣớng tới xây dựng thành phố Nam 

Định thành “thành phố thông minh đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Một đô thị có 

truyền thống lịch sử đƣợc bảo tồn phát huy gắn với các không gian mới hiện đại, tiện nghi hấp 

dẫn thân thiện môi trƣờng” . 

2. Định hƣớng mở rộng không gian đô thị thành phố Nam Định trên cơ sở phát triển lan 

tỏa từ đô thị trung tâm hiện hữu, hƣớng sang phía Tây và Tây Bắc. Đây là hƣớng phát triển các 

khu vực đô thị tổng hợp, bao gồm các chức năng chính về phát triển dân cƣ đô thị, giáo dục, dịch 

vụ thƣơng mại, công nghiệp và trung chuyển đầu mối giao thông, hàng hóa đối ngoại của đô thị, 

các khu dân cƣ, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

3. Hƣớng phát triển thứ hai về phía Nam và Đông Nam thành phố (về các xã thuộc thành 

phố), dọc trục vành đai 1 và trục mới song song với QL21 hƣớng đi xuống phía Nam: phát triển 

đô thị dịch vụ thƣơng mại mới, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch 

sinh thái nông nghiệp. Quy hoạch xây dựng các công trình kiến trúc độc đáo, tạo điểm nhấn tại 

các khu vực trung tâm, khu vực ven sông.  

4. Phấn đấu để thành phố Nam Định trở thành đô thị an toàn, thân thiện, đảm bảo phát 

triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn. 

d). Tổ chức cấu trúc không gian thành phố Nam Định: Phƣơng hƣớng tổ chức không 

gian phát triển: Căn cứ vào yếu tố vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển kinh tế 

thời kỳ quy hoạch của mỗi khu vực, phân làm các tiểu vùng sau:  

Khu vực 1: Khu trung tâm đô thị hiện hữu (đô thị lõi): Bao gồm các đơn vị hành chính 

thuộc khu phố cũ (Phƣờng Trần Đăng Ninh, Phƣờng Ngô Quyền, Phƣờng Trần Hƣng Đạo, P. 

Bà Triệu, P. Phan Đình Phùng, P. Vị Xuyên, P. Trần Tế Xƣơng, P. Năng Tĩnh) - Khu trung tâm 

đô thị hiện hữu với các khu trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm thƣơng mại, văn hóa, giáo 

dục của Tỉnh.   

Khu vực 2: Khu vực phát triển đan xen phía Nam vành đai 1 (QL10): Đây là khu vực 

phát triển các khu đô thị mới đan xen với các khu dân cƣ hiện hữu mật độ thấp và chất lƣợng hạ 

tầng thấp. Khu vực tập trung Trung tâm hành chính mới của thành phố, trung tâm y tế, thể dục 

thể thao, đào tạo, thƣơng mại dịch vụ, là bộ mặt mới cho đô thị Nam Định.  

Khu vực 3: Khu đô thị dịch vụ, thƣơng mại phía Tây Bắc thành phố: Đây là khu vực phát 

triển với mô hình hiện đại về dịch vụ, thƣơng mại, đào tạo và văn hóa lịch sử cấp Quốc gia. Đây 

sẽ là một đô thị tri thức, đô thị thông minh gắn với công viên cảnh quan sinh thái đan xen với các 

khu dân cƣ hiện hữu mật độ thấp; khu vực có giá trị cảnh quan đặc trƣng gắn với phát triển du 

lịch văn hóa tâm linh.  

 Khu vực 4: Khu Trung tâm cửa ngõ phía Tây đƣờng vành đai 1: Đây là khu vực cửa ngõ 

đô thị với các chức năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, logistic, đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt (Bến xe, nhà ga,...), đan xen với các khu dân cƣ hiện hữu.  

Khu vực 5: Khu vực phát triển đô thị mới Nam Sông Đào: Đây là khu vực phát triển đô 

thị mới phía Nam sầm uất tƣơng xứng với đô thị hiện hữu gắn với cửa ngõ phía Đông Nam 

thành phố và vùng sinh thái nông nghiệp Nam sông Đào.  
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Khu vực 6: Khu công nghiệp, dịch vụ, dân cƣ phía Tây thành phố: Đây là khu vực phát 

triển công nghiệp dịch vụ gắn với dân cƣ hiện hữu, phát triển dịch vụ nhà ở và các tiện ích đô thị 

dọc trục QL21 và QL21B.  

Khu vực 7: Khu làng xóm hiện hữu gắn với nông nghiệp sinh thái, thể dục thể thao phía 

Nam sông Châu Giang: Đây là khu vực bảo vệ cảnh quan làng xóm hiện hữu, những vùng canh 

tác nông nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng các khu cây xanh thể dục thể thao vui chơi giải trí 

phục vụ cho ngƣời dân dô thị, vùng sinh thái ven sông Hồng và sông Châu Giang, gắn với các 

điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu.  

Khu vực 8: Khu làng xóm hiện hữu gắn với nông nghiệp sinh thái phía Nam thành phố: 

Đây là khu dân cƣ tập trung và dịch vụ tại trung tâm đầu mối hạ tầng kỹ thuật vành đai 2, trung 

tâm các xã thuộc huyện Nam Trực; khu trung tâm đầu mối cửa ngõ phía Nam gắn với tuyến 

đƣờng kết nối hƣớng biển; các khu vực dự trữ phát triển các khu chức năng khi thành phố có nhu 

cầu. Các khu dân cƣ nông thôn hiện trạng, dân cƣ nông thôn phát triển mới, các vùng sản xuất 

nông nghiệp chất lƣợng cao và công trình đầu mối hạ tầng cấp đô thị.  

e). Phát triển không gian nội thị và ngoại thị: 

1. Kế thừa và phát triển không gian nội thị với 22 phƣờng nội thành gồm: Bà Triệu, 

Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Hƣng Đạo, Ngô Quyền, Cửa Bắc, Năng Tĩnh, Văn Miếu, Phan 

Đình Phùng, Trƣờng Thi, Trần Quang Khải, Thống Nhất, Lộc Hạ, Lộc Vƣợng, Cửa Nam, Lộc 

Hòa, Mỹ Xá đầu tƣ theo hƣớng mở rộng không gian đô thị thành phố Nam Định tập trung đầu 

tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan, phát triển thƣơng mại-dịch vụ-du lịch. 

2. Phát triển theo hƣớng nông thôn mới với 3 xã ngoại thành bao gồm các xã: Lộc An, 

Nam Phong, Nam Vân. Xây dựng thêm các điểm dân cƣ nông thôn nhằm nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho ngƣời dân. Trên cơ sở bảo tồn các làng truyền thống; kế thừa và phát huy 

các giá trị cũ. Tại các khu vực thuận lợi về giao thông, cần đƣợc cải tạo để hình thành các trung 

tâm xã, trung tâm cụm xã ngoại thành nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ, đáp ứng tối đa 

nhu cầu về sản xuất và sinh hoạt cho ngƣời dân sinh sống trên địa bàn.  

f). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021-2025: Thành phố Nam Định tiến hành rà soát đánh giá, bổ sung để đáp 

ứng tiêu chí phân loại đô thị, hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho ngƣời 

dân. Quy mô dân số: 300.000 ngƣời 

2. Giai đoạn 2026-2030: phát triển đô thị theo hƣớng hiện đại, sôi động và bền vững, có 

sắc thái riêng và là điểm nhấn về phát triển đô thị của khu vực Nam sông Hồng. Đến năm 2030, 

quy mô dân số: 385.000 ngƣời.  

2.1.4.2. Đô thị Thịnh Long- Rạng Đông: 

a). Tính chất: 

1. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của 2 huyện 

Hải Hậu và Nghĩa Hƣng. Đồng thời là đô thị động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội của vùng.  

2. Là trung tâm du lịch dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lƣu của tiểu vùng phía Nam 

Tỉnh Nam Định, vùng Đồng Bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, kết nối liền mạch vùng bờ 

biển Thái Bình với Ninh Bình. Và là đô thị đứng thứ 2 về phát triển sau thành phố Nam Định. 
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3. Là một trong ba trung tâm đô thị động lực chủ đạo của Tỉnh. Trung tâm đô thị này là 

đối trọng của Đô thị trung tâm vào năm 2030 và phát triển thành vị thế trung tâm vào năm 2050; 

với tính chất là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển của Tỉnh.  

4. Là đô thị nằm trên 02 hành lang kinh tế động lực chủ đạo: Hành lang cao tốc Bắc Nam 

nối dài (Hà Nội- Cao Bồ- Rạng Đông) và hành lang quốc lộ ven biển (Ninh Bình – Rạng Đông- 

Giao Thủy- Thái Bình), có vị trí chiến lƣợc quan trọng về ANQP đối với Tỉnh và khu vực.  

b). Chức năng: 

1. Đô thị Thịnh Long – Rạng Đông là đô thị trọng điểm (đồng thời là cực đối trọng) trong 

chiến lƣợc đột phá phát triển KTXH Tỉnh đến 2030 và 2050 gắn với vùng kinh tế động lực chủ 

đạo của Tỉnh, cùng với thành phố Nam Định tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển các vùng, địa 

phƣơng khác trong chuỗi giá trị cung ứng với các vùng kinh tế động lực khác.  

2. Là đầu mối giao thông quan trọng của Tỉnh về đƣờng thủy, đƣờng bộ: nằm trên các 

trục giao thông đƣờng bộ của Quốc gia nhƣ đƣờng bộ ven biển, Quốc lộ 21 và cảng biển quốc 

gia, góp phần thuận lợi cho việc lƣu thông hàng hóa, điểm kết nối các huyện ven biển, lãnh thổ 

phía Bắc với các huyện phía Nam; kết nối liền mạch vùng bờ biển Ninh Bình với Thái Bình.  

3. Là đô thị công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái biển, có hệ thống hạ tầng 

đồng bộ và môi trƣờng phát triển bền vững.  

 

Hình......: 

phương án quy 

hoạch đô thị 

thịnh Long- 

rạng đông 

c). Hướng phát triển đô thị: Đây là vùng có tiềm năng tự nhiên lớn; là vùng có giao thông 

liên vùng quan trọng, trong đó có 02 đƣờng hành lang kinh tế dộng lực chủ đạo của Tỉnh đến 

năm 2030: Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hƣng- Hải Hậu- Giao Thủy), Hành lang cao tốc 

Bắc Nam nối dài (Hà Nội – Cao Bồ- Rạng Đông). Hƣớng phát triển chính của vùng cũng là phát 
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triển chủ đạo 4 nhóm ngành gồm: (1) Du lịch biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Nông nghiệp, nuôi 

trồng và khai thác hải sản; (4) Công nghiệp ven biển trên nền tảng đa ngành đa lĩnh vực (Công 

nghiệp - Nông nghiệp - Dịch vụ; Đô thị và Nông thôn). 

d). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021-2025:  

Xây dựng đô thị Thịnh Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV gắn với thế mạnh là ngành 

công nghiệp tàu thủy, nhiệt điện, khối lƣợng vận chuyển lớn, gắn kết với hệ thống cảng. Phát 

triển công nghiệp gắn với tuyến đê sông Ninh Cơ, kéo dài ra cảng nƣớc sâu Thịnh Long, cách bờ 

hơn 3km vào năm 2025. Quy mô dân số : 25.000 ngƣời 

Xây dựng đô thị Rạng Đông đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trở thành điểm phát triển đô thị 

gắn với ngành công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế và sinh thái biển, hình thành một trong 

những trung tâm kinh tế khu vực Duyên Hải Bắc Bộ về thƣơng mại, dịch vụ du lịch, công 

nghiệp đóng tàu. Quy mô dân số:25.000 ngƣời. 

2. Giai đoạn 2026-2030: Ghép 02 thị trấn Rạng Đông, thị trấn Thịnh Long và tiến đến 

đạt đô thị loại III; trở thành một trong những trung tâm kinh tế khu vực duyên hải Bắc Bộ về 

thƣơng mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp đóng tàu gắn với KKT Ninh Cơ và là trung tâm phía 

Tây Nam của Tỉnh.  

2.1.4.3. Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Đô Thị Yên Định là thị trấn huyện lỵ, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội 

của huyện Hải Hậu, đồng thời là trung tâm dịch vụ du lịch, tham quan di tích lịch sử và nhân văn 

của huyện, có vai trò thúc đẩy sự phát triển của huyện Hải Hậu và khu vực.  

2. Là đô thị đầu mối giao thông quan trọng nối liền thị trấn với các xã thuộc huyện, là điểm 

trung chuyển giao thông đƣờng bộ trên tuyến QL37B, QL21 của vùng phía Nam Tỉnh Nam Định. 

Phát triển mạnh về dịch vụ thƣơng mại, là đô thị tƣơng hỗ với các đô thị Thịnh Long và Quất Lâm, 

Xuân Trƣờng, Liễu Đề; tƣơng xứng với vị trí nằm trong vùng vành đai nông nghiệp – thủ công 

nghiệp – làng nghề. Đồng thời là cực vệ tinh trong không gian kinh tế - xã hội của Tỉnh.  

b). Không gian phát triển đô thị: Hƣớng phát triển đô thị nhằm vào khu vực hai bên sông 

Múc và một phần phía Bắc thị trấn, bên cạnh đó còn xác định thúc đẩy việc đô thị hóa các làng 

xóm xung quanh để gắn kết với khu vực trung tâm tạo thành một đô thị hoàn chỉnh.  Khu phía 

Bắc: đây là khu vực trung tâm đầu não của huyện nên cần xây dựng khu vực có khả năng mở 

rộng, không gian đẹp, yên tĩnh, thuận tiện cho giao tiếp đối nội và đối ngoại, dự kiến tiếp tục chỉnh 

trang, xây dựng tại vị trí hiện có. Khu vực khía Nam: Tập trung tại phía Nam đền liệt sỹ của huyện 

một khu liên hợp bao gồm sân vận động và nhà thị đấu thuận tiện về giao thông cũng nhƣ mối liên 

hệ về văn hóa thể dục thể thao giữa các vùng. Định hƣớng đến năm 2030, mở rộng khu vực trung 

tâm văn hóa- thể thao tại vị trí công ty thủy nông và công ty xây dựng Hải Hậu. Khu vực phía 

Đông Bắc và Đông Nam: Bố trí tại khu vực trung tâm và đọc các trục giao thông chính.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Phấn đấu xây dựng đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trƣớc 

năm 2022. Sau đấy tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn 

còn yếu, còn thiếu của đô thị loại IV. Quy mô dân số đến năm 2025: 20.000 ngƣời.  
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2. Giai đoạn 2026 – 2030: hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho 

ngƣời dân, quy mô dân số: 25.000 ngƣời. 

 

Hình......: 

phương án quy 

hoạch đô thị Yên 

Định 

2.1.4.4. Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu: 

a). Tính chất, chức năng: 

1. Là thị trấn trung tâm tiểu vùng của huyện Hải Hậu. Phát triển đảm bảo vai trò và vị trí là 

một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thƣơng mại, dịch vụ của huyện, là đầu mối 

giao thông đối ngoại với Tỉnh Ninh Bình và nằm trong hành lang kinh tế Đông Nam của Tỉnh.  

2. Là đô thị làm hạt nhân phát triển lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đƣờng chính 

(QL21, ĐT.488C và các trục huyện lộ). Đây là vùng phát triển về dịch vụ thƣơng mại và công 

nghiệp hỗ trợ khu kinh tế Ninh Cơ, kết hợp với phát triển nông nghiệp. Tại đây có lợi thế phát 

triển CN- TTCN, dịch vụ hỗ trợ do giáp KKT Ninh Cơ, có khu bảo tồn chứng tích biến đổi khí 

hậu nhà thờ Đổ và vùng nông nghiệp công nghệ cao Hải Xuân, nông nghiệp sinh thái Hải Đông.  

b). Hướng phát triển đô thị: Mở rộng quy mô đô thị về phía Đông gắn liền với sự phát triển 

của khu đô thị thƣơng mại Cồn - Văn Lý. Định hƣớng phát triển sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển 

gắn với sản xuất công nghiệp và dịch vụ nghỉ dƣỡng sinh thái biển cấp Tỉnh. Là một trong ba đô 

thị trọng yếu- tam giác tăng trƣởng kinh tế quan trọng Yên Định – Thịnh Long – Cồn của huyện 

Hải Hậu. Đề xuất mở rộng ranh giới thị trấn sang phía Đông lấy thêm toàn bộ ranh giới diện tích 

hai xã: Hải Lý và Hải Đông, sau sáp nhập thị trấn Cồn. Phát triển các ngành dịch vụ, thƣơng mại, 

tài chính. Đồng thời phát triển các khu CN- TTCN chế biến thủy sản, công nghiệp hỗ trợ.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm hoàn thiện 
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các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu của đô thị loại V. Quy mô dân số đến năm 2025: 8.500 ngƣời.  

2. Giai đoạn 2026 – 2030: hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho 

ngƣời dân, quy mô dân số: 10.000 ngƣời. 

 

Hình....: phƣơng án quy hoạch 

Đô thị Cồn 

2.1.4.5. Thị trấn Quỹ Nhất - Huyện Nghĩa Hưng: 

a). Tính chất, chức năng: 

1. Là thị trấn trung tâm tiểu vùng của huyện Nghĩa Hƣng; đồng thời là một trong những 

trung tâm kinh tế, thƣơng mại, dịch vụ của huyện, là đầu mối giao thông đối ngoại với Tỉnh 

Ninh Bình.  

2. Nằm trên hành lang cao tốc Bắc Nam nối dài (đi qua các huyện và thị trấn từ huyện 

Thanh Liêm (Hà Nam)- Cao Bồ (Ý Yên)- TT Liễu Đề - TT Quỹ Nhất- Đô thị Rạng Đông).  

b). Hướng phát triển đô thị: Định hƣớng phát triển khu đô thị tại phía Bắc của huyện lộ chợ 

Gạo, hình thành khu dân cƣ công viên cây xanh và một số cơ quan hành chính gắn liền với bến xe 

Quỹ Nhất để tạo một khu đô thị hoàn chỉnh. Phát triển cụm công nghiệp Quỹ Nhất diện tích 19ha 

nằm trong danh mục quy hoạch của Tỉnh với các ngành nghề sản xuất nhƣ đồ gỗ, cơ khí, …  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021-2025: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm hoàn thiện 

các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu của đô thị loại V, quy mô dân số: 6.900 ngƣời. 

2. Giai đoạn 2026-2030: hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho 

ngƣời dân, quy mô dân số đến năm 2030: 20.000 ngƣời. 

2.1.4.6. Thị trấn Nghĩa Minh - Huyện Nghĩa Hưng: 

a). Tính chất, chức năng: 

1. Là trung tâm kinh tế thuộc huyện, phát triển công nghiệp (có CCN Nghĩa Minh với 
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diện tích quy hoạch 50ha) và dịch vụ thƣơng mại gắn với phát triển công nghiệp.  

b). Hướng phát triển đô thị: Khai thác tối đa tiềm năng và phát triển dọc theo các tuyến 

QL37B, đƣờng trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Tỉnh Nam Định với đƣờng cao tốc 

Cầu Giẽ - Ninh Bình, TL487 chạy qua địa bàn.  

Tập trung phát triển công nghiệp: giày da, chế biến chế tạo và sản xuất vật liệu xây 

dựng. Đồng thời phát triển dịch vụ, thƣơng mại gắn với phát triển công nghiệp.  

 c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu trở thành đô thị đạt tiêu chuẩn loại V vào năm 2030. có 

quy mô dân số đến năm 2030: 6.000 ngƣời. 

2.1.4.7. Thị trấn Liễu Đề -  Huyện Nghĩa Hưng: 

a). Tính chất, chức năng: 

1. Là thị trấn huyện lỵ của huyện Nghĩa Hƣng, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa 

xã hội của huyện và nằm ở vị trí trung tâm trong trục đƣờng phát triển kinh tế phía Tây Nam.  

2. Là đô thị dịch vụ, đầu mối giao thông liên vùng giữa trục đƣờng phát triển kinh tế 

phía Nam và chuỗi đô thị phía Đông của Tỉnh.  

 

Hình: phƣơng án quy hoạch 

TT Liễu Đề 

 

3. Là một trong các đô thị vệ tinh nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế cũng nhƣ 

giao lƣu văn hóa xã hội của huyện, là đô thị phía Tây Bắc của Tỉnh Nam Định.  

4. Thị trấn nằm trên 2 trục hành lang đó là hành lang cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà Nội 

– Cao Bồ - Rạng Đông) và hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – Quảng Ninh tạo nên sự 
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kết nối 3 cực tăng trƣởng quan trọng (Cao Bồ - Liễu Đề - Rạng Đông); đây cũng là các hành 

lang động lực chủ đạo giúp thị trấn ngày càng đƣợc phát triển về kinh tế và thúc đẩy giao lƣu 

giữa các địa phƣơng trong và ngoài Tỉnh.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Hƣớng phát triển nhằm vào khu vực khu đô thị 

mới Thị trấn Liễu Đề và khu vực phía Đông và phía Nam bến xe Nghĩa Hƣng, bên cạnh đó 

còn xác định thúc đẩy việc đô thị hóa các khu ở xung quanh để gắn kết với khu trung tâm tạo 

thành một đô thị hoàn chỉnh. Khu trung tâm thị trấn Liễu Đề là khu vực trung tâm đầu não của 

huyện nên cần xây dựng khu vực có khả năng mở rộng, không gian đẹp và yên tĩnh, thuận tiện 

cho giao tiếp đối nội và đối ngoại. Khu đô thị mới phía Nam UBND thị trấn Liễu Đề tạo thành 

một khu liên hợp bao gồm sân vận động và nhà thị đấu, thuận tiện về giao thông cũng nhƣ mối 

liên hệ về văn hóa thể dục thể thao giữa các vùng.   

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm hoàn thiện các 

tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu của đô thị loại V. Quy mô dân số đến năm 2025: 9.000 ngƣời.  

2. Giai đoạn 2026-2030: hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho ngƣời 

dân và tiếp tục xác định thị trấn Liễu Đề là đô thị loại V, dân số đến năm 2030: 20.000 ngƣời. 

2.1.4.8. Thị trấn Quất Lâm - Huyện Giao Thủy: 

a). Tính chất và chức năng đô thị: 

1. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Giao Thủy và là đô thị hạt nhân – 

trung tâm du lịch, dịch vụ vùng phía Đông Tỉnh Nam Định trong thời kỳ mới.  

2. Là trung tâm vùng Đông Nam của Tỉnh, là đô thị du lịch dịch vụ nghỉ dƣỡng biển, là đầu 

mối giao thông sông biển, cửa ngõ giao lƣu buôn bán với các Tỉnh và các nƣớc trong khu vực. 

3. Nằm trên 2 đƣờng vành đai lớn của Tỉnh đó là vành đai kinh tế ven biển và vành đai 

QL21 tạo vị thế quan trọng, có ảnh hƣởng và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 

Tỉnh; đƣợc xác định là hành lang phát triển động lực thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến năm 2050.  

4. Là một trong các cực vệ tinh giữ vai trò là đô thị nghỉ mát du lịch, kết hợp với Thị 

trấn Ngô Đồng và xã Giao An tạo thành tam giác phát triển du lịch nghỉ mát tắm biển, nghỉ 

dƣỡng – du lịch sinh thái và du lịch làng nghề gắn với biển của huyện Giao Thủy và vùng Nam 

đồng bằng sông Hồng.  

 b). Hướng phát triển không gian đô thị: Hƣớng phát triển đô thị đƣợc xác định dọc 

theo QL37B, hành lang kinh tế ven biển và hành lang QL21. Tập trung nâng cấp, hoàn chỉnh 

hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các điều kiện sống các khu dân cƣ hiện hữu, xây dựng các khu 

dân cƣ mới theo quy hoạch, đảm bảo ổn định cấu trúc đô thị. Xây dựng tuyến giao thông nối 

với đƣờng bộ ven biển và QL21 tạo sự liên kết giữa các vùng với hai cực Thành phố Nam 

Định và Thị xã Thịnh Long.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2020-2025: Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn để hoàn thành các chỉ tiêu để đƣa 

Quất Lâm trở thành đô thị loại IV. Quy mô dân số đến năm 2025: 20.000 ngƣời.  

2. Giao đoạn 2020-2030: Tiếp tục tập trung đầu tƣ hoàn thiện hạ tầng, thu hút dân cƣ về 
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để tham gia phục vụ các hoạt động kinh tế để Quất Lâm trở thành một đô thị lớn mạnh, khang 

trang, có vai trò quan trọng không chỉ ở trong huyện mà còn cả ngoài Tỉnh Nam Định; Quy 

mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 25.000 ngƣời.  

 

Hình......: phƣơng án quy 

hoạch thị trấn Quất Lâm 

 

2.1.4.9. Thị trấn Ngô Đồng - Huyện Giao Thủy:  

a).Tính chất, chức năng: 

1. Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện 

Giao Thủy trong thời kỳ mới, là đô thị văn minh, hiện đại nằm trong tam giác phát triển Quất 

Lâm – Ngô Đồng – Đại Đồng phát triển dịch vụ - du lịch – sinh thái gắn với phát triển dịch vụ 

thƣơng mại phục vụ du lịch, du lịch nghỉ dƣỡng, điều dƣỡng và du lịch sinh thái, trung tâm 

nghiên cứu, hội nghị, hội thảo.  

2. Là một trong các cực đối trọng của vùng đô thị Đại Đồng – Giao Thủy, là đô thị nằm 

ở cửa ngõ phía Đông Nam của Tỉnh, phía Bắc của huyện cách thị trấn Quất Lâm khoảng 15,7 

km; cách trung tâm khu vực Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy khoảng 17km, đây là hai khu vực 

phát triển mạnh du lịch biển, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, du lịch nghỉ dƣỡng gắn 

với Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy – khu dự trữ sinh quyển thế giới RAMSAR.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Hƣớng phát triển thị trấn Ngô Đồng theo các 

khu vực phát triển theo tính chất riêng và các trục giao thông chính:  

+ Khu vực phía Tây trục ĐT.489 đến sông Cống Chúa và khu vực từ sông Cống Chúa 

đến QL37B: đây là khu vực tập trung phát triển mạnh về đô thị và dịch vụ thƣơng mại, cải tạo 
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không gian đô thị theo hƣớng văn minh, hiện đại, đồng bộ vè hạ tầng cơ sở, gắn kết hài hòa 

giữa các công trình.  

+ Khu vực phía Đông trục ĐT.489 từ QL37B đến phía Bắc khu vực trụ sở Đảng ủy: đây 

là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu cũng là trung tâm hành chính, công cộng của huyện.  

+ Khu vực phía Đông trục ĐT.489 từ dốc Ngô Đồng đến phía Bắc khu vực trụ sở Đảng 

ủy huyện: đây là khu vực dựa trên lợi thế trục ĐT.489, các trục đƣờng quy hoạch mới và quỹ 

đất nông nghiệp còn lại để khai thác hình thành khu đô thị, thƣơng mại, dịch vụ vui chơi giải trí 

và công nghiệp tổng hợp.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2020-2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, công nghiêp, 

tăng chất lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các 

tiêu chí còn yếu, còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số 

năm đến 2025 đạt 8.200 ngƣời   

2. Giai đoạn 2020-2030: hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho 

ngƣời dân, quy mô dân số: 9.500 ngƣời. 

 

Hình: phƣơng án quy 

hoạch TT Ngô Đồng 

2.1.4.10. Đô thị Đại Đồng - Huyện Giao Thủy: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là một trong những trung tâm kinh tế, dịch vụ của huyện, là khu vực có hệ thống 

giao thông thuận lợi (giáp trục ĐT.489, đƣờng bộ ven biển); thuộc khu vực vùng đệm Vƣờn 

quốc gia Xuân Thủy, có nền tảng phát triển dịch vụ, thƣơng mại, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch 

sinh thái, trung tâm nghiên cứu phục vụ khách tham quan nghiên cứu khu dự trữ sinh quyển tại 

Vƣờn quốc gia.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Định hƣớng phát triển không gian: tận dụng lợi 
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thế của trục đƣờng bộ ven biển để phát triển không gian cho đô thị.   

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021-2025: Định hƣớng thành lập mới đô thị Đại Đồng (trên cơ sở xã 

Hồng Thuận) là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, phát triển về Dịch vụ - Du lịch- 

Sinh thái. Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn xã để trở thành đô thị loại V. Quy mô dân số năm đến 2025 đạt 

7.700 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: tiếp tục đầu tƣ, nâng cấp, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị và hạ tầng xã hội trên địa bàn đô thị theo hƣớng nâng cao chất lƣợng các tiêu chí đô 

thị loại V phát triển đô thị văn minh, hiện đại để trở thành thị trấn Đại Đồng. Quy mô dân số 

năm đến 2030 đạt 9.000 ngƣời. 

2.1.4.11. Thị trấn Cổ Lễ - huyện Trực Ninh: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Trực 

Ninh trong thời kỳ mới và nằm ở vị trí trung tâm trong đƣờng trục phát triển, là trung tâm CN- 

TTCN, cơ khí của Tỉnh.  

2. Là một trong những trung tâm giao thƣơng, địa danh văn hóa và du lịch nổi tiếng của 

khu vực vì nằm bên hữu ngạn sông Hồng, cách thành phố Nam Định khoảng 15km, nằm trên 

hành lang QL.21 và hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – Quảng Ninh.  

3. Nằm trên hành lang kinh tế - văn hóa – sinh thái thuộc hành lang kinh tế Đông Bắc 

của Tỉnh. Chất lƣợng sống và mức độ phát triển cao so với các đô thị trong khu vực tạo cho Cổ 

Lễ là một trong những đô thị vệ tinh của Thành phố Nam Định và trung tâm tiểu vùng phía 

Nam ĐBSH.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Hƣớng phát triển từ Bắc xuống Nam, tập trung 

phát triển phía Đông đƣờng QL21 và xây dựng các công trình phụ trợ sang Trung Đông, Liêm 

Hải, tạo ra đô thị phát triển đồng bộ. Lấy trung tâm hành chính, chính trị huyện làm trọng tâm 

phát triển, mở rộng các khu chức năng khác trong thị trấn. Hƣớng tiếp cận chính vào thị trấn 

theo đƣờng QL21, lấy QL21 và sông Hồng làm điểm nhấn phát triển các khu chức năng và 

phát triển không gian đô thị. Hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục 

vụ sản xuất trên cơ sở hệ thống hiện có. Các khu nhà ở dân cƣ hiện có nâng cấp cơ sở hạ tầng 

đồng bộ, gắn kết với các trục đƣờng chính tạo thành hệ thống điểm dân cƣ. Bảo tồn và phát 

huy các công trình văn hóa lịch sử trên địa bàn thị trấn.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các tiêu chí 

còn yếu, còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 

2025 đạt 14.000 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn để hoàn thành các chỉ tiêu để đƣa thị 

trấn Cổ Lễ trở thành đô thị loại IV. Quy mô dân số đến năm 2030: 20.000 ngƣời. 
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Hình: phƣơng án quy 

hoạch TT Cổ lễ 

2.1.4.12. Thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là thị trấn trung tâm tiểu vùng của huyện Trực Ninh. Có mối quan hệ kinh tế với các 

tiểu vùng kinh tế phía Bắc Hải Hậu và phía Bắc huyện Nghĩa Hƣng và mạng lƣới đô thị, nhất 

là thị trấn Cổ Lễ và thành phố Nam Định.  

 2. Là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thƣơng mại, dịch vụ của 

huyện, với lợi thế là thị trấn trẻ của huyện bên bờ sông Ninh Cơ có giao thông đƣờng thủy và 

đƣờng bộ thuận tiện phát triển và giao thƣơng với các đô thị trong và ngoài khu vực, …  

3. Là hạt nhân phát triển lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đƣờng chính Tỉnh lộ 

488B và các trục huyện lộ.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Đô thị phát triển theo mô hình đa cực, trong đó 

lấy trung tâm hành chính – chính trị huyện làm trung tâm đô thị, điểm trọng tâm để phát triển 

xung quang và tuyến QL488B là trục giao thông chính để phát triển đô thị theo định hƣớng 

phát triển từ đông sang Tây. Tập trung phát triển khu trung tâm hành chính đô thị, phát triển hệ 

thống các công trình trung tâm hành chính, các công trình công cộng và nhà ở dân cƣ đƣợc bố 

cục theo hƣớng: các công trình trung tâm hành chính, hệ thống công trình công cộng tập trung 

ở trung tâm thị trấn, bám dọc theo trục ĐT.488B. 

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các tiêu chí 
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còn yếu, còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 

2025 đạt 16.300 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho 

ngƣời dân, quy mô dân số đến năm 2030: 19.000 ngƣời. 

2.1.4.13. Thị trấn Ninh Cường - huyện Trực Ninh: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội, thƣơng mại, dịch vụ của huyện. Có vị trí địa 

lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội: có QL37B đi qua, đây là tuyến đƣờng giao thông 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên kết các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa 

Hƣng, Ý Yên, Vụ Bản. 

2. Nằm trên sông Ninh Cơ là tuyến giao thông đƣờng thủy quan trọng có thể thông 

thƣơng ra biển, phát triển vận tải đƣờng bộ và đƣờng thủy, mở rộng giao lƣu kinh tế, phát triển 

thƣơng mại, dịch vụ.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Đô thị phát triển theo hình mạng trong chuỗi, 

bám theo các trục đƣờng giao thông chính đô thị. Tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa 

với văn hóa nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ không gian 

sống và các khu vực phát triển thƣơng mại dịch vụ nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể:  

Khu trung tâm hành chính đô thị: Lấy trục đƣờng QL37B làm trục chính để phát triển, 

bố trí các công trình trung tâm hành chính, các công trình công cộng, công viên cây xanh và 

nhà ở dân cƣ. Khu vực phát triển đô thị mở rộng: Lấy trục đƣờng QL37B đến cầu phao Ninh 

Cƣờng làm trung tâm phát triển dịch vụ thƣơng mại, các khu dân cƣ mới của đô thị.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các tiêu chí 

còn yếu, còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 

2025 đạt 10.000 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: hƣớng tới nâng cao chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho 

ngƣời dân, quy mô dân số đến năm 2030: 10.500 ngƣời. 

2.1.4.14. Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là thị trấn huyện lỵ của huyện Xuân Trƣờng, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã 

hội huyện và nằm ở vị trí trung tâm trong đƣờng trục phát triển, là trung tâm CN – TTCN, cơ 

khí của Tỉnh.  

2. Là đô thị nằm trong hành lang kinh tế - văn hóa – sinh thái của Tỉnh, là địa điểm du 

lịch văn hóa quan trọng gắn với truyền thống văn hóa lâu đời của huyện.  

3. Là đô thị văn minh, hiện đại, dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng 

bộ; là trung tâm công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại.  

4. Thị trấn Xuân Trƣờng có hành lang QL21, ĐT.489, ĐT.489C và con sông Ninh Cơ 

chảy qua, đây là các tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc giao lƣu kinh tế, văn 

hóa, chính trị với các khu vực lân cận.  
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b). Hướng phát triển không gian đô thị: Hƣớng phát triển đô thị nhằm vào khu vực phía 

Bắc thị trấn, các quỹ đất nằm xen giữa trục ĐT.489 cũ (nay là huyện lộ Dốc Xuân Bảng – ngã 

tƣ Hải Hậu). Trục phát triển dọc theo tuyến đƣờng 32m; đây là trục phát triển chính của đô thị. 

Định hƣớng phát triển dịch vụ thƣơng mại, công nghiệp, dân cƣ đô thị, trung tâm hành chính 

và chính trị, công cộng cấp huyện. Cải tạo và chỉnh trang theo hƣớng văn minh, hiện đại, định 

hƣớng phát triển dịch vụ, thƣơng mại khu vực dọc theo tuyến ĐT.489.                

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các tiêu chí 

còn yếu, còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 

2025 đạt 9.500 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn để hoàn thành các chỉ tiêu để đƣa thị 

trấn Xuân Trƣờng trở thành đô thị loại IV, quy mô dân số đến năm 2030: 20.000 ngƣời. 

 

Hình: Phƣơng án quy hoạch 

TT Xuân Trƣờng 

2.1.4.15. Thị trấn Xuân Ninh - huyện Xuân Trường: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội phía Nam của huyện Xuân Trƣờng. Sự hình 

thành và kết nối thị trấn Xuân Ninh với huyện lỵ Xuân Trƣờng và thị trấn Xuân Hồng sẽ tạo 

thành chuỗi đô thị liên hoàn góp phần cải tạo bộ mặt địa phƣơng và đặc biệt là thúc đẩy quá trình 

đô thị hóa nhanh, đáp ứng chủ trƣơng phát triển về kinh tế - xã hội của huyện.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Lấy Đô thị Xuân Ninh làm hạt nhân phát triển ra 

xung quanh dọc theo các trục đƣờng chính trục QL21, trục hành lang Xuân Bảng – ngã tƣ Hải 
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Hậu và các đƣờng trục xã. Khu vực chân cầu Lạc Quần trên trục ĐT.489B cũ đã hình thành khu 

trung tâm (đô thị nhỏ), khu hộ dân tập trung cần chỉnh trang thành khu đô thị văn minh và hiện đại.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Phấn đấu trở thành đô thị đạt tiêu chuẩn loại V vào năm 2025. 

có quy mô dân số đến năm 2025: 14.800 ngƣời. 

2. Giai đoạn 2026-2030: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất lƣợng 

và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các tiêu chí còn yếu, 

còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; dân số đến năm 2030: 17.500 ngƣời. 

2.1.4.16. Đô thị Xuân Hồng - huyện Xuân Trường: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội phía Bắc của huyện. Xuân Hồng là xã lớn nhất 

huyện, dân số đông, tập trung khá dày đặc, một số khu vực dọc các trục đƣờng chính đã thúc đẩy 

nhanh qua trình đô thị hóa hơn các khu vực khác. Bên cạnh đó Xuân Hồng còn có nhiều lợi 

điểm để thúc đẩy quá trình phát triển về dịch vụ thƣơng mại.  

2. Sự hình thành và kết nối thị trấn Xuân Hồng với thị trấn huyện lỵ Xuân Trƣờng và thị 

trấn Xuân Ninh sẽ tạo thành chuỗi đô thị liên hoàn góp phần cải tạo bộ mặt địa phƣơng của Huyện.   

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Lấy đô thị Xuân Hồng làm hạt nhân phát triển ra 

xung quanh dọc theo các trục đƣờng chính ĐT.489, trục ĐH.50 và các đƣờng trục xã.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2026 – 2030: Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn để hoàn thành các chỉ tiêu để đƣa xã 

Xuân Hồng trở thành đô thị loại V, quy mô dân số đến năm 2030: 16.000 ngƣời. 

2.1.4.17. Thị trấn Lâm - huyện Ý Yên: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là thị trấn huyện lỵ của huyện Ý Yên, đảm bảo vị trí, vai trò trung tâm kinh tế, chính 

trị, văn hóa xã hội huyện, là đô thị dịch vụ, đầu mối giao thông liên vùng giữa đƣờng trục phát 

triển kinh tế phía Tây và chuỗi đô thị phía Đông của Tỉnh.  

2. Là một trong cá đô thị đối trọng trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội của 

Tỉnh, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế cũng nhƣ giao lƣu văn hóa xã hội của huyện, là 

đô thị phía Tây Bắc của Tỉnh Nam Định.  

3. Thị trấn Lâm nằm trên trục Cao tốc Bắc Nam, hành lang QL10, QL38B, TL485, đi 

qua đây là các tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc giao lƣu kinh tế, văn hóa chính 

trị với các khu vực lân cận và các khu vực ngoại Tỉnh.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Lấy thị trấn Lâm làm hạt nhân phát triển, lan tỏa 

xung quanh thông qua các trục đƣờng chính (trục Cao tốc Bắc – Nam, trục QL38B, QL10, 

TL490B và các trục huyện lộ). Đây là khu vực phát triển mạnh về không gian sản xuất công 

nghiệp và thƣơng - mại dịch vụ, các CCN, các làng nghề và cụm đô thị kết hợp với hệ thống các 

trung tâm thƣơng mại, cửa hàng dịch vụ gắn với các trục giao thông lớn. Bám dọc trục TL485 

bố trí các công trình trung tâm hành chính, hệ thống công trình công cộng tập trung ở trung tâm 

thị trấn. Các khu vực phát triển đô thị mở rộng nhƣ các khu dân cƣ mới, khu thƣơng mại dịch vụ 
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định hƣớng bám dọc thoe trục hành lang QL10. 

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các tiêu chí còn 

yếu, còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 2025 đạt 

17.000 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn để hoàn thành các chỉ tiêu để đƣa thị 

trấn Lâm trở thành đô thị loại IV, quy mô dân số đến năm 2030: 20.000 ngƣời. 

2.1.4.18. Đô thị mới khu vực 4 xã - Huyện Ý Yên: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch phía Tây của Tỉnh Nam Định, là trung tâm dịch vụ 

thƣơng mại, đầu mối giao lƣu trung chuyển hàng hóa cấp vùng và có ý nghĩa cấp quốc gia; là 

Trung tâm công nghiệp, TTCN phía Tây của Tỉnh Nam Định 

2. Đô thị nằm trên 2 trục hành lang chính của Tỉnh đó là hành lang QL10 và cao tốc Bắc 

Nam đây là đầu mối giao thông phía Tây của Tỉnh Nam Định, vùng đồng bằng sông Hồng và 

duyên hải Bắc Bộ 

 

Hình...: phƣơng án quy 

hoạch ĐT 4 xã 

 

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Kết hợp cùng TT. Lâm làm hạt nhân phát triển, 

lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đƣờng chính (trục Cao tốc Bắc - Nam, trục QL38B, 

QL10, ĐT.490B và các trục đƣờng huyện). Đây là khu vực phát triển mạnh về không gian sản 

xuất công nghiệp và thƣơng mại – dịch vụ với khu công nghiệp Hồng Tiến, CCN, các làng nghề 

và cụm đô thị kết hợp với hệ thống các trung tâm thƣơng mại, cửa hàng dịch vụ gắn với các trục 

giao thông lớn. 
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c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn để đƣa Khu đô thị mới 4 xã trở thành đô 

thị loại V. Quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 36.300 ngƣời 

2. Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu đƣa khu đô thị mới 4 xã trở thành đô thị loại IV, quy 

mô dân số đến năm 2030: 42.000 ngƣời. 

2.1.4.19. Đô thị mới Bo Yên Chính - Huyện Ý Yên: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Xã Yên Chính là nơi có lợi thế về giao thƣơng, tiềm năng phát triển của xã, trong đó 

có TL485 và hệ thống các trục huyện lộ chạy qua địa bàn. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại 

Yên Chính thời gian qua khá nhanh so với các xã khác trong huyện.  

2. Là trung tâm kinh tế phía Bắc của huyện, phát triển gắn với các loại hình dịch vụ, 

thƣơng mại và công nghiệp.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Định hƣớng phát triển đô thị theo hƣớng phát 

triển dịch vụ, thƣơng mại dọc theo hai bên cao tốc Bắc -  Nam. Phát triển công nghiệp cơ khí 

và ngành nghề chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ truyền thống trên toàn đô thị.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2026-2030: Tập trung đầu tƣ xây dựng, cải tạo các khu vực, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn để hoàn thành các chỉ tiêu để đƣa Khu 

đô thị mới Bo Yên Chính trở thành đô thị loại V, quy mô dân số đến năm 2030: 4.000 ngƣời. 

2.1.4.20. Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; là đô 

thị vệ tinh quan trọng của thành phố Nam Định, phát triển trên cơ sở đẩy mạnh phát triển văn 

hóa – du lịch – đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

2. Nằm trong hành lang kinh tế Tây Bắc của Tỉnh, thị trấn Gôi đồng bộ với quần thể du 

lịch Phủ Dầy – Chợ Viềng và các khu – cụm công nghiệp trở thành đô thị có chức năng đa 

ngành, trọng tâm là giáo dục – đào tại và chuyển giao khoa học kỹ thuật trình độ cao, công 

nghiệp – du lịch và dịch vụ.   

3. Thị trấn Gôi có tuyến QL37B, QL10, đƣờng sắt Bắc – Nam đi qua, đây là các tuyến 

giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc giao lƣu kinh tế, văn hóa, chính trị với các địa 

phƣơng khác trong huyện cũng nhƣ các huyện lân cận 

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Đô thị phát triển tự do, hình thái phát triển theo 

hƣớng điểm, dải chuỗi theo trục giao thông và phân tán. Trung tâm đô thị là khu vực trung tâm 

hành chính công cộng, điểm trọng tâm để phát triển xung quanh và tuyến QL37B, QL10 là 

trục giao thông chính để phát triển đô thị.  

- Khu trung tâm hành chính đô thị: Tập trung phát triển hệ thống các công trình trung 

tâm hành chính, các công trình công cộng và nhà ở dân cƣ đƣợc bố cục theo hƣớng: Các công 

trình trung tâm hành chính, hệ thống công trình công cộng tập trung ở trung tâm thị trấn, bám 

dọc theo trục QL10. Khu dân cƣ bố trí phân tán xung quanh. 
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- Khu vực phát triển đô thị mở rộng: Phát triển dịch vụ thƣơng mại, các khu dân cƣ mới 

của đô thị, phát triển xung quanh đƣờng trục giao thông chính QL37B và QL10. 

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ; rà soát các tiêu chí còn yếu, còn thiếu với tiêu chí 

đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 2025 đạt 8.500 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: Tập trung đầu tƣ hoàn thiện hệ thống hạ tầng, hƣớng tới nâng cao 

chất lƣợng đô thị và chất lƣợng sống cho ngƣời dân, quy mô dân số đến năm 2030: 20.000 ngƣời. 
 

 

Hình: phương án quy hoạch 
TT Gôi 

2.1.4.21. Đô thị Trung Thành - huyện Vụ Bản: 

a). Tính chất, chức năng:  

1. Là trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện và là một trong các đô thị vệ tinh của Tỉnh; 

có hệ thống giao thông thuận lợi, trở thành đô thị cửa ngõ phía Bắc của huyện. Có các trục 

đƣờng QL38B và trục huyện lộ chợ Lời – Đại Thắng chạy qua địa bàn.  

2. Có nền tảng và lợi thế phát triển thƣơng mại, dịch vụ đặc biệt là tại khu vực chợ Viềng 

xuân và chợ Dần – một trong những trung tâm kinh tế, dịch vụ thƣơng mại lớn của huyện Vụ Bản.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Đô thị phát triển theo hƣớng dọc theo tuyến đƣờng 

trục chính đô thị Trung Thành. Xây dựng các công trình hạ tầng giao thông thiết yếu. Phát triển hệ 

thống các công trình công cộng và nhà ở dân cƣ để phát triển xung quanh để phát triển đô thị.  

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Xây dựng và nâng cấp xã Trung Thành lên đô thị loại V. 

Quy mô dân số năm đến 2025 đạt 7.000 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ; rà soát các tiêu chí còn yếu, còn thiếu với tiêu chí 

đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 2025 đạt 8.000 ngƣời. 

2.1.4.22. Đô thị Nam Giang - huyện Nam Trực: 
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a). Tính chất, chức năng:  

1. Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, hành chính văn hóa, khoa học kỹ thuật của 

huyện Nam Trực; đô thị vệ tinh quan trọng của thành phố Nam Định, phát triển trên nhiều 

ngành nghề thủ công, cơ khí, đúc, luyện thép, cơ khí phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản.  

2. Là đô thị cửa ngõ phía Nam của thành phố Nam Định gắn với miền ảnh hƣởng của 

các hành lang kinh tế động lực chủ đạo thúc đẩy đô thị hóa gắn với phát triển động lực bộ hệ 

thống hạ tầng và nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị kết nối đô thị.  

3. Là đô thị nằm trong vùng động lực chủ đạo phát triển của Tỉnh cùng với các thị trấn 

nhƣ TT Mỹ Lộc, TT Gôi.  

4.  Nằm trong mối liên hệ trong chuỗi cung ứng “vùng nguyên liệu – vùng chế biến, sản 

xuất – vùng tiêu thụ” với các vùng kinh tế động lực khác và là một vệ tinh phát triển trong 

nhiều lĩnh vực; đặc biệt là Thƣơng mại – Du lịch và Dịch vụ.  

b). Hướng phát triển không gian đô thị: Phát triển về phía Bắc, đặc biệt là phát triển 

công nghiệp, dịch vụ; phát triển theo tuyến ĐT.490C và ĐT.485B.Thực hiện quy hoạch khép 

kín đất xây dựng đô thị và từng bƣớc đô thị hóa các làng xóm xung quanh để tạo lập không 

gian đô thị tƣơng đối hoàn chỉnh cả về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

Khu trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá của huyện: đây là khu vực trung tâm đầu 

não của huyện nên cần xây dựng khu vực có khả năng mở rộng, không gian đẹp, yên tĩnh, 

thuận tiện cho giao tiếp đối nội và đối ngoại, dự kiến tiếp tục chỉnh trang, xây dựng tại vị trí 

hiện có. 

Khu trung tâm dịch vụ thƣơng mại: Bố trí tại khu trung tâm và dọc các trục giao thông 

chính: ĐT.485B, ĐT.490C. Tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có quanh khu vực chợ Chùa. Xây 

dựng khu dịch vụ thƣơng mại 3 ha trên trục ĐT.485B. 

c). Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị: 

1. Giai đoạn 2021 – 2025: Củng cố và phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, tăng chất 

lƣợng và sức hấp dẫn đô thị, thu hút đầu tƣ và lao động ngoài địa phƣơng; rà soát các tiêu chí 

còn yếu, còn thiếu với tiêu chí đô thị loại V để đầu tƣ và phát triển; Quy mô dân số năm đến 

2025 đạt 21.000 ngƣời   

2. Giai đoạn 2026-2030: Tập trung đầu tƣ hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lƣợng đô 

thị, tiếp tục xác định đô thị Giang nam là đô thị loại V. Quy mô dân số năm đến 2030 đạt 

25.000 ngƣời.  

2.2. Phƣơng án phát triển hệ thống các khu chức năng 

 2.2.1. Khu kinh tế Ninh Cơ: 

Khu kinh tế Ninh Cơ đƣợc bổ sung vào danh mục khu kinh tế biển của cả nƣớc theo 

Quyết định số 1453 – TTg ngày 24/9/2020 và theo quyết định số 326/QĐ –TTg  ngày 

09/3/2022 của Thủ Tƣớng Chính Phủ về chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, 

chỉ tiêu đất dành cho khu kinh tế Ninh Cơ có quy mô diện tích là 13.950ha. 

KKT Ninh Cơ nằm trên địa bàn 2 huyện Nghĩa Hƣng, Hải Hậu. Trong đó: (1) Diện tích 

thuộc huyện Nghĩa Hƣng gồm 05 xã Nam Điền, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nghĩa Thắng, Nghĩa 

Bình), thị trấn Rạng Đông và toàn bộ vùng bãi bồi ven biển phía nam của huyện. Không gian 
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phát triển gồm đô thị Rạng Đông (trong tƣơng lai), Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông và 

khu vực bãi bồi ven biển phía nam huyện; (2) Diện thuộc huyện Hải Hậu: gồm 3 xã Hải Ninh, 

Hải Châu, Hải Hòa và thị trấn Thịnh Long. Không gian phát triển gồm thị xã Thịnh Long 

(trong tƣơng lai), Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 và khu du lịch biển. Giai đoạn sau 

2030 tiếp tục nghiên cứu hƣớng phát triển mở rộng về phía biển để nâng quy mô cho KKT. 

a. Quan điểm phát triển: 

1. Phát triển KKT Ninh Cơ trong thời kỳ quy hoạch đảm bảo thống nhất với định 

hƣớng Quy hoạch Tỉnh. Đảm bảo phù hợp với các định hƣớng về phát triển KKT, KKT ven 

biển của cả nƣớc, thống nhất với nội dung phát triển các KKT trong Quy hoạch vùng ĐBSH. 

Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nƣớc của 

Tỉnh về phát triển KKT trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Phát triển KKT Ninh Cơ cần theo hƣớng đột phá về đầu tƣ; là  KKT đón đầu, thu hút 

luồng vốn đầu tƣ mới khi hoàn thành lộ trình cắt giảm thuế quan AFTA, WTO và gần 20 Hiệp 

định thƣơng mại tự do song phƣơng và đa phƣơng bắt đầu có hiệu lực. KKT Ninh Cơ gắn kết 

với thị trƣờng hàng hoá, nguyên, nhiên liệu và dịch vụ các nƣớc trong khu vực Đông- Bắc Á 

thông qua những Hiệp định thƣơng mại tự do song phƣơng và đa phƣơng nhƣ Việt Nam-  Hàn 

Quốc, Việt Nam- Nhật Bản, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á- Âu và ASEAN- Trung Quốc. 

3. Phát triển KKT Ninh Cơ phải đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng tại chỗ và tạo ảnh 

hƣởng phát triển lan tỏa đến khu vực xung quanh gắn với bảo vệ môi trƣờng sinh thái, gắn với 

khả năng thu hút đầu tƣ nhờ tính đồng bộ của cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản 

xuất và cung ứng dịch vụ. 

b. Tính chất: Phát triển KKT Ninh Cơ trở thành khu vực tạo động lực thúc đẩy mang 

tính đột phá của Tỉnh Nam Định và vùng ĐBSH. Là một trung tâm kinh tế biển phát triển, có 

cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại của vùng ĐBSH, có môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh thuận lợi, 

có các cơ chế chính sách khuyến khích và ƣu đãi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của Tỉnh, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 

c. Mục tiêu: Quy hoạch KKT đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo hƣớng tiết kiệm 

và hiệu quả, tránh gây lãng phí nguồn lực, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên biển. Trên cơ sở rà 

soát, khớp nối với quy hoạch xây dựng để phân bố cấu trúc khu kinh tế, tổ chức không gian đô 

thị phù hợp với quy hoạch. 

d. Định hướng phát triển KKT Ninh Cơ: 

1. Phát triển KKT Ninh Cơ theo mô hình KKT tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, gồm: 

Khu đô thị, KCN, Khu Cảng; Khu dịch vụ hậu cần cảng; Khu du lịch;… trọng tâm là phát 

triển công nghiệp, với các ngành công nghiệp chủ lực là cơ khí chế tạo, gang thép, đóng tàu, cơ 

khí điện gió, vật liệu xây dựng, dệt may công nghệ hiện đại, các ngành công nghiệp giá trị gia 

tăng cao, công nghệ hiện đại… gắn với khai thác các dịch vụ du lịch, dụ vụ logistic trên các 

cảng nƣớc sâu và cảng nội địa sông Đáy, sông Ninh Cơ. 

2. Giai đoạn đến năm 2025: Tập trung thu hút đầu tƣ phát công nghiệp tại KCN dệt 

may Rạng Đông và tại khu vực cửa sông Đáy, sông Ninh Cơ; Một số dự án lớn có ý nghĩa 

động lực phát triển của KKT nhƣ: Các dự án thép xanh của Tập Đoàn Xuân Thiện; Dự án Nhà 

máy Nhiệt Điện. 
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3. Giai đoạn đến năm 2030: Hoàn thiện cơ sở hạ đô thị KKT Ninh Cơ, phát triển mạnh 

kinh tế biển, khai thác cảng nƣớc sâu phục vụ phát triển công nghiệp và thƣơng mại hàng hóa. 

4. Hình thành mạng lƣới kết nối các khu vực đô thị, lấy Khu Đô thị Rạng Đông làm 

khu đô thị trung tâm, gắn với chức năng hành chính, công nghiệp và nhà ở đô thị. Từ đó phát 

triển lan tỏa, thêm các đô thị vệ tinh, kết hợp với du lịch nghỉ dƣỡng tại khu vực Nghĩa Hƣng. 

Dự kiến: (1) Định hƣớng phát triển phân khu Đông Bắc trở thành khu du lịch, nghỉ dƣỡng; (2) 

Định hƣớng phát triển phân khu Tây Bắc phát triển các KCN gắn với phát triển thƣơng mại 

dịch vụ; (3) Định hƣớng khu Tây Nam phát triển công nghiệp, khai thác lợi thế của khu vực 

sông Đáy và cảng nƣớc sâu; (4) Định hƣớng phân khu Đông Nam phát triển công nghiệp gắn 

với các dịch vụ cảng biển,…(5). Hình thành trục giao thông chủ đạo của KKT theo hƣớng Tây 

Bắc – Đông Nam. 

Việc cụ thể hoá các định hƣớng phát triển sẽ đƣợc lập và trình Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt tại Quy hoạch chung xây dựng KKT Ninh Cơ trong thời gian tới. 

2.2.2. Phương án phát triển các khu công nghiệp: 

Không gian Phát triển các KCN của Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch đảm bảo thống nhất 

chung với định hƣớng Quy hoạch Tỉnh. Đảm bảo phù hợp với các định hƣớng về phát triển KCN 

của cả nƣớc, thống nhất với nội dung phát triển các KCN trong Quy hoạch vùng ĐBSH và cả 

nƣớc. Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nƣớc 

của Tỉnh về phát triển KCN trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể nhƣ sau:  

1. Giữ nguyên các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, gồm 5 khu công nghiệp sau 

(1) KCN Hòa Xá quy mô 285,37 ha (2) KCN Mỹ Trung, quy mô 148,15 ha, ( 3) KCN Bảo Minh ( 148,52ha); (4) KCN 

dệt may Rạng Đông (503,38 ha) 

2. Đến năm 2030 có 06 khu công nghiệp nâng tổng diện tích các KCN lên khoảng 

2.546 ha. Dự kiến sau năm 2030 (tầm nhìn 2050) bổ sung thêm 05 khu công nghiệp, với tổng 

diện tích ….ha Quy hoạch với mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, tài nguyên và thế mạnh của 

từng địa phƣơng, đảm bảo sự phát triển cân đối theo không gian lãnh thổ, giữa thành thị và 

nông thôn, góp phần thúc đẩy công nghiệp phát triển bền vững. 

Bảng 4.3: Bảng thống kê Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 

STT Tên các khu, cụm công nghiệp 

Giai đoạn 2021-2030 
Giai đoạn 

2031-2050 
DT (Ha) KCN đã 

hình thành 

KCN dự kiến 

quy hoạch 

DT 

(ha) 

 Các Khu công nghiệp 05 06 2.546 05 4.236 

1 KCN Hòa Xá  ( TP. Nam Định) x  285,37  285,37 

2 KCN Mỹ Trung ( TP Nam Định – H. Mỹ Lộc) x  148,15  148,15 

3 KCN Bảo Minh  (H.Vụ Bản) x  148,52  148,52 

4 KCN Dệt may Rạng Đông ( H. Nghĩa Hƣng) x  503,38  503,38 

5 KCN Mỹ Thuận  (H.Mỹ Lộc – H. Vụ Bản) x  158,62  158,62 

- KCN Bảo Minh mở rộng (GĐ 2030) (H. Vụ Bản)  - 44,68  44,68 

6 KCN Hồng Tiến ( H. Ý Yên)  x 114  114 

7 KCN Trung Thành ( H. Ý Yên)  x 200  200 

8 KCN Hải Long  (H. Giao Thủy)  x 400  400 

9 KCN Tân Thịnh (H. Giao Thủy)  x 193,28  193,28 

10 KCN Nam Hải Hậu (H. Hải Hậu)  x 200  200 

11 KCN Thƣợng Thành  (H.Xuân Trƣờng)  x 150  150 

- KCN Hải Long mở rộng (GĐ 2050) (H. Giao Thủy)   700 - 700 
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12 KCN Xuân Hồng   (H. Xuân Trƣờng)    x 190 

13 KCN Thanh Đạo  (H. Trực Ninh)    x 150 

14 KCN Thái Châu  (H. Nghĩa Hƣng)    x 300 

15 KCN Phong Hƣng Khánh (H. Ý Yên)    x 200 

16 KCN Yên Khang (H. Ý Yên)    x 150 

Trong đó giải pháp về phát triển hệ thống khu công nghiệp trong kỳ quy hoạch nhƣ sau: 

1. Đối với KCN Bảo Minh, KCN Hòa Xá: Do diện tích lấp đầy đã đạt 100%, định 

hƣớng trong giai đoạn tới là duy trì không gian phát triển các ngành, lĩnh vực hiện hữu (KCN 

Hòa Xá: 285,37ha, KCN Bảo Minh 148,52 ha); Đƣa ra khỏi quy hoạch phát triển diện tích 

chƣa thành lập do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (KCN Hòa Xá: 41,63ha, KCN 

Bảo Minh 6,48 ha), dùng quỹ đất để phát triển KCN khác ở vị trí thuận lợi hơn. 

2. Đối với KCN Dệt may Rạng Đông: Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (503,38 ha) để thu hút các nhà đầu tƣ thứ cấp vào sản 

xuất kinh doanh. Hình thành chuỗi cung ứng, sản xuất sợi, dệt, nhuộm, phụ kiện và may mặc 

có công nghệ hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trƣờng. Định hƣớng ƣu tiên thu hút đầu tƣ 

phát triển một số ngành công nghiệp: Dệt nhuộm; sản xuất sợi có nhuộm; sản xuất vải Denim; 

May mặc; Ngành nghề phụ trợ. Đƣa ra khỏi quy hoạch phát triển diện tích chƣa thành lập do 

khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (46,62 ha), dùng quỹ đất để phát triển KCN khác 

ở vị trí thuận lợi hơn. 

3. Đối với KCN Mỹ Trung: Tháo gỡ vƣớng mắc về chuyển đổi chủ đầu tƣ cơ sở hạ tầng, 

để đầu tƣ hoàn thiện hạ tầng KCN (diện tích 148,15 ha). Định hƣớng thu hút đầu tƣ phát triển 

một số ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp 

lớn cho nguồn thu ngân sách nhƣ: Lắp ráp cơ khí và điện tử; chế biến nông sản thực phẩm; dệt 

may; các xí nghiệp công nghiệp nhẹ khác ... (hiện không thu hút ngành nghề dệt may, da giầy). 

Đƣa ra khỏi quy hoạch phát triển diện tích chƣa thành lập do khó khăn trong công tác giải phóng 

mặt bằng (1,85 ha) , dùng quỹ đất để phát triển KCN khác ở vị trí thuận lợi hơn. 

4. Đối với các KCN đã thành lập, đang giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng:  

(1). KCN Mỹ Thuận (158,62 ha): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện đầu tƣ 

hạ tầng KCN để thu hút các nhà đầu tƣ thứ cấp vào đầu tƣ, sản xuất kinh doanh trong KCN. 

Định hƣớng thu hút đầu tƣ phát triển một số ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, có giá 

trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhƣ: Công nghiệp lắp ráp 

cơ khí, điện, điện tử; Chế biến nông sản thực phẩm; Vật liệu xây dựng; Công nghiệp nhẹ khác: 

may mặc, sản xuất sản phẩm từ giấy, gia công giầy dép, thiết bị nội thất, sản xuất các sản phẩm 

từ nhựa. Đƣa ra khỏi quy hoạch phát triển diện tích chƣa thành lập (41,38 ha), dùng quỹ đất để 

phát triển KCN khác có điều kiện thuận lợi hơn. 

(2). KCN Bảo Minh mở rộng (44,68 ha): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện 

đầu tƣ hạ tầng KCN để thu hút các nhà đầu tƣ thứ cấp vào đầu tƣ, sản xuất kinh doanh trong 

KCN. Định hƣớng thu ƣu tiên hút đầu tƣ phát triển các ngành: Công nghiệp công nghệ cao; Cơ 

khí chế tạo; cơ khí lắp ráp; công nghiệp vật liệu xây dựng cao cấp; công nghiệp hỗ trợ; chế biến 

thực phẩm và hàng tiêu dùng; dịch vụ kho bãi, logistics; gia công, chế biến gỗ, đồ gỗ xuất 

khẩu; in bao bì. Đƣa ra khỏi quy hoạch phát triển diện tích chƣa thành lập (5,32 ha), dùng quỹ 

đất để phát triển KCN khác có điều kiện thuận lợi hơn. 
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5. Đối với các KCN đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư: KCN Trung Thành 

(200ha) và KCN Hồng Tiến (114 ha). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thiện các thủ tục 

đầu tƣ, để thành lập KCN, thực hiện đầu tƣ xây dựng hạ tầng, thu hút các nhà đầu tƣ thứ cấp. 

6. Đưa ra khỏi quy hoạch phát triển KCN Tỉnh Nam Định đến năm 2030 các KCN 

Xuân Kiên (diện tích 200 ha) và KCN Việt Hải (diện tích 100 ha) do khó khăn trong công tác 

giải phóng mặt bằng, dùng quỹ đất để phát triển KCN khác ở vị trí thuận lợi hơn. 

7. Đối với các KCN mới đề xuất đưa vào quy hoạch phát triển các KCN Tỉnh Nam Định 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Xúc tiến đầu tƣ, thu hút các nhà đầu tƣ hạ tầng, sớm thành 

lập, phát triển các  KCN, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà. 

Cụ thể danh mục chi tiết Đề xuất quy hoạch các KCN Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 xem tại phụ lục…… 

2.2.3. Phương án phát triển không gian các cụm công nghiệp (CCN): 

Với những nghiên cứu và định hƣớng phát triển, đề xuất phƣơng án quy hoạch CCN 

đến năm 2030 dựa trên ngành nghề truyền thống của tỉnh nhƣ: dệt may – da giày, cơ khí – chế 

tạo, cơ khí đúc, đóng tàu, sản xuất chế biến đồ gỗ mỹ nghệ, VLXD. Đến năm 2030, trên địa 

bàn tỉnh có 51 CCN với tổng diện tích 1.977,32 ha. Trong đó:  

a). Giai đoạn 2021 – 2025: Tiếp tục thực hiện định hƣớng phát triển CCN đã đƣợc phê 

duyệt tại quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/04/2017 của UBND tỉnh Nam Định; Tuy 

nhiên, đề xuất thu hồi, đƣa một số dự án CCN ra khỏi danh mục phát triển các CCN trên địa bàn 

tỉnh với những lý do sau: (1). Các CCN quy mô nhỏ, không còn khả năng mở rộng quy mô diện 

tích; (2). Dự án CCN khó triển khai xây dựng do điều kiện phát triển thực tế, không thu hút đƣợc 

các nhà đầu tƣ, cũng nhƣ các điều kiện khách quan khác ảnh hƣởng đến đầu tƣ xây dựng dự án; 

(3) Dự án CCN có khả năng phát triển với quy mô lớn, thành lập KCN. Nhƣ vậy, tổng số CCN 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đƣợc điều chỉnh nhƣ sau:  

1. Thành phố Nam Định: Duy trì và phát triển 01 CCN An Xá (97ha). 

2. Huyện Hải Hậu: 04 cụm công nghiệp gồm: CCN Hải Phƣơng (50ha); CCN Thịnh 

Long (21ha); CCN Hải Minh (6,6ha); CCN Hải Hƣng (20ha). 

3. Huyện Ý Yên: 10 cụm công nghiệp gồm: CCN Tống Xá (3,15ha), CCN La Xuyên 

(6ha), CCN TT Lâm (31ha); CCN Yên Xá (50ha); CCN Yên Ninh (50ha); CCN Yên Đồng 

(20ha); CCN Yên Chính (30ha); CCN Yên Bằng (50ha); CCN Yên Dƣơng (50ha); CCN Yên 

Phong (30ha). 

4. Huyện Xuân Trƣờng: 05 cụm công nghiệp gồm: CCN Xuân Tiến (27,9ha); CCN 

huyện lỵ Xuân Trƣờng (23,7ha); CCN Xuân Bắc (2,51ha); CCN cơ khí đóng tàu TT Xuân 

Trƣờng (14,9ha); CCN Nam Điền (21ha). 

5. Huyện Nghĩa Hƣng: 02 cụm công nghiệp gồm: CCN Nghĩa Sơn (31ha), CCN Nghĩa 

Phong (20ha). 

6. Huyện Vụ Bản: 05 cụm công nghiệp gồm: CCN Quang Trung (6,1ha); CCN Trung 

Thành (5,6ha); CCN Thanh Côi (50ha); CCN Vĩnh Hào (30ha); CCN Tân Hòa (50ha). 

7. Huyện Mỹ Lộc: 01 cụm công nghiệp CCN Mỹ Thắng (34,9ha). 

8. Huyện Trực Ninh: 03 CCN gồm: CCN TT Cổ Lễ (23,8ha); CCN Trực Hùng 
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(12,86ha); CCN TT Cát Thành (41ha). 

9. Huyện Giao Thủy: 02 cụm công nghiệp gồm: CCN Thịnh Lâm (22ha); CCN Giao 

Tiến (20ha). 

10. Huyện Nam Trực: 03 cụm công nghiệp gồm: CCN Đồng Côi (39,95ha); CCN Tân 

Thịnh (50ha); CCN Vân Chàng (6,7ha). 

b). Giai đoạn 2026 – 2030 (Điều chỉnh, mở rộng 13 CCN có lợi thế, bổ sung thêm 15 

CCN): 

1. Thành phố Nam Định: Quy hoạch 2 CCN Đại An (70ha); CCN Tân Thành (70ha).   

2. Huyện Hải Hậu: Mở rộng 01 cụm công nghiệp CCN Hải Minh (20ha). 

3. Huyện Ý Yên: Mở rộng các cụm công nghiệp: CCN Tống Xá (10ha), CCN La 

Xuyên (10ha), CCN Yên Bằng (75ha); CCN Yên Đồng (50ha); CCN yên Dƣơng (75ha); 

CCN Yên Phong (75ha); Bổ sung vào quy hoạch  CCN Nhân Cƣờng (50ha).  

4. Huyện Xuân Trƣờng: mở rộng CCN Xuân Tiến (75ha), CCN cơ khí đóng tàu TT. 

Xuân Trƣờng (24,9ha). 

5. Huyện Nghĩa Hƣng: mở rộng CCN Nghĩa Sơn (50ha), CCN Nghĩa Phong (56ha); 

quy hoạch CCN Rạng Đông (70ha). 

6. Huyện Vụ Bản: mở rộng CCN Vĩnh Hào (50ha); Bổ sung vào quy hoạch CCN 

Thắng Lợi (50ha), CCN Kim Thái (75ha). 

7. Huyện Mỹ Lộc: quy hoạch 01 CCN Mỹ Thuận (50ha). 

8. Huyện Giao Thủy: 08 cụm công nghiệp, gồm: CCN Nhân Châu (30ha); CCN Giao 

Hƣơng (50ha); CCN Giao Yến 1 (75ha); CCN Yên Châu (75ha); CCN Giao Thiện (50ha); 

CCN Giao Xuân (50ha); CCN Giao Hải (40ha); CCN Giao Lạc (40ha).  

9. Huyện Nam Trực: mở rộng CCN Vân Chàng. 

c). Giai đoạn 2031 – 2050: 

Định hƣớng quy hoạch tỉnh Nam Định, giai đoạn 2030 – 2050 không phát triển thêm 

CCN trong giai đoạn này mà chỉ mở rộng quy mô một số CCN nhƣ: CCN Thịnh Long (50ha), 

CCN Hải Hƣng (50ha), CCN Yên Chính (75ha), CCN huyện lỵ Xuân Trƣờng (30ha), CCN 

Xuân Bắc (10ha), CCN Nam Điền (50ha), CCN Nghĩa Sơn (75ha), CCN Nghĩa Phong (75ha), 

CCN Quang Trung (10ha), CCN Trung thành (10ha), CCN Mỹ Thuận (70ha), CCN thị trấn 

Cổ Lễ (30ha), CCN Trực Hùng (20ha), CCN Thịnh Lâm (50ha), CCN Giao Tiến (50ha), 

CCN Nhân Châu (50ha), CCN Giao Hƣơng (75ha), CCN Giao Thiện (75ha), CCN Giao 

Xuân (75ha), CCN Giao Hải (60ha), CCN Giao Lạc (60ha), CCN Đồng Côi (40ha); Nâng 

tổng diện tích CCN trên địa bàn tỉnh lên 2.603,8 ha. 

2.2.4. Phương án phát triển các khu Du lịch:  

Nội dung này đã đƣợc trình trong tiểu mục 2.3.1.4; khoản b (phát triển không gian du 

lịch/mục II: Phƣơng hƣớng phát triển các ngành quan trọng) cụ thể nhƣ sau: 

1. Thành phố Nam Định: Kế thừa và phát triển Khu du lịch Quần thể di tích lịch sử - 

văn hóa Đền Trần, với diện tích 92,53 ha. 

2. Huyện Vụ Bản: Kế thừa và phát triển 02 khu du lịch, đến năm 2030 với tổng diện 

tích khoảng 4 ha (gồm Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy (Kim Thái, huyện Vụ Bản); 
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Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm (Minh Tân, Vụ Bản)). 

3. huyện Hải Hậu: Xây dựng Khu du lịch biển Thịnh Long với tổng diện tích đến năm 

2030 là 361 ha. 

4. Huyện Nghĩa Hƣng: Xây dựng và phát triển 03 khu du lịch với tổng diện tích 2.706,7 

ha (gồm Khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông, Rừng ngập mặn Nghĩa Hƣng, Khu du lịch 

sinh thái Cửa Đáy). 

5. Huyện Giao Thủy: Kế thừa, phát triển khu du lịch hiện hữu và xây dựng các khu du 

lịch mới 03 khu du lịch với tổng diện tích 15.025,1 ha (gồm Vƣờn quốc gia Xuân Thủy, Khu 

du lịch biển Quất Lâm, Khu du lịch biển Giao Phong). 

Bảng 4.4:  Thống kê các khu du lịch trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Tên khu điểm DL tiêu biểu Tính chất 
Quy mô diện tích (ha) 

Đã có Đến 2030 Đến 2050 

1 Thành phố Nam Định (01 khu du lịch)  - 92,53 92,53 

 Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần (2) - 92,53 92,53 

2 Huyện Vụ Bản (02 khu du lịch)  4 4 17 

 Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy (2) ~2 ~2 ~2 

 Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm  (1) ~2 ~2 15 

3 Huyện Hải Hậu (01 khu du lịch)  - 361 361 

 Khu du lịch biển Thịnh Long (1) –(5) - 361 361 

4 Huyện Nghĩa Hƣng (03 khu du lịch)   2.706,70 2.706,70 

 Khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông (1) - (6) - 775,9 775,9 

 Rừng ngập mặn Nghĩa Hƣng (1) - 1.777,8 1.777,8 

 Khu du lịch sinh thái Cửa Đáy (1)-(5) - 153 153 

5 Huyện Giao Thủy (03 khu du lịch)  15,1 15.025,1 15.025,1 

 VQG Xuân Thuỷ (1), (3), (4) - ~15.000 ~15.000 

 Khu du lịch biển Quất Lâm (1), (3), (5) 15,1 15,1 15,1 

 Khu du lịch biển Giao Phong (1), (3), (5) - 10 10 

 Tổng (10 khu du lịch)  19,1 18.189,33 18.202,33 

2.2.5. Phương án phát triển trung tâm giáo dục đào tạo:  

Trong giai đoạn 2021-2030: quy hoạch xây dựng khu đại học và trƣờng dạy nghề mới 

cấp vùng Nam đồng Bằng sông Hồng với quy mô khoảng 120 ha tại khu vực đô thị mới phía 

Nam sông Đào thuộc xã Nam Vân, TP Nam Định; nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo 

và giảm bớt áp lực một số trƣờng đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội; đồng thời góp phần thu 

hút các nguồn đầu tƣ, thu hút các trƣờng Đại học, cao đẳng chuyển hoặc mở thêm cơ sở đào tạo 

và bổ sung nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho vùng Nam đồng bằng sông Hồng. 

2.2.6. Phương án phát triển các khu bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh:   

Nội dung này đã đƣợc trình trong tiểu mục 2.4.4.3.b; (khoản b1 bảo tồn tôn tạo di tích 

lịch sử/mục II: Phƣơng hƣớng phát triển các ngành quan trọng) cụ thể toàn Tỉnh có 1.330 di tích 

lịch sử danh lam thắng cảnh trong diện bảo tồn tôn tạo đến 2030 trong đó: 

1. Có 384 di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam - thắng cảnh đã đƣợc các cấp xếp 

hạng là di tích cấp Tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt, trong đó: có 02 di tích cấp quốc 

gia đặc biệt, 85 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 297 di tích xếp hạng cấp Tỉnh. Thực trạng các di 

tích đa số còn nguyên vẹn, một số đã đƣợc trùng tu nhƣ: Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích 

lịch sử - văn hóa thời Trần, Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy, Quần thể lƣu niệm 
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Tổng bí thƣ Trƣờng Chinh… 

2. Hai (02) khu vực danh lam thắng cảnh cần đƣợc bảo tồn tôn tạo: Vƣờn quốc gia Xuân 

Thủy, Rừng ngập mặn Nghĩa Hƣng. 

2.3. Phƣơng án tổ chức lãnh thổ khu vực Nông thôn 

2.3.1. Quan điểm:  

1. Phát triển Nông thôn theo hƣớng duy trì ổn định toàn bộ số lƣợng, quy mô, ranh giới 

và diện tích các khu, điểm (thôn) dân cƣ nông thôn hiện hữu, hạn chế phát triển các khu dân cƣ 

mới; việc xây dựng các khu dân cƣ mới chỉ nhằm mục đích thay thế các điểm dân cƣ nông thôn 

nhỏ lẻ trong diện di dời, không tiện lợi với khu vực sản xuất, đặc biệt là điểm dân cƣ nằm trong 

khu vực có mức độ rủi ro tai biến do thiên tai cao, nằm trong khu vực bảo tồn, bảo vệ nghiêm 

ngặt môi trƣờng sinh thái và hành lang bảo vệ an toàn nguồn nƣớc trên địa bàn. 

2. Phát triển xây dựng nông thôn theo hƣớng cải tạo chỉnh trang các giá trị hiện hữu; đầu tƣ 

theo chiều sâu về hạ tầng dịch vụ kỹ thuật và xã hội theo bộ tiêu chí nông thôn mới, trên cơ sở duy 

trì sự ổn định của hệ thống khu dân cƣ có sẵn, bảo tồn giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống. Hạn 

chế phát triển theo chiều rộng nhằm tránh kích thích đô thị hóa nông thôn. Hạn chế phát triển các 

điểm dân cƣ nông thôn ngoài vùng đô thị (chỉ phát triển sau đƣờng vành đai xanh đô thị). 

3. Phát triển nông thôn theo hƣớng có kế hoạch và chủ động để tạo điều kiện tốt cho các 

không gian KTXH khác mở rộng trên cơ sở kế thừa những giá trị phát triển trƣớc đây nhƣ kế 

thừa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và kiến trúc... Đối với các điểm 

dân cƣ thuộc vùng phát triển đô thị cần đƣợc phát triển theo hƣớng đô thị hóa chủ động, gắn với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại chỗ, tạo điều kiện cho việc hình thành các chức năng của đô thị và 

quy hoạch tạo tiền đề thuận lợi cho các khu này nhập thị trên cơ sở kế thừa các giá trị đã đƣợc 

xây dựng trƣớc đây đã nêu ở trên. 

4. Phát triển dân cƣ chú trọng ổn định đời sống cho nhân dân; đồng thời gắn với mục tiêu 

an ninh, quốc phòng, đảm bảo tối đa các cơ sở an ninh quốc phòng cho khu vực. 

2.3.2. Mục tiêu: 

1. Xây dựng phát triển nông thôn theo hƣớng ổn định, hiện đại, bền vững; phục vụ cho 

sản xuất hàng hóa và dịch vụ với chuyên môn hóa sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới, có 

khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an 

toàn xã hội; 

2. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng dịch vụ theo hƣớng hiện đại và đồng bộ; 

cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả; xã hội nông thôn ổn định và an toàn, 

bảo tồn và làm giàu sắc thái văn hóa dân tộc; nâng cao dân trí và bảo vệ môi trƣờng sinh thái; 

Phát triển nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp, quan hệ cộng đồng phát triển; tạo nền tảng 

vững chắc cho phát triển kinh - xã hội và chính trị của Tỉnh. 

3. Mục tiêu đến năm 2025: 90% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 50% số 

xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 98% hộ 

dân đƣợc sử dụng nƣớc sạch, 100% dân số đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh. 

4. Mục tiêu đến năm 2030: 100% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 75% 

số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 03 huyện đƣợc công nhận huyện NTM kiểu mẫu; 100% hộ 

dân đƣợc sử dụng nƣớc sạch. 
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2.3.3. Phương án phân bố các điểm dân cư nông thôn: 

Cơ bản giữ nguyên hƣớng phân bố các điểm dân cƣ hiện hữu theo đơn vị hành chính cấp 

huyện, cụ thể theo bảng nhƣ sau: 

Bảng 4.5: kê số lượng các điểm dân cư nông thôn theo đơn vị hành chính cấp Huyện 

TT Tên huyện 

Số 

lƣợng 

xã 

nông 

thôn 

Số 

lƣợng 

điểm 

(thôn 

xóm) 

Giai đoạn 2021-2025 Giai đoạn 2026-2030 Giai đoạn 2031-2050 

Xã 

NTM 

nâng cao 

NT

M 

kiểu 

mẫu 

số lƣợng 

điểm  

(thôn) 

Diện 

tích đất 

ở nông 

thôn 

(ha) 

Xã 

NTM 

kiểu 

mẫu 

số lƣợng 

điểm  

(thôn) 

Diện tích 

(ha) 

Xã 

NTM 

số 

lƣợng 

điểm  

(thôn) 

Diện tích 

(ha) 

1 TP Nam Định 3 562 3 3 172 184 3 172 427 3 172 427 

2  Mỹ Lộc 10 95 8 3 53 417 10 53 578 10 53 578 

3 Vụ Bản 17 223 17 17 171 875 17 171 1.043 17 171 1.043 

4 Ý Yên 31 416 25 9 268 1.576 31 268 1.772 24,8 268 1.772 

5 Nghĩa Hƣng 22 189 22 7 98 1.131 22 98 1.311 22 98 1.311 

6 Nam Trực 19 251 19 5 137 1.037 19 137 1.190 19 137 1.190 

7 Trực Ninh 19 391 19 8 253 944 19 190 1.103 19 190 1.103 

8 Xuân Trƣờng 20 312 20 5 179 965 20 179 1.154 20 179 1.154 

9 Giao Thủy 20 332 19 10 195 1.152 20 195 1.300 20 195 1.300 

10 Hải Hậu 31 546 31 31 390 1.546 31 390 1.727 31 390 1.727 

  Tổng 192 3.317 183 98 1.916 9.827 192 1.853 11.605 186 1.853 11.605 

2.3.4. Phương án tổ chức không gian nông thôn: 

a). Cơ cấu hệ thống không gian nông thôn cấp xã: Cơ cấu hệ thống không gian chức 

năng đối với 1 xã nông thôn trong Tỉnh, huyện bao gồm: Trung tâm xã, Trung tâm cụm xã, 

Các điểm dân cƣ, các Khu vực canh tác sản xuất nông nghiệp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã 

hội phục vụ cho đời sống và sản xuất; Cấu trúc phổ biến nhƣ sau: 

1. Trung tâm xã: Trung tâm xã là khu vực bố trí các công trình hạ tầng xã hội, các cơ sở 

dịch vụ phục vụ cho đời sống và sản xuất, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân 

dân trong xã, giao lƣu với các xã khác; Ngoài ra trung tâm xã cũng là 1 trong những điểm dân 

cƣ chính trong xã. Tuỳ theo quy mô, một xã có thể có từ 1 đến vài trung tâm xã. 

2. Điểm dân cƣ nông thôn là các khu ở của dân cƣ nông thôn; Một xã có thể có nhiều 

điểm dân cƣ nông thôn. Trong điểm dân cƣ nông thôn có thể có nhiều điểm quần cƣ (đơn vị ở) 

nhƣ: Điểm quần cƣ ở kết hợp dịch vụ; điểm quần cƣ ở kết hợp vƣờn, trang trại; điểm quần cƣ 

ở kết hợp làm nghề (làng nghề); điểm quần cƣ ở kết hợp nhiều hình thái cƣ trú khác nhƣ chăn 

nuôi, canh tác nhỏ vv.. Phân loại theo không gian chuyên ngành còn có các điểm dân cƣ đặc 

thù nhƣ: (1) Điểm dân cƣ thuộc vùng phát triển đô thị; (2) Điểm dân cƣ vùng nông thôn (3). 

Điểm dân cƣ vùng an ninh quốc phòng: 

3. Các khu vực sản xuất: Bao gồm sản xuất nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi, khác..) 

sản xuất phi nông nghiệp, Định mức đất nông nghiệp bố trí phù hợp với các quy định hiện 

hành của nhà nƣớc cho mỗi ngƣời.... Các khu vực này đƣợc bố trí theo quy hoạch đất đai. 

4. Các công trình hạ tầng xã hội trong xã bao gồm: Cơ quan hành chính, đoàn thể cấp 

xã, Trƣờng THCS, tiểu học, Trạm y tế, công trình thông tin văn hoá (Câu lạc bộ hoặc nhà văn 

hoá, Nhà truyền thống, hội trƣờng..vv), điểm bƣu điện.... Các cửa hàng dịch vụ mua bán, công 

trình thể thao, công trình lễ hội, tín ngƣỡng, Cây xanh....vv. Các công trình này thƣờng đƣợc bố 

trí ở khu vực các trung tâm xã. 

5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống: Nhƣ điện, đƣờng, 
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trƣờng, trạm, thuỷ lợi, nghĩa trang, vệ sinh, môi trƣờng....vv: Bố trí theo quy hoạch. 

b). Cơ cấu hệ thống không gian Thôn (làng): Cơ cấu hệ thống không gian chức năng 

đối với 1 thôn (làng), bản (sau đây gọi chung là thôn) trong xã gồm các chức năng: Trung tâm 

thôn, các điểm quần cƣ (đơn vị ở) dân cƣ, các điểm canh tác sản xuất nông nghiệp và hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ cho đời sống và sản xuất; Cấu trúc phổ biến nhƣ sau: 

1. Trung tâm thôn: Là khu vực bố trí các công trình hạ tầng xã hội, các cơ sở dịch vụ 

phục vụ cho đời sống và sản xuất, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân 

trong thôn; Ngoài ra, đó cũng là một trong những đơn vị ở dân cƣ chính trong thôn.  

2. Đơn vị ở cấp thôn là các khu vực quần cƣ của dân cƣ theo những hình thái đặc thù 

(theo địa hình, theo phong tục tập quán, theo mục tiêu, tính chất sản xuất…). Một thôn có thể 

có nhiều đơn vị ở dạng này. Trong đơn vị ở dân cƣ Nam Định đều mang tính tƣơng đồng cao 

về mục tiêu, tính chất, hình thái sản xuất…  

4. Các điểm sản xuất: Bao gồm sản xuất nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi, khác…), 

sản xuất phi nông nghiệp, Định mức đất nông nghiệp bố trí phù hợp với các quy định hiện 

hành của nhà nƣớc cho mỗi ngƣời... Các khu vực này đƣợc bố trí theo quy hoạch. 

5. Các công trình hạ tầng xã hội trong thôn bao gồm: Các thiết chế văn hóa TDTT cấp 

thôn; các công trình giáo dục (nhà trẻ mẫu giáo), điểm bƣu điện, cửa hàng, cửa hiệu dịch vụ 

mua bán, công trình lễ hội, tín ngƣỡng, Cây xanh....vv. Các công trình này thƣờng đƣợc bố trí 

ở khu vực các trung tâm thôn. 

6. Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống: Nhƣ điện, đƣờng, trạm, 

thuỷ lợi, nghĩa trang, vệ sinh, môi trƣờng....vv, đƣợc bố trí theo quy hoạch nông thôn mới. 

c). Phương hướng xây dựng phát triển không gian nông thôn:      

1. Giải pháp quy mô, hệ thống và phân bố: Giữ nguyên hiện trạng về số lƣợng, vị trí, 

diện tích các điểm dân cƣ nông thôn; phát triển nông thôn theo hƣớng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu từ cấp thôn đến cấp xã, huyện. Chỉ thay đổi giảm dần (hoặc thay thế) 

các đơn vị ở dân cƣ nhỏ lẻ, điểm dân cƣ nằm trong khu vực bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt môi 

trƣờng sinh thái và hành lang bảo vệ an toàn nguồn nƣớc trên địa bàn Tỉnh.  

2. Đối với trung tâm xã, thôn: cần đƣợc quy hoạch và đầu tƣ đảm bảo không gian sinh 

hoạt cộng đồng chung cho xã, thôn và đƣợc bố trí đủ các công trình hạ tầng dịch vụ và thiết 

chế văn hóa TDTT theo định hƣớng đã nêu ở tiểu mục 2.4.3, mục II. Phƣơng hƣớng phát triển 

các ngành quan trọng (phát triển thiết chế văn hóa thể thao); đặc biệt lƣu ý không gian kiến trúc 

cảnh quan có tính đặc thù, là diện mạo của xã thôn phục vụ phát triển các loại hình du lịch sinh 

thái và cộng đồng; 

3. Đối với các điểm, đơn vị ở dân cƣ nông thôn: cần đƣợc đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật đảm 

bảo phù hợp với sản xuất và sinh hoạt xã hội; cải tạo nhà ở theo hƣớng kiên cố và bền vững 

theo hƣớng bảo tồn sắc thái kiến trúc truyền thống; cải tạo môi trƣờng với việc xử lý rác, nƣớc 

thải sinh hoạt và sản xuất (nếu có); tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 

tại chỗ nhằm tăng cƣờng các dịch vụ phi nông nghiệp trong các điểm dân cƣ nông thôn; trong 

đó đặc biệt lƣu ý đối với các điểm dân cƣ đặc thù:  

- Đối với các điểm dân cƣ thuộc vùng phát triển đô thị: Đây là các điểm dân cƣ có khả 

năng đô thị hóa rất cao; sẽ hòa nhập với đô thị trong tƣơng lai; nên cần phát triển theo hƣớng 
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tăng dần hoạt động phi nông nghiệp nhƣ dịch vụ và thƣơng mại, sản xuất CN, TTCN làng 

nghề, chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thuỷ sản và các sản phẩm nông nghiệp chất lƣợng cao, 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ công cộng và cải thiện hệ thống hạ tầng nông thôn. Không gian 

điểm dân cƣ nông thôn cần phải đáp ứng đƣợc nhu cầu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cơ cấu 

lao động của địa phƣơng nhằm phù hợp với nhịp sống của đô thị và tạo điều kiện cho hình 

thành các hình thái cƣ trú và sinh hoạt đô thị sau này.  

- Đối với các điểm dân cƣ vùng an ninh quốc phòng: Phát triển các điểm dân cƣ chú 

trọng ổn định đời sống cho nhân dân; đồng thời gắn với mục tiêu an ninh, quốc phòng, đảm 

bảo tối đa các cơ sở an ninh quốc phòng cho khu vực. Phát triển theo mô hình cụm dân cƣ liên 

kết với các trụ sở an ninh, quốc phòng; giao thông kết nối giữa khu dân cƣ và các trụ sở này 

cần đƣợc chú trọng để đảm bảo thời gian di chuyển ngắn nhất trong các trƣờng hợp khẩn cấp. 

4. Các khu vực sản xuất cần bố trí tiện lợi với các điểm dân cƣ theo nguyên tắc “Gần 

tƣơng ứng” đảm bảo việc di chuyển, canh tác và bảo vệ thành quả sản xuất của dân cƣ. 

Khuyến khích chuyển mục đích sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hàng hóa; canh tác nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn; tăng năng suất cao để phục 

vụ cho các nhu cầu về KTXH của Tỉnh.  

5. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất cần bố trí tiện ích cho việc sản xuất và đời 

sống của dân cƣ nông thôn; đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong vùng nông 

thôn. Phát triển nông thôn phải gắn với bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan và khắc phục các 

vấn đề về môi trƣờng. 

2.3.5. Phương án phát triển các vùng, khu sản xuất Nông nghiệp tập trung: ( Kiểm tra lại) 

a). Phương án phát triển các vùng, khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Nội 

dung này đã đƣợc trình bày tại mục 4.1.3.a (khoản a. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao /Ngành Nông nghiệp); Đề xuất xây dựng 20 khu, vùng sản xuất NNUDCNC với 

diện tích 1.920 ha của Tỉnh Nam Định đến năm 2030 nhƣ sau:  

1. Thành phố Nam Định: xây dựng vùng sản xuất hoa tại Nam Phong, quy mô 15ha. 

2. Huyện Mỹ Lộc: xây dựng vùng sản xuất hoa tại Mỹ Tân có quy mô 20ha. 

3. Huyện Trực Ninh: Xây dựng vùng lúa giống tại xã Trực Hùng với quy mô 200ha. 

4.  Huyện Xuân Trƣờng: Tiếp tục xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao của Cty 

TNHH Đầu tƣ phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco (Tập đoàn Vingroup) Thiện xã Xuân 

Hồng và Xuân Châu 250ha và 01 vùng sản xuất lúa giống tại xã Xuân Ninh quy mô 150ha.  

5. Huyện Nghĩa Hƣng: xây dựng 02 vùng sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 120 

ha. cụ thể: Vùng chăn nuôi lợn giống quy mô 20 ha; vùng nuôi trồng thủy sản quy mô 100 ha 

tại xã Nghĩa Châu. .  

6. Huyện Giao Thủy: Xây dựng 03 vùng sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 

285ha. Cụ thể: vùng rau tại xã Giao Phong, Giao Nhân, Giao Thịnh quy mô 50ha; vùng chăn 

nuôi lợn giống 30ha và vùng nuôi tôm sú, tôm thẻ tại Bạch Long, Giao Phong quy mô 205 ha.  

7. Huyện Hải Hậu: xây dựng 03 vùng sản xuất nông nghiệp với quy mô 240ha. Cụ thể: 

vùng sản xuất rau tại xã Thịnh Long, Hải Hòa quy mô 60ha; vùng chăn nuôi lợn giống 30ha và 

vùng nuôi cá an toàn tại xã Hải Châu quy mô 150ha.   

8. Huyện Ý Yên: Xây dựng khu nông nghiệp UDCNC quốc gia tại xã Yên Dƣơng 
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quy mô 200ha; vùng rau tại Yên Cƣờng, Yên Đồng, Yên Nhân, Yên Dƣơng quy mô 50ha và 

vùng chăn nuôi lợn giống quy mô 20ha.  

9. Huyện Nam Trực: Xây dựng vùng sản xuất hoa tại Điền Xá quy mô 20 ha và vùng 

rau tại xã Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Dƣơng quy mô 50ha. 

10. Huyện Vụ Bản: Xây dựng vùng sản xuất rau màu tại xã Liên Minh và TT Gôi quy 

mô 130ha; vùng rau tại xã Thành Lợi quy mô 170ha.  

Bảng 4.6: Đề xuất khu, vùng NNCN C Tỉnh Nam Định đến năm 2030 

STT Địa danh Số khu, vùng Diện tích (ha) Ghi chú 

1 TP Nam Định 1 15   

2 Huyện Mỹ Lộc 1 20   

3 Huyện Trực Ninh 1 200   

4 Huyện Xuân Trƣờng 2 400   

5 Huyện Nghĩa Hƣng 2 120   

6 Huyện Giao Thủy 3 285   

7 Huyện Hải Hậu 3 240   

8 Huyện Ý Yên 3 270   

9 Huyện Nam Trực 2 70   

10 Huyện Vụ Bản 2 300   

  Tổng số 20 1.920   

b). Phương án phát triển các vùng, khu Nông nghiệp tập trung khác: Nội dung này đã 

đƣợc trình bày tại mục 2.1 (Phát triển Ngành Nông nghiệp; khoản 2.1.3.); Đề xuất nhƣ sau:  

1. Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới có hiệu quả, nâng 

cao chất lƣợng, giá trị gia tăng, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nhất là chuyển đổi cây 

trồng, vật nuôi; điều chỉnh diện tích đất phù hợp với mô hình sản xuất nông nghiệp mới. Đẩy 

mạnh quá trình chuyển đổi ruộng đất ở những vùng manh mún phân tán, dồn điền đổi thửa 

(nơi có điều kiện) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác theo phƣơng thức sản xuất 

hàng hóa hiện đại; nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. 

2. Rà soát, xác lập và phát triển một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, gắn 

với chế biến và thị trƣờng tiêu thụ. Tiếp tục hình thành các “cánh đồng lớn” phát triển nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn 

mỗi huyện, thành phố. Xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng theo phƣơng thức chăn nuôi tập trung, trang trại, công nghiệp gắn với chế biến sản 

phẩm và tiêu thụ sản phẩm. 

2.4. Xác định và phân bổ các khu, điểm An ninh, Quốc phòng 

2.4.1. Xác định các điểm  và phân bổ diện tích sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất An ninh 

1. Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất an ninh trên toàn Tỉnh Nam Định là 79,32 ha, 

tăng so với năm 2020 là 33,78 ha: Diện tích đất an ninh tăng thêm do mở rộng, mở mới một số 

công trình trụ sở công an trọng điểm của Tỉnh nhƣ: bệnh viện công an Tỉnh; xây dựng các trung 

tâm Cảnh sát PCCC và CNCH tại khu vực thành phố Nam Định và các huyện Hải Hậu, huyện 

Mỹ Lộc, huyện Xuân Trƣờng; Nghĩa Hƣng, Giao Thủy, Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên; xây 

dựng và mở rộng các trụ sở công an huyện Giao Thuỷ, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hƣng, 
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Trực Ninh, Xuân Trƣờng, Ý Yên và trụ sở công an các xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn Tỉnh,... 

2. Công an Tỉnh đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công 

an xã tại tất cả các xã trên địa bàn Tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, các cơ sở làm việc của Công an 

thị trấn đa phần nhỏ, hẹp, không đảm bảo cho công tác, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ. Các cơ sở 

đa số bị xuống cấp, hƣ hỏng, một số địa phƣơng chƣa có nhà làm việc riêng cho công an xã, cần 

đƣợc bố trí quỹ đất và đầu tƣ xây dựng, cải tạo nâng cấp để đảm bảo làm việc, sinh hoạt cho cán 

bộ chiến sĩ. Phấn đấu đến năm 2030, quy hoạch trụ sở công an cho 66 xã, thị trấn trên địa bàn 10 

huyện, thành phố thuộc Tỉnh Nam Định với tổng diện tích 12 ha. 

3. Hệ thống PCCC và CNCH trên địa bàn Tỉnh cũng chƣa đƣợc đầu tƣ  xây dựng đầy đủ, 

Mục tiêu đến 2030, tất cả các địa bàn có trụ sở các tổ, đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an Tỉnh Nam Định đóng quân phải xây dựng các trung tâm điều hành Phòng cháy, 

chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. 

4. Dự kiến về diện tích an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 nhƣ sau: 

 Bảng 4.7: Quy hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2030 Tỉnh Nam Định 

Số TT Tên huyện 

Hiện trạng  

năm 2020 
Quy hoạch đến năm 2030  

Số điểm 

(điểm) 
Diện tích (ha) 

Số điểm 

(điểm) 
Diện tích (ha) 

1 TP. Nam Định 38 18,46 44 22,43 

2 Huyện Giao Thủy 3 7,79 13 9,82 

3 Huyện Hải Hậu 4 3,16 12 4,86 

4 Huyện Mỹ Lộc 2 0,89 8 8,08 

5 Huyện Nam Trực 1 0,41 9 4,53 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 4 2,17 12 6,02 

7 Huyện Trực Ninh 3 0,33 14 4,46 

8 Huyện Vụ Bản 6 9,34 13 10,83 

9 Huyện Xuân Trƣờng 5 1,16 14 3,96 

10 Huyện Ý Yên 2 1,83 10 4,33 

Toàn Tỉnh 68 45,54 149 79,32 
Nguồn: Công an Tỉnh Nam Định  

2.4.2. Xác định các điểm  và phân bổ diện tích sử dụng, chỉ tiêu sử dụng đất Quốc Phòng 

1. Đất quốc phòng đến năm 2030 có  270 ha tăng 119,39 ha so với năm 2020. Diện tích 

đất quốc phòng tăng thêm do quy hoạch các công trình thiết yếu để đảm bảo quốc phòng của 

Tỉnh và quốc gia.  

2. Dự kiến về diện tích, số điểm đất quốc phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên 

địa bàn Tỉnh Nam Định nhƣ sau: 

Bảng 4.8: Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 Tỉnh Nam Định 

TT Đơn vị quản lý đất 

Hiện trạng 

năm 2020 

Diện tích 

đến năm 2030 

Số điểm Diện tích Số điểm Diện tích 

1  Huyện Mỹ Lộc  5 1,04 6 2,65 

2  Huyện Vụ Bản  12 13,64 14 27,48 

3  Huyện Ý Yên  12 7,40 13 14,31 

4  Huyện Trực Ninh  24 1,37 26 8,84 

5  Huyện Nam Trực  4 3,76 6 66,05 
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TT Đơn vị quản lý đất 

Hiện trạng 

năm 2020 

Diện tích 

đến năm 2030 

Số điểm Diện tích Số điểm Diện tích 

6  Huyện Xuân Trƣờng  6 0,87 7 2,78 

7  TP Nam Định  23 26,30 17 23,59 

8  Huyện Giao Thủy  20 15,82 23 24,64 

9  Huyện Nghĩa Hƣng  23 40,87 27 50,31 

10  Huyện Hải Hậu  68 39,55 71 49,34 

 Toàn Tỉnh 197 150,61 210 270,00 
Nguồn: BCH QS Tỉnh Nam Định 

2.5. Phƣơng án phát triển những khu vực có vai trò động lực 

a). Các vùng kinh tế động lực: (Nội dung này đã đƣợc xác định tại tiểu mục 1.4.  Phƣơng 

hƣớng phát triển các vùng KTXH Tỉnh) xác định các vùng giai đoạn đến 2030 nhƣ sau: 

1. Vùng đô thị Thành phố Nam Định & phụ cận bao gồm thành phố Nam Định và huyện 

Mỹ Lộc,5 xã huyện Nam Trực và 3 xã Vụ Bản, có diện tích  khoảng: 18.799 ha, dân số năm 

2030 khoảng 700.000 ngƣời, năm 2050 khoảng 1.026.000 ngƣời.; vùng nằm trong miền ảnh 

hƣởng của 2 hành lang Kinh tế kỹ thuật - Đô thị QL10, QL21 (TP Nam Định – Giao Thủy); đây 

là những hành lang động lực chủ đạo trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Tỉnh đến 2030 và 

2050. Vùng có dân cƣ đông đúc, tổng vốn cơ sở vật chất lớn; đặc biệt TP Nam Định là đô thị 

trung tâm đồng thời cũng là cực tăng trƣởng trung tâm; Huyện Mỹ Lộc là cửa ngõ và đã có kế 

hoạch đƣa vào nhập thị với TP Nam Định giai đoạn 2030, có lợi thế về đất đai xây dựng và các 

loại tài nguyên nhƣ: đất, nƣớc và cảnh quan môi trƣờng… Các tuyến sông lớn nhƣ Sông Hồng, 

Sông Đào chảy qua vùng đô thị nên có cảnh quan đẹp và tiềm năng về phát triển du lịch sinh 

thái; thuận lợi cho Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực nhƣ: Đô thị, Công nghiệp, Dịch vụ, Du lịch 

và Nông nghiệp UDCNC. 

2. Vùng vùng kinh tế biển bao gồm: Các huyện Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân 

Trƣờng; Diện tích khoảng 84.115ha; dân số năm 2030 khoảng 847.000 ngƣời, năm 2050 

khoảng 960.700 ngƣời; Nằm ở miền ảnh hƣởng của 3 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế ven 

biển (Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy), Hành lang Cao tốc BN - Cao Bồ - Rạng Đông; 

Hành lang QL21; là vùng ven biển với chiều dài 72km đƣờng bờ biển với các khu điểm kinh tế 

lớn nhƣ: KCN Rạng Đông, Khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm cùng các dự án lớn nhƣ 

KCN Hải Long, KKT biển Ninh Cơ.  Đây là vùng có dân cƣ đông đúc, đất đai phì nhiêu, giầu 

khoáng sản và các tài nguyên khác nhƣ: tài nguyên biển, rừng, thủy năng, nƣớc ngầm; khí hậu 

tƣơi tốt; cảnh sắc hữu tỉnh; đa dạng sinh thái…; thuận lợi cho phát triển đa ngành, đa lĩnh vực 

nhƣ: Công Nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng, luyện thép, sản xuất VLXD, đánh bắt và nuôi 

trồng Thủy hải sản, NN đặc thù; Du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, nghỉ dƣỡng, cộng đồng. 

3. Năm (05) hành lang kinh tế: (1) Hành lang QL10 (TP Nam Định - Cao Bồ); (2) Hành 

lang Cao tốc BN - Cao Bồ - Rạng Đông; (3) Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hƣng - Hải Hậu 

- Giao Thủy); (4) Hành lang QL21 (TP Nam Định - Xuân Trƣờng); (5) Hành lang cao tốc Ninh 

Bình - Thái Bình - Quảng Ninh; đây là các hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị liên vùng với các 

Tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng, có lợi thế phát triển đa ngành đa lĩnh vực; đặc biệt là 

giao thƣơng về hàng hóa- dịch vụ & văn hóa. 

b). Các khu vực kinh tế động lực: (Nội dung này đã đƣợc xác định tại tiểu mục 1.6.2. Đột 

phá về phát triển không gian lãnh thổ; mục I các phƣơng án phát triển Tỉnh và mục II phƣơng 
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án phát triển các ngành quan trọng) xác định các khu vực nhƣ sau: 

1. Thành phố Nam Định: là hạt nhân và các đô thị đối trọng, vệ tinh, đô thị cửa ngõ nhƣ: 

Thị trấn Mỹ lộc, TT Nam giang (Trực ninh) và đô thị Cao bồ. Đây là vị thế chủ đạo, đặc biệt 

quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Tỉnh. Đô thị này là trung 

tâm chính trị, kinh tế xã hội của Tỉnh; hiện là đô thi hạng 1 với tính chất Công nghiệp- thƣơng 

mại – dịch vụ - du lịch, khoa học – kỹ thuật - đào tạo và hành chính. 

2. Đô thị Rạng đông – Thịnh Long: (TT Rạng đông, TT quỹ nhất, TT Thịnh long và Khu 

kinh tế Ninh cơ) các TT này đều là đô thị loại 4; nằm ở phía Tây Nam Tỉnh, giáp với Biển với hạt 

nhân là TT Rạng đông; là đối trọng của Đô thị trung tâm vào năm 2030 và phát triển thành vị thế 

trung tâm vào 2050; với tính chất là trung tâm CN, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển của Tỉnh.  

3. Đô thị Cao bồ (gồm TT Lâm, đô thị 4 xã huyện Ý Yên và TT Bo yên chính); Đô thị 

nằm ở Phía Tây Tỉnh, giáp với TP Ninh Bình với hạt nhân là TT Lâm (hiện là đô thị loại IV); đô 

thị 4 xã & ĐT Bo Yên Chính; Các vệ tinh là TT Liễu đề, TT Nam giang, TT Gôi; Trung tâm đô 

thị này là đối trọng của Đô thị trung tâm vào năm 2030 và phát triển thành vị thế trung tâm vào 

năm 2050; với tính chất là trung tâm Công nghiệp, dịch vụ của Tỉnh. 

3. Các khu, cụm công nghiệp & khu kinh tế: (Nội dung này đã đƣợc trình bày ở tiểu mục 

4.2.4. Về không gian phát triển công nghiệp/mục IV phƣơng án phát triển các ngành quan trọng 

và tiểu mục 6.2. Phƣơng án phát triển hệ thống các khu chức năng/ mục IV phƣơng án tổ chức 

hoạt động kinh tế xã hội) ; với việc bố trí 12 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.546ha; 

45 cụm công nghiệp với diện tích 1.775,22 ha và 01 khu kinh  với diện tích 13.950ha. 

4. Các khu du lịch: (Nội dung này đã đƣợc trình bày ở tiểu mục 4.3.1.c.2. Phát triển 

không gian du lịch /mục IV phƣơng án phát triển các ngành quan trọng và tiểu mục 6.2. Phƣơng 

án phát triển hệ thống các khu chức năng/ mục IV phƣơng án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội) 

với việc bố trí 10 khu du lịch với tổng diện tích khoảng 18.189,33 ha đến 2030. 

Bảng 4.9: Thống kê các vùng, khu kinh tế động lực 

STT Tên vùng, khu kinh tế động lực Số 

lƣợng 

Diện tích 

(ha) 
Ghi chú 

I Các vùng kinh tế động lực    

1.1 
Vùng đô thị Thành phố Nam Định & 

phụ cận (TP. Nam Định và huyện Mỹ 

Lộc, 8 xã huyện Nam Trực) 

01 18.799 

Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực: Đô thị, Công 

nghiệp, Dịch vụ, Du lịch và Nông nghiệp 

UDCNC. 

 

1.2 Vùng vùng kinh tế biển (Các huyện 

Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy, 

Xuân Trƣờng) 

01 
84.115 phát triển đa ngành, đa lĩnh vực: CN chế biến, 

chế tạo, luyện thép, sản xuất VLXD, đánh bắt 

và nuôi Thủy hải sản, NN đặc thù & Du lịch  

1.3 (1) Hành lang QL10 (TP Nam Định - 

Cao Bồ) 
01 

7168 
 

1.4 (2) Hành lang Cao tốc BN - Cao Bồ - 

Rạng Đông 
01 

10640 
 

1.5 (3) Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa 

Hƣng - Hải Hậu - Giao Thủy) 
01 

13116 
 

1.6 (4) Hành lang QL21 (TP Nam Định - 

Xuân Trƣờng) 
01 

15290 
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1.7 (5) Hành lang cao tốc Ninh Bình - Thái 

Bình - Quảng Ninh 
01 

6000 
 

II Các khu Kinh tế động lực    

2.1 
Thành phố Nam Định 01 

4.641 Tính chất CN- tdịch vụ - du lịch, khoa học – 

kỹ thuật - đào tạo và hành chính. 

2.2 Đô thị Rạng đông-Thịnh Long (TT 

Rạng đông, TT quỹ nhất, TT Thịnh 

long và Khu kinh tế Ninh cơ) 

01 

 Tính chất là trung tâm Công nghiệp, dịch vụ, 

du lịch và kinh tế biển của Tỉnh.  

 

2.3 Đô thị Cao bồ (gồm TT Lâm, đô thị 4 

xã huyện Ý Yên và TT Bo yên chính) 
01 

 Tính chất là trung tâm Công nghiệp, dịch vụ 

của Tỉnh. 

2.4 Các khu, cụm  CN & khu kinh tế 58 18.271,22  

2.5 Các khu du lịch 10 18.189,33 Phát triển Du lịch – Dịch vụ   

2.6. Phƣơng án phát triển hạ tầng kỹ thuật 

2.6.1. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: 

2.6.1.1. Quan điểm phát triển: 

1. Quan điểm quy hoạch đƣợc xây dựng trên nguyên tắc quán triệt tinh thần chỉ đạo của 

Đảng tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; tuân thủ Luật Quy hoạch và các Nghị định hƣớng 

dẫn; kế thừa quan điểm của các quy hoạch trƣớc đây còn phù hợp. 

2. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải từng bƣớc đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an 

toàn; kết nối hiệu quả giữa các loại hình giao thông và giữa hệ thống giao thông Tỉnh với hệ 

thống giao thông quốc gia; kết nối vùng, miền, các đầu mối vận tải và quốc tế. 

3. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đƣợc quy hoạch bảo đảm cân đối hài hòa, 

hợp lý về địa lý, dân số, quy mô kinh tế, nhu cầu phát triển vùng, miền và hiệu quả đầu tƣ; phù 

hợp với các quy hoạch và định hƣớng quy hoạch khác bảo đảm tầm nhìn dài không gian phát 

triển kinh tế cho các địa phƣơng, khai thác có hiệu quả nguồn lực quỹ đất. 

4. Huy động mọi nguồn lực để đầu tƣ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận 

tải, đặc biệt là đƣờng bộ cao tốc và cảng hàng không, đẩy mạnh hình thức hợp tác công tƣ, trong 

đó vốn nhà nƣớc đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt để thu hút tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh 

tế khác; thể chế hóa các giải pháp về phân cấp, phân quyền trong việc huy động nguồn lực, tổ 

chức thực hiện cho các địa phƣơng. 

5. Chủ động tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là các 

thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ trong xây dựng, quản lý, khai thác nhằm hạn 

chế ô nhiễm môi trƣờng và tiết kiệm năng lƣợng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

6. Phát triển vận tải theo cơ chế thị trƣờng, cạnh tranh lành mạnh, có sự quản lý của nhà 

nƣớc; nâng cao chất lƣợng dịch vụ, có nhiều phƣơng thức vận chuyển với chi phí hợp lý, an toàn, 

giảm thiểu tác động môi trƣờng và tiết kiệm năng lƣợng; phát triển bến bãi, kho vận, từng bƣớc 

hình thành vận tải theo phƣơng thức hiện đại; tạo điều kiện để phát triển các cơ sở công nghiệp 

giao thông vận tải chế tạo, lắp ráp, sản xuất phụ tùng phƣơng tiện vận tải với quy mô lớn, hiện đại. 

7. Phát triển giao thông vận tải gắn kết với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế 

trận phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. 

8. Phát triển giao thông nông thôn đáp ứng đƣợc yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 

gắn kết đƣợc mạng giao thông nông thôn với mạng giao thông đƣờng Tỉnh và quốc gia, tạo sự 

liên hoàn, thông suốt với chi phí vận tải hợp lý, phù hợp với đa số ngƣời dân.  
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9. Đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng, kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông nhanh 

chóng phát triển giao thông vận tải công cộng tại thành phố và các đô thị lớn; bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông đô thị. 

2.6.1.2. Mục tiêu phát triển: 

a). Mục tiêu chung: Tập trung phát triển mạng lƣới giao thông của Tỉnh thành một hệ 

thống thống nhất, liên hoàn kết nối các vùng kinh tế động lực, vùng kinh tế trọng điểm và các 

trung tâm hành chính và các cụm dân cƣ trên địa bàn Tỉnh; đảm bảo liên thông hệ thống giao 

thông của vùng, cả nƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội bền vững của Tỉnh đến 

năm 2030. Phát triển ngành dịch vụ logistic chuyên ngành vận tải và tiếp tục nghiên cứu đầu tƣ 

xây dựng tuyến cao tốc qua địa bàn Tỉnh. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 

  (1). Đƣờng bộ: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ quốc gia theo hƣớng tập 

trung ƣu tiên đầu tƣ xây dựng các công trình trọng điểm gồm các tuyến Quốc lộ trọng yếu, các 

tuyến có nhu cầu vận tải lớn, các tuyến có tính kết nối, đồng thời tiếp tục đƣa vào cấp kỹ thuật hệ 

thống đƣờng Tỉnh hiện có. Mạng đƣờng bộ Tỉnh đến năm 2030 bao gồm 3 vành đai thành phố, 4 

tuyến quốc lộ và 2 tuyến đƣờng cao tốc và 1 tuyến đƣờng bộ ven biển, 12 tuyến đƣờng Tỉnh và 

các đƣờng giao thông nông thôn với các tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ sau: 

1.  Các tuyến cao tốc: đạt 4 - 6 làn xe; hạng A 

2.  Các tuyến đƣờng đô thị đƣợc xâu dựng theo quy hoạch đô thị đƣợc phê duyệt đảm 

bảo đạt quỹ đất 20-25%, trong đó giao thông tĩnh đạt 5-7%. 

3. Các tuyến vành đai đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng trở lên, trải nhựa 100%. 

4. Các trục hƣớng tâm chính và các trục quan trọng, gồm: QL21, QL10, QL38B, 

ĐT490C, ĐT488 tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng, trải nhựa 100%. 

5. Các đƣờng Tỉnh còn lại tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng, trải nhựa 100%. 

6. Hệ thống cầu, cống trên các quốc lộ và đƣờng Tỉnh đƣợc xây dựng vĩnh cửu 100%. 

7. Giao thông nông thôn: Đối với đƣờng huyện: 100% đƣờng huyện, tối thiểu 85-100% 

đƣờng xã và 80-95% đƣờng thôn, xóm đƣợc nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa; đƣờng huyện, 

đƣờng xã đạt đƣợc đƣa vào cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

8. Đƣờng đô thị: Từng bƣớc xây dựng hệ thống đƣờng đô thị theo quy hoạch, đáp ứng 

tiến trình đô thị hoá. 

9. Kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ vận tải: Chú trọng xã hội hóa đầu tƣ, từng bƣớc xây dựng 

các bến, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm đăng kiểm, trung tâm đào tạo sát hạch và các bến kỹ thuật 

dành riêng cho xe buýt, bến xe taxi, các bãi đỗ xe chính, các đầu mối trung chuyển hành khách. 

 (2). Đƣờng sắt: Hoàn thành cải tạo, nâng cấp các tuyến đƣờng sắt hiện có đạt cấp tiêu 

chuẩn kỹ thuật đƣờng sắt quốc gia và khu vực, dành quỹ đất phát triển xây dựng mới tuyến 

đƣờng sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến đƣờng sắt Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh 

và một ga mới tại Trình Xuyên, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định.      

 (3). Đƣờng biển: Đầu tƣ phát triển đồng bộ bến cảng và luồng vào cảng, tiếp nhận tàu 

trọng tải lớn, các tàu container thế hệ mới, xây dựng các cảng chuyên dùng, các cảng hành khách 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cảng tổng hợp mới ở khu vực Hải Thịnh, 
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Nghĩa Hƣng, phục vụ khu kinh tế Ninh Cơ và đô thị Lạch Giang. 

 (4). Đƣờng thủy nội địa: Hoàn thành nâng cấp hệ thống đƣờng sông chính đạt cấp kỹ 

thuật quy định, tập trung cải tạo một số tuyến quan trọng, tăng chiều dài các đoạn, tuyến sông 

đƣợc quản lý khai thác. Đầu tƣ chiều sâu, nâng cấp và xây dựng mới các cảng đầu mối, bến hàng 

hóa và hành khách, xây dựng cảng Nam Định mới trên sông Hồng. 

  (5). Về phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ vận tải: Từng bƣớc xây dựng các bến, bãi đỗ, 

trạm nghỉ, trạm đăng kiểm, các trung tâm đào tạo, sát hạch và đầu mối trung chuyển hành khách. 

Phát triển các cơ sở công nghiệp giao thông, các trung tâm cứu hộ giao thông, đặc biệt với mạng 

lƣới giao thông đƣờng bộ. 

   (6). Tổ chức vận tải: Tổ chức mạng lƣới vận tải đƣờng bộ, đƣờng thuỷ trong Tỉnh tạo 

thành một mạng lƣới vận tải một cách khoa học thông suốt và cơ động. Phối hợp chặt chẽ giữa 

các loại hình và lực lƣợng tham gia vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế-xã 

hội. Nâng cao chất lƣợ ng và khối lƣợ ng vận tải hàng hoá, hành khách, khuyến khích đối với t ất 

cả các thành phần kinh tế tham gia, chú trọng phát triển các tuyến vận tải lên các xã vùng cao, 

biên gi ới, vùng sâu, vùng xa hẻo lánh 

 c). Giai đoạn sau năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Đến năm 2050 sẽ cơ bản hoàn 

thiện mạng lƣới kết cấu hạ tầng giao thông đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có các công trình giao thông 

hiện đại, kết nối thuận lợi với hệ thống đƣờng bộ quốc gia. Chất lƣợng vận tải và dịch vụ đƣợc 

nâng cao, đảm bảo thuận tiện, an toàn, chi phí hợp lý. 

 (1). Đƣờng bộ: Hoàn thành xây dựng và đƣa vào khai thác tuyến cao tốc Phủ Lý – Nam 

Định, đồng thời triển khai xây dựng, nâng cấp các tuyến đƣờng kết nối với cao tốc. Hoàn thành 

các tuyến hành lang xanh của các cực phát triển của Tỉnh. Xây dựng các nút giao khác mức tại 

các giao lộ lớn. Xây dựng đƣờng gom hoàn chỉnh thông suốt và các điểm đấu nối của các khu đô 

thị, công nghiệp, kinh tế, dân cƣ. 

 (2). Đƣờng thủy: Tiếp tục hiện đại hóa các cảng chính hiện có, cảng đầu mối, cảng 

chuyên dùng, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa bốc xếp đối với các cảng.   

 (3). Đƣờng sắt: Tập trung đầu tƣ phát triển xây dựng mới tuyến đƣờng sắt cao tốc Bắc – 

Nam, tuyến đƣờng sắt Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh và tuyến Nam Định - 

Thịnh Long và khu kinh tế Ninh Cơ. 

2.6.1.3. Phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông: 

2.6.1.3.a. Mạng lưới giao thông đường bộ: 

 a). Đường Cao tốc: Theo Quy hoạch đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định 326/QĐ-TTg, Trên địa bàn Tỉnh Nam Định đầu tƣ tuyến cao tốc Bắc -Nam, cao tốc Phủ Lý 

(Hà Nam) - Nam Định, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh: 

1. Cao tốc Bắc -Nam: Đoạn chạy qua địa bàn Tỉnh Nam Định có chiều dài 20,4 Km, mặt 

cắt ngang 6 làn xe (ngoài mặt đƣờng rộng 22m, đƣờng có dải phân cách giữa, dải dừng xe khẩn 

cấp, dải an toàn và lề đƣờng trồng cỏ). 

2. Cao tốc Phủ Lý (Hà Nam) - Nam Định: đi theo đƣờng Phủ Lý - Nam Định hiện tại đến 

thành phố Nam Định. Từ thành phố Nam Định tuyến đi về phía Nam thành phố đi theo hƣớng 

Quốc lộ 21A đến đƣờng cao tốc ven biển tại huyện Xuân Trƣờng, Tỉnh Nam Định. Chiều dài 

tuyến: Khoảng 50 km. 
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3. Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh: Toàn tuyến đƣợc quy hoạch đạt quy 

mô 6 làn xe (giai đoạn I: 4 làn xe), tổng chiều chiều dài 160 Km, điểm đầu tại thành phố Ninh 

Bình, điểm cuối giao Quốc lộ 18, Tỉnh Quảng Ninh. Đoạn qua Tỉnh Nam Định có chiều dài 

30Km. 

b). Hệ thống đường quốc lộ: Quy hoạch mạng lƣới quốc lộ trên cơ sở rà soát và kế thừa 

các quy hoạch đã đƣợc phê duyệt và triển khai, cũng nhƣ các chỉ đạo của Đảng, Nhà nƣớc, Bộ 

GTVT về việc hoàn chỉnh mạng lƣới đƣờng bộ quốc gia. 

1. Quốc lộ 10 (Cầu Tân Đệ - Cầu Non Nƣớc): Quy hoạch toàn tuyến đến năm 2030 đạt 

cấp III đồng bằng trở lên, Bnền = 12m, Bmặt = 11m, riêng đoạn qua thành phố Nam Định và thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản theo quy hoạch đô thị đƣợc duyệt. Tổng chiều dài: 35,84Km. 

2. Quốc lộ 21 (Cầu Họ – Thịnh Long): Quy hoạch toàn tuyến tối thiểu đạt cấp III đồng 

bằng trở lên, riêng các đoạn qua đô thị tuân theo quy hoạch đô thị đƣợc duyệt: Đoạn qua thị trấn 

Mỹ Lộc, Bmặt = 14m. Đoạn tuyến tránh thành phố Nam Định (đƣờng Lê Đức Thọ) theo quy 

hoạch thành phố có xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đƣờng gom hai bên. Chiều dài tuyến: 76,45km. 

3. Quốc lộ 21B (Ranh giới Tỉnh Hà Nam - Phà Quang Thiện): Quy hoạch toàn tuyến tối 

thiểu đạt cấp III đồng bằng, riêng các đoạn qua đô thị tuân theo quy hoạch đô thị. Nghiên cứu 

xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đƣờng gom hai bên đƣờng Võ Nguyên Giáp và đƣờng Đông 

Nam thành phố Nam Định. Tổng chiều dài 61,21Km. 

4. Quốc lộ 37B (Phà Cồn Nhất - Cầu Vĩnh Tứ): Quy hoạch toàn tuyến đến năm 2030 tối 

thiểu đạt cấp III đồng bằng trở lên, đoạn qua đô thị theo quy mô mặt cắt đƣợc quy hoạch đô thị. 

Nghiên cứu nắn chỉnh hƣớng tuyến đoạn tránh Phủ Dầy và đoạn đi trùng đê tả Đáy (đê Tam 

Tòa), thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hƣng. Khi hoàn thiện tuyến tránh Phủ Dầy thì chuyển đoạn 

tuyến Quốc lộ 37B cũ về đƣờng Tỉnh 486B. Tổng chiều dài: 64,69Km. 

5. Quốc lộ 38B (Trạm bơm Hữu Nghị - Cầu Bến Mới): Quy hoạch toàn tuyến đến năm 

2030 tối thiểu đạt quy mô cấp III đồng bằng. Điều chỉnh hƣớng tuyến: Nắn chỉnh tuyến tránh 

đền Trần đoạn theo hƣớng từ xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam đến Quốc lộ 21B, thành phố Nam 

Định (cách nút giao BigC khoảng 0,5 Km). Khi hoàn thành cầu Bến Mới sẽ chuyển đoạn đƣờng 

Tỉnh 485 mƣợn từ ngã tƣ Phố Cháy đến ngã ba Cát Đằng (Quốc lộ 10) dài 4,3 Km về Quốc lộ 

37C (theo văn bản số 4376/BGTVT-KCHT ngày 24/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải). Sau khi 

thi công hoàn chỉnh các đoạn nắn tuyến, các đoạn tuyến cũ sẽ bàn giao về địa phƣơng quản lý. 

6. Quốc lộ 37C : Hƣớng tuyến: Đi qua ba Tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình kết nối 

Quốc lộ 10, Quốc lộ 37B, Quốc lộ 38B, Quốc lộ 1, đƣờng cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với 

đƣờng Hồ Chí Minh; Tổng chiều dài: 78,26Km. 

7. Quốc lộ 39B (Hƣng Yên - Thái Bình - Nam Định): Tuyến đƣờng bộ mới gồm tuyến 

chính và hai tuyến nhánh. Trong đó tuyến chính Nam Định – Lạc Quần – Đƣờng bộ ven biển 

dài 28.7Km, tiêu chuẩn đƣờng cấp I đồng bằng (gồm 2 đoạn: đoạn từ đƣờng Lê Đức Thọ đến 

Ql21B dài khoảng 4.5Km nằm trong quy hoạch chung của TP Nam Định, quy mô 8 làn xe, tổng 

mặt cắt ngang 63.5m; đoạn còn lại từ Ql21B đến Đƣờng bộ ven biển dài khoảng 24.2Km, quy 

mô 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đƣờng 31.5-36.5m, với phạm vi GPMB khoảng 100m. Quy 

hoạch tối thiểu đạt cấp II đồng bằng (Bn=12m; Bm=11m). Tổng chiều dài 89,2Km. 

8. Đƣờng bộ ven biển (đê hữu sông Hồng- bờ tả sông Đáy): Tổng chiều dài tuyến 
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65,58km; Trong đó các đoạn đi trùng QL37B từ Km19+295 – Km24+540, trùng QL21 từ 

Km39+780– Km46+050 và đoạn thuộc dự án cầu Thịnh Long từ Km46+050– Km49+124, quy 

hoạch toàn tuyến đạt cấp II đồng bằng (TCVN4054:2005), vận tốc thiết kế Vtk = 80km/h; nền 

đƣờng rộng Bn = 12,00m. 

9. Hệ thống Đƣờng vành đai: Đến năm 2030, xây dựng 03 đƣờng vành đai bao quanh 

thành phố Nam Định để liên kết các trục hƣớng tâm và trung tâm huyện: 

 - Đƣờng vành đai I (tuyến dài 25 Km): Bao gồm đoạn tuyến Quốc lộ 10 (từ cầu Tân Đệ 

đến cầu Lộc An), đoạn tuyến Quốc lộ 21 tránh qua thành phố Nam Định (đƣờng Lê Đức Thọ), 

đoạn tuyến QL.21B (đƣờng Đông Nam và cầu Tân Phong vƣợt sông Đào nối vào đƣờng Đông 

Bắc thành phố Nam Định tới Quốc lộ 10), tạo thành một vành đai khép kín. Quy hoạch giai đoạn 

2020-2030 đạt tiêu chuẩn đƣờng phố chính đô thị chủ yếu, mặt cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới 

(6x3,75m). Tổng bề rộng nền đƣờng Bn=67m. 

- Đƣờng vành đai II (đƣờng Tỉnh 485B theo quy hoạch): Điểm đầu tuyến tại ngã ba giao 

với đê Quy Phú (Quốc lộ 21 cũ) thuộc xã Nam Hồng huyện Nam Trực, tuyến đƣờng Vàng vƣợt 

qua sông Đào tại khu vực bến phà Kinh Lũng (Nam Trực - Vụ Bản), tiếp đó tuyến đi theo tuyến 

mới trên cơ sở đƣờng giao thông nông thôn tới Quốc lộ 21B, tuyến dài khoảng 21Km. Quy 

hoạch đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng. Giai đoạn 2020-2030 nâng cấp tối thiểu 

đạt quy mô cấp I đồng bằng. 

- Đƣờng vành đai III: Tuyến hình thành trên cơ sở Quốc lộ 37B đoạn từ phà Cồn Nhất, 

huyện Giao Thủy đến ngã tƣ Đồng Đội và đƣờng Tỉnh 486B. Quy hoạch toàn tuyến đến năm 

2030 tối thiểu đạt quy mô cấp II đồng bằng. 

10. Trục cảnh quan đặc thù: 

+ Trục Đông Bắc- Tây Nam(theo QL10): TP. Nam Định- Phủ Dày- Cao Bồ kết hợp 

cảng sông Đáy; định hƣớng là trục phát triển du lịch, kinh tế, bảo tồn & phát huy các giá trị văn 

hóa- lịch sử của Nam Định. Dự kiến trục sẽ có quy mô mặt cắt từ 4-6 làn xe với 2 phần đƣờng 2 

bên và giải phân cách là hành lang kiến trúc - cảnh quan của trục đƣờng nằm ở chính giữa. 

+ Trục TP. Nam Định- Xuân Hồng: nối Tp. Nam Định với 5 thị trấn( Tt. Cát Thành, Tt. 

Xuân Ninh, Tt. Ngô Đồng, Đt. Đại Đồng); là hành lang cảnh quan, môi trƣờng, kỹ thuật với hệ 

sinh thái gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh công nghệ cao. Định hƣớng quy hoạch 

từ 4-6 làn xe với dải cây xanh 2 bên đƣờng rộng từ 30-50m mỗi bên.  

Bảng 4.10: Tổng hợp quy hoạch các tuyến đường cao tốc, quốc lộ trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

ST

T 
Tên Đƣờng Điểm Đầu Điểm Cuối 

Chiều 

Dài  

Quy hoạch  

Đến 

2030 

Đến 

2050 

I Cao tốc           

1 Cao tốc Bắc-Nam Xã Yên Trung Cầu Trại Mễ 20.4 6 làn   

2 Phủ Lý - Nam Định 
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Thành phố Nam Định 25.0 4 làn   

Thành phố Nam Định Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh 25.0   4 làn 

3 Ninh Bình - HP -QN Thành phố Ninh Bình Giao Quốc lộ 18, Tỉnh Quảng Ninh 30.0 6 làn   

II Quốc lộ           

1 QL10 Cầu Tân Đệ  Cầu Non Nƣớc 35.8 > 4 làn > 4 làn 

2 QL21 Cầu Họ   Thịnh Long 76.5 > 4 làn > 4 làn 
3 QL21B Ranh giới Tỉnh Hà Nam  Phà Quang Thiện 61.2 > 4 làn > 4 làn 
4 QL37B Phà Cồn Nhất   Cầu Vĩnh Tứ 64.7 > 4 làn > 4 làn 
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5 QL38B Trạm bơm Hữu Nghị   Cầu Bến Mới 25.2 > 4 làn > 4 làn 
6 QL37C giao QL37B Km90+350/QL37B) Ranh giới  Ninh Bình - Âu Cổ Đam 21.1 > 4 làn > 4 làn 
7 Đƣờng bộ ven biển Đê hữu Sông Hồng Bờ Tả Sông Đáy 65.6 > 4 làn > 4 làn 

Tổng     450.4    

c). Hệ thống đường Tỉnh (ĐT): Quy hoạch các tuyến đƣờng Tỉnh đến năm 2030, gồm 13 

tuyến (bao gồm cả tuyến trùng đƣờng vành đai). Tập trung đầu tƣ nâng cấp các tuyến đƣờng Tỉnh, 

gồm với quy mô tối thiểu đạt tiêu chuẩn từ đƣờng cấp III đồng bằng trở lên, các đoạn qua trung 

tâm xã, thị trấn đƣợc mở rộng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Các tuyến đƣờng Tỉnh 

còn lại tập trung duy tu, sửa chữa và bảo trì, đảm bảo giao thông đƣợc thông suốt, êm thuận. 

1. Đƣờng Tỉnh 485, Phố Cháy - Yên Thọ, Phố Cháy - Bến Mới: 16,5Km, Quy hoạch 

đến năm 2030 đạt cấp II đồng bằng. Khi hoàn thành xây dựng cầu Bến Mới và đoạn Phố Cháy 

- Phủ Cầu đƣợc cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển thành Quốc lộ 37C thì chuyển đoạn 

Phố Cháy - Bến Mới về Quốc lộ 38B và đoạn còn lại Phủ Cầu - Yên Thọ bàn giao về địa 

phƣơng quản lý. 

2. Đƣờng Tỉnh 485B (Đƣờng vành đai II): QH đến năm 2030 đạt > cấp II đồng bằng. 

3. Đƣờng Tỉnh 486B (Quốc lộ 37B đến Quốc lộ 21B) : Tổng chiều dài 19,2Km. Quy 

hoạch đến năm 2030 đạt >cấp II đồng bằng. 

4. Đƣờng Tỉnh 487 (Sông Ninh Cơ - QL37B): Tổng chiều dài 22,3Km. Quy hoạch đến 

năm 2030 đạt > cấp II đồng bằng. 

5. Đƣờng Tỉnh 487B (Cầu Khâm - Đê tả Đào): Tổng chiều dài 14,5Km. Điểm đầu tại 

cầu Khâm Quốc lộ 21, theo đê Quy Phú, đƣờng Trắng huyện Nam Trực, cắt qua đƣờng Tỉnh 

490C và kết thúc tại đê tả Đào, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hƣng. Quy hoạch đến năm 2030 

đạt >cấp II đồng bằng. 

6. Đƣờng Tỉnh 488 (Cầu Tiền Lang - Đƣờng Tỉnh 489 Xuân Trƣờng): tổng chiều dài 

24,1Km. Điểm đầu tại cầu Tiền Lang, đê biển xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, theo đƣờng 

huyện Tiến Hải cắt đƣờng Tỉnh 489 tại dốc Hoành Nha, sau đó đi trùng đƣờng Tỉnh 489 đến 

dốc Ngô Đồng, tiếp tục đi theo đƣờng huyện 50 và kết thúc tại đƣờng Tỉnh 489, xã Xuân 

Hồng, huyện Xuân Trƣờng. Quy hoạch đến năm 2030 đạt >cấp II đồng bằng. 

7. Đƣờng Tỉnh 488B (Ngã ba Ngặt Kéo - ĐT 490C): Chiều dài 13,5Km, từ ngã ba 

Ngặt Kéo (Quốc lộ 21) đến giao với đƣờng Tỉnh 490C. Chiều dài tuyến khoảng 13,5 Km, 

trong đó nghiên cứu cải tuyến tránh thị trấn Cát Thành theo hƣớng tuyến mới từ khu vực cống 

Chéo xã Trực Thanh đến giao Quốc lộ 21 phía trƣớc Cụm công nghiệp Thị trấn Cổ Lễ. Quy 

hoạch đến năm 2030 đạt >cấp II đồng bằng. 

8. Đƣờng Tỉnh 488C: Chiều dài 40,4Km; từ cầu Chợ Quán (Quốc lộ 37B) qua phà 

Ninh Mỹ giao cắt với đƣờng Tỉnh 490C, sau đó đi chung với đƣờng Tỉnh 490C khoảng 1,1 

Km, tuyến tiếp tục đi theo đƣờng huyện Giây Nhất, đƣờng huyện Hồng Hải Đông và kết thúc 

tại đƣờng Tỉnh 490C, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hƣng. Quy hoạch đến năm 2020 hoàn 

chỉnh toàn tuyến đạt >cấp II đồng bằng, đến năm 2030 đạt cấp I đồng bằng. 

9. Đƣờng Tỉnh 489: chiều dài 42,02Km; từ Bến Phà Sa Cao đi ngã ba Xuân Bảng thị 

trấn Xuân Trƣờng đến Vƣờn Quốc Gia Xuân Thủy. Quy hoạch đến năm 2030 đạt >cấp II 
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đồng bằng, đoạn qua thị trấn Xuân Trƣờng và thị trấn Ngô Đông theo quy hoạch của thị trấn. 

10. Đƣờng Tỉnh 489B: chiều dài 10Km; từ Ngã tƣ Hải Vân (Quốc lộ 21) đi thị trấn 

Quất Lâm. Quy hoạch đến năm 2020 hoàn chỉnh toàn tuyến đạt cấp IV đồng bằng, đến năm 

2030 đạt > cấp II đồng bằng. 

11. Đƣờng Tỉnh 489C: Từ nút giao đầu cầu Lạc Quần đi hƣớng tuyến mới đến giao 

đƣờng Tỉnh 489 tại vị trí cống Đầm Sen, sau đó đi thẳng vƣợt qua sông Hồng sang Tỉnh Thái 

Bình bằng cầu Sa Cao. Quy hoạch đƣờng >cấp II đồng bằng. 

12. Đƣờng Tỉnh 490C: chiều dài 55,2Km; từ cầu Đò Quan thành phố Nam Định đến xã 

Nam Điền, huyện Nghĩa Hƣng. Quy hoạch đến năm 2030 toàn tuyến đạt >cấp II đồng bằng, 

riêng đoạn đi trùng với đƣờng Tỉnh 490B thì quy hoạch theo đƣờng Tỉnh 490B. 

13. Đƣờng Tỉnh 490B (Đƣờng trục phát triển nối vùng kinh tế biển Tỉnh Nam Định với 

đƣờng cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình): Chiều dài 46Km ; Từ nút giao Cao Bồ thuộc địa phận xã 

Yên Bằng, huyện Ý Yên, điểm cuối trạm đèn biển Lạch Giang, địa phận xã Nghĩa Phúc, 

huyện Nghĩa Hƣng. Quy hoạch đến năm 2030 toàn tuyến mặt đƣờng 06 làn xe cơ giới. 

14. Các tuyến đƣờng vành đai xanh của các đô thị, thành phố trong Tỉnh: tổng cộng có 7 

tuyến đƣờng vành đai xanh, cụ thể nhƣ sau: (1) Vành đai VĐ1: TP. Nam Định; (2) vành đai VĐ2: 

TT. Nghĩa Hƣng; vành đai VĐ3: TT. Ý Yên; (4) vành đai VĐ4: TT. Xuân Trƣờng; (5) vành đai 

VĐ5: TT. Giao Thủy; (6) Vành đai VĐ6: TT. Liễu Đề, (7) Vành đai VĐ7: TT. Cát Thành-Yên 

Định- Quất Lâm. Dự kiến, tuyến sẽ có quy mô > 4 làn xe với dải cây xanh 2 bên. Chi tiết phạm vi 

khu vực đặt tuyến thể hiện trên bản vẽ định hƣớng phát triển giao thông vận tải Tỉnh. 

Bảng 4.11: Bảng tổng hợp phương án phát triển các tuyến giao thông đường Tỉnh (ĐT) 

STT Tên Đƣờng Điểm Đầu Điểm Cuối 
Chiều 

Dài 

Quy hoạch 

Đến 2030 Đến 2050 

1 ĐT.485 
Phố Cháy Yên Thọ 

16.5 
≥4 làn ≥4 làn 

Phố Cháy  Bến Mới ≥4 làn ≥4 làn 
2 ĐT.485B Đê Quy Phú (QL21 cũ)  QL 21B 8.0 ≥4 làn ≥4 làn 
3 ĐT.486B QL 37B  QL 21B 19.2 ≥4 làn ≥4 làn 
4 ĐT.487 Sông Ninh Cơ  QL37B 22.3 ≥4 làn ≥4 làn 
5 ĐT.487B cầu Khâm Quốc lộ 21 đê tả Đà xã Nghĩa Đồng 14.5 ≥4 làn ≥4 làn 
6 ĐT.488 cầu Tiền Lang  xã Giao Hải ĐT 489, xã Xuân Hồng 24.1 ≥4 làn ≥4 làn 
7 ĐT.488B ngã ba Ngặt Kéo (QL 21)  giao với ĐT 490C 13.5 ≥4 làn ≥4 làn 
8 ĐT.488C cầu Chợ Quán (QL 37B)  ĐT 490C TT Rạng Đông 40.4 ≥4 làn ≥4 làn 
9 ĐT.489 Bến Phà Sa Cao  Vƣờn Quốc Gia Xuân Thủy 42.0 ≥4 làn ≥4 làn 
10 ĐT.489B Ngã tƣ Hải Vân (QL 21)  thị trấn Quất Lâm 10 ≥4 làn ≥4 làn 
11 ĐT.489C cầu Lạc Quần  Ranh giới với Tỉnh Thái Bình 13.2 ≥4 làn ≥4 làn 
12 ĐT.490C cầu Đò Quan TP Nam Định  xã Nam Điền- Nghĩa Hƣng 55.2 ≥4 làn ≥4 làn 
13 ĐT.490B Nút Cao Bồ xã Yên Bằng Đèn biển Lạch Giang Nghĩa Phúc 46 ≥4 làn ≥4 làn 
1 VĐ1 Tp.Nam Định 76 ≥4 làn ≥4 làn 

2 VĐ2 TT. Nghĩa Hƣng 33.4 ≥4 làn ≥4 làn 

3 VĐ3 TT. Ý Yên 39 ≥4 làn ≥4 làn 

4 VĐ4 TT. Xuân Trƣờng 49.31 ≥4 làn ≥4 làn 

5 VĐ5 TT. Giao Thủy 25.1 ≥4 làn ≥4 làn 

6 VĐ6 TT.Liễu Đề 37 ≥4 làn ≥4 làn 

7 VĐ7 TT Yên định-TT Cát Thành- TT Quất Lâm 34.8 ≥4 làn ≥4 làn 

Tổng   619.5     
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d). Hệ thống đường Huyện (ĐT): (Xin trình bày trong phương án xây dựng vùng huyện) 

e). Quy hoạch Bến, Bãi đỗ xe, Trạm dừng nghỉ trên quốc lộ: 

(1). Bến xe khách: Quy hoạch chuyển bến xe khách phía Bắc tại vị trí cầu vƣợt Lộc 

Hòa-Quốc lộ 10 sang TT Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc (tiếp giáp Trạm thu phí Mỹ Lộc), đạt loại I. 

Bên cũ chuyển thành bến xe buýt, taxi. 

 (2). Bãi đỗ xe: Quy hoạch các bãi đỗ xe đạt từ 5-7% diện tích đất quy hoạch thành phố 

phân bố đều ở các trung tâm, các cửa ngõ ra vào Thành phố quy hoạch 1-2 bãi đỗ xe tĩnh, 1 

phƣờng tối thiểu có 1 bãi đỗ xe. 

 (3). Hệ thống các trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ: Duy trì trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 

10 đã có quy hoạch (Trạm dừng nghỉ đƣờng bộ Nam Sơn Km111+250 Quốc lộ 10, diện tích 

5.000m2 đã đƣợc Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam công bố năm 2012). Quy hoạch bổ sung 01 

trạm dừng nghỉ trên tuyến đƣờng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

2.6.1.3.b. Phát triển giao thông đường thủy nội địa: 

1. Quy hoạch luồng tuyến đƣờng thủy nội địa do Trung ƣơng quản lý: Chuyển tuyến 

sông Vọp từ sông Hồng (Km6+500) đến cảng cá Giao Hải (tiếp giáp biển Đông), chiều dài 15 

Km về Trung ƣơng quản lý. Đề xuất đƣa vào tuyến đƣờng thủy nội địa quốc gia và xây dựng 

cảng hành khách phục vụ du lịch sinh thái khu vực Vƣờn quốc gia Xuân Thủy. 

2. Quy hoạch luồng tuyến đƣờng thủy nội địa do địa phƣơng quản lý: Chuyển kênh 

Quần Liêu chiều dài 3,5 Km từ sông Trung ƣơng quản lý về địa phƣơng quản lý, duy trì cấp II 

sau khi công trình kênh nối sông Đáy - sông Ninh Cơ (kênh đào Nghĩa Sơn) thuộc dự án WB6 

hoàn thành đƣa vào khai thác sử dụng. 

3. Cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa: (1). Bổ sung 02 bến khách ngang sông: Bến 

Nam Điền tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hƣng và bến Cồn Nhì xã Hồng Thuận, huyện Giao 

Thủy. (2) Bỏ tên các chủ bến trong Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

đƣờng thủy nội địa Tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. (3) Bổ sung 05 

bến thủy nội địa: Xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hƣng (khoảng Km7+800 bờ phải sông Ninh 

Cơ), xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy (Km20+789 - Km21+100 bờ hữu sông Hồng), Xã 

Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hƣng ( Km15-Km16 bờ hữu sông Ninh Cơ), Xã Nghĩa Phong, 

huyện Nghĩa Hƣng (khoảng Km16-Km17 bờ hữu sông Ninh Cơ), Xã Nghĩa Châu, huyện 

Nghĩa Hƣng (khoảng Km46 bờ tả sông Đáy). (4) Điều chỉnh bỏ ra ngoài quy hoạch 02 vị trí 

bến thủy nội địa kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hƣng: Bến 

Trịnh Duy Lùng (Km15+500-Km15+600) và bến Nguyễn Đình Hạnh (Km15+200-

Km15+130) bờ hữu sông Ninh Cơ. 

2.6.1.3.c. Phát triển giao thông đường sắt: 

Quy hoạch giao thông đƣờng sắt qua địa bàn Tỉnh Nam Định tuân thủ theo Quy hoạch 

phát triển giao thông vận tải đƣờng sắt Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Theo đó:  

1. Tuyến đƣờng sắt Bắc Nam hiện hữu: Nâng cấp, từng bƣớc hiện đại hóa đạt tốc độ chạy 

tàu bình quân từ 80km/h đến 90km/h đối với tàu khách và 50km/h đến 60km/h đối với tàu hàng. 

2.  Tuyến đƣờng sắt cao tốc Bắc - Nam: Xây dựng mới tuyến đƣờng sắt tốc độ cao trục 
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Bắc Nam trƣớc mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dƣới 200 km/h, đƣờng đôi khổ 

1.435mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 kilômét/giờ 

trong tƣơng lai, trong đó đoạn tuyến đi qua Tỉnh Nam Định dài khoảng 36 Km. 

3. Nghiên cứu xây dựng tuyến đƣờng sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - 

Quảng Ninh với tổng chiều dài tuyến 120 Km. Quy mô đƣờng đơn, khổ 1435mm 

4. Tuyến đƣờng sắt thành phố Nam Định - Thịnh Long và khu kinh tế Ninh Cơ kết nối với 

cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp; tuyến  dài 50 Km, quy mô đƣờng đơn, khổ 1000mm. 

2.6.1.3.d. Phương án phát triển cảng biển: 

a). Quy hoạch cảng biển: 

1. Tuân thủ Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030; Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông 

vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030. Theo đó cảng biển Hải Thịnh (Nam Định) đƣợc xác định là 

cảng tổng hợp địa phƣơng (Loại II) gồm khu bến Hải Thịnh và bến cảng chuyên dụng cho 

Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1. Năng lực hàng hóa thông qua dự kiến vào năm 2030 đạt 

khoảng 6,25 triệu tấn/năm. 

2. Khu bến Hải Thịnh: Bao gồm các bến cảng trên sông Ninh Cơ (Hải Thịnh, Thịnh 

Long) khai thác với cỡ tàu từ 1.000 đến 3.000 tấn; nghiên cứu xây dựng bến cảng chuyên dùng 

phục vụ các cơ sở công nghiệp, dịch vụ. Năng lực thông qua năm 2020 dự kiến đạt khoảng. 

3. Bến cảng chuyên dụng cho Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1: Là cảng chuyên dụng 

của nhà máy cho tàu từ 1.000 đến 2.000 tấn. Năng lực thông qua (chủ yếu là hàng than) đến 

2030 đạt 5,0 triệu tấn/năm. 

b). Quy hoạch cảng nội địa (ICD): 

1. Theo Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hƣớng 

đến năm 2030, trong đó Nam Định là một trong các Tỉnh có quy hoạch cảng Cạn tại Khu vực 

kinh tế ven biển gồm các Tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, phía Tây Hà Nội 

và Hòa Bình. 

2. Vị trí quy hoạch: Khu vực bãi Thanh Hƣơng, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hƣng đã 

đƣợc Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ tại Quyết định số 

1922/QĐ-UBND ngày 29/9/2015  

2.6.1.3.e. Cảng hàng không: Đề xuất xây dựng cảng hàng không trong tƣơng lai tại 

KKT Ninh Cơ ( khuyến khích sử dụng đất lấn biển) đảm bảo khả thi về mặt xây dựng và kết 

nối tốt với hệ thống đƣờng bộ, đƣờng sắt và cảng thủy nội địa. 

2.6.1.3.f. Phương án phát triển vận tải: 

a). Mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định: Nhìn chung mạng lƣới vận tải hành 

khách cố định giai đoạn từ nay đến năm 2030 định hƣớng đến năm 2050, về cơ bản, tiếp tục 

khai thác, nâng cao chất lƣợng phục vụ trên các tuyến hiện có. Xem xét, điều chỉnh giờ xe xuất 

bến, hành trình chạy xe, tăng tần suất hoạt động trên một số tuyến để phù hợp với yêu cầu quản 

lý; hiệu chỉnh đầu tƣ phƣơng tiện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng và thu hút lƣợng hành khách 
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cao hơn; tiến hành đánh giá và điều chỉnh những bất hợp lý nếu có của mạng lƣới tuyến 

VTHK cố định nội Tỉnh, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lƣợng dịch vụ các tuyến đang hoạt 

động. Mặt khác, trên cơ sở các tuyến đƣờng, các khu dân cƣ, khu công nghiệp, bến xe đã đƣợc 

quy hoạch xây dựng đi vào khai thác hoạt động, lấy đó làm cơ sở cho việc phát triển các tuyến 

mới trong giai đoạn này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của ngƣời dân. Trên cơ sở phát triển các 

khu đô thị và công nghiệp theo định hƣớng, kết hợp với số liệu dự báo về nhu cầu đi lại, việc 

điều chỉnh tăng tần suất, bổ sung thêm các tuyến vận tải hành khách cố định giai đoạn này là 

cần thiết, đồng thời kết nối các tuyến đƣờng mới với các trung tâm kinh tế - kỹ thuật- đô thị của 

Tỉnh: 

1. Tiếp tục điều chỉnh tăng tần suất chạy xe của các tuyến hiện có sao cho phù hợp 

nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đối với các tuyến có lƣu lƣợng 

hành khách đi lại lớn tăng tần suất từ 08 đến 10 chuyến xe/ngày và các tuyến có lƣu lƣợng 

hành khách đi lại thấp hơn tăng tần suất từ 03 đến 05 chuyến xe/ngày. 

2. Phát triển mở mới các tuyến vận tải hành khách cố định: (1) Đối với tuyến vận tải 

hành khách cố định nội Tỉnh, duy trì và mở mới các tuyến kế nối thành phố và các huyện trên 

địa bản Tỉnh. (2) Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên Tỉnh: Trên cơ sở các bến xe 

đƣợc công bố đƣa vào khai thác đảm bảo quy chuẩn quy định, thiết lập mở mới các tuyến từ 

các bến xe khách trên địa bàn Tỉnh Nam Định đi các bến xe khách các Tỉnh, thành phố khác, 

nhằm kết nối Tỉnh Nam Định với trung tâm các Tỉnh, vùng miền kinh tế trong cả nƣớc và dần 

dần thay thế các phƣơng tiện cũ bằng các phƣơng tiện vận tải chất lƣợng cao với nhiều dịch vụ 

phục vụ hành khách trên hành trình. 

b). Mạng lưới tuyến Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: (1) Tiếp tục mở các 

tuyến xe buýt phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh, huyện, thành phố và các 

ngành. Đảm bảo kết nối những khu đô thị, công nghiệp, du lịch, trƣờng học và các tuyến 

đƣờng mới tới các điểm dân cƣ trên địa bàn Tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của ngƣời dân. (2) 

Củng cố và nâng cao chất lƣợng dịch vụ các tuyến xe buýt đang hoạt động, tăng tần suất và 

điều chỉnh các tuyến theo sự phát triển đô thị nhằm tăng khả năng thu hút hành khách. Hoàn 

thiện công tác tổ chức phục vụ trên các tuyến. Tổ chức các tuyến khép kín trong nội thành hình 

thành theo sự phát triển của các khu chức năng: Đô thị, Công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại, du 

lịch, di tích lịch sử văn hóa, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao… 

2.6.2. Phương án phát triển mạng lưới cấp nước: 

2.6.2.1. Quan điểm & Mục tiêu 

1. Cung cấp nƣớc sạch cần phải đáp ứng đủ cả về số lƣợng và chất lƣợng cho nhu cầu 

nƣớc sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng của nhân dân trong vùng. Chú trọng xây dựng hệ 

thống cấp nƣớc cho các đô thị, đồng thời quan tâm phát triển cấp nƣớc cho các khu CN,NN, DL. 

2. Tuỳ theo tình hình nguồn nƣớc từng địa phƣơng, điều kiện kinh tế để có phƣơng án sử 

dụng nguồn nƣớc ngầm, nguồn nƣớc mặt hợp lý. Coi trọng việc bảo vệ khai thác nguồn nƣớc. 

Ngoài các công trình cấp nƣớc (tiếp nguồn) đã có cần xây dựng thêm các công trình hồ chứa 

nƣớc, các công trình đập tràn để tận dụng giữ nƣớc điều tiết nƣớc đảm bảo nguồn nƣớc cấp cho 

nhu cầu phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch. 

3. Khai thác và sử dụng nguồn nƣớc sông một cách hợp lý, cần giữ lại một lƣợng nƣớc tối 

thiểu để duy trì dòng sông, bảo vệ sinh thái, phát huy hiệu quả các công trình cấp nƣớc hiện 



 
 

 

 

466 

có đồng thời mở rộng, đầu tƣ xây dựng mới các công trình cấp nƣớc. Song song với đầu tƣ xây 

dựng, mở rộng hệ thống cấp nƣớc, chú trọng công tác duy tu, bảo dƣỡng các công trình cấp nƣớc 

hiện có, bên cạnh đó cần có biện pháp quản lý tài nguyên nƣớc một cách khoa học bền vững mới 

tránh đƣợc sự thiếu hụt nguồn nƣớc cho sinh hoạt, kinh tế, sản xuất. 

3. Trong một khu vực có nhiều đô thị việc giải quyết cấp nƣớc có liên quan đến nhau sẽ 

dùng giải pháp cấp nƣớc liên vùng. Ƣu tiên khai thác nguồn nƣớc mặt, hạn chế sử dụng nguồn 

nƣớc ngầm. 

4. Tranh thủ thu hút các nguồn vốn ODA, NGO; kết hợp nhà nƣớc và nhân dân cùng 

làm, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc, nhà máy nƣớc, 

trạm cấp nƣớc và thu tiền sử dụng nƣớc của hộ gia đình. 

5. Dự kiến đến năm 2030 đảm bảo 100% dân đô thị đƣợc dùng nƣớc sạch với tiêu chuẩn 

bình quân 100 - 150 lít/ngƣời.ngày; trên 90% dân số ngoại thị, nông thôn đƣợc dùng nƣớc hợp 

vệ sinh. Tầm nhìn năm 2050 đảm bảo 100% dân đô thị đƣợc dùng nƣớc vệ sinh với tiêu chuẩn 

bình quân 120 - 200 lít/ngƣời.ngày; trên 95% dân số ngoại thị đƣợc dùng nƣớc hợp vệ sinh. 

2.6.2.2. Phương án quy hoạch mạng lưới cấp, thoát nước: 

 a). Nhu cầu sử dụng nước: Nhu cầu sử dụng nƣớc đƣợc tuân thủ theo tiêu chuẩn cấp 

nƣớc đƣợc lấy phù hợp cho từng loại đô thị theo QCVN 01:2021/BXD cùng với định hƣớng 

phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Nhu cầu 

sử dụng nƣớc sạch dùng cho sinh hoạt phải đảm bảo: Tỷ lệ dân số khu vực nội thị đƣợc cấp 

nƣớc là 100% trong giai đoạn dài hạn của quy hoạch; Chỉ tiêu cấp nƣớc sạch dùng cho sinh hoạt 

của khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhƣng tối thiểu là 80 lít/ngƣời/ngày đêm; 

Hƣớng tới mục tiêu sử dụng nƣớc an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiêu chuẩn dùng nƣớc dự báo 

theo chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cƣ của Tỉnh Nam Định 

đƣợc thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 4.12: Tiêu chuẩn dùng nước 

TT Phân loại 

Giai đoạn 2021 - 2030 Tầm nhìn 2050 

Tỷ lệ  

cấp nƣớc 
Tiêu chuẩn  

Tỷ lệ          

cấp nƣớc 
Tiêu chuẩn  

1 Đô thị loại I 100%  dân số 180 (lít/ngƣời.ngđ) 100% dân số 200 (lít/ngƣời.ngđ) 

2 Đô thị loại II 100% dân số 150 (lít/ngƣời.ngđ) 100% dân số 180 (lít/ngƣời.ngđ) 

3 Đô thị loại III, IV, V 100% dân số 120 (lít/ngƣời.ngđ) 100% dân số 150 (lít/ngƣời.ngđ) 

4 Nông thôn 90% dân số 100 (lít/ngƣời.ngđ) 95% dân số 120 (lít/ngƣời.ngđ) 

5 Công nghiệp 70% diện tích 20-30m3/ha-ng.đ 70% diện tích 20-60m3/ha-ng.d 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho các hoạt động khác nhƣ: (1) Nƣớc sạch dùng các công trình 

công cộng, dịch vụ; (2) Nƣớc cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp; (3) Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng; (4) Nƣớc cho các khu công nghiệp; (5) Nƣớc thất thoát, rò rỉ và (6) Nƣớc cho bản thân 

nhà máy nƣớc đƣợc tổng hợp ở bảng dƣới đây. 

Bảng 4.13: Yêu cầu cấp nước cho khu vực nghiên cứu 

TT  Nhu cầu sử dụng Giai đoạn 2021 - 2030 Tầm nhìn 2050 

1 Nƣớc sinh hoạt Tiêu chuẩn bảng 1.4 Tiêu chuẩn bảng 1.4 

2 Nƣớc công cộng 10% 10% 

3 Sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp 10%  10%  

4 Nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng 10% 10% 
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5 Nƣớc công nghiệp 30 m
3
/ha (60%) 50 m

3
/ha (70%) 

6 Nƣớc dự phòng dò rỉ 10% 15% 

7 Nƣớc bản thân nhà máy 5% 5% 

Bảng 4.14: Số liệu đầu vào tính toán 

TT  Đơn vị hành chính 

Dân số đô thị (ngƣời) Dân số nông thôn (ngƣời) Diện tích công nghiệp (ha) 

Giai đoạn 

2021 - 2030 

Tầm nhìn 

2050 

Giai đoạn 

2021 - 2030 

Tầm nhìn 

2050 

Giai đoạn 

2021 - 2030 

Tầm nhìn 

2050 

1 TP Nam Định 385.000 766.000 65.000 34.000 456,4 456,4 

2 Huyện Hải Hậu 73.000 192.800 221.000 127.200 466,0 531,5 

3 Huyện Nghĩa Hƣng 84.000 222.000 114.000 13.000 783,4 3.643,4 

4 Huyện Giao Thủy 43.500 115.500 143.500 95.200 1.118,3 2.011,3 

5 Huyện Trực Ninh 49.500 131.800 143.150 82.680 127,7 291,0 

6 Huyện Xuân Trƣờng 53.500 127.300 114.500 67.700 280,2 521,0 

7 Huyện Ý Yên 66.000 175.500 191.720 114.500 754,0 1.424,0 

8 Huyện Vụ Bản 28.000 74.500 118.480 90.590 533,5 541,8 

9 Huyện Nam Trực 25.000 56.600 179.421 173.264 125,0 125,0 

Bảng 4.15: Ước tính lượng cấp nước đô thị Tỉnh Nam Định  2021 – 2030, 2050 

TT Tên đô thị Giai đoạn 2021 – 2030 (m3/ngđ)   Tầm nhìn 2050 (m3/ngđ)   

1 Thành phố Nam Định 103.950 229.821 

2 Thị trấn Thịnh Long  6.840 22.686 

3 Thị trấn Yên Định  4.500 14.925 

4 Thị trấn Cồn 1.800 5.970 

5 Thị trấn Rạng Đông  6.840 22.686 

6 Thị trấn Quỹ Nhất  3.600 11.940 

7 Nghĩa Minh  1.080 3.582 

8 Thị trấn Liễu Đề  3.600 11.940 

9 Thị trấn Quất Lâm  4.500 14.925 

10 Thị trấn Ngô Đồng  1.710 5.671 

11 Đại Đồng  1.620 5.373 

12 Thị trấn Cổ Lễ  3.600 11.940 

13 Thị trấn Cát Thành  3.420 11.343 

14 Thị trấn Ninh Cƣờng  1.890 6.268 

15 Thị trấn Xuân Trƣờng  3.600 11.940 

16 Xuân Ninh  3.150 8.628 

17 Xuân Hồng  2.880 7.888 

18 Thị trấn Lâm 3.600 11.940 

19 Đô thị mới khu vực 4 xã 7.560 25.074 

20 Bo Yên Chính 720 2.388 

21 Thị trấn Gôi 3.600 11.940 

22 Trung Thành 1.440 4.776 

23 Thị trấn Nam Giang 4.500 12.325 

 Tổng 180.000 476.000 
Nguồn: Số liệu tính toán 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc đô thị Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 180.000 

m3/ngđ; thời kỳ 2050 khoảng 476.000 m3/ngđ. 
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Bảng 4.16: Ước tính toán nhu cầu dùng nước công nghiệp sử dụng hệ thống cấp nước đô thị 

TT Đô thị 
Nhu cầu dùng nƣớc CN giai 

đoạn 2021 - 2030 (m
3
/ngđ) 

Nhu cầu dùng nƣớc CN 

 tầm nhìn 2050 (m
3
/ngđ) 

1 Thành phố Nam Định 8.216 15.976 

2 Huyện Hải Hậu 8.388 18.603 

3 Huyện Nghĩa Hƣng 14.101 127.518 

4 Huyện Giao Thủy 20.129 70.395 

5 Huyện Trực Ninh 2.298 10.185 

6 Huyện Xuân Trƣờng 5.044 18.235 

7 Huyện Ý Yên 13.572 49.840 

8 Huyện Vụ Bản 9.603 18.964 

9 Huyện Nam Trực 2.249 4.375 

 Tổng 84.000 335.000 
Nguồn: Số liệu tính toán 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc công nghiệp Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 

84.000 m3/ngđ; thời kỳ 2050 khoảng 335.000 m3/ngđ. 

Bảng 4.17:Ước tính lượng cấp nước nông thôn Tỉnh Nam Định  2021 – 2030, 2050 

TT Tên đô thị Giai đoạn 2021 – 2030 (m3/ngđ)   Tầm nhìn 2050 (m3/ngđ)   
1 Thành phố Nam Định 8.483 5.620 

2 Huyện Hải Hậu 28.841 21.026 

3 Huyện Nghĩa Hƣng 14.877 2.149 

4 Huyện Giao Thủy 18.727 15.737 

5 Huyện Trực Ninh 18.681 13.667 

6 Huyện Xuân Trƣờng 14.942 11.191 

7 Huyện Ý Yên 25.019 18.927 

8 Huyện Vụ Bản 15.462 14.975 

9 Huyện Nam Trực 23.414 28.641 

 Tổng 169.000 132.000 
Nguồn: Số liệu tính toán 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc sinh hoạt nông thôn và khu vực ngoại thị của thành phố Nam 

Định Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 169.000 m3/ngđ; thời kỳ 2050 khoảng 

132.000 m3/ngđ. 

Bảng 4.18: Ước tính lượng cấp nước toàn Tỉnh Nam Định  2021 – 2030, 2050 

TT Tên đô thị Giai đoạn 2021 – 2030 (m3/ngđ)   Tầm nhìn 2050 (m3/ngđ)   
1 Thành phố Nam Định 120.649 251.416 

2 Huyện Hải Hậu 50.369 83.209 

3 Huyện Nghĩa Hƣng 44.098 179.815 

4 Huyện Giao Thủy 46.686 112.101 

5 Huyện Trực Ninh 29.889 53.403 

6 Huyện Xuân Trƣờng 29.616 57.881 

7 Huyện Ý Yên 50.471 108.168 

8 Huyện Vụ Bản 30.105 50.654 

9 Huyện Nam Trực 30.164 45.341 

 Tổng 432.000 942.000 

 Nguồn: Số liệu tính toán 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 433.000 



 
 

 

 

469 

m3/ngđ; thời kỳ 2050 khoảng 942.000 m3/ngđ. 

b). Phương án sử dụng nguồn nước: 

  1. Nƣớc mặt: Nguồn nƣớc của Tỉnh rất rồi rào, tổng lƣợng dòng chảy năm trung bình 

nhiều năm của Tỉnh Nam Định khoảng 62 tỷ m3/năm, trong đó lƣu vực sông Hồng có tiềm 

năng nguồn nƣớc lớn nhất 55 tỷ m3 chiếm 89% tổng lƣợng nƣớc; Lƣu vực sông Đáy 7 tỷ 

m3/năm chiếm 11% tổng lƣợng nƣớc.  

  2. Nƣớc ngầm:  Tài nguyên nƣớc dƣới đất (NDĐ) Tỉnh Nam Định đã đƣợc nghiên cứu, 

đánh giá từ những năm 1970. Các báo cáo đƣợc thực hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau nên 

không đồng bộ và còn hạn chế về thông tin, số liệu, dữ liệu. Việc tính toán, đánh giá trữ lƣợng 

NDĐ trên địa bàn Tỉnh Nam Định mới đƣợc thực hiện đối với 2 tầng chứa nƣớc gồm tầng 

Holocen và Pleistocen với trữ lƣợng tiềm năng khoảng 2.000.000 m3/ngày.  

3. Nhận xét: (1) Nguồn nƣớc ngầm đã đƣợc đánh giá với trữ lƣợng nƣớc ngầm phân bố 

không đều, mực nƣớc thấp nên việc khai thác nƣớc ngầm cần phải khảo sát đánh giá cụ thể khi 

xây dựng nhà máy nƣớc. (2) Tổng trữ lƣợng nƣớc mặt khá dồi dào nhƣng có đặc điểm lƣợng 

nƣớc chênh lệch giữa mùa mƣa và mùa khô lớn, lƣợng nƣớc vào mùa mƣa lớn, mùa khô thì 

khan hiếm nƣớc, cần có các biện pháp thuỷ lợi thích hợp nhƣ: cần phải xây dựng các hồ chứa để 

trữ nƣớc để cấp nƣớc cho thuỷ lợi kết hợp với việc cấp nƣớc cho sinh hoạt.  

c). Giải pháp phát triển hạ tầng cấp nước cụ thể trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

1. Cấp nƣớc đô thị: Trên cơ sở cấp nƣớc hiện có, cải tạo mở rộng, nâng công suất các nhà 

máy nƣớc theo nhu cầu tính toán cấp nƣớc đến năm 2030 và năm 2050 với tiêu chuẩn cấp nƣớc 

từ 120-200l/ng.ngđ; Tỷ lệ cấp nƣớc của các thành phố, thị xã, thị trấn đến năm 2030 đạt 90-

100% và đến năm 2050 đạt 95-100%; Giải pháp cấp nƣớc: (1) Mở rộng, nâng cấp các nhà máy 

nƣớc hiện có. Xây dựng các nhà máy nƣớc mới cho các thị xã, thị trấn có nhà máy nƣớc hoạt 

động không hiệu quả, không đảm bảo công suất và chất lƣợng nƣớc. (2) Trên cơ sở bảng tính 

toán nhu cầu dùng nƣớc đến năm 2030 và năm 2050, xây dựng các nhà máy nƣớc tại các đô thị 

xây dựng mới và đô thị chƣa có nhà máy nƣớc tập trung. (3) Cần đầu tƣ đồng bộ các nhà máy 

nƣớc với hệ thống đƣờng ống cấp nƣớc để sau khi xây dựng phát huy đƣợc hiệu quả cấp nƣớc. 

(4) Vị trí, diện tích và công suất nhà máy nƣớc sẽ đƣợc xác định cụ thể trong các đồ án quy 

hoạch chung xây dựng các đô thị. (5) Đối với đô thị khó khăn về nguồn nƣớc có thể cấp nƣớc 

liên đô thị đƣa nƣớc từ khu vực có nguồn nƣớc dồi dào chuyển đến khu vực có khó khăn về 

nguồn trên cơ sở điều kiện kinh tế kỹ thuật cho phép. 

2. Cấp nƣớc Nông thôn ngoại thị: Tiêu chuẩn cấp nƣớc 100-180l/ng.nđ, đạt tỷ lệ cấp 

nƣớc sạch 90- 95% dân số. Tại những nơi dân cƣ tập trung sẽ xây dựng mô hình cấp nƣớc tập 

trung nguồn từ nƣớc ngầm, nƣớc mặt từ sông, hồ nƣớc đƣợc xử lý qua bể lắng lọc sau đó dẫn 

đến các điểm phân phối nƣớc hoặc các hộ tiêu thụ nƣớc. Cải tạo, nâng cấp các công trình cấp 

nƣớc hiện có. 

3. Giải pháp cấp nƣớc nông thôn các Huyện: Xây dựng mới các hệ thống cấp nƣớc gồm 

công trình xử lý và mạng lƣới đƣờng ống tại các xã chƣa đƣợc đầu tƣ hệ thống cấp nƣớc; kết 

hợp với một số công trình đƣợc đầu tƣ từ trƣớc để tạo thành cụm công trình, có tác dụng điều 

hòa, bổ trợ cho nhau. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cấp nƣớc hiện có nhằm tăng tỷ lệ số hộ dân 

tại nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc sạch. Tuỳ theo đặc điểm, vị trí các nguồn nƣớc mặt hoặc nƣớc 

ngầm mà dùng hình thức hệ thống xử lý nƣớc cho phù hợp. Có các chính sách hỗ trợ các đối 
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tƣợng các hộ nghèo đặc biệt là đầu tƣ xây dựng công trình cấp nƣớc và vệ sinh môi trƣờng nông 

thôn nhằm nâng cao chất lƣợng sống của ngƣời dân. 

4. Giải pháp cấp nƣớc công nghiệp: Cần phải đầu tƣ xây dựng hệ thống cấp nƣớc cho các 

khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế. Các khu công nghiệp nằm độc lập, không thuộc hoặc 

gần đô thị nào, tuỳ theo nguồn nƣớc từng khu vực để có những lựa chọn phù hợp. 

d). Bảo vệ nguồn nước và sử dụng hợp lý nguồn nước: 

Tiến hành điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với 

các nguồn nƣớc nội Tỉnh trên địa bàn Tỉnh Nam Định theo kế hoạch đã đƣợc Ủy ban nhân dân 

Tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2016. 

1. Nguồn nƣớc mặt: Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nƣớc 

hiện có. Đồng thời, thực hiện xây dựng mạng quan trắc tài nguyên nƣớc trên địa bàn với thứ tự 

ƣu tiên quan trắc các nguồn nƣớc cấp cho sinh hoạt, cho sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp, 

khu chế xuất; giám sát hoạt động xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc từ các khu đô thị, khu công 

nghiệp, khu chế xuất… theo quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tƣớng.  

2. Nguồn nƣớc ngầm: Vấn đề bảo vệ tài nguyên nƣớc dƣới đất cần đƣợc các ngành, các 

cấp quan tâm và thực hiện  một số biện pháp sau: (1) Hạn chế sử dụng nƣớc dƣới đất cung cấp 

nƣớc tƣới; (2) Không sử dụng nƣớc tƣới trong các giếng cung cấp nƣớc sinh hoạt; (3) Các giếng 

cung cấp nƣớc tƣới bố trí cách xa nhau và cách xa khu dân cƣ; (4) Tăng cƣờng sử dụng nƣớc 

mặt (xây dựng hồ đập nhỏ dự trữ nƣớc) thay thế nƣớc dƣới đất để đáp ứng nhu cầu nƣớc sinh 

hoạt và nƣớc tƣới; (5) Trám lấp các giếng không sử dụng trên địa bàn (6) Quá trình khai thác 

phải bảo vệ nguồn nƣớc ngầm để không bị cạn kiệt, suy giảm chất lƣợng nƣớc, đảm bảo trữ 

lƣợng và chất lƣợng ổn định trong suốt thời gian khai thác, mực nƣớc ngầm không đƣợc cạn quá 

1/2 chiều dày tầng chứa nƣớc. (7) Cần có giải pháp ngăn chặn sử dụng bừa bãi các loại phân hoá 

học, thuốc trừ sâu trên đồng ruộng để bảo vệ nguồn nƣớc. (8) Nƣớc thải sinh hoạt, công nghiệp, 

nông nghiệp cần phải xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi xả ra các sông.  

e) Các công trình đầu mối cấp nước 

1. Công trình đầu mối cấp nƣớc đô thị và công nghiệp: Để đảm bảo việc cung cấp đủ nhu 

cầu dùng nƣớc cho các đô thị và công nghiệp cần phải cải tạo, nâng cấp công suất các trạm cấp 

nƣớc hiện nay theo từng giai đoạn phát triển và xây mới các trạm cấp nƣớc, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.19: Công trình đầu mối cấp nước đô thị, công nghiệp Tỉnh Nam Định 

 Tên trạm cấp nƣớc 

Công suất (m3/ngđ) 

Nguồn nƣớc thô Ghi chú 
Hiện trạng 

Giai đoạn 

2021 -2030 

Tầm nhìn 

2050 

1 Nhà máy CN TP Nam Định 78.000 120.000 250.000 Nƣớc sông  Đào Nâng cấp  

2 Nhà máy CN Hải Minh  28.000 28.000 35.000 Sông Ninh Cơ Nâng cấp 

3 Nhà máy CN Yên Định  1.000 4.500 15.000 Nƣớc ngầm Nâng cấp 

4 Nhà máy CN Rạng Đông   50.000 50.000 Sông Đáy Xây mới 

5 Nhà máy CN Quỹ Nhất  4.800 4.800 12.000 Sông Đáy Nâng cấp 

6 Nhà máy CN Nghĩa Minh  7.200 7.200 10.000 Sông Đáy Nâng cấp 

7 Nhà máy CN Liễu Đề  2.600 3.600 12.000 Sông Đáy Nâng cấp 

8 Nhà máy CN Quất Lâm  11.000 11.000 15.000 Sông Ninh Cơ Nâng cấp 

9 Nhà máy CN Ngô Đồng  2..000 2.000 6.000 Sông Hồng Nâng cấp 

10 Nhà máy CN Cổ Lễ  2..000 4.000 12.000 Sông Ninh Cơ Nâng cấp 

11 Nhà máy CN Cát Thành  1.000 4.000 12.000 Sông Ninh Cơ Nâng cấp 
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12 Nhà máy CN Ninh Cƣờng  1.000 2.000 7.000 Sông Ninh Cơ Nâng cấp 

13 Nhà máy CN Xuân Trƣờng  2.000 4.000 12.000 Sông Ninh Cơ Nâng cấp 

14 Nhà máy CN Xuân Ninh   3.200 9.000 Sông Ninh Cơ Xây Mới 

15 Nhà máy CN Xuân Hồng  1.000 3.000 8.000 Sông Ninh Cơ Nâng cấp 

16 Nhà máy CN Lâm 9.000 9.000 15.000 Sông Đáy Nâng cấp 

 Tổng 146.600 260.300 480.000   
Nguồn: Số liệu tính toán 

2. Công trình đầu mối cấp nƣớc nông thôn trong huyện: Xây dựng mỗi xã một hệ thống 

cấp nƣớc sạch (nhà máy cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống) có công suất phù hợp với nhu cầu 

dùng nƣớc của từng xã. 

 Bảng 4.20: Công suất cấp nước nông thôn Tỉnh Nam Định 

TT Tên huyện 
Tổng công suất các nhà máy cấp nƣớc  (m3/ngđ) 

Giai đoạn 2021 – 2030 Tầm nhìn 2050  

1 Huyện Hải Hậu 32.500 50.000 

2 Huyện Nghĩa Hƣng 65.600 84.000 

3 Huyện Giao Thủy 13.000 21.000 

4 Huyện Trực Ninh 10.000 31.000 

5 Huyện Xuân Trƣờng 10.200 29.000 

6 Huyện Ý Yên 9.000 15.000 

 Tổng 140.300 230.000 
Nguồn: Số liệu tính toán 

e). Mạng lưới cấp nước  

1. Cải tạo, nâng cấp mạng lƣới đƣờng ống hiện có nhƣng đã xuống cấp, đồng thời đấu 

nối với mạng đƣờng ống đầu tƣ xây dựng mới để đảm bảo cấp nƣớc đƣợc liên tục khi xảy ra sự 

cố. Đầu tƣ xây dựng mạng đƣờng ống vận chuyển từng bƣớc kết nối các nhà máy cấp nƣớc 

trong Tỉnh, nhằm đảm bảo việc cung cấp nƣớc đƣợc liên tục. Mạng phân phối phải là mạng 

vòng đƣợc kết nối vào mạng đƣờng ống vận chuyển, mạng dịch vụ là mạng hở đƣợc đầu nối 

vào mạng đƣờng ống phân phối và cấp nƣớc trực tiếp đến các đối tƣợng sử dụng. Thực hiện giải 

pháp tự động hóa vào quản lý vận hành để chống thất thoát nƣớc trên mạng lƣới, tiết kiệm chi 

phí nhân công, điện năng, đảm bảo cấp nƣớc an toàn, hiệu quả. 

2. Áp lực tự do trong mạng lƣới cấp nƣớc sinh hoạt của khu dân cƣ, tại điểm lấy nƣớc vào 

nhà, tính từ mặt đất không đƣợc nhỏ hơn 10 m; 

3. Chất lƣợng nƣớc phải đảm bảo các quy định của quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT; 

4. Ngoài ra các công trình mạng lƣới cấp nƣớc phải tuân thủ QCVN07-1: 2016 /BXD . 

h). Cấp nước chữa cháy: 

1. Lƣu lƣợng và số lƣợng các đám cháy đồng thời cần đƣợc tính toán phù hợp với quy 

mô đô thị theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD; Phải tận dụng các sông hồ, ao để cấp nƣớc 

chữa cháy; Có đƣờng cho xe chữa cháy tới lấy nƣớc; Chiều sâu mặt nƣớc so với mặt đất tại vị trí 

bố trí lấy nƣớc chữa cháy không lớn quá 4 m và chiều dày lớp nƣớc ≥ 0,5 m; 

2. Trên mạng ống cấp nƣớc đô thị, dọc theo các đƣờng phố phải bố trí các họng lấy nƣớc 

chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dƣới mặt đất) đảm bảo các quy định về khoảng cách tối đa 

nhƣ sau giữa các họng là 150 m. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tƣờng các ngôi nhà là 5 m. 

Họng cứu hỏa bố trí trên vỉa hè đảm bảo khoảng cách tối đa giữa họng và mép đƣờng là 2,5 m;  

Đƣờng kính ống dẫn nƣớc chữa cháy ngoài nhà phải ≥ 100 mm. 
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2.6.3. Phương án phát triển mạng lưới thoát nước: 

2.6.3.1. Quan điểm: 

1. Nƣớc thải sinh hoạt đô thị: Trong các đô thị sẽ xây dựng các trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung. Quy hoạch xây dựng khu xử lý nƣớc thải phải phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng, quy 

hoạch quản lý chất thải đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế 

và cấp đô thị, dây truyền công nghệ của các trạm xử lý nƣớc thải tập trung sẽ khác nhau.  

2. Đối với các thành phố Tỉnh lỵ, ƣu tiên xây dựng các trạm xử lý nƣớc thải với dây 

truyền công nghệ hiện đại nhƣ công nghệ aeroten bùn hoạt tính. Đối với các thị xã, thị trấn, thị tứ 

sẽ sử dụng phƣơng pháp sinh học tự nhiên xử lý nƣớc thải (bằng hồ sinh học, cánh đồng tƣới, 

cánh đồng lọc).  

3. Tuỳ thuộc vào quy mô/cấp đô thị, hiện trạng của đô thị sẽ dự kiến sử dụng các loại hình 

hệ thống thoát nƣớc nhƣ sau: (1) Khu vực xây dựng mới hoặc chƣa xây dựng : Sử dụng hệ thống 

thoát nƣớc riêng có cống riêng, trạm bơm, trạm xử lý nƣớc thải. (2) Khu vực đã có hệ thống 

thoát nƣớc chung: cần cải tạo thành hệ thống thoát nƣớc riêng có cống riêng, trạm bơm, trạm xử 

lý nƣớc thải.Vị trí, công suất, diện tích và số lƣợng các trạm xử lý sẽ đƣợc xác định cụ thể trong 

các đồ án quy hoạch chung xây dựng của các đô thị.    

4. Nƣớc thải sinh hoạt khu vực ngoại thị & Nông thôn: Khuyến khích các hộ dân sử dụng 

xí tự hoại tại khu vực dân cƣ nông thôn. Tại các khu vực thuận lợi về diện tích đất, kết hợp xử lý 

nƣớc thải với nuôi cá, tƣới vƣờn (hệ sinh thái VAC). Khu vực các trại chăn nuôi gia súc lớn: sẽ 

sử dụng hầm biogas để xử lý phân, nƣớc thải, đồng thời tận dụng khí đốt cho sinh hoạt. 

5. Nƣớc thải công nghiệp từ các xí nghiệp công nghiệp phải đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi xả ra hệ thống thoát nƣớc đô thị hoặc nguồn tiếp nhận. Hệ 

thống thoát nƣớc trong các khu công nghiệp tập trung phải là hệ thống thoát nƣớc riêng, có trạm 

xử lý nƣớc thải cho từng khu công nghiệp. 

2.6.3.2. Mục tiêu: (1) Nƣớc thải sinh hoạt của từng đô thị phải đƣợc thu gom và xử lý đạt 

tiêu chuẩn môi trƣờng QCVN 14:2008/BTNMT, TCVN 7222-2002 trƣớc khi xả ra nguồn tiếp 

nhận. Tỷ lệ nƣớc thải sinh hoạt của các đô thị đƣợc thu gom và xử lý đạt 60-80% (đến năm 

2030) và 80-90% (đến năm 2050). (2) Nƣớc thải công nghiệp từ các nhà máy, xí nghiệp công 

nghiệp phải đƣợc xử lý 100% đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi xả ra hệ thống 

thoát nƣớc đô thị hoặc nguồn tiếp nhận. 

2.6.3.3. Các chỉ tiêu tính toán và dự báo dự báo phát sinh nước thải: Các chỉ tiêu tính 

toán đƣợc áp dụng theo QCXD 01:2021/BXD ở bảng dƣới đây. 

Bảng 4.21: Tiêu chuẩn thoát nước theo QCXD 01:2021/BXD 

TT Loại đô thị 
Đến năm 2030 Đến năm 2050 

Mức cấp nƣớc Xả thải Gom và xử lý Mức cấp nƣớc Xả thải Gom và xử lý 

1 Đô thị loại I 180 (l/ng.ngày) 80% Qsh 80% 200 /ngngày) 80% Qsh 90% 

2 Đô thị loại II,  150 (l/ng.ngày) 80% Qsh 80% 180 (l/ng.ngày) 80% Qsh 90% 

3 Đô thị loại III, IV, V 120 (l/ng.ngày) 80% Qsh 80% 150 (l/ng.ngày) 80% Qsh 85% 

4 Cụm dân cƣ nông thôn 100 (l/ng.ngày) 80% Qsh 80% 120 (l/ng.ngày) 80% Qsh 85% 

5 Khu  CN, khu chế xuất. 30 m
3
/ha.ngày 80% Qsh 100% 50 m

3
/ha.ngày 80% Qsh 100% 

Do đặc thù nƣớc thải công nghiệp và phƣơng án chỉ tiêu môi trƣờng của Tỉnh nên trong 

thời gian tới, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp bắt buộc phải xây dựng hệ thống xử lý 

riêng đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/ BTNMT trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. Do đó, 
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lƣợng nƣớc thải đƣợc tính toán cho hạ tầng thoát nƣớc vẫn tập chung vào nƣớc thải sinh hoạt. 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại Tỉnh tƣơng đối lớn. Hiện tại, Tỉnh Nam Định chƣa có 

nhà máy xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung, lƣợng nƣớc thải từ nhà vệ sinh của ngƣời dân chủ 

yếu đƣợc thu gom, xử lý tại các bể tự hoại gia đình xây dựng và thấm đất, lƣợng nƣớc thải từ các 

hoạt động sinh hoạt hàng ngày hiện đƣợc thu gom vào các tuyến cống chung của khu vực và 

thoát ra nguồn tiếp nhận. Nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý vẫn đang tiếp tục là nguồn thải lớn, 

gây ô nhiễm môi trƣờng địa phƣơng. Dự báo đến cuối năm 2030 và tầm nhìn 2050, lƣợng nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh tại các khu đô thị, nông thôn nhƣ sau: 

Bảng 4.22: Bảng tổng hợp lượng nước thải đô thị Tỉnh Nam Định 

- TT - Tên đô thị 

- Lƣu lƣợng giai đoạn 

2021 – 2030 

(m3/ngđ) 

- Lƣu lƣợng tầm nhìn 

2050  

- (m3/ngđ) 

1 Thành phố Nam Định 66.528 165.471 

2 Thị trấn Thịnh Long  4.378 16.334 

3 Thị trấn Yên Định  2.880 10.149 

4 Thị trấn Cồn 1.152 4.060 

5 Thị trấn Rạng Đông  4.378 15.426 

6 Thị trấn Quỹ Nhất  2.304 8.119 

7 Nghĩa Minh  691 2.436 

8 Thị trấn Liễu Đề  2.304 8.119 

9 Thị trấn Quất Lâm  2.880 10.149 

10 Thị trấn Ngô Đồng  1.094 3.857 

11 Đại Đồng  1.037 3.654 

12 Thị trấn Cổ Lễ  2.304 8.119 

13 Thị trấn Cát Thành  2.189 7.713 

14 Thị trấn Ninh Cƣờng  1.210 4.263 

15 Thị trấn Xuân Trƣờng  2.304 8.119 

16 Xuân Ninh  2.016 5.867 

17 Xuân Hồng  1.843 5.364 

18 Thị trấn Lâm 2.304 8.119 

19 Đô thị mới khu vực 4 xã 4.838 17.050 

20 Bo Yên Chính 461 1.624 

21 Thị trấn Gôi 2.304 8.119 

22 Trung Thành 922 3.248 

23 Thị trấn Nam Giang 2.880 8.381 

 Tổng cộng 115.200 333.757 
Nguồn: Số liệu tính toán 

Bảng 4.23: Bảng tổng hợp lượng nước thải nông thôn Tỉnh Nam Định 

TT Tên  huyện 

- Lƣu lƣợng giai đoạn 2021 – 

2030 

(m3/ngđ) 

- Lƣu lƣợng tầm nhìn 2050 

(m3/ngđ) 

1 Thành phố Nam Định 5.429 3.822 

2 Huyện Hải Hậu 18.458 14.298 

3 Huyện Nghĩa Hƣng 9.521 1.461 

4 Huyện Giao Thủy 11.985 10.701 

5 Huyện Trực Ninh 11.956 9.294 
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6 Huyện Xuân Trƣờng 9.563 7.610 

7 Huyện Ý Yên 16.012 12.870 

8 Huyện Vụ Bản 9.895 10.183 

9 Huyện Nam Trực 14.985 19.476 

 Tổng 107.805 89.713 
Nguồn: Số liệu tính toán 

2.6.3.4. Phương án bố trí các khu xử lý nước thải: 

1. Khu vực đô thị, khu du lịch và các khu dịch vụ: Xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải 

riêng, xử lý nƣớc thải tập trung, bố trí trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho từng đô thị, sử dụng các 

công nghệ xử lý triệt để nƣớc thải sau khi xử lý đạt quy định hiện hành đƣợc xả ra môi trƣờng.  

2. Các khu, cum công nghiệp: Xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải riêng, mỗi khu, cum 

công nghiệp có 2 cấp xử lý (1) xử lý cục bộ tại nhà máy, xí nghiệp (2) xử lý thứ cấp tập trung tại 

mỗi khu, cụm công nghiệp nƣớc thải sau khi xử lý đạt quy định hiện hành mới xả ra môi trƣờng..  

3. Khu vực ngoại thị, nông thôn: Xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải riêng, xử lý nƣớc 

thải phân tán, sử dụng bể xử lý nƣớc thải cho từng thôn, tại mỗi thôn xây dựng một bể xử lý 

nƣớc thải tại các vị trí trũng thấp phù hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ 

các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ.  

2.6.3.5. Định hướng về công nghệ xử lý: 

Dựa trên nguyên tắc tập trung nƣớc thải từ các cống riêng rồi xử lý lần cuối tại trạm xử lý 

nƣớc thải tập trung, sau đó thoát ra sông, suối. Đối với nƣớc thải có thể áp dụng một số công 

nghệ sinh học, công nghệ xử lý MBBR, SBR, UASB,… 

1. Khu vực đô thị: Tại đô thị trung tâm (TP Nam Định) dây chuyền công nghệ xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt: Nƣớc thải – Song chắn rác thô – Bể tách mỡ – Bể điều hòa – Bể xử lý thiếu khí – 

Bể hiếu khí – Bể lắng – Khử trùng - Xả ra nguồn tiếp nhận. Tại các đô thị khác dây chuyền công 

nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải – Song chắn rác thô – Bể xử lý sinh học kỵ khí 

(UASB) - Xả ra nguồn tiếp nhận. 

Bảng 4.24: Phương án về vị trí, quy mô, loại, công nghệ dự kiến, phạm vi tiếp nhận Nước thải 

TT Công trình 
Quy mô (m

3
/ngày đêm) Loại hình Nƣớc 

thải 
Công nghệ dự kiến Ghi chú 

Đến 2030 Đến 2050 

1 Thành phố Nam Định 67.000 166.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

2 Thị trấn Thịnh Long  4.500 16.500 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

3 Thị trấn Yên Định  30000 10.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

4 Thị trấn Cồn 1.200 4.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

5 Thị trấn Rạng Đông  4.500 15.500 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

6 Thị trấn Quỹ Nhất  2.300 8.200 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

7 Nghĩa Minh  700 2.500 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

8 Thị trấn Liễu Đề  2.300 8.200 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

9 Thị trấn Quất Lâm  3.000 10.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

10 Thị trấn Ngô Đồng  1.100 4.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

11 Đại Đồng  1.100 4.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

12 Thị trấn Cổ Lễ  2.300 8.200 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

13 Thị trấn Cát Thành  2.100 8.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

14 Thị trấn Ninh Cƣờng  1.200 4.300 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

15 Thị trấn Xuân Trƣờng  2.300 8.200 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 
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16 Xuân Ninh  2.000 6.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

17 Xuân Hồng  2.000 5.500 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

18 Thị trấn Lâm 2.300 8.100 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

19 Đô thị mới  5.000 17.000 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

20 Bo Yên Chính 500 1.600 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

21 Thị trấn Gôi 2.300 8.200 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

22 Trung Thành 1.000 3.300 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

23 Thị trấn Nam Giang 3.000 8.400 Nƣớc thải  SH SBR Xây mới 

2. Công nghệ xử lý nƣớc thải công nghiệp qua hai bƣớc: (1)Xử lý sơ bộ: xử lý tại mỗi nhà 

máy theo tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc riêng của từng ngành sản xuất. (2) Xử lý cuối: Xử lý tại 

trạm xử lý tập trung cuối khu công nghiệp theo tiêu chuẩn nƣớc thải công nghiệp, nƣớc sau khi 

xử lý đƣợc xả ra sông, suối gân đó. Vị trí trạm xử lý tập trung của khu công nghiệp đƣợc bố trí 

theo quy hoạch chi tiết của từng khu công nghiệp: 

 

Hình . Công nghệ xử lý nước 

thải sinh hoạt đô thị trung tâm 

 

3. Công nghệ xử lý nƣớc thải ngoại thị, nông thôn: Sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học 

kỵ khí (UASB). Nguyên lý hoạt động của bể UASB là nƣớc thải đƣợc phân phối theo hƣớng từ 

dƣới lên và đi qua lớp  bùn kỵ khí, tại đây các chất hữu cơ sẽ phân hủy bởi các vi sinh vật. Hình 

dạng bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. 

 

Hình . Bể  xử lý nước thải 

sinh học kỵ khí (UASB) 
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2.6.3.6. Phương án bố trí mạng lưới thoát nước mưa: 

Theo nguyên tắc tự chảy từ cốt địa hình cao tới thấp, ƣu tiên tuyến cống chính đi trên các 

tuyến giao thông chính để dễ dàng thi công, quản lý vận  hành, tại các khu vực có tuyến cống 

chung thì xây dựng các giếng tách nƣớc, đƣa một lƣợng nƣớc thải nhất định vào cống thoát nƣớc 

riêng gần khu vực đó. Nếu tuyến cống bố trí quá sâu (4-6m) thì bố trí trạm bơm cục bộ bơm 

nƣớc lên cốt cao hơn để thoát nƣớc tự chảy. 

Các khu vực xây dựng mới phải quy hoạch hệ thống thoát nƣớc riêng. Các khu vực 

hiện hữu đã có mạng lƣới thoát nƣớc chung phải quy hoạch hệ thống thoát nƣớc nửa 

riêng hoặc cải tạo thành hệ thống thoát nƣớc riêng; Ngoài ra các công trình trên 

mạng lƣới thoát nƣớc phải tuân thủ QCVN 07-2:2016/BXD.  

2.6.4. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi: 

2.6.4.1. Quan điểm: 

1. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung 

Tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030 phải kế thừa các quy hoạch trƣớc đây và phù hợp với  các 

định hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. 

2. Phƣơng hƣớng phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi phải hƣớng tới ổn định, bền vững, 

thông minh và tự đông hóa cao, trên cơ sở khai thác nguồn nƣớc một cách khoa học, hiệu quả 

mang tính bền vững và bảo vệ môi trƣờng, đầu tƣ xây dựng đồng bộ hệ thống tƣới tiêu cho khu 

sản xuất nông nghiệp tập trung, các vùng chuyên canh, các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao. Đồng thời phát triển nguồn tạo tiền đề cho hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc cho các đô thị, 

nông thôn và các khu, cụm công nghiệp một cách ổn định và bền vững. 

3. Các công trình thủy lợi phải đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai (bão lũ, hạn hán, 

sạt lở đất…), có khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và để giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai lũ lụt. 

4. Quản lý các công trình sao cho phát huy tốt nhất năng lực công trình thủy lợi ổn định, 

bền vững; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ xây dựng và quản lý vận hành hệ 

thống công trình thủy lợi; Kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp quản lý Nhà nƣớc, biện pháp hành 

chính với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy hoạch và bảo vệ công trình thủy lợi. 

2.6.4.2. Mục tiêu: 

1. Phƣơng án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi theo hƣớng phát triển ổn định, bền vững 

đáp ứng đƣợc nhu cầu cung cấp nƣớc trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống tƣới, tiêu phục vụ 

cho sản xuất nông nghiệp nói chung; đặc biệt cho các khu sản xuất nông nghiệp tập trung. Đảm 

bảo 100% nhu cầu nƣớc cho sản xuất nông nghiệp tập trung và 80% nhu cầu cho các hoạt động 

sản xuất Nông nghiệp nói chung đến 2030; và 100% nhu cầu đến 2050; 

2. Đảm bảo tiêu úng, phòng chống lũ và thiên tai cho sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là 

các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung trong giai đoạn 2021 – 2030; giải quyết vấn đề 

phòng chống lũ; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng bản đồ nguy cơ ngập úng là cơ sở 

phòng tránh thiên tai hiệu quả. 

3. Ứng phó với nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là 

các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung trong giai đoạn 2021 – 2030; phân vùng ảnh hƣởng 

nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn để có giải pháp chủ động ứng phó với nƣớc biển dâng, xâm 
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nhập mặn. 

4. Các công trình hạ tầng thủy lợi đƣợc xây dựng trên cơ sở kế thừa hệ thống cũ, phát 

triển bổ xung hệ thông mới theo hƣớng thông minh, quản lý vận hành tự động hóa, nhằm quản 

lý tốt hệ thống, ngăn ngừa những tai biến tác hại do nguồn nƣớc sinh ra và tiết kiệm nƣớc tƣới 

tiêu cho theo nhu cầu của các khu vực sản phẩm;  

2.6.4.3. Phương án cấp nước thủy lợi cho phát triển Nông nghiệp: 

a). Phương án cấp nước theo vùng: 

1. Hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà: Bao gồm các khu vực Thành phố Nam Định, huyện 

Mỹ Lộc, Vụ Bảo và Ý Yên các công trình thủy lợi hiện nay đang đảm bảo cấp nƣớc tƣới cho 

58.325 ha và tiêu cho 100.351ha đất trồng lúa và đất trồng rau màu, các công trình thủy lợi thuộc 

hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà  phục vụ cho nhu cầu tƣới, tiêu hiện nay về cơ bản là đáp ứng 

đƣợc nhu cầu nƣớc tƣới, tiêu cho cây lúa. Tuy nhiên, về vấn đề đảm bảo nƣớc tƣới cho diện tích 

trồng cây hằng năm và diện tích trồng cây CN vẫn chƣa đƣợc đảm bảo, đặc biệt khi phát triển 

các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần thiết phải đầu tƣ xây dựng hệ thống tƣới cho 

khu vực này.  

Hệ thống thủy lợi hiện nay đƣợc đề xuất là nâng cấp, sửa chữa, mở rộng năng lực để đảm 

bảo nƣớc tƣới cho các khu vực sản xuất nông nghiệp hiện hữu. Đầu tƣ xây dựng mới hệ thống 

thủy lợi cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời ứng dụng các 

công nghệ tự động hóa trong khai thác, quản lý vận hành. 

2. Hệ thống thủy nông Nam Ninh: Bao gồm huyện Trực Ninh, Nam Trực, 1 phần thành 

phố Nam Định và 1 phần thị trấn Liễu Đề các công trình thủy lợi hiện nay đang đảm bảo cấp 

nƣớc tƣới cho khoảng 18.000 ha và tiêu cho khoảng 24.000ha đất trồng lúa và đất trồng rau màu, 

các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh phục vụ cho nhu cầu tƣới, tiêu hiện 

nay về cơ bản là đáp ứng đƣợc nhu cầu nƣớc tƣới, tiêu cho cây lúa.. Tuy nhiên, về vấn đề đảm 

bảo nƣớc tƣới cho diện tích trồng cây hằng năm và diện tích trồng đất trồng rau màu vẫn chƣa 

đƣợc đảm bảo. 

Hệ thống thủy lợi hiện nay đƣợc đề xuất là nâng cấp, sửa chữa, mở rộng năng lực để đảm 

bảo nƣớc tƣới cho các khu vực sản xuất nông nghiệp hiện hữu. Đầu tƣ xây dựng mới hệ thống 

thủy lợi cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời ứng dụng các 

công nghệ tự động hóa trong khai thác, quản lý vận hành. 

3. Hệ thống thủy nông Nghĩa Hƣng: Bao gồm phần lớn diện tích huyện Nghĩa Hƣng các 

công trình thủy lợi hiện nay đang đảm bảo cấp nƣớc tƣới cho khoảng 11.000 ha và tiêu cho 

khoảng 20.000ha đất trồng lúa và đất trồng rau màu, các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy 

nông Nghĩa Hƣng phục vụ cho nhu cầu tƣới, tiêu hiện nay về cơ bản là đáp ứng đƣợc nhu cầu 

nƣớc tƣới, tiêu cho cây lúa.. Tuy nhiên, về vấn đề đảm bảo nƣớc tƣới cho diện tích trồng cây 

hằng năm và diện tích trồng đất trồng rau màu vẫn chƣa đƣợc đảm bảo. 

.Hệ thống thủy lợi hiện nay đƣợc đề xuất là nâng cấp, sửa chữa, mở rộng năng lực để 

đảm bảo nƣớc tƣới cho các khu vực sản xuất nông nghiệp hiện hữu. Đầu tƣ xây dựng mới hệ 

thống thủy lợi cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời ứng dụng 

các công nghệ tự động hóa trong khai thác, quản lý vận hành. 
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4. Hệ thống thủy nông Xuân Thủy: Bao gồm phần lớn diện tích huyện Xuân Trƣờng và 

Giao Thủy các công trình thủy lợi hiện nay đang đảm bảo cấp nƣớc tƣới cho khoảng 22.000 ha 

và tiêu cho khoảng 22.000ha đất trồng lúa và đất trồng rau màu, các công trình thủy lợi thuộc hệ 

thống thủy nông Nghĩa Hƣng phục vụ cho nhu cầu tƣới, tiêu hiện nay về cơ bản là đáp ứng đƣợc 

nhu cầu nƣớc tƣới, tiêu cho cây lúa.. Tuy nhiên, về vấn đề đảm bảo nƣớc tƣới cho diện tích trồng 

cây hằng năm và diện tích trồng đất trồng rau màu vẫn chƣa đƣợc đảm bảo. 

Hệ thống thủy lợi hiện nay đƣợc đề xuất là nâng cấp, sửa chữa, mở rộng năng lực để đảm 

bảo nƣớc tƣới cho các khu vực sản xuất nông nghiệp hiện hữu. Đầu tƣ xây dựng mới hệ thống 

thủy lợi cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời ứng dụng các 

công nghệ tự động hóa trong khai thác, quản lý vận hành. 

5. Hệ thống thủy nông Hải Hậu: Bao gồm phần lớn diện tích huyện Hải Hậu các công 

trình thủy lợi hiện nay đang đảm bảo cấp nƣớc tƣới cho khoảng 20.000 ha và tiêu cho khoảng 

20.000ha đất trồng lúa và đất trồng rau màu, các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy nông 

Nghĩa Hƣng phục vụ cho nhu cầu tƣới, tiêu hiện nay về cơ bản là đáp ứng đƣợc nhu cầu nƣớc 

tƣới, tiêu cho cây lúa.. Tuy nhiên, về vấn đề đảm bảo nƣớc tƣới cho diện tích trồng cây hằng năm 

và diện tích trồng đất trồng rau màu vẫn chƣa đƣợc đảm bảo. 

Hệ thống thủy lợi hiện nay đƣợc đề xuất là nâng cấp, sửa chữa, mở rộng năng lực để đảm 

bảo nƣớc tƣới cho các khu vực sản xuất nông nghiệp hiện hữu. Đầu tƣ xây dựng mới hệ thống 

thủy lợi cho các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời ứng dụng các 

công nghệ tự động hóa trong khai thác, quản lý vận hành. 

Bảng 4.25: Thống kê nhu cầu cấp nước tưới trên địa bàn Tỉnh 
STT Tên huyện Diện tích canh tác NN (ha) Định mức tƣới (l/s ha) Tổng yêu cầu (10

6
 m

3
) 

1 Hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà 23.800 1,2             123,38  

2 Hệ thống thủy nông Nam Ninh 67.000 1,2             347,33  

3 Hệ thống thủy nông  Nghĩa Hƣng 60.400 1,2             313,11  

4 Hệ thống thủy nông Xuân Thủy 30.300 1,2             157,08  

5 Hệ thống thủy nông Hải Hậu 51.500 1,2             266,98  

 Tổng                   1.208,0  

Nguồn: Số liệu tính toán 

b), Phương án cấp nước tưới cho các vùng NNCNC: 

Bảng 4.26: Đề xuất cấp nước khu, vùng NNCNC Tỉnh Nam Định đến năm 2030 

STT Địa danh 
Số lƣợng  

dự án 

Diện tích 

(ha) 

Định mức 

tƣới (l/s ha) 

Tổng nhu cầu 

(10
6
 m

3
) 

Phƣơng  án cấp 

1 Huyện Ý Yên 3 270 1,15 1,34 

Hệ thống tƣới hoàn 

toàn tự động, áp dụng 

công nghệ tƣới hiện 

đại nhƣ (nhỏ giọt, 

phun sƣơng, phun 

mƣa),  

2 Huyện Nghĩa Hƣng 2 120 1,15 0,60 

3 Huyện Vụ Bản 2 300 1,15 1,49 

4 Huyện Trực Ninh 1 200 1,15 0,99 

5 Huyện Nam Trực 2 105 1,15 0,52 

6 Huyện Xuân Trƣờng 2 400 1,15 1,99 

7 Huyện Giao Thủy 3 285 1,15 1,42 

8 Huyện Hải Hậu 3 240 1,15 1,19 

  Tổng  18 1.920  9,54 
Nguồn: Số liệu tính toán 

2.6.4.4. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi: 
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a) Phương án tưới, tiêu:  

1. Nguồn nƣớc tƣới, tiêu chính của Tỉnh: (1) Sông Hồng: Đây là con sông có hàm lƣợng 

phù sa lớn, là nguồn nƣớc tƣới chính cho tỉnh, đồng thời cũng là con sông nhận nƣớc tiêu. Đoạn 

sông Hồng chảy qua Nam Định có chiều rộng trung bình của sông khoảng 500- 600m, chiều dài 

74,5km từ cống Hữu Bị đến cửa Ba Lạt. Mùa lũ, trên sông Hồng bắt đầu từ tháng VI đến hết 

tháng X. Về mùa lũ nƣớc sông thƣờng dâng lên rất cao, chênh lệch mực nƣớc và cao độ đất 

trong đồng từ 1 – 1,5m có ảnh hƣởng lớn đến việc tiêu úng. (2) Sông Đáy: Trƣớc đây là một 

phân lƣu của sông Hồng nhƣng đến năm 1937 sau khi xây dựng đập Đáy nƣớc lũ sông Hồng 

không thƣờng xuyên vào sông Đáy nữa (trừ những năm phân lũ). Lƣợng nƣớc sinh ra trong lƣu 

vực sông Đáy vào tháng kiệt nhất là quá nhỏ so với lƣợng nƣớc ngoại lai phân từ sông Hồng vào 

sông Đáy qua sông Đào Nam Định. Theo các nghiên cứu thì lƣợng nƣớc phân vào sông Đào 

Nam Định trong các tháng kiệt khoảng 100m3/s. (3) Sông Đào Nam Định: Là con sông lớn của 

tỉnh, sông Đào bắt nguồn từ sông Hồng tại ngã ba Hƣng Long chảy ngang qua Thành phố Nam 

Định, gặp sông Đáy ở Độc Bộ và hợp thủy lại rồi chảy ra biển. Sông có chiều dài 33,5km, chiều 

rộng trung bình (140 - 180)m. Đây là con sông quan trọng đƣa nguồn nƣớc ngọt dồi dào của 

sông Hồng bổ sung cho hạ du lƣu vực sông Đáy cả mùa kiệt và mùa lũ. (4) Sông Ninh Cơ: Sông 

Ninh Cơ là phân lƣu cuối cùng ở bờ hữu sông Hồng, nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Nam 

Định. Sông chịu ảnh hƣởng mạnh của thủy triều, về mùa lũ sông chịu ảnh hƣởng của lũ sông 

Hồng, thoát lũ hỗ trợ cho sông Hồng từ 1000- 1200m3/s, khả năng thoát lũ lớn nhất tới 

3600m3/s. 

2. Hệ thống thủy lợi cũ: Hiện cả Tỉnh có 5 hệ thống thủy lợi, các hệ thống này đƣợc quản 

lý, điều hành bởi 8 công ty khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) với 798 trạm bơm (số lƣợng: 

1.228 máy) tổng công suất bơm: 2.360.180 m3/h, hàng trăm máy bơm nhỏ và vừa do các địa 

phƣơng quản lý và khai thác. Cống qua đê chính, đê bối, đê dự phòng: Có 340 cống; đập điều 

tiết, xi phông, cống luồn, cầu máng trên kênh cấp I, II có 1.427 cái;  cống cấp II: 2.497 cống; đập 

điều tiết, xi phông, cống luồn, cầu máng trên kênh cấp III: 409 cái; cống cấp III và cống khoảnh: 

40.626 cống; kênh cấp I: 271 kênh, tổng chiều dài: 1.206 km; kênh cấp II: 2.934 kênh, tổng 

chiều dài: 3.672 km; kênh cấp III, kênh khoảnh; 35.561 kênh, tổng chiểu dài: 10.024 km. Hệ 

thống thủy lợi trên địa bàn Tỉnh đang có nhiệm vụ tƣới cho khoảng 130.000 ha đất sản xuất nông 

nghiệp và cấp nƣớc cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác và tiêu cho khoảng 187.000 ha đất 

sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đô thị,…. Trải qua nhiều năm vận hành, khai thác đến nay 

các kênh dẫn bị bồi lấp hƣ hỏng nên không đủ năng lực chuyển tải nƣớc tới cuối kênh, nhiều 

công trình cửa điều tiết bị hƣ hỏng, các kênh mƣơng dẫn nƣớc tƣới chính tỉnh trạng sạt lở do vậy 

không đảm bảo nhƣ thiết kế ban đầu. Mặt khác trong những năm gần đây do ảnh hƣởng của 

Biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng nên mặn càng xâm nhập sâu vào đất liền gây ảnh hƣởng đến 

việc cấp nƣớc tƣới; đặc biệt vào thời điểm vụ Đông Xuân, mực nƣớc và lƣu lƣợng trên các triền 

sông xuống rất thấp, mặn tiến sâu vào các cửa sông, nồng độ mặn tăng mạnh, số cống và số giờ 

mở cống lấy nƣớc giảm, mặc dù một số thời điểm mực nƣớc đảm bảo nhƣng nƣớc có độ mặn 

cao nên các cống không thể mở lấy nƣớc đƣợc. Để nâng hiệu quả tƣới, tiêu của các công trình 

hiện hữu, cần phải đầu tƣ tu sửa, nâng cấp, kiên cố hoá kênh mƣơng và nạo vét các công trình 

đầu mối, ứng dụng công nghệ tƣới hiện đại nhƣ (nhỏ giọt, phun sƣơng, phun mƣa), từng bƣớc 

đầu tƣ hệ thống tự động hóa trong quản lý, khai thác vận hành. 
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3. Hệ thống mới: Xây dựng mới hệ thống đập (đập, cửa van điều tiết, tràn…)  tại sông 

đào đoạn về phía sông Đáy tạo thành 1 hồ nƣớc, đảm bảo cung cấp nƣớc cho khu vực vào mùa 

khô và tạo cảnh quan cho khu vực 2 bên bờ sông. Xây dựng hệ thống thủy lợi cho các vùng sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao đảm bảo khả năng cấp nƣớc tƣới cho các vùng nhƣ áp dụng 

công nghệ tƣới hiện đại nhƣ (nhỏ giọt, phun sƣơng, phun mƣa), đƣa hệ thống tự động hóa vào 

trong quản lý, khai thác vận hành nhằm tiết kiệm nƣớc tƣới, giảm đƣợc chi phí về năng lƣợng và 

nhân công đồng thời tăng năng xuất cây trồng. Đồng thời xây dựng các đập ngăn mặn tại các 

cửa biển để ngăn chặn xâm nhập mặn từ biển vào.  

b). Công trình đầu mối (cải tạo nâng cấp, mở rộng và làm mới) : 

1. Đầu tƣ xây dựng đập ngăn sông Đào vị trí xây dựng cách cửa giao với sông Đáy khoảng 

13km (trùng với đƣờng vành đai xanh của thành phố Nam Định) trên đập thiết kế cửa van điều 

tiết, tràn, dung tích dự kiến khoảng 20 triệu m3. Cao độ đỉnh đập, cao độ mực nƣớc chết, mực 

nƣớc bình thƣờng và mực nƣớc max sẽ đƣợc nghiên cứu tính toán chi tiết ở bƣớc lập dự án. 

2. Hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà: Xây mới khoảng 7 trạm và cải tao nâng cấp, sửa chữa 

khoảng 95 trạm bơm đầu mối và nội đồng. Xây mới 22 cống đầu mối, nâng cấp, sửa chữa khoảng 

18 cống  đầu mối và nội đồng. Cải tạo, nâng cấp 202 km kênh cấp I và 234 km kênh cấp II. 

 3. Hệ thống thủy nông Nam Ninh: Xây mới 02 trạm bơm đầu mối và một số cụm TB nội 

đồng tại xã Nam Trực, huyện Trực Ninh, nâng cấp, sửa chữa 10 trạm bơm đầu mối và 40 trạm 

bơm nội đồng. Xây mới 9 cống đầu mối tƣới và 12 cống đầu mối tiêu. Công trình kênh mƣơng: 

Cải tạo, nâng cấp 218,5 km kênh cấp I. 

4. Hệ thống thủy nông Nghĩa Hƣng: Xây mới 26 Trạm bơm ,trong trong đó ƣu tiên thực 

hiện  giai đoạn đầu. Xây mới 28 cống đầu mối. Cải tạo, nâng cấp 135 km kênh cấp I và 439,5 

km kênh cấp II. Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Đáy: Tại K23+864 đê biển, TT Rạng Đông. 

5. Hệ thống thủy nông Hải Hậu: Xây mới 14 Trạm bơm; Cải tạo, nâng cấp:  40 Trạm 

bơm. Xây mới 25 cống đầu mối dƣới đê và 68 cống điều tiết nội đồng, cải tạo, nâng cấp: 8 cống 

đầu mối dƣới đê và 153 cống điều tiết nội đồng. Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa :134,9 km kênh 

cấp I và 205,7 km kênh cấp II. Xây mới đập ngăn mặn trên sông Ninh Cơ. 

6. Hệ thống thủy nông Xuân Thủy: Xây mới 3 Trạm bơm đầu mối và cải tạo, nâng cấp 

44 trạm bơm. xây mới 55 cống đầu mối, cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa  193 km kênh cấp I và 

563,0 km kênh cấp II, xây mới đập ngăn mặn trên sông Hồng. 

d). Lộ trình thức hiện: (Chi tiết tại phụ lục…). 

2.6.5. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp điện: 

2.6.5.1. Quan điểm:  

1. Quan điểm phát triển kết cấu hạ tầng cấp điện phải phù hợp với “Quy hoạch phát triển 

điện lực Tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2025, định hƣớng đến năm 2035 đã đƣợc UBND Tỉnh 

Nam Định phê duyệt 

2. Phát triển điện lực Tỉnh Nam Định phải phù hợp với chiến lƣợc, quy hoạch quốc gia, 

quy hoạch vùng Tây Bắc, nâng vị thế phát triển của Tỉnh trong vùng và cả nƣớc, tăng cƣờng khả 

năng kết nối với bên ngoài.  

3. Quan điểm phát triển kết cấu hạ tầng cấp điện Tỉnh Nam Định phải đƣợc xây dựng trên 

cơ sở các yếu tố phát triển nhƣ: điều kiện đặc thù, thực trạng, tầm nhìn, mục tiêu và kịch bản phát 
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triển của Tỉnh Nam Định và của vùng; các yêu cầu về nguồn lực, khoa học công nghệ, nhân 

lực… Hƣớng đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn Tỉnh theo hƣớng nhanh và 

bền vững.    

3. Phƣơng án phát triển hạ tầng cấp điện phải đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, đảm 

bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và độ tin cậy làm tiền đề cho các công tác thiết kế, xây dựng, 

vận hành hệ thống điện; phù hợp với hiện tại và định hƣớng phát triển theo quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia khu vực Tỉnh Nam Định phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng cân đối 

nguồn lực của Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 

2.6.5.2.Mục tiêu phát triển: 

1. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng trong Tỉnh; Đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho các hộ sử dụng điện với chất 

lƣợng với điện năng đảm bảo theo quy định, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà có 

quy mô phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện tại chỗ của các hộ dân; Phát huy hiệu quả nguồn vốn 

đầu tƣ xây dựng và phát triển điện lực, tránh để xảy ra lãng phí nguồn vốn đầu tƣ, phù hợp với 

định hƣớng và khả năng của Tỉnh. 

2. Nguồn cung cấp điện cho Tỉnh đáp ứng tối đa nhu cầu phụ tải, sử dụng hiệu quả các 

nguồn điện và có độ dự phòng nằm trong quy định. Đảm bảo huy động đủ công suất cấp điện 

cho phụ tải trong trƣờng hợp sự cố. Luôn đảm bảo cấp điện cho lƣới điện của Tỉnh từ ít nhất 2 

nguồn khác nhau. Từng bƣớc xây dựng và phát triển các nguồn điện có thế mạnh trong Tỉnh, 

đặc biệt là nguồn thủy điện, điện gió và mặt trời, góp phần khai thác tài nguyên năng lƣợng của 

Tỉnh hiệu quả, đảm bảo môi trƣờng, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của quốc gia. 

  3. Lƣới điện có khả năng kết nối tốt với lƣới điện quốc gia; đƣợc hỗ trợ tốt từ lƣới điện 

quốc gia cho lƣới điện khu vực. Từng bƣớc nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, đảm bảo 

chất lƣợng điện năng lƣới điện toàn Tỉnh với việc đƣợc cấp từ 2 nguồn trở lên. Kết cấu lƣới điện 

phải đảm bảo yêu cầu cấp điện trƣớc mắt có dự phòng và không bị phá vỡ trong tƣơng lai; Kế 

thừa và phát huy quy hoạch phát triển điện lực đến 2035 đã và đang có hiệu lực thi hành, trên cơ 

sở đó phát triển bổ sung phù hợp với định hƣớng chung của Tỉnh. Luôn đảm bảo truyền tải tối đa 

công suất các nhà máy điện trên địa bàn Tỉnh để khai thác hiệu quả, an toàn nguồn tài nguyên 

năng lƣợng của Tỉnh. 

 4. Phát triển đồng bộ lƣới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn Tỉnh đáp ứng nhu cầu 

điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Nam Định, để đạt mức tăng trƣởng 

GRDP bình quân năm là 12%/năm giai đoạn 2021 - 2030 và 14%/năm giai đoạn 2030 - 2050.  

2.6.5.3.Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện: 

Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt, cấp điện công trình công cộng và công nghiệp lấy theo quy 

chuẩn QCXDVN 01:2021/BXD. 

Bảng 4.27: Chỉ tiêu cấp điện theo đối tượng 
STT Loại phụ tải Chỉ tiêu cấp điện 

1 Sinh hoạt đô thị loại I (W/ngƣời) 700 

2 Sinh hoạt đô thị loại II-III (W/ngƣời) 500 

3 Sinh hoạt đô thị loại IV (W/ngƣời) 330 

4 Sinh hoạt đô thị nông thôn (W/ngƣời) 200~330 

5 Điện công trình công cộng  đô thị loại I  40% phụ tải điện sinh hoạt 

6 Điện công trình công cộng  đô thị loại II-III 35% phụ tải điện sinh hoạt 
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STT Loại phụ tải Chỉ tiêu cấp điện 

7 Điện công trình công cộng  đô thị loại IV-V 30% phụ tải điện sinh hoạt 

8 Điện công nghiệp (KW/ha) 140 

Bảng 4.28: Số liệu đầu vào tính toán 

TT Đơn vị hành chính 
Dân số đô thị (ngƣời) Dân số nông thôn (ngƣời) 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 

I TP  Nam Định 300,000 

385,000 766,000 

30,000 

65,000 34,000 
1 TP  Nam Định 300,000  

II Huyện Mỹ Lộc 6,500 71,500 

2 Thị trấn Mỹ Lộc 6,500  

III Huyện Hải Hậu 53,500 73,000 192,800 225,500 221,000 127,200 

3 Thị trấn Thịnh Long 25,000 38,000 100,000    

4 Thị trấn Yên Định 20,000 25,000 66,300    

5 Thị trấn Cồn 8,500 10,000 26,500    

IV Huyện Nghĩa Hƣng 40,900 84,000 222,000 146,100 114,000 13,000 

6 Thị trấn Rạng Đông 25,000 38,000 100,000    

7 Thị trấn Qũy Nhất 6,900 20,000 53,000    

7 Nghĩa Minh  6,000 16,000    

8 Thị trấn Liễu Đề 9,000 20,000 53,000    

V Huyện Giao thủy 35,900 43,500 115,500 142,100 143,500 95,200 

9 Thị trấn Quất Lâm 20,000 25,000 66,300    

10 Thị trấn Ngô Đồng 8,200 9,500 25,200    

11 Đại Đồng 7,700 9,000 24,000    

VI Huyện Trực Ninh 40,300 49,500 131,800 143,000 143,150 82,680 

12 Thị trấn Cổ Lễ 14,000 20,000 54,000    

13 Thị trấn Cát Thành 16,300 19,000 50,000    

14 Thị trấn Ninh Cƣờng 10,000 10,500 27,800    

VII Huyện Xuân Trƣờng 24,300 53,500 127,300 134,700 114,500 67,700 

15 TT Xuân Trƣờng 9,500 20,000 54,000    

16 Xuân Ninh 14,800 17,500 38,300    

17 Xuân Hồng  16,000 35,000    

VIII Huyện Ý Yên 53,300 66,000 175,500 189,700 191,720 114,500 

17 Thị trấn Lâm 17,000 20,000 53,000       

18 Đô thị mới  36,300 42,000 112,000       

18 Bo Yên Chính   4,000 10,500       

IX Huyện Vụ Bản 15,500 28,000 74,500 123,869 118,480 90,590 

19 Thị trấn Gôi 8,500 20,000 53,000       

20 Trung Thành 7,000 8,000 21,500       

X Huyện Nam Trực 21,000 25,000 56,600 173,500 179,421 173,264 

21 Thị trấn Nam Giang 21,000 25,000 56,600       

Bảng 4.29: Số liệu diện tích đất công nghiệp đầu vào tính toán 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích đất công nghiệp (ha) 

Giai đoạn 2021 - 2025 Giai đoạn 2026 - 2030 Tầm nhìn 2050 

1 Thành Phố Nam Định 97.0 97.0 97.0 

2 Huyện Mỹ Lộc 58.1 248.1 268.1 

3 H. Hải Hậu 167.6 206.0 271.5 

4 H. Nghĩa Hƣng 20.0 126.0 145.0 

5 H. Giao thủy 75.0 485.0 678.0 

6 H. Trực Ninh 127.7 127.7 141.0 

7 H. Xuân Trƣờng 158.1 158.1 181.0 

8 H. Ý Yên 281.0 456.0 456.0 



 
 

 

 

483 

9 H. Vụ Bản 170.0 170.0 170.0 

10 H. Nam Trực 121.7 125.0 125.0 

Bảng 4.30: Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện  đô thị 

TT Đơn vị hành chính 

Chỉ tiêu cấp điện SH 

Đô thị (Kw/ngƣời) 

Chỉ tiêu cấp điện công trình 

công cộng (%  phụ tải điện 

sinh hoạt) 

Công suất đặt 

 (MW) 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 2025 2030 2050 

I TP Nam Định  

0,70 0,70 

 

40 40 

294,0 

377,3 750,7 
1 TP Nam Định 0,70 40 294,0 

II Huyện Mỹ Lộc   2,8 

2 TT Mỹ Lộc 0,33 30 2,8 

III Huyện Hải Hậu       23,0 41,2 108,8 

3 TT Thịnh Long 0,33 0,50 0,50 30 35 35 10,7 25,7 67,5 

4 TT Yên Định 0,33 0,33 0,33 30 30 30 8,6 11,1 29,5 

5 TT Cồn 0,33 0,33 0,33 30 30 30 3,6 4,5 11,8 

IV H. Nghĩa Hƣng       88,4 37,2 121,9 

6 TT Rạng Đông 0,33 0,50 0,50 30 35 35 42,9 25,7 67,5 

7 TT Qũy Nhất 0,33 0,33 0,33 30 30 30 22,7 8,9 23,6 

7 ĐT Nghĩa Minh  0,33 0,33 30 30 30  2,7 7,1 

8 TT Liễu Đề 0,33 0,33 0,33 30 30 30 22,7 8,9 23,6 

V Huyện Giao thủy       15,4 18,7 49,5 

9 TT Quất Lâm 0,33 0,33 0,33 30 30 30 8,6 10,7 28,4 

10 TT Ngô Đồng 0,33 0,33 0,33 30 30 30 3,5 4,1 10,8 

11 ĐT Đại Đồng 0,33 0,33 0,33 30 30 30 3,3 3,9 10,3 

VI Huyện Trực Ninh       17,3 21,2 56,5 

12 TT Cổ Lễ 0,33 0,33 0,33 30 30 30 6,0 8,6 23,2 

13 TT Cát Thành 0,33 0,33 0,33 30 30 30 7,0 8,2 21,5 

14 TT Ninh Cƣờng 0,33 0,33 0,33 30 30 30 4,3 4,5 11,9 

VII H, Xuân Trƣờng       10,4 23,0 54,6 

15 TT Xuân Trƣờng 0,33 0,33 0,33 30 30 30 4,1 8,6 23,2 

16 ĐT Xuân Ninh 0,33 0,33 0,33 30 30 30 6,3 7,5 16,4 

17 ĐT Xuân Hồng  0,33 0,33 30 30 30  6,9 15,0 

VIII Huyện Ý Yên       22,9 28,3 75,3 

17 TT Lâm 0,33 0,33 0,33 30 30 30 7,3 8,6 22,7 

18 Đô thị mới  0,33 0,33 0,33 30 30 30 15,6 18,0 48,0 

18 Bo Yên Chính   0,33 0,33 30 30 30   1,7 4,5 

IX Huyện Vụ Bản             6,6 12,0 32,0 

19 TT Gôi 0,33 0,33 0,33 30 30 30 3,6 8,6 22,7 

20 Trung Thành 0,33 0,33 0,33 30 30 30 3,0 3,4 9,2 

X Huyện Nam Trực             9,0 10,7 24,3 

21 TT Nam Giang 0,33 0,33 0,33 30 30 30 9,0 10,7 24,3 

  Tổng             419 580 1.270 

Nguồn: Số liệu tính toán 

Bảng 4.31: Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện  nông thôn 

TT Đơn vị hành chính 

Chỉ tiêu cấp điện SH 

Đô thị (Kw/ngƣời) 

Chỉ tiêu cấp điện công trình 

công cộng (%  phụ tải điện sinh 

hoạt) 

Công suất đặt 

 (MW) 

202 2030 2050 2025 2030 2050 2025 2030 2050 

1 TP Nam Định 0,33 
0,33 0,33 

30 
30 30 

12,9 
27,9 14,6 

2 H. Mỹ Lộc 0,20 20 17,2 

3 H. Hải Hậu 0,20 0,20 0,20 20 20 20 54,1 53,0 30,5 

4 H. Nghĩa Hƣng 0,20 0,20 0,20 20 20 20 35,1 27,4 3,1 
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5 H. Giao thủy 0,20 0,20 0,20 20 20 20 34,1 34,4 22,8 

6 H. Trực Ninh 0,20 0,20 0,20 20 20 20 34,3 34,4 19,8 

7 H. Xuân Trƣờng 0,20 0,20 0,20 20 20 20 32,3 27,5 16,2 

8 H. Ý Yên 0,20 0,20 0,20 20 20 20 45,5 46,0 27,5 

9 H. Vụ Bản 0,20 0,20 0,20 20 20 20 29,7 28,4 21,7 

10 H. Nam Trực 0,20 0,20 0,20 20 20 20 41,6 43,1 41,6 

  Tổng        336,9 322,1 198,0 

Nguồn: Số liệu tính toán 

Bảng 4.32: Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện công nghiệp 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích đất công nghiệp (ha) Chỉ tiêu cấp điện 

(Kw/ha) 

Công suất đặt (MW) 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 

1 TP Nam Định 456,4 456,4 456,4 140 63,9 63,9 63,9 

2 Huyện Hải Hậu 466 466 531,5 140 65,2 65,2 74,4 

3 Huyện Nghĩa Hƣng 783,4 783,4 3,643,4 140 109,7 109,7 510,1 

4 Huyện Giao thủy 1,118,3 1,118,3 2,011,3 140 156,6 156,6 281,6 

5 Huyện Trực Ninh 127,7 127,7 291,0 140 17,9 17,9 40,7 

6 Huyện Xuân Trƣờng 280,2 280,2 521,0 140 39,2 39,2 72,9 

7 Huyện Ý Yên 754 754 1,424,0 140 105,6 105,6 199,4 

8 Huyện Vụ Bản 533,5 533,5 541,8 140 74,7 74,7 75,9 

9 Huyện Nam Trực 125 125 125,0 140 17,5 17,5 17,5 

 Tổng     650,2 650,2 1,336,4 

Nguồn: Số liệu tính toán 

Bảng 4.33: Dự báo tổng nhu cầu tiêu thụ điện Tỉnh Nam Định 

TT Đơn vị hành chính 
Tổng công suất (MW) 

Giai đoạn 2021-2025 Giai đoạn  2025-2030 Tầm nhìn 2050 

1 Thành Phố  Nam Định 370,77 469,1 829,2 

2 Huyện Mỹ Lộc 19,9     

3 Huyện Hải Hậu 142,3 158,9 212,2 

4 Huyện Nghĩa Hƣng 162,29 185,3 633,0 

5 Huyện Giao thủy 206,07 209,7 354,0 

6 Huyện Trực Ninh 69,49 73,5 117,1 

7 Huyện Xuân Trƣờng 81,98 89,7 143,8 

8 Huyện Ý Yên 173,95 179,9 302,1 

9 Huyện Vụ Bản 111,07 115,1 129,6 

10 Huyện Nam Trực 68,15 71,3 83,4 

 Tổng 1.406 1.552 2.804 

Nguồn: Số liệu tính toán 

2.6.5.4. Phát triển các nguồn điện: 

 1. Các công trình điện than:Nhà máy điện than NĐ Nam Định I, công suất 2x600 MW, 

NĐ Nam Định II  công suất 2000 MW, NĐ Rạng Động công suất 2400 MW.  

2. Tiềm năng & các công trình điện gió: Nam Định là Tỉnh ven biển có đƣờng bờ biển 

dài, khoảng 72km, là Tỉnh có nhiều tiềm năng về điện gió. Theo đề xuất của Tỉnh, quy mô điện 

gió ngoài khơi có công suất lên tới 12.000 Mw và đƣợc chia làm 4 giai đoạn nhƣ sau: giai đoạn 1 

từ 2021-2025 là 2.000Mw; giai đoạn 2 từ 2025-2030 là 3.000Mw; giai đoạn 3 từ 2030-2035 là 

3.500Mw và giai đoạn 4 từ 2035-2045 là 3.500Mw. 

3. Tiềm năng công trình điện mặt trời: Theo đánh giá của các chuyên gia năng lƣợng, 

tiềm năng điện mặt trời áp mái của Tỉnh Nam Định đƣợc đánh giá khoảng 584 MW, mặt đất 73 

MW và mặt nƣớc 146 MW. 



 
 

 

 

485 

4. Tiềm năng và các công trình điện sinh khối, khí sinh học, rác: Theo đánh giá của các 

chuyên gia năng lƣợng, tiềm năng điện sinh khối, khí sinh học, rác của Tỉnh Nam Định đƣợc 

đánh giá khoảng 92 MW. 

2.6.5.5. Phát triển các trạm nguồn: 

1. Giai đoạn 2021-2025 xây dựng TBA 500/220 kV công suất (1x900 MVA), giai đoạn 

2026-2030 nâng cấp công suất lên 2x900 MVA làm nhiệm vụ truyền tải công suất phát ra từ các 

nhà máy NĐ Nam Định 1. 

2. Giai đoạn 2026-2030 xây dựng TBA 220kV Nam Định 2 công suất (250MVA), nâng 

cấp công suất TBA 220 kV Hải Hậu lên (2x250 MVA)  . 

3. TBA 110kV Tỉnh hiện nay các TBA 110kV đƣợc chia làm 2 vùng phụ tải, cụ thể: (1) 

Vùng I bao gồm  TP Nam Đinh, Huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực các TBA 110 của 

vùng này sẽ nâng cấp công suất để đáp ứng nhu cầu dùng điện đến năm 2025 khoảng 800MVA 

đến năm 2030 khoảng 1000 MVA. (2) Vùng II bao gồm  Huyện Nghĩa Hƣng, Trực Ninh, Xuân 

Trƣờng, Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng các TBA 110 của vùng này sẽ nâng cấp công suất để 

đáp ứng nhu cầu dùng điện đến năm 2025 khoảng 700MVA đến năm 2030 khoảng 800 MVA.     

2.6.5.6. Phát triển lưới điện: 

a). Lưới điện500 kV, 220 kV:  

1. Xây dựng đƣờng dây 500kV NMNĐ Nam Định - Thanh Hóa mạch kép dây dẫn phân 

pha AC-4x300 dài 100km giai đoạn 2021-2025, liên kết mạch vòng từ TTĐL Thái Bình - 

220kV Trực Ninh - 220kV Ninh Bình, liên kết mạch vòng từ TTĐL Thái Bình - 220kV Trực 

Ninh - 220kV Nam Định - 220kV Thái Bình - TTĐL Thái Bình, liên kết mạch vòng từ trạm 

220kV Trực Ninh - Hải Hậu - trạm 500kV Nam Định. Lƣới điện truyền tải 220kV cần đƣợc 

thiết kế mạch vòng hoặc đƣợc cấp điện từ 02 đƣờng dây đến đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn 

định cho các phụ tải, ngoài ra còn phải có độ dự phòng cho phát triển các năm tiếp theo. Để hạn 

chế dòng ngắn mạch không vƣợt quá các quy định, các mạch vòng 220kV có thể vận hành hở. 

Tại vị trí hở của các mạch vòng, khi có đủ điều kiện có thể đặt thiết bị tự động đóng nguồn dự 

phòng để nâng cao độ tin cậy cấp điện; 

2. Các đƣờng dây xây dựng mới hoặc cải tạo sử dụng cột thép nhiều mạch để tiết kiệm 

đất. Có thể thiết kế đƣờng dây 220kV và 110kV đi trên cùng một cột; Lƣới điện 220kV sử dụng 

loại dây trên không, dùng dây dẫn có tiết diện ≥ 400mm2, hoặc dây phân pha có tiết diện tổng ≥ 

600mm2;  

3. Các trạm biến áp đƣợc thiết kế với quy chuẩn lắp đặt ít nhất 2 máy biến áp, trong chế 

độ vận hành bình thƣờng các trạm biến áp 220kV mang tải từ (75-80)% công suất. Phù hợp với 

mật độ phụ tải khu vực, chọn máy biến áp trạm 220kV có công suất định hình ≥ 250MVA. 

b). Lưới điện 110 kV:  

1. Xây dựng mới đƣờng dây 110kV tƣơng ứng với công suất TBA 110 sau khi cải tạo mở 

rộng. Lƣới điện 110kV cần đƣợc thiết kế mạch vòng từ thanh cái 110kV của 2 trạm 220kV, hoặc 

cấp điện từ 2 phân đoạn thanh cái 110kV khác nhau của 1 trạm 220kV. Đƣờng dây 110kV cấp 

điện đến trạm 110kV đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định và có độ dự phòng cho phát triển các 

năm tiếp theo. Các đƣờng dây trên không xây dựng mới hoặc cải tạo sử dụng cột thép nhiều mạch 

để tiết kiệm đất. Đƣờng dây 110kV có thể đƣợc thiết kế đi chung cột với đƣờng dây 220kV; 
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2. Khu vực trung tâm thành phố, khu đô thị mới hoặc các khu có tính chất đặc biệt về 

kinh tế, chính trị, xây dựng mới đƣờng dây 110kV có thể dùng cáp ngầm, các trạm 110kV có thể 

dùng công nghệ GIS. Lƣới điện 110kV xây dựng mới có thể dùng dây dẫn trên không hoặc cáp 

ngầm có tiết diện ≥ 240mm2; 

3. Các trạm biến áp đƣợc thiết kế với quy chuẩn lắp đặt ít nhất 2 máy biến áp, trong chế 

độ vận hành bình thƣờng các trạm biến áp 110kV mang tải từ (75-80)% công suất. Phù hợp với 

mật độ phụ tải khu vực, chọn máy biến áp trạm 110kV có công suất định hình ≥ 40MVA, các 

trạm khách hàng chuyên dùng tùy theo nhu cầu sử dụng sẽ chọn công suất gam máy thích hợp. 

Các khu vực sẽ cải tạo nâng cấp điện áp lƣới điện trung áp lên 22kV hoặc 35kV thì các máy biến 

áp 110kV lắp đặt mới nhất thiết phải có đầu phân áp 22kV hoặc 35kV. Đặt bù công suất phản 

kháng tại các trạm 110kV để nâng cao điện áp vận hành, giảm tổn thất, tại thanh cái 110kV đạt 

chỉ tiêu cosφ ≥ 0,92. 

c). Lưới điện phân phối trung áp: 

Điện áp lƣới điện trung áp Tỉnh Nam Định hiện tại bao gồm 2 cấp điện áp chủ yếu 35kV 

và 22kV, trong đó khối lƣợng lƣới điện 35kV còn không nhiều. Về lâu dài, lƣới điện phân phối 

trung áp Tỉnh Nam Định sẽ chuẩn hóa và vận hành thống nhất ở cấp điện áp 22kV. Lƣới điện 

35kV sẽ đƣợc cải tạo thành 22kV khi có nguồn 22kV cấp điện khu vực. Chỉ còn lại lƣới điện 

35kV và 10kV ở những khu vực cấp điện tự dùng, các phụ tải chuyên dùng hoặc đấu nối nội bộ 

nguồn điện. Việc cải tạo và phát triển lƣới trung áp trong Tỉnh Nam Định đƣợc thực hiện với các 

mục tiêu và lộ trình nhƣ sau: 

1. Tăng cƣờng chất lƣợng điện năng, giảm tổn thất lƣới trung áp của Tỉnh. Phấn đấu tới 

năm 2025, cải tạo chuyển đổi toàn bộ lƣới điện 35kV thành 22kV, xóa bỏ các trạm biến áp trung 

gian và thay thế bằng các trạm 110kV hoặc các xuất tuyến trung áp mới. Các tuyến trung áp vận 

hành theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật đề ra, không có tuyến trung áp nào tổn thất điện áp lớn hơn 5%. 

2. Xây dựng kết cấu lƣới giai đoạn trƣớc không bị phá vỡ ở giai đoạn sau. Kết cấu lƣới 

điện của Tỉnh phải đảm bảo yêu cầu cung cấp điện trƣớc mắt, đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển 

phụ tải trong tƣơng lai. Nâng cao một bƣớc độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo chất lƣợng điện 

áp ở những điểm bất lợi nhất. Những khu vực cải tạo lƣới điện phải phù hợp với quy định của 

ngành về tiến trình tiêu chuẩn hoá lƣới điện. 

3. Cấu trúc lƣới điện: (1) Lƣới trung áp đƣợc thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Mạch 

vòng đƣợc cấp điện từ 2 trạm 110kV, từ 2 thanh cái phân đoạn của 1 trạm 110kV có 2 máy biến 

áp hoặc từ 2 thanh cái trạm biến áp 110kV. Đối với lƣới khu vực nông thôn có thể đƣợc thiết kế 

hình tia. (2) Các đƣờng trục trung áp ở chế độ làm việc bình thƣờng mang tải từ (60-:-70)% công 

suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố. Để đảm 

bảo độ tin cậy, cần tăng cƣờng lắp đặt các thiết bị đóng lại (Recloser) trên các tuyến trung áp 

quan trọng và các nhánh nhằm phân đoạn sự cố. Tăng cƣờng bổ sung cầu dao phân đoạn ở đầu 

các nhánh rẽ để phân đoạn lƣới điện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. (3). Tăng cƣờng phân 

đoạn sự cố các đƣờng trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, 

FCO…; khu vực thành phố trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại. 

 4. Tiết diện dây dẫn: (1) Đƣờng dây 22kV: Khuyến khích phát triển loại đƣờng dây này; 

cần cải tạo nâng cấp và xây dựng mới các loại lƣới quy về lƣới điện 22kV; Hạn chế phát triển 

lƣới 35kV, 10kV, 6kV 15kV, nếu có cần cải tạo chuyển đổi sang lƣới 22kV. (2) Ở khu vực trung 
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tâm thành phố và trung tâm các huyện nơi có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị và các khu đô thị 

mới cần sử dụng loại cáp ngầm XLPE tiết diện ≥240mm2 cho đƣờng trục. Khu vực ngoại thành 

và các huyện  nên dùng các loại dây AC hoặc AV có tiết diện ≥70, 120, 150 mm2. Ở các khu 

công nghiệp nên dùng các loại cáp ngầm XLPE tiết diện ≥240mm2; 

5. Gam máy biến áp phụ tải: Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm đƣợc tính 

toán lựa chọn theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho phụ tải dân sinh theo quy định. 

Công suất trạm đƣợc lựa chọn phù hợp mật độ phụ tải với hệ số mang tải từ 65% trở lên. Khu 

vực thành phố, đô thị mới, thị trấn nên sử dụng máy biến áp 3 pha gam máy từ (250-:-

2000)KVA ; Ở khu vực nông thôn nên sử dụng gam máy từ (250-:-1000)KVA. Các trạm 

chuyên dùng của khách hàng tùy theo quy mô và địa điểm sẽ đƣợc thiết kế với gam máy và loại 

máy thích hợp. Đối với các khách hàng là tổ chức, cá nhân có sử dụng trạm biến áp riêng, cần 

phải đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của dây chuyền sản xuất và phải 

đảm bảo cosφ ≥ 0,9. Trƣờng hợp cosφ ≤ 0,9, bên mua phải lắp đặt thiết bị bù công suất phản 

kháng hoặc mua thêm công suất phản kháng trên hệ thống điện của bên bán để nâng công suất 

cosφ đạt từ 0,9 trở lên. 

 6. Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp: (1) Các đƣờng dây trung áp mạch vòng, khi vận hành 

hở thiết kế để tổn thất điện áp lớn nhất ±5% ở chế độ vận hành bình thƣờng và ±10% ở chế độ 

sau sự cố. (2) Các đƣờng dây trung áp hình tia, cho phép tổn thất điện áp lớn nhất ±10% ở chế độ 

vận hành bình thƣờng. 

2.6.6. Phương án phát triển mạng lưới thông tin Viễn thông: 

a). Mục tiêu: 

1. Giai đoạn 2021 - 2025: (1) Phát triển đƣờng truyền băng rộng rộng cố định đảm bảo 

40% ngƣời dân đƣợc truy cập Internet băng rộng nhƣ một tiện ích thiết yếu; tốc độ kết nối băng 

rộng di động đạt trên100Mbps, băng rộng cố định đạt 500Mbps; (3) phát triển dịch vụ mobile 

money tới 30% dân số của Tỉnh. (3) Từng bƣớc ngầm hóa và thay thế nâng cấp hệ cáp mạng cũ 

thành mạng mới, đáp ứng yêu cầu của vận hành Iternet vạn vật (IOT); (4) Xây dựng nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); (5) tiếp tục xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến & 

Chính quyền điện tử. (6) Xây dựng đô thị thông minh bền vững; (8) Phát triển hạ tầng mạng 

thông tin di động 5G, 6G (NB-IoT hoặc LTE Cat NB1, có hỗ trợ kết nối IOT) thay thế dần tới 

30% các mạng hiện nay; đảm bảo phạm vi phủ sóng 100% đô thị và 50% Nông thôn; 

2. Giai đoạn 2026 - 2030: (1) Tiếp tục phát triển hạ tầng băng rộng cố định đảm bảo 70% 

ngƣời dân đƣợc truy cập Internet băng thông rộng, tốc độ kết nối băng rộng di động đạt trên 

200Mbps, băng rộng cố định đạt trên 1 GBps; (2) phát triển dịch vụ mobile money tới 60% dân 

số của Tỉnh. (3) Ngầm hóa và thay thế 100% hệ mạng cũ, đáp ứng yêu cầu của vận hành Iternet 

vạn vật (IOT); (4) Hoàn thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến; Hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh bền vững; (5) 

Thay thế 100% hệ thông tin di động 5G cho các mạng hiện nay; đảm bảo phạm vi phủ sóng 

100% đô thị và 100% Nông thôn; 

b). Phương án phát triển:  

1. Ngầm hóa và thay thế hệ cáp mạng (đƣờng truyền) CNTT hiện có. Đảm bảo thực hiện 

100% đƣợc ngầm hóa đối với các khu vực xây dựng mới. Đối với các khu vực cũ cần làm từng 

bƣớc trong đó ƣu tiên ngầm tại các khu vực có yêu cầu mỹ quan nhƣ: trung tâm hành chính, 
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các tuyến giao thông mới xây dựng, khu du lịch, khu di tích, khu đô thị mới, khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, các khu vực nâng cấp và cải tạo; đảm bảo ở giai đoạn 2021 – 2025 đạt chỉ tiêu 

ngầm hóa 20 - 30% hạ tầng mạng cáp (tính đến hệ thống tủ cáp và thuê bao) trên toàn Tỉnh; 

riêng khu vực đô thị đạt 40 - 50%. Giai đoạn 2025 - 2030 đảm bảo đạt chỉ tiêu 40 - 50% hạ tầng 

mạng cáp (tính đến hệ thống tủ cáp và thuê bao) trên toàn Tỉnh; riêng khu vực đô thị đạt 70 - 

80%. Sau 2030 và đến 2050 đảm bảo ngầm hóa 100% hệ thống cáp mạng thông tin và viễn 

thông theo nhu cầu trong Tỉnh; 

2. Từng bƣớc thay thế nâng câp hệ cáp mạng cũ thành mạng mới có băng thông rộng, 

đáp ứng yêu cầu của vận hành Iternet vạn vật (IOT); Hệ thống đảm bảo kết nối khép kín từ Tỉnh 

- Huyện - Xã –Thôn, từ Đô thị đến Nông thôn. Phấn đầu đến 2025 đạt khoảng 25% chuyển đổi 

nhu cầu; đến 2030 đạt khoảng 50% nhu cầu và đến 2050 đạt 100% nhu cầu. Cần đảm bảo khả 

năng mở rộng, khả năng hoạt động 100% thời gian, khả năng quản lý và hỗ trợ một cách thƣờng 

xuyên và đảm bảo an ninh, an toàn mạng 

3. Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP): Đảm bảo tích hợp, kết nối, liên 

thông với trục kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP, các hệ thống thông tin, chuyên ngành. 

Thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025, đảm bảo 100% hồ sơ công việc tại cấp Tỉnh; 100% hồ 

sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã đƣợc xử lý trên môi trƣờng mạng 

(trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc). 

4. Xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến với cổng Dịch vụ công Tỉnh: Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử đƣợc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% 

giao dịch trên cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Tỉnh đƣợc xác thực 

điện tử liên thông với các hệ thống của Trung ƣơng; (2) 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 phổ biến, liên quan tới nhiều ngƣời dân, doanh nghiệp đƣợc tích hợp lên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, cổng Dịch vụ công của Tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Tỉnh. (3) 40% 

số lƣợng ngƣời dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử đƣợc xác thực định 

danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng. (4)Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 100 % thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu đƣợc triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Tỉnh 

với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% ngƣời dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải 

quyết thủ tục hành chính.  

5. Xây dựng Chính quyền điện tử: Trên cơ sở cải cách hành chính, lấy ngƣời dân và 

doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn  hóa quy trình nghiệp vụ, hƣớng tới Chính phủ số, nền kinh 

tế số và xã hội số: (i) Ứng dụng trong nội bộ; (ii) Ứng dụng phục ngƣời dân và doanh nghiệp; 

(iii) Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung; (iv) Hoàn thiện hạ tầng nền tảng cho Chính quyền 

điện tử. Đảm bảo 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê 

về kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh đƣợc kết 

nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 100% cán bộ chuyên 

trách về CNTT của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đƣợc đào tạo nâng cao trình độ quản 

lý, trình độ chuyên môn đáp ứng đƣợc yêu cầu thực thi các nhiệm vụ thực tế. 80 % cán bộ, công 

chức, viên chức đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng số. 80% dữ liệu 

quản lý của các cơ quan hành chính nhà nƣớc đƣợc số hóa, lƣu trữ tập trung tại Trung tâm tích 



 
 

 

 

489 

hợp dữ liệu của Tỉnh và đƣa vào khai thác hiệu quả. Các cơ sở dữ liệu dùng chung đƣợc kết nối, 

chia sẻ trên toàn Tỉnh; từng bƣớc mở dữ liệu của các cơ quan nhà nƣớc để cung cấp dịch vụ 

công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ ngƣời dân và phát triển kinh tế - xã hội;  

6. Phát triển hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình; phố cập dịch 

vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; ít nhất 50% ngƣời dân có tài khoản 

thanh toán điện tử; 90% ngƣời dân đƣợc tiếp cận với các dịch vụ của chính quyền số, đô thị 

thông minh.  Chuyển đổi IPv6 cho mạng lƣới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên địa 

bàn Tỉnh đảm bảo sự phát triển, tính sẵn sàng tƣơng thích với sự phát triển mạnh mẽ của các xu 

hƣớng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 50% hoạt động kiểm tra của các 

cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc thực hiện thông qua môi trƣờng số và hệ thống thông tin của cơ 

quan quản lý. 

  7. Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông minh bền vững: (1) Giai đoạn 

2021 - 2025: phát triển mới khoảng 1,2 triệu thiết bị IoT trong 4 lĩnh vực trọng điểm: giáo dục 

thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh để xây dựng hạ 

tầng đô thị thông minh. (2) Giai đoạn 2026 - 2030: phát triển mới khoảng 1,6 triệu thiết bị IoT 

trong 4 lĩnh vực trọng điểm: giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, nông 

nghiệp thông minh để xây dựng hạ tầng đô thị thông minh. 

8. Xây dựng đô thị thông minh Tỉnh Nam Định: Xây dựng Trung tâm  điều hành thông 

minh Tỉnh Nam Định kết nối hệ thống với giám sát giao thông, tín hiệu giao thông thông minh và 

tích hợp dữ liệu các ngành, lĩnh vực thành kho dữ liệu lớn (big data) và ứng dụng phần mềm, các 

hệ thống trí tuệ nhân tạo để phân tích, tổng hợp số liệu, hỗ trợ công tác quản lý, đáp ứng kịp thời 

công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ngành. (1) Giai đoạn 2021 – 2025:  Xây dựng Trung 

tâm giám sát các lĩnh vực, ƣu tiên 5 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: Giáo dục và đào tạo; y tế; giao 

thông; nông nghiệp và an toàn, an ninh. (2) Giai đoạn 2026 – 2030: Phát triển các lĩnh vực ƣu tiên 

nhằm gia tăng tiện ích của ngƣời dân: giáo dục thông minh; y tế thông minh; nông nghiệp thông 

minh, giao thông thông minh và quản lý, giám sát an ninh và triển khai rộng trên địa bàn các đô thị 

Tỉnh. Giai đoạn 2030 - 2050, triển khai rộng trên địa bàn các huyện trong toàn Tỉnh. 

9. Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh: Giai đoạn 2021 - 2025, nâng cấp Trung 

tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh trở thành các Trung tâm dữ liệu hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, 

qui chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Trung tâm dữ liệu, đảm bảo các yêu cầu về 

dự phòng cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu về mặt vật lý (bao gồm dự phòng cho các đƣờng dẫn và 

hố chôn cáp, hệ thống cáp trục, hệ thống cáp nhánh...), đảm bảo năng lực phục vụ 24/7 cho Chính 

quyền điện tử, thành phố thông minh, dịch vụ công cho ngƣời dân và doanh nghiệp. 

10. Phát triển viễn thông theo hƣớng chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng ICT, 

phát triển hạ tầng số viễn thông là nền tảng của các nền tảng. Thực hiện một số nội dung trọng 

tâm nhƣ : (1) Phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ tới 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

Tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025, với việc huy động nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ viễn thông công 

ích. (2) Phát triển hạ tầng mạng thông tin di động 5G,6G với quy mô khoảng 3.000 trạm thu phát 

sóng; trong đó phát triển mới 2.000 trạm thu phát sóng (2021 – 2025) và giai đoạn 2026 - 2030 

phát triển mới 1.000 trạm thu phát sóng; đảm bảo phủ sóng 100% khu dân cƣ trên địa bàn Tỉnh; 

tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng đạt trên 40% (trạm xây mới) ở giai đoạn 2021 - 2025). Giai đoạn 

2026 - 2030, tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng đạt trên 70% (trạm xây mới). Quy hoạch loại hình cột 
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không cồng kềnh, kích thƣớc nhỏ gọn, thân thiện với môi trƣờng, ngụy trang ẩn vào các công 

trình kiến trúc và cảnh quan. Hình thức triển khai trên hạ tầng đô thị công cộng. 

11. Loại bỏ hạ tầng thông tin di động công nghệ 2G: Thực hiện loại bỏ 1.150 trạm 2G 

theo lộ trình, trong đó Tỉnh Nam Định hoàn thành trƣớc năm 2025; trung tâm các huyện trƣớc 

2027 và trên toàn Tỉnh trƣớc năm 2030. 

2.6.7. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải rắn: 

a).  Giai đoạn 2021 – 2030:  

1. Đảm bảo theo chiến lƣợc Quốc gia về quản lý tổng chất thải rắn đến năm 2025. Đồng 

thời nâng tỷ lệ thu gom, lƣu giữ, vận chuyến, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trƣờng đối với rác thải nguy hại, nông thôn, công nghiệp và một số chất thải đặc thù khác. 

2. Về chất thải nguy hại: Đảm bảo 100% tổng lƣợng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế phải đƣợc phân loại, thu gom, lƣu giữ, vận chuyên 

và xử lý đảm bảo đúng các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

3. Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Đảm bảo 100% rác thải sinh hoạt đô thị đƣợc thu 

gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng; tăng cƣờng khả năng tái chế, tái sử dụng, xử 

lý kêt hợp thu hồi năng lƣợng hoặc sản xuất phân hữu cơ. 100% trung tâm thƣơng mại, siêu thị 

sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trƣờng phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế túi ni lông 

khó phân hủy. 90% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng cửa đƣợc cải tạo, xử lý đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng. 

4. Về chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn: Đảm bảo 100% lƣợng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tại khu dân cƣ nông thôn tập trung đƣợc thu gom, lƣu giữ, vận chuyến, tự xử lý, xử lý 

tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng; tận dụng tối đa lƣợng chất thải hữu cơ đế tái sử 

dụng, tái chế, làm phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost đế sử 

dụng tại chỗ; 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đã đóng cửa 

đƣợc cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chât thải tự phát không 

thuộc quy hoạch phải đƣợc xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trƣờng. 

5. Về chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: Đảm bảo 100% tổng lƣợng chất thải rắn 

công nghiệp thông thƣờng phát sinh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề 

đƣợc thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trƣờng. 

6. Về chất thải rắn đặc thù khác: Đảm bảo 90% tổng lƣợng chất thải rắn xây dựng phát 

sinh tại các đô thị đƣợc thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng, trong đó 70% 

đƣợc tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp; 

100% bùn bể tự hoại phát sinh từ khu vực đô thị đƣợc thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ 

môi trƣờng; 80% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm phải đƣợc thu gom, 

tái sử dụng, tái chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng; 80% 

phụ phẩm NN phát sinh từ hoạt động SXNN phải đƣợc thu gom, tái sử dụng, tái chê thành các 

nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng; 100% bao bì đụng hóa chất, 

thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp phải đƣợc thu gom, lƣu giữ và xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật; 100% lƣợng chất thải rắn y tế phát sinh tại các cơ sở y tế đƣợc phân loại, 

thu gom, lƣu giữ, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng. 

b). Tầm nhìn tới năm 2050: 100% các loại chất thải rắn phát sinh đều đƣợc thu gom, tái 
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sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trƣờng và phù hợp 

với điều kiện thực tế của từng địa phƣơng, hạn chế khối lƣợng chất thải rắn phải chôn lấp đến 

mức thấp nhất. 

2.6.7.2. Phương án về vị trí, quy mô của các khu xử lý chất thải tập trung: 

a). Phương án giai đoạn 2021 – 2025:  

1. Tiếp tục sử dụng các công trình hiện có Tỉnh để xử lý chất thải rắn: Khu liên hợp xử lý 

rác thải thành phố Nam Định; Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang;  Khu liên 

hợp xử lý rác thải phía bắc huyện Trực Ninh; Nhà máy xử lý chất thải nguy hại ETC. Đồng thời 

thực hiện đóng cửa các bãi rác thuộc đối tƣợng gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng; cải tạo, 

chỉnh trang các khu xử lý chất thải rắn nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng. 

2. Hoàn thành các công trình dự án xử lý chất thải rắn đã có chủ chƣơng đầu tƣ của Tỉnh: 

(1) Khu xử lý Lộc Hòa, thành phố Nam Định, diện tích 35,5 ha, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

nguy hại toàn Tỉnh Nam Định, xử lý chất thải rắn thông thƣờng cho thành phố Nam Định; (2) 

Khu xử lý rác thải của Công ty Cổ phần năng lƣợng Greenity Nam Định đƣợc triển khai thực 

hiện tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc trên diện tích 5ha; xử lý rác thải cho thành phố Nam Định 

và các huyện lân cận với công suất xử lý khoảng 495 tấn rác hỗn hợp/ngày đêm bằng công nghệ 

lò đốt nguyên khối sử dụng bộ ghi đốt động trên sàn nghiêng nhiều bậc của Hitachi, Nhật Bản. 

b). Đến giai đoạn 2026 – 2030: Đầu tƣ xây dựng khu xử lý CTNH, CTRCN tại KCN 

Hòa Xá diện tích 2,0 ha; với công suất 50.000 tấn/năm đối với CTRCN; với công suất 80.000 

tấn/năm đối với CTNH cho Tỉnh Nam Định. 

2.6.7.3. Phương án về phân loại, phương thức thu gom, vận chuyển: 

a). Phương án phân loại chất thải rắn tại nguồn: 

a1).  Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn: Giai đoạn 2021-2030: Thực hiện thí điểm phân 

loại CTR tại nguồn tại các phƣờng tại TP. Nam Định, đầu tƣ trang thiết bị phục vụ phân loại 

CTR tại nguồn. Giai đoạn 2031-2050: Mở rộng phân loại CTR tại nguồn trên phạm vi thị trấn đô 

thị loại III. Thí điểm phân loại CTR tại nguồn các đô thị loại IV. 

a2). Phân loại CTR công nghiệp: Giai đoạn 2021-2025: Phân loại tại các nhà máy đã và 

đang hoạt động tại Tỉnh Nam Định, các điểm tập kết của KCN, CCN đã và đang hoạt động, các 

khu phân loại CTR tại khu liên hợp xử lý CTR công nghiệp. Giai đoạn 2026-2030: Phân loại tại 

tất cả các nhà máy, tăng cƣờng khả năng trao đổi CTR có khả năng tái chế, phân loại tại một số 

điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR trong các KCN. 

a3). Phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn: Cần thực hiện phân loại CTR y tế ở 100% các 

cơ sở y tế trên toàn Tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, đặc biệt đối với khối cơ sở y tế tƣ nhân cần 

có văn bản hƣớng dẫn việc phân loại và thu gom theo đúng quy trình của Bộ Y tế (ban hành kèm 

theo quyết định số 43/2007/QĐ-BYT). 

b). Phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn: 

1. Phƣơng thức thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt: (1) Thu gom, vận chuyển trực tiếp: 

Các phƣơng tiện thu gom cỡ nhỏ sẽ thu gom chất thải tại các khu vực và vận chuyển thẳng đến 

địa điểm xử lý cuối cùng; (2) Thu gom, vận chuyển trung chuyển: Phƣơng tiện thu gom cỡ nhỏ 

thu gom chất thải tại các khu vực và vận chuyển đến trạm trung chuyển/điểm tập kết. Ở trạm 

trung chuyển/điểm tập kết, chất thải rắn đƣợc chuyển vào các thiết bị thu gom cỡ lớn, sau đó 
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đƣợc vận chuyển đến địa điểm xử lý cuối cùng bằng xe tải cỡ lớn; (3) Thu gom, vận chuyển tại 

các khu dân cƣ nông thôn: Tại các xã có điều kiện giao thông thuận lợi, mỗi thôn lớn hoặc 2-3 

thôn nhỏ bố trí 1 điểm tập kết rác để vận chuyển tập trung đến khu xử lý của huyện. Tại một số 

xã có điều kiện vận chuyển tập trung khó khăn thì có thể xây dựng các cơ sở xử lý phân tán ở 

quy mô cấp xã. Ở các cơ sở xử lý cấp xã cần hạn chế tối đa lƣợng CTR phải chôn lấp. Không 

xây dựng các bãi chôn lấp ở cấp thôn. 

2. Phƣơng thức thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp, y tế: Sử dụng hai phƣơng thức 

thu gom, vận chuyển: (1) Thu gom, vận chuyển sơ cấp: Các cơ sở công nghiệp, y tế tự chịu trách 

nhiệm hoặc thuê các đơn vị có chức năng thu gom, phân loại và vận chuyển các loại CTR đến 

trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý; (2) Thu gom, vận chuyển thứ cấp: CTR công nghiệp, y tế sẽ 

do đơn vị chuyên trách thu gom, vận chuyển từ các trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý chất thải 

rắn công nghiệp. Các cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị này để 

thu gom, vận chuyển và xử lý CTR công nghiệp. 

c). Phương án xử lý chất thải rắn:  

1. Phƣơng án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng, bùn cặn: Căn cứ điều kiện cụ thể của 

địa phƣơng để áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp, ƣu tiên áp dụng công nghệ trong 

nƣớc đạt tiêu chuẩn, các công nghệ nƣớc ngoài phù hợp với điều kiện kinh tế, có hiệu quả tốt, an 

toàn đối với môi trƣờng: (1) Thu hồi, tái chế: Áp dụng đối với các loại rác còn giá trị sử dụng sau 

khi đƣợc xử lý về mặt kỹ thuật; (2) Đốt thông thƣờng, đốt có thu hồi năng lƣợng: Áp dụng đối với 

nhiên liệu chế biến từ rác thải và các loại rác có độ ẩm thấp, dễ cháy và độc hại; (3) Ủ sinh học: Áp 

dụng đối với khu vực có diện tích chôn lấp nhỏ và lƣợng chất thải rắn hữu cơ lớn; (4) Chôn lấp 

hợp vệ sinh: Áp dụng đối với các loại chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng không nguy hại và các 

thành phần bị thải loại bỏ từ các công nghệ xử lý khác, tại khu vực có diện tích đất lớn. 

2. Phƣơng án xử lý chất thải rắn công nghiệp và y tế: Để xử lý triệt để chất thải rắn công 

nghiệp và y tế, đặc biệt là chất thải nguy hại, cần xử lý tập trung kết hợp nhiều quy trình công nghệ 

khác nhau: (1) Các công nghệ phụ trợ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và nguy hại 

bao gồm: phân loại, thu hồi, tái chế, xử lý cơ học, xử lý hóa - lý; (2) Công nghệ khử khuẩn xử lý 

chất thải rắn y tế bị nhiễm khuẩn; (3) Đốt: Xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và một số chất thải rắn 

công nghiệp nguy hại (dạng hữu cơ); (4) Chôn lấp an toàn: Chất thải rắn công nghiệp và y tế thông 

thƣờng; chất thải rắn công nghiệp nguy hại không xử lý đƣợc bằng các phƣơng pháp khác và tro 

đốt chất thải rắn y tế, chất thải rắn công nghiệp nguy hại sau khi cố định và hóa rắn. 

2.6.7.4. Phương án bố trí các khu xử lý chất thải liên huyện:  

1. Khu xử lý chất thải rắn vùng huyện, liên huyện: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt, y tế, xây 

dựng và bùn cặn, gồm 15 khu xử lý: Nam Toàn, Mỹ Thắng (thành phố Nam Định mở rộng); 

Minh Tân, Thành Lợi, Liên Bảo (huyện Vụ Bản); Nghĩa Thái, Rạng Đông (huyện Nghĩa Hƣng); 

Xuân Ninh (huyện Xuân Trƣờng); Việt Hùng - Liêm Hải (huyện Trực Ninh); Cổ Lễ (huyện Trực 

Ninh); Thịnh Long (huyện Hải Hậu); Yên Minh (huyện Ý Yên); Giao Châu (huyện Giao Thủy); 

Minh Tân, Thành Lợi, Liên Bảo (huyện Vụ Bản); Nam Dƣơng (huyện Nam Trực). 

2. Các cơ sở xử lý chất thải rắn phân tán: Chôn lấp hợp vệ sinh và đốt giảm thể tích chất 

thải rắn cho một số thị trấn, trung tâm cụm xã trong giai đoạn  

Bảng 4.34:. Tổng hợp khu xử lý chất thải rắn tập trung của Tỉnh 
TT Tên KXL CTR Quy mô, công suất 
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Vị trí 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

Sinh 

hoạt 

(tấn/ngà

y) 

CN, xây 

dựng 

(tấn/ng) 

CN 

nguy 

hại 

(tấn/ng) 

Y tế 

nguy 

hại 

(kg/ng) 

Phạm vi phục vụ 

1 KXL Nam Toàn Nam Trực 18 230 170 - - 
Xử lý CTR  SH, CTR CN cho Nam TP. Nam  

Đinh 

2 KXL Mỹ Thắng Mỹ Lộc 12 300 - - - 
Xử lý CTR sinh hoạt cho phía Bắc TP. Nam Định 

mở rộng (GĐ sau 2025) 

3 KXL Minh Tân 
Xã Minh Tân,  Vụ 

Bản 
3 30 - - 120 Xử lý CTR sinh hoạt  & Nguy Hại cho Vụ Bản  

4 KXL Thành Lợi 
Xã Thành Lợi,  Vụ 

Bản 
3 30 - - - Xử lý CTR sinh hoạt cho huyện Vụ Bản. 

5 KXL Liên Bảo Xã Liên Bảo, Vụ Bản 3 - 70 - - Xử lý CTR  CN cho huyện Vụ Bản 

6 KXL Nghĩa Thái Xã Nghĩa Thái, 5 70 - - 150 Xử lý CTR sinh hoạt cho phía Bắc  Nghĩa Hƣng. 

7 KXL Rạng Đông TTRạng Đông, 5 70 120 - - 

Xử lý CTR sinh hoạt, CN  Nghĩa Hƣng, KKT 

Ninh Cơ; CTNH cho các H.Hải Hậu, Nghĩa 

Hƣng 

8 KXL Xuân Ninh 
Xã Xuân Ninh, Xuân 

Trƣờng 
5 90 70 - 90 

Xử lý CTR sinh hoạt, CN cho  Xuân Trƣờng  các 

KCN và các đô thị, khu ở xung quanh. 

9 
KXL Việt Hùng-

Liêm Hải 

Xã Việt Hùng, Liêm 

Hải, huyện Trực Ninh 
5 100 40 - 75 

Xử lý CTR sinh hoạt, CN Trực Ninh; CTNH cho 

Xuân Trƣờng, Giao Thủy, bắc Hải Hậu 

10 KXL Cổ Lễ TT Cổ Lễ  Trực Ninh 1,2 50 70   Xử lý CTRSH, CNcho huyện Trực Ninh 

 

11 
KXL Thịnh Long 

Thị trấn Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu 
10 220 50 - 230 

Xử lý CTR sinh hoạt,  CN cho huyện Hải Hậu, 

KKT Ninh Cơ 

Đốt CTR y tế nguy hại cho huyện Hải Hậu 

 

12 
KXL Yên Minh 

Xã Yên Minh, huyện 

Ý Yên 
5 150 80 - 120 

Xử lý CTR sinh hoạt,  CN cho huyện Ý Yên. 

Trung chuyển CTNH cho huyện Ý Yên 

Đốt CTR y tế nguy hại cho huyện Ý Yên 

3 KXL Giao Châu Xã Giao Châu, 5 120 10 - 100 
Xử lý CTR sinh hoạt,  CN cho H Giao Thủy. 
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KXL Nam 

Dƣơng 

Xã Nam Dƣơng, 

huyện Nam Trực 
2 80 20 - 70 Xử lý CTR sinh hoạt,  CN cho Nam Trực 

15 KXL Nam Giang 
TT Nam Giang, 

huyện Nam Trực 
3,2 60 120   Xử lý CTR sinh hoạt,  CN cho Nam Trực 

2.6.8. Hạ tầng phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ 

2.6.8.1. Quan điểm phát triển 

1. Phát triển hệ thống hạ tầng PCCC của Tỉnh phải phù hợp với quy hoạch ngành quốc 

gia về hạ tầng PCCC và chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực và địa phƣơng liên quan. 

2. Phát triển và bố trí không gian hệ thống hạ tầng PCCC đồng bộ, từng bƣớc hiện đại, 

đảm bảo kết nối, khai thác thế mạnh liên kết các Tỉnh trong vùng, Tỉnh, huyện phục vụ công 

tác PCCC&CNCH. 

3. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn xã hội; đảm bảo lợi ích quốc gia, 

vùng, ngành, lĩnh vực, địa phƣơng và lợi ích của ngƣời dân; phát huy tối đa nguồn lực hiện có; 

đẩy mạnh xã hội hóa. 

4. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quá trình lập quy hoạch phù hợp với 

điều kiện thực tế, tiến tới đạt tiêu chuẩn về PCCC của các nƣớc tiên tiên tiến thế giới; chủ động 

hội nhập quốc tế. 

2.6.8.1. Mục tiêu phát triển 



 
 

 

 

494 

1. Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng PCCC trên cơ sở kết 

nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác có hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên để 

phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh. 

2. Xây dựng phƣơng án quy hoạch hạ tầng PCCC theo từng thời kỳ, đáp ứng phát triển 

kinh tế- xã hội, kiềm chế sự gia tăng vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; bảo vệ tính mạng, sức 

khỏe con ngƣời, tài sản và môi trƣờng, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. 

 3. Là công cụ quản lý của nhà nuốc trong điều hành phát triển hạ tầng PCCC; là cơ sở 

để xây dựng và phát triển các chƣơng trinh, kế hoạch, dự án phát triển các hệ thống phục vụ 

PCCC của Tỉnh theo từng giai đoạn. 

2.6.8.3. Dự báo nhu cầu phát triển 

1. Hoàn thiện lực lƣợng Cảnh sát PCCC và CNCH của Tỉnh, nâng cao năng lực tổ chức 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện một cách nhanh chóng, 

kịp thời, hiệu quả. 

2. Phát triển mạng lƣới lực lƣợng phòng cháy, chữa cháy dân phòng, lực lƣợng phòng 

cháy, chữa cháy cơ sở; phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành hoạt động có hiệu quả theo đúng 

quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.  

3. Hoàn chỉnh các quy hoạch hạ tầng PCCC, trong đó quy hoạch trụ sở doanh trại, đơn 

vị Cảnh sát PCCC đáp ứng yêu cầu về chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hạ tầng về giao thông, 

nguồn nƣớc, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu về đồng bộ, hiện đại. 

4. Tầm nhìn đến 2050: Xây dựng lực lƣợng PCCC và CNCH của Tỉnh hiệu quả, ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh và tiến tới đạt tiêu 

chuẩn về phòng cháy chữa cháy của các nƣớc tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

2.6.8.4. Các định hướng phát triển 

a). Mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC : Bố trí mạng lƣới trụ sở các 

đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục vụ tối đa là 3 km đối với khu vực 

trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác; Đối với các khu vực đô thị hiện hữu không 

đảm bảo bán kính phục vụ của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải có giải pháp tính 

toán cân đối, bố trí quỹ đất bổ sung hoặc bổ sung các trụ sở trên trong các dự án khu đô thị 

mới16
.  Thời kỳ 2021-2030, quy hoạch phát triển bảo đảm mỗi huyện, thành phố có ít nhất một 

đội CC và CNCH. Căn cứ vị trí địa lý và hệ thống giao thông để phân bố hệ thống mạng lƣới 

các đội bảo đảm thời gian đến hiện trƣờng đám cháy nhanh nhất. Ngoài các vị trí cũ giữ 

nguyên không có sự điều chỉnh, cần phát triển thêm các Đội CC và CNCH tại địa bàn các xã, 

phƣờng, thị trấn sau: 
STT Trụ sở đội Địa chỉ Phạm vi phụ trách 

1.  Đội CC và CNCH Xuân Trƣờng. Xã Xuân Ninh, H. Xuân Trƣờng 
20 xã, thị trấn thuộc huyện Xuân 

Trƣờng. 

2.  Đội CC và CNCH Mỹ Lộc. TT Mỹ Lộc, H. Mỹ Lộc 
06 xã,TTthuộc huyện Mỹ Lộc (KCN 

Mỹ Thuận). 

3.  Đội CC và CNCH Hải Hậu. Xã Hải Hƣng, H. Hải Hậu 30 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu. 

4.  Đội CC và CNCH Rạng Đông. TT Rạng Đông, H. Nghĩa Hƣng 
08 xã, thị trấn thuộc huyện Nghĩa 

Hƣng (KCN Rạng Đông). 

                                           
16

 QCVN 01:2021/BXD, khoản 2.6.13 
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5.  
Đội CC và CNCH Nam thành phố Nam 

Định. 
Xã Nam Vân, TP Nam Định 

12 phƣờng, xã  thuộc thành phố Nam 

Định. 

6.  Đội CC và CNCH Nam Trực. TT Nam Giang, H. Nam Trực 20 xã, thị trấn thuộc huyện Nam Trực 

7.  Đội CC và CNCH Giao Thủy. TT Ngô Đồng, H. Giao Thủy 22 xã, thị trấn thuộc huyện Giao Thủy. 

8.  Đội CC và CNCH Trực Ninh. Xã Liêm Hải, H.Trực Ninh 16 xã, thị trấn thuộc huyện Trực Ninh 

9.  Đội CC và CNCH Ý Yên. TT Lâm, H. Ý Yên 31 xã, thị trấn thuộc H.Ý Yên. 

Thời kỳ 2031-2050, quy hoạch phát triển bảo đảm mỗi huyện, thành phố có ít nhất hai 

Đội CC và CNCH. Giữ nguyên các đội đã có đồng thời quy hoạch phát triển thêm các Đội CC 

và CNCH tại địa bàn các xã, phƣờng, thị trấn sau: 
STT Trụ sở đội Địa chỉ Phạm vi phụ trách 

1.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Quất 

Lâm 

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao 

Thủy 
11 xã, thị trấn thuộc huyện Giao Thủy. 

2.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Yên 

Đồng 
Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên 15 xã, thị trấn thuộc huyện Ý Yên. 

3.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Xuân 

Châu 

Xã Xuân Châu, huyện Xuân 

Trƣờng 

10 xã, thị trấn thuộc huyện Xuân 

Trƣờng. 

4.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Quang 

Trung 
Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản 10 xã, thị trấn thuộc huyện Vụ Bản. 

5.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Nghĩa 

Minh 

Xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa 

Hƣng 

08 xã, thị trấn thuộc huyện Nghĩa 

Hƣng; 

6.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Ninh 

Cƣờng 

Thị trấn Ninh Cƣờng, huyện Trực 

Ninh 

05 xã, thị trấn thuộc huyện Trực Ninh; 

03 xã thuộc H. Hải Hậu. 

7.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hải 

Thịnh 
Xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu 15 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu. 

8.  
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Nam 

Thái 
Xã Nam Thái, huyện Nam Trực 10 xã thuộc huyện Nam Trực. 

b). Hệ thống cấp nước phục vụ PCCC: Đảm bảo kết nối thông tin đến các cơ sở PCCC. 

Ở những nơi có trang bị báo cháy tự động đƣợc kết nối về Trung tâm chỉ huy điều hành chữa 

cháy Công an Tỉnh theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

1. Thời kỳ 2021-2030: 100% các khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới phải đƣợc 

quy hoạch hệ thống cấp nƣớc chữa cháy. Rà soát quy hoạch bổ sung các khu đô thị, khu công 

nghiệp chƣa có hệ thống cấp nƣớc cần bổ sung vào quy hoạch. Quy hoạch, cải tạo các trụ nƣớc 

xe chữa cháy không thể lấy nƣớc đƣợc do áp lực yếu, lƣu lƣợng thấp và bị hƣ hỏng. Rà soát quy 

hoạch cải tạo các bến, bãi, lối vào cho xe chữa cháy tiếp cận lấy nƣớc chữa cháy tại các ao, hồ, 

kênh, mƣơng; Quy hoạch tạo thêm các nguồn nƣớc tự nhiên tại các đô thị, khu công nghiệp nhƣ: 

đào thêm các hồ, ao, kênh, mƣơng...Rà soát đề xuất cải tạo các bến lấy nƣớc, hố thu nƣớc hiện 

có để xe chữa cháy lấy nƣớc chữa cháy; quy hoạch mới 70% khu vực trọng điểm có bể chứa 

nƣớc chữa cháy. 

2. Tầm nhìn đến năm 2050: 100% hệ thống cung cấp nƣớc đô thị, khu công nghiệp đảm 

bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Khai thác hiệu quả, duy trì bền vững các nguồn nƣớc 

tự nhiên phục vụ PCCC. Quy hoạch mới 30% các khu vực trọng điểm về PCCC còn lại. 

c). Hệ thống giao thông phục vụ PCCC : Đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông kết nối 

thuận lợi giữa đơn vị PCCC với các khu dân cƣ, khu đô thị, KCN, CCN… Hệ thống đƣờng giao 

thông phải đảm bảo chiều rộng, chiều cao thông thủy, đảm bảo cho các phƣơng tiện phòng cháy 

chữa cháy và cứu hộ hoạt động theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy chữa 

cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD). Vị trí quy hoạch đội chữa cháy và CNCH với 

hệ thống giao thông ngoài việc đảm bảo kết nối nhanh, thuận tiện với khu vực phụ trách công 
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tác PCCC còn phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đƣờng bộ, đấu nối với hệ thống giao thông đƣờng bộ theo đúng quy định của pháp luật.    

1. Thời kỳ 2021-2030:  

- Đội CC và CNCH khu vực Xuân Trƣờng: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách 

theo các tuyến đƣờng Tỉnh lộ 489 và tuyến đƣờng liên huyện Xuân Trƣờng. 

- Đội CC và CNCH khu vực Mỹ Lộc: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách theo 

tuyến đƣờng Đại lộ Thiên Trƣờng và các tuyến đƣờng liên huyện Mỹ Lộc.  

- Đội CC và CNCH khu vực Hải Hậu: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách theo 

tuyến đƣờng Quốc lộ 21b và các tuyến đƣờng liên huyện Hải Hậu. 

- Đội CC và CNCH khu vực Rạng Đông: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách theo 

tuyến đƣờng trục chính của Khu CN Rạng Đông và các tuyến đƣờng liên huyện Nghĩa Hƣng. 

- Đội CC và CNCH khu vực Nam thành phố Nam Định: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực 

phụ trách theo tuyến đƣờng trục trong khu đô thị Nam Đào và các tuyến đƣờng TP Nam Định. 

- Đội CC và CNCH khu vực Giao Thủy: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách theo 

tuyến đƣờng Quốc lộ 37B và các tuyến đƣờng huyện Giao Thủy. 

- Đội CC và CNCH khu vực Nam Trực: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách theo 

tuyến đƣờng Tỉnh lộ 490C và các tuyến đƣờng huyện Nam Trực. 

- Đội CC và CNCH khu vực Trực Ninh: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách theo 

tuyến đƣờng Quốc lộ 21B và các tuyến đƣờng liên huyện Trực Ninh. 

- Đội CC và CNCH khu vực Ý Yên: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách theo 

đƣờng Quốc lộ 38b và các tuyến đƣờng liên huyện Ý Yên. 

2. Giai đoạn 2031-2050:  

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Quất Lâm: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách 

theo tuyến đƣờng Quốc lộ 37B và các tuyến đƣờng liên huyện Giao Thủy. 

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Yên Đồng: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách 

theo tuyến đƣờng trục xã Yên Đồng và các tuyến đƣờng liên huyện Ý Yên. 

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Xuân Châu: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ 

trách theo tuyến đƣờng Tỉnh lộ 489 và các tuyến đƣờng liên huyện Xuân Trƣờng. 

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Quang Trung: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ 

trách theo tuyến đƣờng Quốc lộ 38B và các tuyến đƣờng liên huyện Vụ Bản. 

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Nghĩa Minh: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ 

trách theo tuyến đƣờng Quốc lộ 37B và các tuyến đƣờng liên huyện Nghĩa Hƣng. 

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Ninh Cƣờng: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ 

trách theo tuyến đƣờng Quốc lộ 37B và các tuyến đƣờng liên huyện Trực Ninh, Hải Hậu. 

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hải Thịnh: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách 

theo Quốc lộ 21Avà các tuyến đƣờng liên huyện Hải Hậu. 

- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Nam Thái: Vị trí đảm bảo kết nối khu vực phụ trách 

theo tuyến đƣờng Tỉnh lộ 490C và các tuyến đƣờng huyện Nam Trực. 

d) Hệ thống nguồn nước phục vụ cho công tác PCCC (bến lấy nước; trụ lấy nước;…) 
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Đảm bảo tất cả các nguồn nƣớc ngay từ khi xây dựng hệ thống đƣờng ống cung cấp nƣớc phải 

tính toán đủ lƣu lƣợng, cột áp và các vị trí lắp đặt trụ nƣớc chữa cháy. Các ao hồ tự nhiên trong 

các khu dân cƣ, khu cụm công nghiệp có thiết kế xây dựng bến lấy nƣớc chữa cháy đảm bảo kỹ 

thuật tiêu chuẩn lấy nƣớc của xe chữa cháy chuyên dụng. Các cơ quan, tổ chức ngay từ khi đầu 

tƣ xây dựng phải đƣợc thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu về PCCC trƣớc khi đi vào 

hoạt động. Sông ngòi trên địa bàn khi kè bờ phải có tính toán xây dựng bến lấy nƣớc chữa cháy 

e). Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC : Đảm bảo kết nối thông tin đến các cơ sở 

PCCC. Ở những nơi có trang bị báo cháy tự động đƣợc kết nối về Trung tâm chỉ huy điều hành 

chữa cháy Công an Tỉnh theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

1. Thời kỳ 2021-2030: Đầu tƣ lắp đặt các Trung tâm TTLL chỉ huy điều hành 

PCCC&CNCH của các cấp trên phạm vi toàn Tỉnh. Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về 

phòng cháy chữa cháy, truyền tin báo sự cố và thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn Tỉnh. Ứng 

dụng Internet và các phần mềm mạng xã hội phục vụ nghiệp vụ PCCC. Đề xuất xây dựng đề án 

đầu tƣ hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin đồng bộ với hệ thống chỉ huy điều hành chữa cháy và 

CNCH của Tỉnh, kết nối với Cục cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an. 

2. Tầm nhìn đến năm 2050: Đảm bảo 100% thông tin, dữ liệu (trừ danh mục bí mật nhà 

nƣớc ) về công tác PCCC&CNCH đƣợc số hoá, truyền dẫn, kết nối, chia sẻ ổn định, bảo mật và 

theo thời gian thực. 

f). Bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng PCCC:  

1. Thời kỳ 2021-2030: Quy hoạch xây dựng bến lấy nƣớc phục vụ công tác PCCC trên 

địa bàn Tỉnh; Xây dựng Đội CC và CNCH cho 9 khu vực gồm Xuân Trƣờng, Mỹ Lộc, Hải 

Hậu, Rạng Đông, phía nam thành phố Nam Định, Giao Thủy, Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên. 

2. Thời kỳ 2031-2050: Tiếp tục xây dựng Đội CC và CNCH cho 8 khu vực gồm: Quất 

Lâm, Yên Đồng, Xuân Châu, Quang Trung, Nghĩa Minh, Ninh Cƣờng, Hải Thịnh,Nam Thái. 

Bảng 4.35: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

STT Trụ sở đội Địa chỉ 
Diện tích 

(m
2
) 

Giai đoạn 2021-2030: 

1.  Đội CC và CNCH Xuân Trƣờng. Xã Xuân Ninh, H. Xuân Trƣờng 6.145 

2.  Đội CC và CNCH Mỹ Lộc. Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 47.000 

3.  Đội CC và CNCH Hải Hậu. Xã Hải Hƣng, huyện Hải Hậu 7.000 

4.  Đội CC và CNCH Rạng Đông. TT Rạng Đông, H. Nghĩa Hƣng 7.000 

5.  Đội CC và CNCH Nam TP Nam Định Xã Nam Vân, TP Nam Định 7.000 

6.  Đội CC và CNCH Giao Thủy. TT Ngô Đồng, huyện Giao Thủy 7.000 

7.  Đội CC và CNCH Nam Trực. TT Nam Giang, H.Nam Trực 7.000 

8.  Đội CC và CNCH Trực Ninh. Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh 7.000 

9.  Đội CC và CNCH Ý Yên. Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên 7.000 

Giai đoạn 2031-2050: 

10.  Đội CC và CNCH Quất Lâm TT Quất Lâm, huyện Giao Thủy 7.000 

11.  Đội CC và CNCH Yên Đồng Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên 7.000 

12.  Đội CC và CNCH Xuân Châu Xã Xuân Châu, H.Xuân Trƣờng 7.000 

13.  Đội CC và CNCH Quang Trung Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản 7.000 

14.  Đội CC và CNCH Nghĩa Minh Xã Nghĩa Minh, H. Nghĩa Hƣng 7.000 

15.  Đội CC và CNCH Ninh Cƣờng TT Ninh Cƣờng, H. Trực Ninh 7.000 

16.  Đội CC và CNCH Hải Thịnh Xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu 7.000 

17.  Đội CC và CNCH Nam Thái Xã Nam Thái, huyện Nam Trực 7.000 
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 Tổng  158.145 

2.7. Phƣơng án phát triển hạ tầng xã hội:  

2.7.1. Hệ thống công trình Giáo dục- Đào tạo: 

Nội dung này đã đƣợc đề cập tại khoản b (tiểu mục 4.4.1 Phát triển ngành Giáo dục đào 

tạo/ mục IV phát triển các ngành lĩnh vực quan trọng) cụ thể mạng lƣới trƣờng với số lƣợng 

trƣờng lớp nhƣ sau: 

Bảng 4.36: Bảng kê số lượng trường, lớp ngành giáo dục Tỉnh Nam Định 

TT Bậc học 
Hiện trạng 2020 Đến 2030 Tầm nhìn 2050 

Số lớp Số trƣờng Số lớp Số trƣờng Số lớp Số trƣờng 

1 Giáo dục mầm non 3.881 233 4.800 251 5.920 296 
2 Giáo dục tiểu học 4.822 227 4.930 230 5.980 299 
4 Giáo dục THCS 2.973 226 3.010 230 3.790 253 
6 Giáo dục THPT 1.386 57 1.460 57 2.030 68 
7 Giáo dục thƣờng xuyên 150 9 268 9 336 12 
8 Giáo dục dạy nghề 300 26 450 30 520 45 
 Tổng số 13.512 778 14.918 807 18.576 972 

2.7.2. Hệ thống công trình Y tế: 

Nội dung này đã đƣợc đề cập tại khoản 4.4.2.c1 (tiểu mục 4.4.2. Phát triển ngành Y tế / 

mục IV phát triển các ngành lĩnh vực quan trọng) cụ thể mạng lƣới công trình Y tế nhƣ sau: 

Bảng 4.37: Hệ thống các cơ sở y tế Tỉnh Nam Định được tính toán và thống kê như sau 

STT Tên các bệnh viện 

Hiên trạng 2021 Đến 2030 Đến 2050 

Số Bệnh 

viện (BV) 

Số giƣờng 

Bệnh (G) 

Số Bệnh 

viện (BV) 

Số giƣờng 

Bệnh (G) 

Số Bệnh 

viện (BV) 

Số giƣờng 

Bệnh (G) 

I Cơ sở y tế tuyến Tỉnh 32 2.556 33 2.940 40 4.790 

1 BVĐK Tỉnh 1 900 1 1000 1 1500 

2 BVĐK khu vực 0 0 1 250 2 750 

3 BV Chuyên khoa 9 1.656 9 1.690 13 2.540 

4 Trung tâm Y tế công cộng (CDC) 1 0 1 0 1 0 

II Cơ sở y tế Tuyến Huyện 10 2.760 10 2.930 11 4.350 

1 Trung tâm Y tế Huyện 10 2.210 10 2.380 10 4320 

2 BVĐK Huyện, tƣơng đƣơng 1 550 1 550 2 1000 

III Cơ sở y tế ngoài công lập 4 370 5 850 7 1.500 

1 BVĐK Ngành 1 130 1 200 1 250 

2 Bệnh viện tƣ nhân 3 240 4 650 6 1250 

IV Tổng quy mô 46 5.686 48 6.720 58 10.640 

2.7.3. Hệ thống công trình Văn hóa –TDTT: 

 Nội dung này đã đƣợc đề cập tại khoản 2.4.3.3.b (tiểu mục 2.4.3. Lĩnh vực Văn 

Hóa Thể thao / mục II. Phƣơng hƣớng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng) cụ thể mạng 

lƣới công trình Văn hóa -TDTT nhƣ sau: 

Bảng 4.38: Bảng thống kê hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp Tỉnh 

STT Tên các  thiết chế 

Hiên trạng 2021 Đến 2030 Đến 2050 

Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Quy 

mô 

công 

trình 

(chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Quy 

mô 

công 

trình 

(chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Quy 

mô 

công 

trình 

(chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

1 Văn hóa          

- TT văn hóa – Nghệ thuật 3/2 (chỗ) 1 800 0,80 1 1.200 2,0 2 2.400 4,0 
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- Bảo tàng (ha) 1 0,5 0,50 1 1,00 2,0 2 2,00 4,0 

- Thƣ viện (đầu sách) 1 24.000 0,30 1 30.000 1,5 2 50.000 3,0 

- Trung tâm văn hóa thiếu nhi (chỗ) 1 500 0,20 2 1.000 2,0 2 1.000 4,0 

- Trung tâm văn hóa Lao động (chỗ) 0   1 1.000 1,0 2 2.000 2,0 

- Nhà  VH Khác (Tỉnh đội) (số chỗ) 1 500 0,30 1 500 0,3 1 500 0,3 

- Rạp phim (Tháng 8 và lotte ) 1 700 0,15 1 700 0,2 1 700 0,2 

2 Thể Thao          

- Khu liên hợp Thể thao     1  20,0 2  40 

- Sân vận Đông (chỗ) 1 20.000 2,44 3 40.000  3 60.000  

- Nhà thi đáu (chỗ) 1 3.000 0,65 2 3.000  3 5000  

- Bể Bơi (chỗ) 1 1.000 0,62 2 2.000  3 4000  

- Sân tập Bóng Đá (sân) 2  1,00 2   4   
 Tổng số 11   6,96 18   28,95 27   57,45 

Bảng 4.39: Bảng thống kê hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp Huyện, Xã, Thôn ở Nam Định 

STT Tên các  thiết chế 

Hiên trạng 2021 Đến 2030 Đến 2050 
Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

Tổng 

Quy 

mô 

(Chỗ) 

Quy 

mô đất 

đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

Tổng 

Quy 

mô 

(Chỗ) 

Quy 

mô 

đất đai 

(ha) 

Số 

lƣợng 

Tổng 

Quy 

mô 

(Chỗ) 

Quy 

mô 

đất đai 

(ha) 

I Cấp Huyện 17 1000 3,8 30 7500 56,2 40 12.500 12,7 

- Trung tâm  VHTT (500 chỗ) - -  5 2.500 50 10 5.000 5 

- Nhà truyền thống, trƣng bày 5  1 5  1 5  1 

- Thự viện (10000đầu sách) 10  2,20 10 - 2,20 10 - 2,20 

- NVH Thanh thiếu nhi (500chỗ) 2 1.000 0,6 5 2.500 2 10 5.000 3,0 

- Nhà văn hóa Lao động (500chỗ) -   5 2.500 2 5 2.500 2 

II Cấp Xã 356 31600 43,5 552 45200 256,5 678 45200 508,5 

- Nhà văn hóa Xã (200 chỗ) 158 31.600 23,7 226 45.200 34 226 45.200 34 

- Trung tâm thể Thao xã (2 ha) -   100  200 226  452 

- 
Thƣ viện, Bƣu điện, (5000 đầu 

sách) 
198  20 226  23 226  23 

III Cấp Thôn  3.559 264.100 13.251 8.268 363.400 1.363 10.902 363.400 3.997 

- Nhà văn hóa Thôn (100 chỗ) 2.641 264.100 13.205 3.634 363.400 182 3.634 363.400 182 

-- Sân thể thao thôn (1 ha)    1000  1.000 3.634  3.634 

- 
Trạm bƣu điện văn hóa kiêm thƣ 

viện (2000 đầu sách) 
918  45,9 3634  181,7 3.634  181,7 

 Cộng 3.932 296.700 13.298 8.850 416.100 1.676 11.620 421.100 4.519 

III. PHƢƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANG VÙNG ĐẤT ĐAI THEO CHỨC NĂNG VÀ LOẠI ĐẤT   

3.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất: 

1. Sử dụng đất đai trên quan điểm bền vững, tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các 

nhu cầu theo định hƣớng phát triển kinh tế, xã hội; 

2. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh đến năm 2030 và xa hơn, đẩy mạnh quá 

trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế của Tỉnh đƣợc đặt lên vị trí hàng đầu. Vì thế 

Tỉnh phải dành quỹ đất thích đáng và hợp lý để phát triển các khu, cụm công nghiệp, các làng 

nghề truyền thống, phát triển các đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, các thị trấn trung tâm các 

huyện và quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật căn cứ vào điều kiện thực tế, đáp ứng các 

yêu cầu phát triển lâu dài, tạo cơ sở cho sự nghiệp CN hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Tỉnh; 

 3. Trong những năm tới nông nghiệp vẫn là một ngành mang lại nguồn thu chính cho nền 

kinh tế. Tuy nhiên, dƣới áp lực của quá trình phát triển kinh tế, một phần diện tích đất nông nghiệp 
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phải chuyển sang các loại đất khác. Để góp phần đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia và ổn định 

đời sống nông dân, cần phải duy trì diện tích đất nông nghiệp ở một tỷ lệ hợp lý, đặc biệt là đất 

trồng lúa. Đồng thời tăng cƣờng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất và hiệu 

quả sản xuất trên từng đơn vị diện tích. Phát triển nông nghiệp toàn diện và tổng hợp, tạo bƣớc 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hƣớng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, chú 

trọng phát triển lúa phẩm chất cao, tăng diện tích cây công nghiệp và hoa màu. Bố trí đa dạng hoá 

cây trồng bằng nhiều mô hình nhƣ trồng xen canh, luân canh nhiều loại cây trồng, vừa cho sản 

phẩm đa dạng, vừa cải tạo đất chống độc canh làm thoái hoá đất. Khuyến khích tập trung ruộng 

đất; phát triển trang trại, doanh nghiệp NN phù hợp về quy mô và điều kiện của từng vùng; 

4. Bố trí đất trồng rừng phòng hộ ở những vùng ven sông, ven biển, các khu vực xung 

yếu để giữ đất và phòng hộ cho các công trình sản xuất, dân sinh, giao thông, thuỷ lợi, khu dân 

cƣ, bảo vệ gen động vật hoang dã, bảo vệ môi trƣờng; 

5. Duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa cần thiết, đất rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên và đất di tích danh thắng để bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc 

gia, bảo vệ cảnh quan môi trƣờng, đa dạng sinh học và phát triển bền vững; 

6. Từng bƣớc bố trí, sắp xếp, chỉnh trang lại khu dân cƣ đô thị và xây dựng nông thôn 

mới, đáp ứng nhu cầu ăn, ở, môi trƣờng sống và điều kiện văn hoá, tinh thần của nhân dân. Đất ở 

cần đƣợc bố trí tập trung trên cơ sở mở rộng khu dân cƣ cũ hoặc hình thành các khu dân cƣ mới 

với quy mô hợp lý, để tiết kiệm đất cũng nhƣ sử dụng có hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ 

thuật. Hạn chế việc giao đất ở tản mạn, phân tán, không theo quy hoạch; 

7. Khai thác sử dụng đất phải đặc biệt coi trọng mục tiêu phòng thủ, an ninh quốc gia, ƣu 

tiên những địa thế tự nhiên thuận lợi kết hợp kinh tế với quốc phòng; 

8. Khai thác sử dụng đất phải chú ý đến bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo môi trƣờng ổn định 

và bền vững, kết hợp giữa trƣớc mắt và lâu dài, phù hợp với chiến lƣợc công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá của đất nƣớc; 

9. Việc thực hiện các định hƣớng phát triển cho các lĩnh vực phải bảo đảm sử dụng đất có 

hiệu quả và tiết kiệm, gắn với các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nƣớc biển dâng 

để bảo đảm phát triển bền vững... 

 10. Xây dựng cơ chế và đƣa vào nề nếp việc thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá 

tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3.2. Phƣơng hƣớng sử dụng đất: 

3.2.1. Định hướng sử dụng đất khu sản xuất nông nghiệp: 

1. Định hƣớng phát triển ngành nông nghiệp thời kỳ 2021-2030 theo hƣớng phát triển 

hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng 

thƣơng hiệu, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trƣng của địa phƣơng, tạo 

điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm. 

2. Nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết, tổ chức 

các chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của ngành trồng trọt.  
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3. Phát triển chăn nuôi theo hƣớng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, xây dựng hệ 

thống trang trại đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.  

4. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản hàng hóa theo hình thức nuôi công nghiệp, ứng 

dụng công nghệ cao; quy hoạch phát triển các vùng nuôi trồng tập trung đảm bảo an toàn dịch 

bệnh. Tạo điều kiện đẩy mạnh khai thác xa bờ. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh 

nghiệp liên kết với hợp tác xã, trang trại và hộ sản xuất cá thể hình thành các chuỗi khép kín từ 

khâu sản xuất nguyên liệu tới chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Tỉnh và 

chia sẻ rủi ro. Tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong phát triển nông nghiệp. 

5. Định hƣớng đến năm 2030, diện tích khu sản xuất nông nghiệp của Tỉnh Nam Định có 

gần 78.138 nghìn ha, chiếm 46,82% diện tích tự nhiên của Tỉnh. 

3.2.2. Định hướng sử dụng đất khu lâm nghiệp và khu bảo tồn TN và đa dạng sinh học: 

1. Thời kỳ 2021-2030 định hƣớng sử dụng đất khu lâm nghiệp là bảo vệ, phát triển bền 

vững diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đặc dụng, phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ, 

bảo vệ môi trƣờng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu tác động của thiên 

tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Trong giai đoạn quy hoạch cần chăm sóc và bảo vệ hệ thống rừng đặc dụng theo hƣớng 

nâng cao chất lƣợng rừng và giá trị đa dạng sinh học, đảm bảo đạt các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. Tăng cƣờng khả năng bảo tồn các loại động thực vật đặc hữu và khai thác 

các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng của khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Thủy. 

3.2.3. Định hướng sử dụng đất khu phát triển công nghiệp: 

1. Tập trung thu hút, phát triển ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại; giá trị gia tăng 

cao và có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhƣ: Cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử, 

thuốc chữa bệnh, chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ ngành dệt may... và một số ngành 

công nghiệp có thế mạnh của Tỉnh. Tạo điều kiện để ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động 

dịch chuyển về vùng nông thôn thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và chuyển 

đổi lao động khu vực nông nghiệp. 

2. Tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, để đầu tƣ xây dựng hạ 

tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch đƣợc duyệt. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tƣ thứ cấp vào sản xuất 

kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh góp phần chuyển dịch cơ 

cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Phấn đấu sớm lấp đầy giai đoạn I khu công 

nghiệp Dệt may Rạng Đông; hoàn thành đầu tƣ hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận; mở rộng 

khu công nghiệp Bảo Minh, triển khai khu công nghiệp Hồng Tiến, khu công nghiệp Trung 

Thành và các khu công nghiệp theo quy hoạch đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; tháo gỡ 

vƣớng mắc khu công nghiệp Mỹ Trung để đi vào hoạt động. 

3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch; củng cố nâng cao chất lƣợng sản phẩm và hoạt động 

của làng nghề truyền thống; nghiên cứu, có lộ tỉnh di chuyển các đơn vị sản xuất trong các làng 

nghề vào cụm công nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. Đẩy mạnh chƣơng trình khuyến 

công, khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào phát triển công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các doanh 

nghiệp tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát triển nhằm đảm bảo sự phù hợp về cơ cấu và tỷ 

trọng phát triển kinh tế công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030. 
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4. Quỹ đất dự kiến để phát triển công nghiệp của Tỉnh khoảng trên 7 nghìn ha, là những 

khu vực có lợi thế về vị trí, quy mô, kết cấu hạ tầng đảm bảo cho việc phát triển công nghiệp. 

3.2.4. Định hướng phát triển đô thị: 

Tận dụng lợi thế về địa kinh tế hình thành các khu đô thị tập trung, có qui mô hợp lý, hình 

thành các Trung tâm kinh tế của từng vùng, đô thị hóa nông thôn và đáp ứng yêu cầu chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hƣớng công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2030, hệ thống đô thị 

của Tỉnh Nam Định đƣợc Thủ tƣớng Chính Phủ phê duyệt kế hoạch phân loại tại Quyết định 

241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 nhƣ sau: 

1. Thành phố Nam Định: thực hiện xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Phấn đấu sớm hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố theo 

Quy hoạch đƣợc phê duyệt. Phát triển đặc trƣng và bản sắc của thành phố Nam Định nhƣ: Khu 

di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Trần, chùa Phổ Minh, truyền thống đất học,... Hoàn thành 

một số dự án, công trình có tính điểm nhấn về hạ tầng, kiến trúc cảnh quan nhƣ: Trụ sở Thành ủy 

- HĐND - UBND thành phố Nam Định; Khu đô thị mới Mỹ Trung; Khu đô thị mới phía Nam 

sông Đào; Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đƣờng Song Hào đến đƣờng Vũ Hữu Lợi; Xây 

dựng đƣờng trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đƣờng Vũ Hữu Lợi đến Tỉnh lộ 488); 

Khu công nghiệp Mỹ Thuận; Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc.. .và một số dự 

án lớn của các nhà đầu tƣ. 

2. Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc hiện là đô thị loại V, giai đoạn 2021-2025 giữ nguyên 

hiện trạng, giai đoạn 2025-2030 thực hiện quy hoạch mở rộng sát nhập vào TP. Nam Định. 

3. Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu hiện trạng là đô thị loại IV, giai đoạn 2021-2025 

thực hiện mở rộng cùng với Thị trấn Rạng Đông huyện Nghĩa Hƣng và Thị trấn Quất Lâm, 

huyện Giao Thủy tiến tới quy hoạch thành đô thị loại III vào giai đoạn 2025-2030; 

4. Các Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Xuân trƣờng, huyện Xuân Trƣờng hiện trạng là 

đô thị loại V, định hƣớng đến giai đoạn 2025-2030 sẽ quy hoạch mở rộng và phát triển thành đô 

thị loại IV; 

5. Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu hiện trạng là đô thị loại V, định hƣớng đến giai 

đoạn 2025-2030 sẽ quy hoạch phát triển thành đô thị loại IV và tiếp tục quy hoạch mở rộng giai 

đoạn 2025-2030; 

 6. Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên hiện trạng là đô thị loại V, định hƣớng đến giai đoạn 

2025-2030 sẽ quy hoạch mở rộng quy mô, diện tích; 

7. Giai đoạn 2021-2030 Tỉnh Nam Định sẽ phát triển thêm 03 khu đô thị mới gồm: Khu 

đô thị mới tại 4 xã huyện Ý Yên với quy mô đô thị loại V giai đoạn 2021-2025 và loại IV vào 

giai đoạn 2025-2030; Khu đô thị mới Đại Đồng huyện Giao Thủy; Xuân Ninh huyện Xuân 

Trƣờng, Trung Thành huyện Vụ Bản, Đồng Sơn huyện Nam Trực quy hoạch quy mô đô thị loại 

V vào giai đoạn 2021-2025; Khu đô thị mới Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng, Hải Phú, Hải 

Đông huyện Hải Hậu, Trực Hội, huyện Trực Ninh, Bo Yên Chính, huyện Ý Yên, Nghĩa Minh, 

huyện Nghĩa Hƣng, quy hoạch đô thị với quy mô đô thị loại V vào giai đoạn 2025-2030. 

Đất đô thị định hƣớng đến năm 2030 đạt khoảng 20 nghìn ha, là những khu vực có lợi thế 

về vị trí, quy mô đất đai, kết cấu hạ tầng, tiềm năng thƣơng mại, du lịch; có thể phát triển trong 

tƣơng lai gần. 
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3.2.5. Định hướng sử dụng đất khu thương mại - dịch vụ: 

1. Với định hƣớng thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút các thành phần kinh tế đầu tƣ 

phát triển kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ theo hƣớng văn minh, hiện đại, nhất là các doanh 

nghiệp lớn; quan tâm phát triển hệ thống chợ, mạng lƣới thƣơng mại truyền thống. Đảm bảo lƣu 

thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân cƣ, nhất là vùng nông thôn. Tăng 

cƣờng công tác quản lý thị trƣờng, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thƣơng mại; kiểm tra an toàn 

vệ sinh thực phẩm; đảm bảo ổn định và lành mạnh hoá thị trƣờng. Khuyến khích doanh nghiệp 

nâng cao chất lƣợng sản phẩm và xây dựng thƣơng hiệu, góp phần đẩy mạnh phát triển sản 

phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực, có tiềm năng lợi thế cạnh tranh của Tỉnh. Từng bƣớc đƣa mặt 

hàng nông sản thực phẩm chế biến thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Tỉnh. 

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, tận dụng tốt các cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trƣờng 

các nƣớc tham gia các Hiệp định thƣơng mại tự do với Việt Nam, nhất là các Hiệp định thƣơng 

mại tự do thế hệ mới. 

2. Định hƣớng sử dụng đất khu thƣơng mại, dịch vụ đến năm 2030 đạt 2.106 ha, là 

những khu vực có lợi thế về vị trí, quy mô đất đai, kết cấu hạ tầng, tiềm năng thƣơng mại, dịch 

vụ có thể đảm bảo phát triển trong tƣơng lai gần. 

3.2.6. Khu dân cư nông thôn: 

1. Định hƣớng đến năm 2025 tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XX về xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; với mục tiêu đến năm 2025: 50% số xã, thị trấn 

trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Hải Hậu đƣợc công nhận 

huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Định hƣớng đến năm 2030, tập trung chỉnh trang cải tạo, phát triển hạ tầng, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa xã hội trong các khu dân cƣ nông thôn hiện có, đƣa vào phát 

triển sản xuất, bố trí lại dân cƣ, căn cứ vào điều kiện cơ sở hạ tầng hình thành các điểm dân cƣ 

mới để ngƣời dân tiếp cận đƣợc với các dịch vụ xã hội gắn với các đô thị, các đơn vị hành chính 

cấp huyện, xã. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn là quá trình chuyển dịch kinh 

tế nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trƣờng; 

thực hiện cơ khí hóa, hiện đại hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học đƣa vào sản 

xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa 

trên thị trƣờng. Từng bƣớc thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm phát triển nông 

thôn theo hƣớng hiện đại, xóa dần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. 

3. Từng bƣớc đầu tƣ đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu 

cầu của ngƣời dân trong Tỉnh, định hƣớng đến năm 2030 Tỉnh Nam Định có 147 nghìn ha đất 

khu dân cƣ nông thôn (trong đó có gần 15 nghìn ha đất ở tại nông thôn), chiếm 8,81% diện tích 

tự nhiên của Tỉnh. 

3.2.7. Định hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển: 

1. Tập trung triển khai xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển Tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực phục vụ phát triển 

kết cấu hạ tầng vùng kinh tế biển. Xây dựng, hình thành Khu kinh tế Ninh Cơ là trung tâm giao 

thƣơng về công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, du lịch và cảng biển; Khu kinh tế ven biển 
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huyện Nghĩa Hƣng là trung tâm sản xuất đồng bộ từ sợi, dệt, nhuộm, may mặc và thời trang.... 

Xây dựng, phát triển các đô thị ven biển nhƣ: Thịnh Long, Quất Lâm, Rạng Đông... theo hƣớng 

phát triển thƣơng mại, dịch vụ, du lịch biển, nghỉ dƣỡng... Tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với 

nhà đầu tƣ để sớm hoàn thành dự án Tổng kho và cảng xuất - nhập xăng dầu. 

3.3. Phƣơng án phân bổ sử dụng đất: 

3.3.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 

a) Đất nông nghiệp: Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2030 là 101.792 ha, chiếm  

61,00% tổng diện tích tự nhiên; giảm 9.876 ha so với năm 2020; chi tiết nhƣ sau: 

1.  Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, để đáp ứng đƣợc yêu cầu đất cho các mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến sẽ chuyển 12.147 ha sang sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp.  

2. Nhu cầu đất nông nghiệp đƣợc mở rộng thêm 1.524 ha (lấy từ quỹ đất chƣa sử dụng để 

đƣa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp).  

3. Đến năm 2030. Diện tích đất nông nghiệp phân bố nhiều trên địa bàn các huyện Ý Yên 

15.858 ha, Nghĩa Hƣng 16.042 ha, Hải Hậu 14.321 ha, Giao Thủy 15.049 ha.  

Bảng 4.40: Quy hoạch đất Nông nghiệp đến năm 2030 phân theo cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng 

 năm 2020 

Quy hoạch 

 đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 111.668 100,00 101.792 100,00 -9.876 

1 Thành phố Nam Định 1.525 1,37 612 0,60 -914 

2 Huyện Giao Thủy 16.652 14,91 15.049 14,78 -1.603 

3 Huyện Hải Hậu 15.588 13,96 14.321 14,07 -1.267 

4 Huyện Mỹ Lộc 4.985 4,46 3.977 3,91 -1.008 

5 Huyện Nam Trực 11.497 10,30 10.605 10,42 -892 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 16.144 14,46 16.042 15,76 -101 

7 Huyện Trực Ninh 9.719 8,70 8.906 8,75 -813 

8 Huyện Vụ Bản 10.817 9,69 9.800 9,63 -1.017 

9 Huyện Xuân Trƣờng 7.503 6,72 6.621 6,50 -883 

10 Huyện Ý Yên 17.236 15,44 15.858 15,58 -1.379 

1. Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa đến năm 2030 của Tỉnh là  65.742 ha, chiếm 

39,39% tổng diện tích tự nhiên, giảm 8.647 ha so với năm 2020. Diện tích đất trồng lúa đƣợc phân 

theo đơn vị hành chính nhƣ sau: Trong đó: Diện tích đất chuyên trồng lúa nƣớc đến năm 2030 của 

Tỉnh là 64.942 ha, chiếm 38,91 % tổng diện tích tự nhiên, giảm 6.957 ha so với năm 2020. 

Bảng 4.41: Quy hoạch đất trồng lúa đến năm 2030 phân theo cấp huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch 

 đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 74.389 100,00 65.742 100,00 -8.647 

1 Thành phố Nam Định 915 1,23 392 0,60 -523 

2 Huyện Giao Thủy 7.383 9,92 6.209 9,44 -1.173 

3 Huyện Hải Hậu 9.280 12,47 8.239 12,53 -1.041 

4 Huyện Mỹ Lộc 3.188 4,29 2.483 3,78 -705 

5 Huyện Nam Trực 8.362 11,24 7.481 11,38 -881 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 9.775 13,14 8.919 13,57 -856 
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STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch 

 đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

7 Huyện Trực Ninh 7.407 9,96 6.846 10,41 -561 

8 Huyện Vụ Bản 8.565 11,51 7.755 11,80 -810 

9 Huyện Xuân Trƣờng 5.668 7,62 5.006 7,61 -662 

10 Huyện Ý Yên 13.847 18,61 12.412 18,88 -1.435 

2. Đất rừng phòng hộ: Diện tích đất rừng phòng hộ đến năm 2030 của Tỉnh là 4.074 ha, 

chiếm  2,44% tổng diện tích tự nhiên, tăng 2.096 ha so với năm 2020. Trong đó: do chuyển từ 

đất trồng cây hàng năm khác 100 ha, đất trồng cây lâu năm 93 ha, đất nuôi trồng thủy sản 673 

ha, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 251 ha, đất chƣa sử dụng 978 ha. 

Bảng 4.42: Quy hoạch đất rừng phòng hộ đến năm 2030 phân theo huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

 

STT 

 

Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Toàn Tỉnh 1.978 100,00 4.074 100,00 2.096 

1 Thành phố Nam Định - - - - - 

2 Huyện Giao Thủy 727 36,77 727 17,86 - 

3 Huyện Hải Hậu 48 2,41 370 9,07 322 

4 Huyện Mỹ Lộc - - - - - 

5 Huyện Nam Trực - - - - - 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1.135 57,35 2.908 71,38 1.774 

7 Huyện Trực Ninh - - - - - 

8 Huyện Vụ Bản 42 2,15 42 1,04 - 

9 Huyện Xuân Trƣờng - - - - - 

10 Huyện Ý Yên 26 1,33 26 0,65 - 

3. Đất rừng đặc dụng: Diện tích đất rừng đặc dụng đến năm 2030 của Tỉnh là 1.081 ha, 

chiếm  0,65% tổng diện tích tự nhiên, trong kỳ quy hoạch 2021-2030 diện tích rừng đặc dụng 

không có biến động so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp:  

Đất phi nông nghiệp đến năm 2030 của Tỉnh là 64.134 ha chiếm 38,43% tổng diện tích 

tự nhiên, tăng 12.096 ha so với năm 2020. 

Bảng 4.43: Quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2030 phân theocấp huyện trên địa bàn Tỉnh 

STT 

  
Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Toàn Tỉnh 52.038 100,00 64.134 100,00 12.096 

1 Thành phố Nam Định 3.110 5,98 4.030 6,28 920 

2 Huyện Giao Thủy 6.463 12,42 8.404 13,10 1.941 

3 Huyện Hải Hậu 7.024 13,50 8.431 13,15 1.406 

4 Huyện Mỹ Lộc 2.460 4,73 3.472 5,41 1.012 

5 Huyện Nam Trực 4.826 9,27 5.784 9,02 957 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 7.868 15,12 9.361 14,60 1.493 

7 Huyện Trực Ninh 4.618 8,87 5.489 8,56 871 

8 Huyện Vụ Bản 4.413 8,48 5.474 8,54 1.061 

9 Huyện Xuân Trƣờng 4.007 7,70 4.989 7,78 981 

10 Huyện Ý Yên 7.249 13,93 8.700 13,57 1.451 
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1. Đất quốc phòng: Diện tích đất quốc phòng đến năm 2030 của Tỉnh là  270 ha, chiếm  

0,16% diện tích đất tự nhiên, tăng 122 ha so với năm 2020, phân bố chủ yếu trên địa bàn các 

huyện Nam Trực 66 ha; Nghĩa Hƣng 51 ha; Hải Hậu 44 ha. 

Bảng 4.44: Quy hoạch đất quốc phòng đến năm 2030 phân theo  huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 148 100,00 270 100,00 122 

1 Thành phố Nam Định 24 16,18 32 11,67 7 

2 Huyện Giao Thủy 16 10,65 29 10,58 13 

3 Huyện Hải Hậu 40 26,65 44 16,16 4 

4 Huyện Mỹ Lộc 1 0,69 2 0,79 1 

5 Huyện Nam Trực 4 2,53 66 24,46 62 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 41 27,50 51 18,88 10 

7 Huyện Trực Ninh 1 0,93 6 2,18 5 

8 Huyện Vụ Bản 14 9,27 25 9,34 11 

9 Huyện Xuân Trƣờng 1 0,58 2 0,84 1 

10 Huyện Ý Yên 7 5,00 14 5,11 6 

2. Đất An ninh: Diện tích đất an ninh đến năm 2030 của Tỉnh là  79 ha, chiếm 0,05% 

diện tích tự nhiên, tăng 34 ha so với năm 2020. Trong đó: do đƣợc chuyển từ đất trồng lúa 21 

ha, đất trồng cây hàng năm khác 2 ha, đất trồng cây lâu năm 5 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1 ha, 

đất phát triển hạ tầng 2 ha (đất giao thông 1 ha, đất xây dựng cơ sở y tế 1 ha), đất xây dựng trụ 

sở cơ quan 2 ha...  

Bảng 4.45: Quy hoạch đất an ninh đến năm 2030 phân theo huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 

Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 46 100,00 79 100,00 34 

1 Thành phố Nam Định 18 40,53 22 27,35 3 

2 Huyện Giao Thủy 8 17,11 9 11,67 1 

3 Huyện Hải Hậu 3 6,94 9 10,97 6 

4 Huyện Mỹ Lộc 1 1,98 8 10,22 7 

5 Huyện Nam Trực 0 0,90 4 4,94 4 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 2 4,77 5 6,79 3 

7 Huyện Trực Ninh 0 0,72 4 4,91 4 

8 Huyện Vụ Bản 9 20,47 11 13,30 1 

9 Huyện Xuân Trƣờng 1 2,55 4 5,07 3 

10 Huyện Ý Yên 2 4,02 4 4,78 2 

3. Đất khu công nghiệp: Diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2030 của Tỉnh là 2.546 

ha, chiếm 1,53% diện tích tự nhiên, tăng 1.438 ha  so với năm 2020. Để phát triển 08 khu công 

nghiệp: KCN Hải Long huyện Giao Thủy 400 ha; KCN Tân Thịnh huyện Giao Thủy 169,18 ha; 

KCN Nam Hải Hậu huyện Hải Hậu 200 ha; KCN Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc 160,62 ha; KCN 

Bảo Minh huyện Vụ Bản tăng thêm 44,68 ha, nâng tổng diện tích đến năm 2030 là 193,20 ha; 

KCN Thƣợng Thành huyện Xuân Trƣờng 150 ha; KCN Trung Thành trên địa bàn huyện Ý 

Yên 200 ha; KCN Hồng Tiến trên địa bàn huyện Ý Yên 114 ha. 
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Bảng 4.46: Quy hoạch đất khu công nghiệp đến năm 2030 phân theo cấp huyện địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 1.107 100,00 2.546 100,00 1.438 

1 Thành phố Nam Định 312 28,16 312 12,25  

2 Huyện Giao Thủy   569 22,36 569 

3 Huyện Hải Hậu   200 7,86 200 

4 Huyện Mỹ Lộc 130 11,72 290 11,41 161 

5 Huyện Nam Trực      

6 Huyện Nghĩa Hƣng 519 46,82 519 20,37  

7 Huyện Trực Ninh      

8 Huyện Vụ Bản 147 13,30 192 7,54 45 

9 Huyện Xuân Trƣờng   150 5,89 150 

10 Huyện Ý Yên   314 12,33 314 

4.  Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất phát triển hạ tầng đến năm 2030 của Tỉnh là 

30.810 ha, 18,46% diện tích tự nhiên, tăng thêm 1.164 ha so với năm 2020.  

Bảng 4.47: Quy hoạch đất phát triển hạ tầng đến năm 2030 phân theo huyện trên địa bàn Tỉnh  

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 29.645 100,00 30.810 100,00 1.164 

1 Thành phố Nam Định 1.167 3,94 1.389 4,51 222 

2 Huyện Giao Thủy 4.076 13,75 3.993 12,96 -83 

3 Huyện Hải Hậu 4.423 14,92 4.725 15,34 301 

4 Huyện Mỹ Lộc 1.343 4,53 1.571 5,10 229 

5 Huyện Nam Trực 2.781 9,38 2.858 9,28 77 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 4.016 13,55 4.018 13,04 2 

7 Huyện Trực Ninh 2.564 8,65 2.688 8,72 125 

8 Huyện Vụ Bản 2.782 9,38 2.933 9,52 151 

9 Huyện Xuân Trƣờng 2.183 7,36 2.253 7,31 70 

10 Huyện Ý Yên 4.310 14,54 4.381 14,22 71 

Trong đó: 

(1) Đất giao thông: Diện tích đất giao thông đến năm 2030 của Tỉnh là 14.629 ha, chiếm 

8,77% diện tích tự nhiên, thực tăng 2.068 ha so với năm 2020. Trong đó: Nhu cầu đất giao thông 

tăng thêm 2.474 ha để xây mới, nâng cấp mở rộng các tuyến đƣờng cao tốc, đƣờng sắt, quốc lộ, 

Tỉnh lộ, đƣờng huyện, đƣờng liên huyện…. trong giai đoạn quy hoạch đất giao thông thực giảm 

406 ha, do chuyển sang đất hàng năm khác 9 ha, đất cây lâu năm 7 ha, đất nuôi trồng thủy sản 37 

ha, đất nông nghiệp khác 34 ha, đất quốc phòng 3 ha, đất an ninh 1 ha, đất khu công nghiệp 59 ha, 

đất cụm công nghiệp 25 ha, đất thƣơng mại dịch vụ 51 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 73 

ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1 ha, đất hạ tầng khác 36 ha, đất ở nông thôn 28 ha, 

đất ở đô thị 35 ha và một số loại đất phi nông nghiệp khác... 

Bảng 4.48: Quy hoạch đất giao thông đến năm 2030 phân theo huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 

Biến động  

Tăng (+) 
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Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
Giảm (-) 

 Toàn Tỉnh 12.561 100,00 14.629 100,00 2.068 

1 Thành phố Nam Định 652 5,19 752 5,14 100 

2 Huyện Giao Thủy 1.423 11,33 1.670 11,41 247 

3 Huyện Hải Hậu 1.862 14,82 2.073 14,17 210 

4 Huyện Mỹ Lộc 601 4,79 747 5,10 145 

5 Huyện Nam Trực 1.135 9,03 1.344 9,19 210 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1.497 11,92 1.706 11,66 208 

7 Huyện Trực Ninh 987 7,86 1.242 8,49 255 

8 Huyện Vụ Bản 1.304 10,38 1.601 10,94 297 

9 Huyện Xuân Trƣờng 923 7,35 1.095 7,48 171 

10 Huyện Ý Yên 2.177 17,33 2.401 16,41 224 

 (2) Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa đến năm 2030 

của Tỉnh là 53 ha, chiếm 0,03%diện tích đất tự nhiên tăng 23 ha so với năm 2020.  

Bảng 4.49: Quy hoạch đất cơ sở văn hóa đến năm 2030 phân theo huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 
Diện tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  Toàn Tỉnh 30 100,00 53 100,00 23 

1 Thành phố Nam Định 12 38,63 12 22,30 0 

2 Huyện Giao Thủy 3 9,39 7 12,38 4 

3 Huyện Hải Hậu 4 13,49 4 7,55 0 

4 Huyện Mỹ Lộc 2 6,76 5 10,19 3 

5 Huyện Nam Trực 2 5,55 2 4,51 1 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1 3,97 4 7,49 3 

7 Huyện Trực Ninh 2 5,32 8 15,83 7 

8 Huyện Vụ Bản 1 1,81 2 3,89 2 

9 Huyện Xuân Trƣờng 4 11,78 5 8,68 1 

10 Huyện Ý Yên 1 3,31 4 7,21 3 

(3) Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế đến năm 2030 của Tỉnh 

là 176 ha, tăng 72 ha so với năm 2020. Trong đó: Nhu cầu đất xây dựng cơ sở tăng thêm 77 ha 

để xây dựng các cở y tế dựng các công trình cơ sở y tế trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc 

Tỉnh Nam Định; trong giai đoạn quy hoạch xây dựng cơ sở y tế thực giảm 4 ha, do chuyển 

sang mục đích phi nông nghiệp khác nhƣ: đất an ninh 1 ha, đất ở nông thôn 1 ha, đất giao 

thông 1 ha, đất thủy lợi 1 ha. 

Bảng 4.50: Quy hoạch đất cơ sở y tế đến năm 2030 phân theo huyện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 104 100,00 176 100,00 72 

1 Thành phố Nam Định 25 23,79 27 15,08 2 

2 Huyện Giao Thủy 7 6,93 21 11,63 13 

3 Huyện Hải Hậu 17 16,16 43 24,43 26 

4 Huyện Mỹ Lộc 5 4,48 8 4,27 3 

5 Huyện Nam Trực 8 8,07 9 4,83 0 
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STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 8 7,92 11 6,43 3 

7 Huyện Trực Ninh 9 9,06 14 8,20 5 

8 Huyện Vụ Bản 7 6,41 8 4,38 1 

9 Huyện Xuân Trƣờng 7 7,13 18 10,16 10 

10 Huyện Ý Yên 10 10,06 19 10,59 8 

 (4) Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo đến năm 2030 của Tỉnh là 1.152 ha, thực tăng 394 ha so với năm 2020. Trong đó: nhu 

cầu tăng thêm 415 ha để xây dựng các công trình cơ sở giáo dục – đào tạo trên địa bàn các 

huyện, thành phố; trong kỳ quy hoạch đất cơ sở giáo dục cũng giảm 21 ha do chuyển mục đích 

sử dụng sang đất ở đô thị 1 ha , đất ở nông thôn 10 ha , đất phát triển hạ tầng 4 ha...  

Bảng 4.51: Quy hoạch đất cơ sở giáo dục - đào tạo đến năm 2030 phân theo huyện địa bàn Tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  năm 2020 Quy hoạch  đến năm 2030 Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 758 100,00 1.152 100,00 394 

1 Thành phố Nam Định 123 16,24 216 18,71 92 

2 Huyện Giao Thủy 75 9,84 101 8,77 26 

3 Huyện Hải Hậu 90 11,82 111 9,61 21 

4 Huyện Mỹ Lộc 29 3,84 135 11,76 106 

5 Huyện Nam Trực 74 9,70 100 8,65 26 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 74 9,71 95 8,24 21 

7 Huyện Trực Ninh 67 8,90 91 7,94 24 

8 Huyện Vụ Bản 74 9,73 85 7,42 12 

9 Huyện Xuân Trƣờng 64 8,49 74 6,40 9 

10 Huyện Ý Yên 89 11,73 144 12,51 55 

(5) Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích đất thể dục thể thao đến năm 2030 

của Tỉnh là  202 ha, tăng 128 ha so với năm 2020; Trong đó: nhu cầu tăng thêm 133 ha để xây 

dựng sân vận động các xã, phƣờng, các sân thể thao giải trí gắn với du lịch, khu liên hiệp thể 

thao...; trong kỳ quy xây dựng cơ sở thể dục thể thao giảm 4 ha do chuyển mục đích sử dụng 

sang đất ở nông thôn 1 ha, đất trụ sở cơ quan 1 ha, đất phát triển hạ tầng khác 1 ha... 

Bảng 4.52: Quy hoạch đất cơ sở cơ sở thể dục - thể thao đến năm 2030 phân theo huyện địa bàn Tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 74 100,00 202 100,00 128 

1 Thành phố Nam Định 10 14,01 12 6,18 2 

2 Huyện Giao Thủy 1 2,01 6 3,21 5 

3 Huyện Hải Hậu 6 7,47 5 2,56 0 

4 Huyện Mỹ Lộc 1 1,68 5 2,51 4 

5 Huyện Nam Trực 1 1,34 11 5,38 10 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 16 22,35 79 39,13 63 

7 Huyện Trực Ninh 10 13,37 20 9,83 10 
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STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

8 Huyện Vụ Bản 6 8,07 16 7,90 10 

9 Huyện Xuân Trƣờng 7 9,80 21 10,31 14 

10 Huyện Ý Yên 15 19,89 26 13,00 12 

(6) Đất công trình năng lƣợng: Diện tích đất công trình năng lƣợng đến năm 2030 của 

Tỉnh là 528 ha, tăng 453 ha so với năm 2020. Diện tích tăng thêm 455 ha do thực hiện xây 

dựng nhà máy điện và xây dựng, nâng cấp hệ thống truyền tải điện; giảm 2h do chuyển sang 

mục đích phi nông nghiệp khác. 

Bảng 4.53: Quy hoạch đất công trình năng lượng đến năm 2030 phân theo huyện địa bàn Tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 75 100,00 528 100,00 453 

1 Thành phố Nam Định 3 4,58 6 1,09 2 

2 Huyện Giao Thủy 1 1,81 4 0,85 3 

3 Huyện Hải Hậu 2 2,75 370 70,16 368 

4 Huyện Mỹ Lộc 39 51,95 52 9,86 13 

5 Huyện Nam Trực 3 4,11 14 2,59 11 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 2 2,74 13 2,42 11 

7 Huyện Trực Ninh 7 9,81 29 5,54 22 

8 Huyện Vụ Bản 9 11,70 12 2,28 3 

9 Huyện Xuân Trƣờng 4 4,99 10 1,92 6 

10 Huyện Ý Yên 4 5,56 17 3,29 13 

(7) Đất công trình bƣu chính viễn thông: Diện tích đất công trình bƣu chính viễn thông 

đến năm 2030 của Tỉnh là 15 ha, tăng 2 ha so với năm 2020 để bố trí quỹ đất cho các công 

trình bƣu chính viễn thông trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh Nam Định. 

Bảng 4.54: Quy hoạch đất công trình bưu chính viễn thông đến năm 2030 phân theo huyện  

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 13 100,00 15 100,00 2 

1 Thành phố Nam Định 2 14,83 2 15,61 0 

2 Huyện Giao Thủy 1 7,88 1 7,57 0 

3 Huyện Hải Hậu 2 15,14 2 16,41 1 

4 Huyện Mỹ Lộc 1 6,64 1 5,85 0 

5 Huyện Nam Trực 1 8,43 1 7,57 0 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1 10,30 2 13,82 1 

7 Huyện Trực Ninh 1 8,90 1 7,57  

8 Huyện Vụ Bản 1 7,73 1 7,24 0 

9 Huyện Xuân Trƣờng 1 7,34 1 7,31 0 

10 Huyện Ý Yên 2 12,80 2 11,03 0 

(8) Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia: diện tích đất xây dựng kho dự trữ quốc gia đến 

năm 2030 của Tỉnh là 7 ha, tăng 2 ha so với năm 2020, để thực hiện công trình mở rộng kho 
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dự trữ Cầu Vòi huyện Nam Trực 2 ha. 
Bảng 4.55: Quy hoạch đất xây dựng kho dự trữ quốc gia đến năm 2030 phân theo huyện địa bàn Tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 5 100,00 7 100,00 2 

1 Thành phố Nam Định      

2 Huyện Giao Thủy 0 7,07 0 5,26  

3 Huyện Hải Hậu 0 2,10 0 1,56  

4 Huyện Mỹ Lộc      

5 Huyện Nam Trực 2 47,61 4 61,02 2 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1 16,83 1 12,52  

7 Huyện Trực Ninh      

8 Huyện Vụ Bản 0 3,63 0 2,70  

9 Huyện Xuân Trƣờng 1 9,56 1 7,11  

10 Huyện Ý Yên 1 13,19 1 9,82  

 (9). Đất có di tích lịch sử, văn hóa : Diện tích đất có di tích lịch sử, văn hóa đến năm 

2030 của Tỉnh là 80 ha, tăng 18 ha so với năm 2020. Để xây dựng và mở rộng các công trình 

nhƣ: xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần Tỉnh Nam Định 

0,64 ha; mở rộng di tích lịch sử Huyền Trân Công Chúa trên địa bàn huyện Vụ Bản 8,59 ha; 

mở rộng khu di tích chùa keo Hành Thiện, chùa Ngọc Tiên tại xã Xuân Hồng trên địa bàn 

huyện Xuân Trƣờng 0,5 ha; xây dựng khu di tích tháp Trƣơng Sơn trên địa bàn huyện Ý Yên 

7,07 ha. 

(10) Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 của 

Tỉnh là 355 ha,  tăng 138 ha so với năm 2020. Trong đó: nhu cầu tăng thêm 146 ha để xây 

dựng, mở rộng các điểm trung chuyển rác, khu xử lý rác thải, khu xử lý nƣớc thải, đất hạ tầng 

kỹ thuật - xử lý nƣớc thải… đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 cũng giảm 8 ha để 

chuyển sang các mục đích sử dụng khác. 

Bảng 4.56: Quy hoạch đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 phân theo huyện địa bàn Tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 217 100,00 355 100,00 138 

1 Thành phố Nam Định 23 10,79 29 8,25 6 

2 Huyện Giao Thủy 27 12,67 38 10,70 10 

3 Huyện Hải Hậu 31 14,39 57 15,99 26 

4 Huyện Mỹ Lộc 14 6,45 21 6,00 7 

5 Huyện Nam Trực 22 10,17 33 9,39 11 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 22 9,94 59 16,72 38 

7 Huyện Trực Ninh 19 8,83 23 6,59 4 

8 Huyện Vụ Bản 14 6,38 26 7,21 12 

9 Huyện Xuân Trƣờng 19 8,79 29 8,15 10 

10 Huyện Ý Yên 25 11,60 39 11,01 14 

c). Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chƣa sử dụng đến năm 2030 của Tỉnh là  957 ha 

chiếm 0,57 % tổng diện tích tự nhiên, đƣa 2.219 ha đất chƣa sử dụng chuyển đổi sang các 



 
 

 

 

512 

đất nông nghiệp, phi nông nghiệp. 

Bảng 4.57: Quy hoạch đất chưa sử dụng đến năm 2030 phân theo huyện địa bàn Tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 3.176 100,00 957 100,00 -2.219 

1 Thành phố Nam Định 6 0,20   -6 

2 Huyện Giao Thủy 687 21,64 349 36,48 -338 

3 Huyện Hải Hậu 201 6,33 62 6,46 -139 

4 Huyện Mỹ Lộc 4 0,12 0 0,01 -4 

5 Huyện Nam Trực 66 2,06   -66 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1.877 59,10 486 50,74 -1.392 

7 Huyện Trực Ninh 58 1,83   -58 

8 Huyện Vụ Bản 51 1,59 6 0,64 -44 

9 Huyện Xuân Trƣờng 99 3,11   -99 

10 Huyện Ý Yên 127 4,01 54 5,68 -73 

c). Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chƣa sử dụng đến năm 2030 của Tỉnh là  957 ha 

chiếm 0,57 % tổng diện tích tự nhiên, đƣa 2.219 ha đất chƣa sử dụng chuyển đổi sang các đất 

nông nghiệp, phi nông nghiệp. 

Bảng 4.58: Quy hoạch đất chưa sử dụng đến năm 2030 phân theo huyện địa bàn Tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 3.176 100,00 957 100,00 -2.219 

1 Thành phố Nam Định 6 0,20   -6 

2 Huyện Giao Thủy 687 21,64 349 36,48 -338 

3 Huyện Hải Hậu 201 6,33 62 6,46 -139 

4 Huyện Mỹ Lộc 4 0,12 0 0,01 -4 

5 Huyện Nam Trực 66 2,06   -66 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1.877 59,10 486 50,74 -1.392 

7 Huyện Trực Ninh 58 1,83   -58 

8 Huyện Vụ Bản 51 1,59 6 0,64 -44 

9 Huyện Xuân Trƣờng 99 3,11   -99 

10 Huyện Ý Yên 127 4,01 54 5,68 -73 

3.3.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu cấp Tỉnh: 

a). Đất nông nghiệp: 

1. Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 của Tỉnh là  

6.678 ha, chiếm  4,0% tổng diện tích tự nhiên, giảm 1.805 ha so với năm 2020. Trong đó: 

Thực giảm do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 230 ha; đất rừng phòng hộ 93 ha; đất 

nuôi trồng thủy sản 197 ha; đất nông nghiệp khác 149 ha; sử dụng vào các mục đích phi nông 

nghiệp là 1.378 ha. 

Bảng 4.59: Quy hoạch đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 phân theo huyện  

STT Đơn vị hành chính 
Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 

Biến động  

Tăng (+) 
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Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
Giảm (-) 

  Toàn Tỉnh 8.483 100,00 6.678 100,00 -1.805 

1 Thành phố Nam Định 166 1,96 36 0,55 -130 

2 Huyện Giao Thủy 1.462 17,23 1.194 17,88 -268 

3 Huyện Hải Hậu 1.790 21,10 1.529 22,89 -261 

4 Huyện Mỹ Lộc 478 5,64 280 4,20 -198 

5 Huyện Nam Trực 605 7,13 545 8,17 -60 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1.138 13,42 803 12,03 -335 

7 Huyện Trực Ninh 801 9,44 590 8,83 -212 

8 Huyện Vụ Bản 480 5,66 407 6,09 -73 

9 Huyện Xuân Trƣờng 648 7,64 476 7,12 -173 

10 Huyện Ý Yên 915 10,79 818 12,25 -98 

2. Các loại đất nông nghiệp khác: 

(1) Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích trồng cây hàng năm khác đến năm 2030 của 

Tỉnh là 5.718 ha, chiếm 3,43% tổng diện tích tự nhiên, giảm 1.115 ha so với năm 2020. Trong 

đó: Thay đổi mục đích sử dụng đất, chuyển 1.740 ha sang sử dụng vào đất trồng cây lâu năm 

177 ha; đất rừng phòng hộ 100 ha; đất nuôi trồng thủy sản 135 ha; đất nông nghiệp khác 317 ha; 

sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp 1.011 ha. Nhu cầu đất trồng cây hàng năm khác cần 

mở rộng thêm 625 ha (đƣợc chuyển từ đất trồng lúa 96 ha, đất trồng cây lâu năm 230 ha, đất 

nuôi trồng thủy sản 62 ha, đất phát triển hạ tầng 12 ha, đất bằng chƣa sử dụng 214 ha…) 

 (2) Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 của Tỉnh là 

16.077 ha, chiếm 9,63% tổng diện tích tự nhiên, thực giảm 1.238 ha so với năm 2020. Trong đó: 

Thay đổi mục đích sử dụng đất, chuyển 2.166 ha sang sử dụng vào đất hàng năm khác 62 ha; đất 

rừng phòng hộ 673 ha; đất nông nghiệp khác 183 ha; sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp 

1.249 ha. Nhu cầu đất nuôi trồng thủy sản của Tỉnh cần mở rộng thêm 928 ha (đƣợc chuyển từ 

đất trồng lúa 52 ha, đất trồng cây hàng năm khác 135 ha, đất trồng cây lâu năm 197 ha, đất làm 

muối 4 ha, đất nông nghiệp khác 1 ha, đất thƣơng mại dịch vụ 1 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 7 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1 ha; đất giao thông 37 ha, đất thủy lợi 3 

ha, đất bằng chƣa sử dụng 166 ha...) 

 (3) Đất làm muối: Diện tích đất làm muối đến năm 2030 của Tỉnh là 559 ha, chiếm 

0,33% tổng diện tích tự nhiên, thực giảm 104 ha so với năm 2020. 

(4) Đất nông nghiệp khác: Diện tích nông nghiệp khác đến năm 2030 của Tỉnh là 1.863 ha, 

chiếm 1,12% tổng diện tích tự nhiên, tăng 937 ha so với năm 2020. Trong đó: Thay đổi mục đích 

sử dụng chuyển 58 ha sang sử dụng vào đất nuôi trồng thủy sản 1 ha; đất khu công nghiệp 20 ha; 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 20 ha; đất giao thông 3 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1 

ha; đất ở nông thôn 11 ha. Nhu cầu đất nông nghiệp khác của Tỉnh tăng thêm 996 ha (đƣợc chuyển 

từ đất trồng lúa 100 ha, đất trồng cây hàng năm khác 317 ha, đất trồng cây lâu năm 149 ha, đất 

nuôi trồng thủy sản 183 ha, đất làm muối 24 ha, đất giao thông 34 ha, đất thủy lợi 3 ha, đất ở tại 

nông thôn 3 ha, đất có mặt nƣớc chuyên dùng 30 ha và đất bằng chƣa sử dụng 135 ha. 

b) Đất phi nông nghiệp: 

1. Đất cụm công nghiệp: Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2030 của Tỉnh là  1.393 

ha, chiếm 0,83% tổng diện tích tự nhiên, tăng thêm 1.068 ha so với năm 2020. Để phát triển một 
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số cụm công nghiệp lớn nhƣ: CCN An Xá TP Nam Định, CCN Giao Xuân, CCN Giao Yến 

huyện Giao Thủy; CCN Tân Thịnh (Cao Lộng) trên địa bàn huyện Nam Trực; CCN Nghĩa Sơn 

huyện Nghĩa Hƣng; CCN Trực Thanh - Trực Đạo, huyện Trực Ninh; CCN Kim Thái, huyện Vụ 

Bản 75,0 ha; CCN Yên Chính, huyện Ý Yên; CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên. 

Bảng 4.60: Quy hoạch đất cụm công nghiệp đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 326 100,00 1.393 100,00 1.067 

1 Thành phố Nam Định 63 19,45 96 6,92 33 

2 Huyện Giao Thủy 19 5,73 219 15,69 200 

3 Huyện Hải Hậu 26 8,02 51 3,69 25 

4 Huyện Mỹ Lộc - - 23 1,67 23 

5 Huyện Nam Trực 19 5,70 118 8,50 100 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 6 1,84 211 15,14 205 

7 Huyện Trực Ninh 41 12,55 111 7,96 70 

8 Huyện Vụ Bản 12 3,67 162 11,62 150 

9 Huyện Xuân Trƣờng 49 14,98 134 9,62 85 

10 Huyện Ý Yên 91 28,06 267 19,18 176 

2. Đất thƣơng mại, dịch vụ: Diện tích đất thƣơng mại, dịch vụ đến năm 2030 của Tỉnh 

là  2.106 ha, chiếm 1,26% tổng diện tích tự nhiên, thực tăng 1.813 ha so với năm 2020, trong 

đó: Đất thƣơng mại, dịch vụ dự kiến tăng thêm 1.849 ha để thực hiện xây dựng các khu thƣơng 

mại dịch vụ nhƣ: khu thƣơng mại, dịch vụ 2 bên đƣờng 38B, TP. Nam Định; đất thƣơng mại 

dịch vụ thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy 57,27 ha; kho xăng dầu thị trấn Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu; thƣơng mại dịch vụ ven đƣờng BOT trên địa bàn huyện Mỹ Lộc; thƣơng mại 

dịch vụ ven đƣờng Lê Đức Thọ trên địa bàn huyện Nam Trực; dịch vụ du lịch trong khu đô thị 

Rạng Đông, huyện Nghĩa Hƣng; thƣơng mại dịch vụ khu vực chân cầu Lạc Quần (Vòng 

Xuyến), huyện Xuân Trƣờng… Trong kỳ quy hoạch đất thƣơng mại, dịch vụ của Tỉnh Nam 

Định cũng giảm 36 ha do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp khác nhƣ: đất khu công 

nghiệp 16 ha, đất cụm công nghiệp 2 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 6 ha; đất giao 

thông 2 ha, đất ở đô thị 2 ha, đất ở nông thôn 4 ha… 

Bảng 4.61: Quy hoạch đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 293 100,00 2.106 100,00 1.813 

1 Thành phố Nam Định 59 20,00 244 11,58 185 

2 Huyện Giao Thủy 89 30,47 478 22,67 388 

3 Huyện Hải Hậu 48 16,34 189 8,96 141 

4 Huyện Mỹ Lộc 17 5,96 239 11,33 221 

5 Huyện Nam Trực 14 4,77 170 8,08 156 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 21 7,26 230 10,90 208 

7 Huyện Trực Ninh 8 2,61 101 4,81 94 

8 Huyện Vụ Bản 15 5,01 125 5,94 110 
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STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

9 Huyện Xuân Trƣờng 8 2,58 122 5,78 114 

10 Huyện Ý Yên 15 5,01 210 9,95 195 

3. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến 

năm 2030 của Tỉnh là  3.119 ha, chiếm 1,87% diện tích tự nhiên, thực tăng 1.753 so với năm 2020 

để thực hiện xây dựng các công trình, các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp… 

Bảng 4.62: Quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 1.366 100,00 3.119 100,00 1.753 

1 Thành phố Nam Định 201 14,74 216 6,92 14 

2 Huyện Giao Thủy 77 5,63 288 9,22 211 

3 Huyện Hải Hậu 193 14,13 354 11,33 161 

4 Huyện Mỹ Lộc 86 6,31 189 6,07 103 

5 Huyện Nam Trực 96 7,06 241 7,71 144 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 196 14,33 419 13,43 223 

7 Huyện Trực Ninh 144 10,57 338 10,82 193 

8 Huyện Vụ Bản 120 8,76 321 10,30 202 

9 Huyện Xuân Trƣờng 119 8,68 307 9,84 188 

10 Huyện Ý Yên 134 9,80 448 14,36 314 

4.  Đất phát triển hạ tầng: 

(1) Đất thủy lợi: Diện tích đất thủy lợi đến năm 2030 của Tỉnh là 10.619 ha, chiếm 

6,36% diện tích tự nhiên, thực giảm 2.348 ha so với năm 2020. Trong đó: nhu cầu đất thủy lợi 

tăng 295 ha để xây dựng các tuyến đê, kênh mƣơng nội đồng, các trạm bơm tƣới tiêu…. Trong 

thời kỳ quy hoạch đất thủy lợi giảm 2.643 ha do chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

sang đất cây hàng năm khác 2 ha, đất cây lâu năm 1 ha, đất nuôi trồng thủy sản 3 ha, 

đất nông nghiệp khác 3 ha; đất quốc phòng 1 ha, đất khu công nghiệp 2 ha; đất cụm 

công nghiệp 3 ha; đất thƣơng mại dịch vụ 5 ha; đất cơ sở kinh doanh phi nông 

nghiệp 6 ha; đất phát triển hạ tầng 27 ha; đất ở nông thôn 5 ha, đất ở đô thị 5 ha, đất 

có mặt nƣớc chuyên dùng 2.577 ha... 

Bảng 4.63: Quy hoạch đất thủy lợi đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 12.967 100,00 10.619 100,00 -2.348 

1 Thành phố Nam Định 167 1,29 169 1,59 2 

2 Huyện Giao Thủy 2.331 17,98 1.883 17,74 -448 

3 Huyện Hải Hậu 2.025 15,62 1.634 15,39 -391 

4 Huyện Mỹ Lộc 508 3,92 436 4,10 -73 

5 Huyện Nam Trực 1.217 9,39 1.013 9,54 -205 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 2.060 15,88 1.700 16,01 -359 

7 Huyện Trực Ninh 1.194 9,21 983 9,26 -211 
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STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

8 Huyện Vụ Bản 1.074 8,28 863 8,13 -211 

9 Huyện Xuân Trƣờng 861 6,64 690 6,49 -171 

10 Huyện Ý Yên 1.530 11,80 1.248 11,75 -283 

(2) Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đất Đất cơ sở tôn giáo đến năm 2030 của Tỉnh là 755 

ha, tăng 87 ha so với năm 2020. để xây dựng các công trình đền, chùa nhƣ: chùa Tùng Lâm, 

huyện Giao Thủy 2,67 ha, chùa Trùng Hƣng, huyện Giao Thủy 1,12 ha, chùa Phú Vinh, huyện 

Mỹ Lộc 3,19 ha, chùa Kim, huyện Mỹ Lộc 1,75 ha.  
Bảng 4.64: Quy hoạch đất cơ sở tôn giáo đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 669 100,00 755 100,00 87 

1 Thành phố Nam Định 20 3,02 20 2,68  

2 Huyện Giao Thủy 67 9,95 107 14,10 40 

3 Huyện Hải Hậu 114 17,04 143 19,00 30 

4 Huyện Mỹ Lộc 23 3,46 27 3,56 4 

5 Huyện Nam Trực 66 9,81 66 8,68  

6 Huyện Nghĩa Hƣng 83 12,34 83 11,04 1 

7 Huyện Trực Ninh 73 10,92 73 9,67  

8 Huyện Vụ Bản 56 8,30 57 7,52 1 

9 Huyện Xuân Trƣờng 88 13,13 94 12,40 6 

10 Huyện Ý Yên 80 12,03 86 11,35 5 

 (3) Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2030 của Tỉnh là 2.122 ha, tăng 92 ha so với năm 2020. Trong 

đó: Nhu cầu đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tăng 121 ha, để xây mới và mở rộng các 

nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn Tỉnh. Đến năm 2030 diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng giảm 30 ha để chuyển sang các mục đích sử dụng khác (trong đó: chuyển sang 

đất khu công nghiệp 8 ha, đất cụm công nghiệp 2 ha, đất thƣơng mại dịch vụ 1 ha, đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh 7 ha, đất phát triển hạ tầng 8 ha, đất ở tại nông thôn 2 ha, đất ở tại đô thị 1 

ha,...). 

Bảng 4.65: Quy hoạch đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 2.030 100,00 2.122 100,00 92 

1 Thành phố Nam Định 55 2,73 62 2,90 6 

2 Huyện Giao Thủy 131 6,47 145 6,85 14 

3 Huyện Hải Hậu 263 12,97 271 12,76 7 

4 Huyện Mỹ Lộc 116 5,74 126 5,94 10 

5 Huyện Nam Trực 241 11,85 249 11,75 9 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 244 12,04 255 12,00 10 

7 Huyện Trực Ninh 186 9,17 195 9,17 8 

8 Huyện Vụ Bản 233 11,49 246 11,59 13 
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STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

9 Huyện Xuân Trƣờng 192 9,45 204 9,63 12 

10 Huyện Ý Yên 367 18,09 369 17,40 2 

 5. Đất ở tại nông thôn Diện tích đất ở tại nông thôn đến năm 2030 của Tỉnh là 11.607 

ha, tăng 1.778 ha so với năm 2020. Trong đó: dự kiến tăng 2.006 ha để bố trí các khu đất ở 

nông thôn tại các huyện; cũng giảm 227 ha đất ở nông thôn do chuyển mục đích sử dụng sang 

đất khu công nghiệp 6 ha, đất cụm công nghiệp 1 ha, đất thƣơng mại, dịch vụ 2 ha, đất sản xuất 

phi nông nghiệp 5 ha, đất phát triển hạ tầng 125 ha, đất ở đô thị 83 ha...  

Bảng 4.66: Quy hoạch đất ở tại nông thôn đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 9.828 100,00 11.607 100,00 1.778 

1 Thành phố Nam Định 184 1,87 427 3,68 244 

2 Huyện Giao Thủy 1.152 11,72 1.300 11,20 148 

3 Huyện Hải Hậu 1.546 15,73 1.727 14,88 181 

4 Huyện Mỹ Lộc 417 4,24 578 4,98 161 

5 Huyện Nam Trực 1.037 10,55 1.190 10,25 153 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 1.131 11,51 1.311 11,30 180 

7 Huyện Trực Ninh 944 9,60 1.103 9,50 159 

8 Huyện Vụ Bản 875 8,91 1.043 8,99 168 

9 Huyện Xuân Trƣờng 965 9,82 1.154 9,94 189 

10 Huyện Ý Yên 1.576 16,04 1.772 15,27 196 

6. Đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở tại đô thị đến năm 2030 của Tỉnh là 2.692 ha, tăng 

1.054ha so với năm 2020. Trong đó: dự kiến tăng 1.082 ha để quy hoạch các khu đất ở đô thị 

trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc Tỉnh Nam Định; cũng giảm 28 ha do chuyển mục đích 

sử dụng sang đất thƣơng mại, dịch vụ 2 ha, đất phát triển hạ tầng 25 ha; đất trụ sở cơ quan 1 ha... 

Bảng 4.67: Quy hoạch đất ở tại đô thị đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 1.638 100,00 2.692 100,00 1.054 

1 Thành phố Nam Định 761 46,48 946 35,15 185 

2 Huyện Giao Thủy 84 5,11 219 8,12 135 

3 Huyện Hải Hậu 146 8,90 177 6,58 31 

4 Huyện Mỹ Lộc 86 5,27 138 5,12 52 

5 Huyện Nam Trực 76 4,63 113 4,18 37 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 122 7,44 619 22,99 497 

7 Huyện Trực Ninh 197 12,03 225 8,34 28 

8 Huyện Vụ Bản 42 2,58 57 2,13 15 

9 Huyện Xuân Trƣờng 46 2,81 76 2,81 30 

10 Huyện Ý Yên 78 4,73 123 4,56 45 

7. Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 

của Tỉnh là 220 ha, tăng 22 ha so với năm 2020; Trong đó: dự kiến tăng 28 ha để xây dựng các 

công trình trụ sở cơ quan, trung tâm hành chính; giảm 8 ha do chuyển mục đích sử dụng sang 
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đất an ninh 2 ha, đất thƣơng, mại dịch vụ 1 ha; đất phát triển hạ tầng 2 ha...  

Bảng 4.68: Quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Toàn Tỉnh 202 100,00 222 100,00 20 

1 Thành phố Nam Định 24 11,86 24 11,02 0 

2 Huyện Giao Thủy 29 14,32 30 13,62 1 

3 Huyện Hải Hậu 25 12,50 34 15,28 9 

4 Huyện Mỹ Lộc 11 5,65 12 5,29 0 

5 Huyện Nam Trực 18 8,99 20 8,86 1 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 19 9,37 20 9,23 2 

7 Huyện Trực Ninh 15 7,38 15 6,74 0 

8 Huyện Vụ Bản 16 7,97 19 8,42 3 

9 Huyện Xuân Trƣờng 19 9,33 21 9,59 2 

10 Huyện Ý Yên 25 12,63 26 11,95 1 

8. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp đến năm 2030 của Tỉnh là 33 ha, tăng 16 ha so với năm 2020; Trong đó: Trong đó: 

17 ha để bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp. Diện tích quy hoạch tăng do 

chuyển mục đích sử dụng từ Đất trồng lúa 9 ha; đất hàng năm khác 1 ha; đất trồng cây lâu năm 

4 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2 ha..; giảm 1 ha sang các loại đất phi nông nghiệp khác. 

Bảng 4.69: Quy hoạch đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến năm 2030 phân theo huyện 

STT Đơn vị hành chính 

Hiện trạng  

năm 2020 

Quy hoạch  

đến năm 2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn Tỉnh 17 100,00 33 100,00 16 

1 Thành phố Nam Định 6 33,59 8 24,93 2 

2 Huyện Giao Thủy 1 5,46 1 2,82  

3 Huyện Hải Hậu 2 13,27 5 15,37 3 

4 Huyện Mỹ Lộc      

5 Huyện Nam Trực 0 0,53 2 4,98 2 

6 Huyện Nghĩa Hƣng 3 17,91 5 14,24 2 

7 Huyện Trực Ninh 0 1,35 1 2,13 0 

8 Huyện Vụ Bản 1 7,52 1 3,89  

9 Huyện Xuân Trƣờng   6 18,07 6 

10 Huyện Ý Yên 3 20,38 4 13,57 1 

3.3.3. Tổng hợp chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030: 

Diện tích tự nhiên của Tỉnh Nam Định đến năm 2030 là 166.883 ha, trong đó: Đất nông 

nghiệp có 101.792 ha, chiếm 61% % diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp có 64.134 ha, chiếm 

38,43 % diện tích tự nhiên; Đất chƣa sử dụng có 957 ha, chiếm 0,57 % diện tích tự nhiên. 

Bảng 4.70: Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 Tỉnh Nam Định 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng năm 2020 
Quy hoạch đến năm 

2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) 4 (5) 6 (7) (8) 

I Loại đất   166.883  166.883   

1 Đất nông nghiệp NNP 111.668 66,91 101.792 61 -9.876 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng năm 2020 
Quy hoạch đến năm 

2030 
Biến động  

Tăng (+) 

Giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  Trong đó:        

1.1 Đất trồng lúa LUA 74.389 44,58 65.742 39,39 -8.647 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc  LUC 71.899 43,08 64.942 38,91 -6.957 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.483 5,08 6.678 4 -1.805 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 1.978 1,19 4.074 2,44 2.096 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 1.081 0,65 1.081 0,65  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 52.038 31,18 64.134 38,43 12.096 

  Trong đó:        

2.1 Đất quốc phòng CQP 148 0,09 270 0,16 122 

2.2 Đất an ninh CAN 46 0,03 79 0,05 34 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.107 0,66 2.546 1,53 1.438 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 326 0,2 1.393 0,83 1.067 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 293 0,18 2.106 1,26 1.813 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.366 0,82 3.119 1,87 1.753 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS      

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh DHT 29.645 17,76 30.810 18,46 1.164 

  Trong đó:        

- Đất giao thông DGT 12.561 7,53 14.629 8,77 2.068 

- Đất thủy lợi DTL 12.967 7,77 10.619 6,36 -2.348 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 30 0,02 53 0,03 23 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 104 0,06 176 0,11 72 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 758 0,45 1.152 0,69 394 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 74 0,04 202 0,12 128 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 75 0,05 528 0,32 453 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông DBV 13 0,01 15 0,01 2 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG  5  7  2 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 669 0,4 755 0,45 87 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 2.030 1,22 2.122 1,27 92 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 62 0,04 80 0,05 18 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 217 0,13 355 0,21 138 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL      

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 9.828 5,89 11.607 6,96 1.778 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 1.638 0,98 2.692 1,61 1.054 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 202 0,12 222 0,13 20 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 17 0,01 33 0,02 16 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 3.176 1,9 957 0,57 -2.219 

3.3.4. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

Căn cứ vào các chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, các chỉ tiêu do cấp Tỉnh xác định; căn cứ 

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ vào các chƣơng trình, dự án quy hoạch của các 

ngành, địa phƣơng và đặc điểm và điều kiện tự nhiên trên địa bàn Tỉnh đã tổng hợp, cân đối, xác 

định và quy hoạch các khu chức năng chính trên địa bàn Tỉnh đến năm 2030, cụ thể: 

a) Đất đô thị: Tận dụng lợi thế về địa kinh tế hình thành các khu đô thị tập trung, có qui 

mô hợp lý, hình thành các Trung tâm kinh tế của từng vùng, đô thị hóa nông thôn và đáp ứng 

yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hƣớng công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 

2030, ngoài việc giữ nguyên hệ thống đô thị hiện có Nam Định còn định hƣớng mở rộng Thành 

phố Nam Định, thị trấn Mỹ Lộc huyện Mỹ Lộc, mở rộng thị trấn Thịnh Long, huyện Hải 
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Hậu (hiện trạng là đô thị loại IV) cùng với Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hƣng và Thị trấn 

Quất Lâm, huyện Giao Thủy để quy hoạch phát triển thành đô thị loại III đến năm 2030; quy 

hoạch mở rộng các thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Xuân trƣờng, huyện Xuân Trƣờng; Thị 

trấn Yên Định, huyện Hải Hậu; Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên để phát triển thành đô thị loại IV. 

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2030 Tỉnh Nam Định còn quy hoạch thêm 03 khu đô thị mới, 

gồm: khu đô thị mới tại 4 xã huyện Ý Yên; Khu đô thị mới Đại Đồng huyện Giao Thủy; Xuân 

Ninh huyện Xuân Trƣờng, Trung Thành huyện Vụ Bản, Đồng Sơn huyện Nam Trực; Khu đô 

thị mới Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng, Hải Phú, Hải Đông huyện Hải Hậu, Trực Hội, huyện 

Trực Ninh, Bo Yên Chính, huyện Ý Yên, Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hƣng. 

Với định hƣớng quy hoạch nhƣ vậy tổng diện tích đất đô thị của Tỉnh Nam Định đến 

năm 2030 dự kiến là 19.692 ha, chiếm 11,80% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất ở tại đô 

thị là 2.692 ha, chiếm 1,61% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu trên địa bàn: TP. Nam Định 

4.641 ha, huyện Nghĩa Hƣng 2.317 ha, huyện Trực Ninh 2.064 ha, huyện Giao Thủy 5.769 ha. 

b) Khu sản xuất nông nghiệp: Với định hƣớng phát triển ngành nông nghiệp thời kỳ 

2021-2030 theo hƣớng phát triển hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ 

cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, 

sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai quyết liệt, đồng bộ Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) gắn với xây dựng thƣơng hiệu, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc 

trƣng của địa phƣơng, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm.  

Dự kiến đến năm 2030 Tỉnh Nam Định có 78.138 ha đất khu sản xuất nông nghiệp, 

chiếm 46,82% diện tích tự nhiên của Tỉnh, trong đó đất trồng lúa là 65.742 ha (đất chuyên trồng 

lúa nƣớc là 64.942 ha); Đất trồng cây lâu năm 6.678 ha. 

c). Khu lâm nghiệp và khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Với định hƣớng bảo 

vệ, phát triển bền vững diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đặc dụng, cần nâng cao chất 

lƣợng rừng và giá trị đa dạng sinh học, đảm bảo đạt các tiêu chí theo quy định. Tăng cƣờng khả 

năng bảo tồn các loại động thực vật đặc hữu và khai thác các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ 

dƣỡng của khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Thủy. 

Trên cơ sở đó, dự kiến đến năm 2030, khu lâm nghiệp và khu bảo tồn thiên nhiên của 

Tỉnh Nam Định có diện tích 5.155 ha, chiếm 3,09% diện tích tự nhiên, trong đó: rừng phòng hộ 

có diện tích 4.074 ha, rừng đặc dụng 1.081 ha. 

d. Khu phát triển công nghiệp: Trên cơ sở định hƣớng tập trung thu hút, phát triển ngành 

công nghiệp có công nghệ hiện đại; giá trị gia tăng cao và có khả năng đóng góp lớn cho nguồn 

thu ngân sách nhƣ: Cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử, thuốc chữa bệnh, chế biến thực phẩm, công 

nghiệp phụ trợ ngành dệt may... và một số ngành công nghiệp có thế mạnh của Tỉnh. Tạo điều 

kiện để ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động dịch chuyển về vùng nông thôn thúc đẩy phát 

triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và chuyển đổi lao động khu vực nông nghiệp. 

Định hƣớng đến năm 2030 khu phát triển công nghiệp của Tỉnh bao gồm toàn bộ khu vực 

quy hoạch các khu công nghiệp và cụm công nghiệp với tổng diện tích là 3.939 ha, chiếm 2,36% 

diện tích tự nhiên, trong đó đất khu công nghiệp là 2.546 ha, đất cụm công nghiệp là 1.393 ha. 

đ) Khu thương mại - dịch vụ: Với định hƣớng thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút các 

thành phần kinh tế đầu tƣ phát triển kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ theo hƣớng văn minh, 
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hiện đại, nhất là các doanh nghiệp lớn; quan tâm phát triển hệ thống chợ, mạng lƣới thƣơng mại 

truyền thống. Đảm bảo lƣu thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân cƣ, 

nhất là khu vực nông thôn.  

Dự kiến đến năm 2030 Tỉnh Nam Định có 2.106 ha đất khu thƣơng mại - dịch vụ, chiếm 

1,26% diện tích tự nhiên. 

e) Khu dân cư nông thôn: Với mục tiêu 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Hải Hậu đƣợc công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Định hƣớng đến năm 2030, tập trung chỉnh trang cải tạo, phát triển hạ tầng, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần, văn hóa xã hội trong các khu dân cƣ nông thôn hiện có, đƣa vào phát 

triển sản xuất, bố trí lại dân cƣ, căn cứ vào điều kiện cơ sở hạ tầng hình thành các điểm dân cƣ 

mới để ngƣời dân tiếp cận đƣợc với các dịch vụ xã hội gắn với các đô thị, các đơn vị hành chính 

cấp huyện, xã. Đến năm 2030 dự kiến quy mô đất khu dân cƣ nông thôn có khoảng 147.191 ha, 

chiếm 88,20% diện tích tự nhiên của Tỉnh. Trong đó, có 11.607 ha đất ở tại nông thôn. 

3.3.5. Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất 

vào các mục đích: 

Nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng đất của các ngành và địa phƣơng, hoàn thành phƣơng án 

sử dụng đất và khai thác đất một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất; trên cơ sở diện tích cần chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất giữa các loại đất, trong kỳ quy hoạch tổng diện tích các loại đất cần thu 

hồi để thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại Điều 61 và 

Điều 62 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 là 12.399 ha, trong đó: 

1. Thu hồi đất nông nghiệp 12.147 ha, phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố nhƣ 

sau: TP. Nam Định 914 ha, huyện Giao Thủy 1.813 ha, huyện Hải Hậu 1.443 ha, Huyện Mỹ 

Lộc 1.046 ha, huyện Nam Trực 929 ha, huyện Nghĩa Hƣng 1.551 ha, huyện Trực Ninh 893 ha, 

huyện Vụ Bản 1.017 ha, huyện Xuân Trƣờng 1.009 ha, huyện Ý Yên 1.532 ha.  

2. Thu hồi đất ở 252 ha, phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố nhƣ sau: TP. Nam 

Định 20 ha, huyện Giao Thủy 98 ha, huyện Hải Hậu 26 ha, Huyện Mỹ Lộc 20 ha, huyện Nam 

Trực 13 ha, huyện Nghĩa Hƣng 18 ha, huyện Trực Ninh 21 ha, huyện Vụ Bản 2 ha, huyện Xuân 

Trƣờng 8 ha, huyện Ý Yên 27 ha. 

3.3.6. Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch: 

Căn cứ các trƣờng hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải đƣợc phép của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013, Tỉnh Nam Định có các trƣờng 

hợp chuyển mục đích sau: 

Bảng 4.71: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của Tỉnh Nam Định 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 12.147 

 Trong đó:   

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 8.376 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc LUC/PNN 6.955 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1.378 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN - 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
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1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN - 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN - 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp  2.616 

 Trong đó:   

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 23 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP - 

2.3 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RPH/NKR(a) - 

2.4 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RDD/NKR(a) - 

2.5 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RSX/NKR(a) - 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)
 - 

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 167 

3.3.7. Phương án đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong kỳ quy hoạch: 

Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất các 

ngành; trong kỳ quy hoạch sẽ khai thác diện tích đất chƣa sử dụng vào các mục đích nông nghiệp 

và phi nông nghiệp, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.72: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong phương án phân bổ sử dụng đất  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.524 

  Trong đó:   

1.1 Đất trồng lúa LUA - 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 31 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 978 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD - 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX - 

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 695 

  Trong đó:   

2.1 Đất quốc phòng CQP 17 

2.2 Đất an ninh CAN 0 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 55 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 32 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 163 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 154 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh DHT 169 

  Trong đó:   

- Đất giao thông DGT 104 

- Đất thủy lợi DTL 11 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 2 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 27 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 3 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông DBV - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 7 
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- Đất cơ sở tôn giáo TON 0 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 13 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 20 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 26 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - 

3.4. Giải pháp thực hiện phƣơng án: 

3.4.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất: 

1. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhƣ sinh học, nông học, hóa học, cơ học… và 

đầu tƣ thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu. Trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế, thƣơng mại cao 

kết hợp kết hợp quy trình canh tác đúng kỹ thuật nhằm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo 

vệ tài nguyên đất và môi trƣờng sinh thái. Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở 

rộng diện tích đất nông nghiệp; cùng với việc thâm canh, cần canh tác hợp lí, chống thoái hóa đất; 

bón phân cải tạo đất thích hợp; chống ô nhiễm đất do chất độc hóa học, thuốc vảo vệ thực vật… 

Ngoài ra đối với các loại đất đã bị suy thoái nên áp dụng các biện pháp cải tạo nhƣ sau: 

- Biện pháp tƣới tiêu: xây dựng hệ thống tƣới tiêu nƣớc và kỹ thuật tƣới nƣớc hợp lý vừa sử 

dụng đƣợc lƣợng nƣớc hữu hiệu cho cây, vừa tăng độ ẩm và giữ ẩm cho đất và tránh đƣợc sự thất 

thoát nƣớc trên bề mặt, cũng nhƣ tránh tạo nên dòng chảy gây xói mòn và rửa trôi đất khi tƣới. 

- Biện pháp thâm canh: làm đất thích hợp với từng loại cây trồng; tƣới nƣớc theo nhu cầu sử 

dụng nƣớc của các loại cây trồng hoặc tƣới tiêu nƣớc để cải tạo đất bị thoái hóa; chọn giống cây 

trồng thích hợp cho các loại đất; bón phân để làm tăng độ phì đất và chăm sóc, bảo vệ cây trồng. 

2. Khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tƣ bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì 

của đất; bảo vệ tầng đất canh tác; ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất; thực hiện các biện pháp 

để làm giảm tối đa tác hại của mƣa và dòng chảy do mƣa tạo ra. 

3. Tiếp tục thực hiện việc bảo vệ, trồng mới rừng, đẩy mạnh việc trồng cây xanh phân tán 

trong các đô thị và khu dân cƣ, trong các khu, cụm công nghiệp và vành đai cây xanh cách ly các 

khu, cụm công nghiệp, khu xử lý chất thải tập trung. 

4. Tăng cƣờng công tác điều tra đánh giá về chất lƣợng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái 

hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; ứng dụng công nghệ 

cao trong quản lý đất đai nhằm nâng cao chất lƣợng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ 

chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3.4.2. Các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường: 

1. Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tƣ bảo vệ, cải 

tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đƣa đất chƣa sử dụng vào sử dụng cho 

các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất 

tự nhiên trên địa bàn toàn Tỉnh. 

2. Đẩy mạnh việc khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng, phục hồi và phát triển trồng rừng 

ngập mặn ven biển và trồng cây xanh phân tán trong các khu vực đô thị, khu công nghiệp... 

3. Đầu tƣ các công trình xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, khu đô 



 
 

 

 

524 

thị,... đảm bảo chất thải đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra môi trƣờng, các khu công 

nghiệp chỉ đƣợc đƣa vào hoạt động khi có khu xử lý nƣớc thải hoàn chỉnh. 

4. Xây dựng và ban hành quy chế, nội quy về bảo vệ môi trƣờng; nghiên cứu xây dựng 

quy chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ trang thiết bị sản xuất hiện đại, cũng nhƣ trang 

thiết bị xử lý các tác động môi trƣờng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

5. Các địa phƣơng cần triển khai đồng bộ, kịp thời việc thiết lập hành lang bảo vệ nguồn 

nƣớc theo quy định của pháp luật; đầu tƣ xây dựng công trình xử lý rác thải công nghiệp, rác thải 

sinh hoạt tại các khu đô thị, khu dân cƣ nông thôn. 

6. Xây dựng hệ thống quan trắc môi trƣờng trong các khu công nghiệp, khu đô thị, khu 

dân cƣ nông thôn..., đánh giá kịp thời, chính xác và kiểm soát đƣợc chất lƣợng cũng nhƣ mức độ 

ô nhiễm môi trƣờng. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nƣớc về Tài nguyên 

và Môi trƣờng với các Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp... 

7. Xây dựng cơ chế để hình thành doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng phục vụ cho các hoạt 

động của các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cƣ nông thôn. 

8. Kiên quyết di dời toàn bộ nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cƣ 

theo quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt. 

9. Tăng cƣờng, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ngƣời 

dân và các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trƣờng, coi ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trƣờng là trách nhiệm chung 

của toàn xã hội. 

IV. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN; 

4.1.  Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hƣng 

Nghĩa Hƣng là huyện ven biển phía Nam Tỉnh Nam Định, là địa phƣơng có bờ biển và 

diện tích nuôi trồng thủy, hải sản lớn nhất Tỉnh. Tổng diện tích tự nhiên là 258,89km2, toàn 

huyện có 24 đơn vị hành chính gồm 3 thị trấn và 21 xã. Dân số trung bình toàn huyện là 175.769 

ngƣời. Mật độ dân cƣ trên địa bàn huyện đạt 679 ngƣời/km2. Cơ cấu kinh tế của huyện Nghĩa 

Hƣng có sự chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, 

dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp – thủy sản. 

Huyện Nghĩa Hƣng có 12 km đƣờng bờ biển, đƣợc bao quanh bởi 3 con sông là sông Đào, 

sông Đáy và sông Ninh Cơ. Trên địa bàn huyện có các đƣờng giao thông chính: Quốc lộ 37B, 

Tỉnh lộ 490C;… Vị trí địa lý có giao thông thuận lợi nên phát triển kinh tế - xã hội với nhiều lợi thế 

nhƣ: Giao lƣu kinh tế - văn hóa, khoa học công nghệ giữa các địa phƣơng trong và ngoài huyện; 

thu hút các nhà đầu tƣ vào các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ thƣơng mại, trung chuyển hàng 

hóa phát triển là điều kiện để thúc đẩy kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Huyện Nghĩa Hƣng là huyện đồng bằng ven biển, địa hình tƣơng đối bằng phẳng, thoải 

dần từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây. Huyện có 2 nhóm đất chính: nhóm đất mặn và nhóm 

đất phù sa. Đất đai và địa hình của huyện tạo điều kiện hình thành và phát triển nhiều hệ sinh thái 

với các loại động, thực vật khá đa dạng và phong phú, điều kiện để đa dạng hóa sản xuất cây 

trồng, vật nuôi từ nông nghiệp đến lâm nghiệp và cả thủy sản – đặc trƣng của đồng bằng và ven 

biển. Mật độ sông, ngòi của Nghĩa Hƣng khá dày đặc, chế độ thủy văn phụ thuộc chặt chẽ vào 

chế độ thủy văn của biển và sông Đáy, sông Ninh Cơ.  
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Hình: Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Nghĩa Hưng 

4.1.1. Quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển vùng huyện:  

  a). Quan điểm:  

1. Phát triển huyện Nghĩa Hƣng thời kỳ 2021 – 2030 phải đảm bảo tính kế thừa, phù 

hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Quốc gia, của vùng Đồng bằng sông 

Hồng và Tỉnh Nam Định. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trƣờng 

2. Phát triển huyện Nghĩa Hƣng theo hƣớng Ổn định – Bền vững – Công bằng; đảm 

bảo 4 mục tiêu: Kinh tế, Xã hội, Môi trƣờng bền vững và ổn định an ninh Chính trị, trật tự an 

toàn và công bằng xã hội. 

3. Phát triển huyện Nghĩa Hƣng trên quan điểm mở và hội nhập, có cơ chế, chính sách 

hợp lý, tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế cả nƣớc, thu hút các nguồn lực của các thành phần 

kinh tế, kể cả nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển vùng huyện. 

  b) . Mục tiêu: 

 1. Xác định các vùng động lực phát triển, mô hình phát triển không gian vùng. Định 

hƣớng quy hoạch tổ chức không gian hệ thống đô thị, phát triển dân cƣ, phân loại, phân cấp đô 

thị, xác định tính chất đô thị, vùng cần bảo tồn, … Xây dựng Nghĩa Hƣng trở thành vùng kinh tế 

động lực phía Nam của Tỉnh. 

 2. Phát huy hiệu quả mối quan hệ nội, ngoại vùng; Tăng cƣờng thu hút đầu tƣ, phát triển 

mạnh công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản 

phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị. Khai thác toàn diện tiềm năng kinh tế biển; 

 3. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó biến đổi 

khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

 4. Xây dựng và phát triển KKT Ninh Cơ (nằm trong ranh giới huyện Nghĩa Hƣng có 6 

xã, thị trấn bao gồm: Nam Điền, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nghĩa Thắng, Nghĩa Bình, TT Rạng 
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Đông và toàn bộ vùng bãi bồi ven biển phía Nam huyện.  

 c). Tầm nhìn đến năm 2050: Nghĩa Hƣng là vùng trung tâm công nghiệp, dịch vụ, 

thƣơng mại, du lịch của Tỉnh, có tốc độ tăng trƣởng cao; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng 

hiện đại, công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lƣơng 

thực và ổn định xã hội. Công nghiệp phát triển bền vững, hình thành một số cụm ngành với sản 

phẩm chủ lực, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, mạng sản xuất. Hạ tầng đƣợc đầu tƣ phát triển 

đồng bộ và hiện đại. Phát huy tối đa tiềm năng kinh tế biển gắn với KKT Ninh Cơ. 

 d). Các tiền đề và dự báo phát triển: Huyện Nghĩa Hƣng có đƣờng bờ biển dài khoảng 

12km đã đƣợc xác định là vùng kinh tế động lực phía Nam của Tỉnh về phát triển kinh tế biển 

với các ngành nghề chủ chốt nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, du lịch và 

nuôi trồng thủy hải sản. Các dự án khu, cụm công nghiệp đang đƣợc triển khai và đầu tƣ mạnh 

mẽ trên địa bàn, các định hƣớng hình thành và phát triển các đô thị và đặc biệt là dự án xây dựng 

Khu kinh tế Ninh Cơ nằm trên hai huyện Nghĩa Hƣng và Hải Hậu, đƣợc định hƣớng khi hoàn 

thành sẽ là trung tâm giao thƣơng quốc tế về công nghiệp, thƣơng mại, du lịch và cảng biển của 

vùng Nam đồng bằng sông Hồng; tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của Nghĩa Hƣng 

và Hải Hậu cũng nhƣ Tỉnh Nam Định. 

1. Dự báo dân số: Đến năm 2025, dự báo dân số huyện Nghĩa Hƣng là 187.000 ngƣời, đến 

năm 2030 là 198.000 ngƣời. 

2. Dự báo đô thị hóa: dân số đô thị giai đoạn 2025 là 40.900 ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa là 

21,87%, giai đoạn 2030 dân số đô thị là 84.000 ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa là 42,42%. 

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là 9.361 ha, đất nông nghiệp là 16.042 ha, còn lại là 486 ha đất chƣa sử dụng. 

4.1.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a). Mô hình phát triển không gian: Cấu trúc phát triển: Cấu trúc phát triển không gian 

huyện Nghĩa Hƣng đƣợc lựa chọn là cấu trúc dạng chuỗi, kết hợp mạng tam giác và ô bàn cờ, 

làm nổi bật các lợi thế ở việc giáp với các trọng điểm lân cận. Hình thành rõ nét các hành lang 

kinh tế nhƣ hành lang Cao Bồ Rạng Đông; Hành lang cao tốc Ninh Bình - Thái Bình - Quảng 

Ninh, hành lang kinh tế ven biển,… Hình thành các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, 

nông nghiệp, du lịch và đặc thù khác; đặc biệt là hƣớng phát triển với các khu vực có lợi thế tiềm 

năng lớn. Hình thành đƣờng vành đai đô thị nhằm phát triển đô thị theo hƣớng xây dựng đô thị 

lớn; phân định giữa bảo tồn và phát triển. Ngoài khu vực trung tâm hiện hữu, huyện sẽ phát triển 

thêm các khu vực trung tâm mới nhằm thúc đẩy phát triển các khu vực trong toàn huyện theo vị 

thế và tiềm năng. 

1.  Cực trung tâm đô thị hiện hữu: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm đô thị Rạng Đông, 

đây là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện; khu vực này đƣợc định hƣớng sẽ phát triển 

theo các trục giao thông chính trong khu vực. 

 2. Cực đối trọng: Bao gồm khu vực thị trấn Liễu Đề, thị trấn Quỹ Nhất. Vùng ảnh hƣởng 

của các cực đối trọng và cực trung tâm đƣợc xác định bởi đƣờng vành đai xanh bao quanh khu vực. 

 3. Cực vệ tinh: Các cực vệ tinh đƣợc xác định trong không gian tổng thể huyện là khu 

vực trung tâm đô thị Nghĩa Minh. 

4. Hành lang Cao Bồ - Rạng Đông (đƣờng trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Tỉnh 
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Nam Định với đƣờng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình): Đây là hành lang quan trọng có ảnh hƣởng 

và đóng góp lớn; kết nối 3 cực tăng trƣởng quan trọng (Cao Bồ- Liễu Đề- Rạng Đông); Nên 

đƣợc xác định là hành lang phát triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050. Tính chất phát triển: 

Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị, du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng; 

5. Hành lang kinh tế ven biển: Đây là hành lang quan trọng có ảnh hƣởng và đóng gớp 

lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đƣợc xác định là hành lang phát triển động lực 

chủ đạo đến 2030 và 2050. Tính chất phát triển: Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị, du lịch, văn 

hóa, cảnh quan và môi trƣờng; 

6. Hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – Quảng Ninh: Là hành lang theo hƣớng 

Đông Bắc - Tây Nam. Đây cũng là trục trung tâm, giúp kết nối thuận lợi với các Tỉnh Thái Bình, 

Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đƣợc xác định là hành lang phát triển động lực thứ cấp đến 

2030 và chủ đạo đến 2050. Tính chất phát triển: Nông nghiệp, công nghiệp - Du lịch, văn hóa, 

cảnh quan và môi trƣờng; 

 

Ghi chú: 

- Cực trung tâm: đô thị Rạng Đông 

- Cực đối trọng: TT Liễu Đề, TT 

Quỹ Nhất 

- Cực vệ tinh: ĐT Nghĩa Minh 

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Nghĩa Hưng 

  b). Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn: 

1. Hệ thống Đô thị: Giai đoạn 2021-2025: tiếp tục đầu tƣ xây dựng hệ thống hạ tầng cơ 

sở, nâng cao chất lƣợng cho 03 đô thị trên địa bàn: 01 đô thị loại IV (thị trấn Rạng Đông); 02 đô 

thị loại V: (thị trấn Liễu Đề, đô thị Quỹ Nhất). Giai đoạn 2026 -2030:  trên địa bàn huyện có 04 

đô thị, trong đó: mở rộng thị trấn Rạng Đông ra địa bàn thị trấn Thịnh Long, phát triển đạt tiêu 

chí đô thi loại III, xây dựng thị trấn Liễu Đề, Quỹ Nhất đạt tiêu chí đô thị loại IV, xây dựng đô thị 

Nghĩa Minh đạt tiêu chí đô thị loại V.  Đến năm 2050: nâng cấp đô thị (Rạng Đông và Thịnh 

Long) lên thành đô thị loại II trực thuộc Tỉnh. 

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Tiếp tục xây dựng có chiều sâu các điểm dân cƣ nông 

thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân. Tập trung các nguồn lực để 
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xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trên cơ sở bảo tồn các làng truyền 

thống; kế thừa và phát huy các giá trị cũ. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 30% xã, thị trấn trên địa 

bàn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kiến trúc nhà ở và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện 

sống của dân cƣ theo đặc trƣng từng vùng, không phá vỡ cảnh quan sinh thái nông thôn. 

c). Tổ chức các khu, cụm, điểm công nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện và lấp đầy khu công 

nghiệp dệt may Rạng Đông: (quy mô 503,38 ha), trở thành khu công nghiệp dệt may đồng bộ. 

Năm 2050 Xây dựng KCN Thái Châu (300ha). Giai đoạn đến năm 2025, hình thành CCN 

Nghĩa Phong (20ha); giai đoạn đến năm 2030: mở rộng CCN Nghĩa Phong (56ha), giai đoạn 

đến năm 2050 mở rộng CCN Nghĩa Phong (75ha), xây dựng CCN Rạng Đông giai đoạn 2030 

(70ha).  

  d). Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp:                                                  

1. Tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh 2 vụ lúa/ năm để sản xuất giống lúa và lúa 

chất lƣợng cao nhƣ Bắc thơm 7, nếp cái hoa vàng... Vùng sản xuất lúa chính là vùng có điều kiện 

thuận lợi nhất cho cây lúa phát triển ở các xã từ Nghĩa Phong, Nghĩa Phú trở lên phía bắc huyện. 

Hình thành các vùng chăn nuôi lớn với quy mô trên 5ha tại: Nghĩa Đồng, Hoàng Nam, Nghĩa 

Châu, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Nghĩa Lợi, Rạng Đông, Nam Điền. 

2. Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt lớn và chuyên canh tại các khu vực 

đất bãi ven sông Đáy và một số đơn vị có thế mạnh phát triển nhƣ Nam Điền, Nghĩa Thắng, 

Nghĩa Bình, Rạng Đông, Nghĩa Hải, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hùng.  

3. Lâm nghiệp: Tích cực xây dựng và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ven biển, hệ 

sinh thái rừng ngập mặn tạo vành đai rừng phòng hộ chắn sóng, chắn gió, chống sạt lở, bảo vệ 

các công trình ven biển, giảm nhẹ thiên tai do thiên nhiên gây ra. 

  e). Tổ chức các khu cụm điểm thương mại, dịch vụ, du lịch: 

Hệ thống trung tâm thƣơng mại - dịch vụ đƣợc bố trí thành 2 cấp: Cấp I đƣợc bố trí thành 

các khu chuyên dụng có năng lực phục vụ cho toàn khu vực quy hoạch vùng huyện; cấp II gắn 

với đô thị, phục vụ cho các khu chuyên dụng hoặc tiểu vùng. Thị trấn Liễu Đề: Xây dựng 01 siêu 

thị hạng II, phát triển chợ Liễu Đề để hình thành trung tâm thu hút, phát luồng hàng nông sản. 

Khu vực đô thị Rạng Đông: xây dựng 01 siêu thị hạng II, phát triển chợ Đông Bình thành chợ 

đầu mối thuỷ sản. Thị trấn Quỹ Nhất: Xây dựng 01 siêu thị hạng III và các trung tâm thƣơng 

mai, trung tâm cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ cho xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ và nhu 

cầu xây dựng của dân cƣ do xu hƣớng đô thị hoá nhanh. Trung tâm các xã: Quy hoạch mạng 

lƣới chợ của huyện hạng II, hạng III nhƣ: Nâng cấp 4 chợ hạng III lên chợ loại II: Nghĩa Thịnh, 

chợ Nghĩa Lạc, chợ Nghĩa Hồng, chợ Nghĩa Bình lên thành chợ đầu mối. 

Khai thác toàn bộ diện tích rừng ngập mặn gắn với bảo vệ rừng hiện có cho phát triển du 

lịch với quy mô khoảng 1.700ha. Trong đó, tập trung xây dựng nhiều loại hình dịch vụ, vui chơi 

giải trí, nghỉ dƣỡng, thể thao ngoài trời, chữa bệnh, học tập… kết hợp với du lịch sinh thái điền 

dã trong khu rừng ngập mặn Cồn Xanh. Khu du lịch sinh thái cửa Đáy đƣợc quy hoạch trên cơ 

sở vùng bãi sông Đáy nhằm khai thác giá trị sinh thái tự nhiên, các khu vực nuôi trồng thủy sản 

đƣợc phát triển mạnh mẽ theo hƣớng công nghệ hóa gắn với du lịch. Xây dựng khu du lịch sinh 

thái biển có diện tích khoảng 775,9ha theo hƣớng đa ngành, đa lĩnh vực gắn với kinh tế và sinh 

thái biển, tạo sản phẩm du lịch biển có sức cạnh tranh trong và ngoài nƣớc cho Tỉnh Nam Định. 
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Phát triển vùng du lịch nông nghiệp sinh thái trên địa bàn 6 xã: Nghĩa Thịnh, Hoàng Nam, Nghĩa 

Châu, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề.  Ngoài ra, cần khai thác các tuyến du lịch sinh thái 

biển, du lịch tâm linh, xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng và sân Golf tại các xã Nghĩa 

Hùng, Nghĩa Lâm, Nghĩa thành.  

  f). Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội: 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Hƣng, Bệnh viện Đa 

khoa Nghĩa Bình đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II, đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ theo nhu cầu 

phát triển dân số. Mỗi xã đƣợc bố trí một trung tâm y tế nằm trong các trung tâm tổng hợp của 

các xã, mỗi khu có diện tích khoảng 0,5 - 1ha, sức phục vụ khoảng 20 - 25 giƣờng/1 vạn dân, 

trong đó ít nhất có 01 trạm y tế sức chứa thấp nhất là 20 giƣờng trở lên kèm theo các chức năng 

khác phục vụ cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Hệ thống các trung tâm giáo dục đào tạo 

đƣợc phân làm 3 cấp: Cấp giáo dục đại học, cấp giáo dục chuyên nghiệp đến cao đẳng và cấp 

phổ thông với tiêu chuẩn chung về diện tích nhƣ sau: Với hệ đại học, hệ cao đẳng và dạy nghề 

(300hs/vạn ngƣời), THPT (600 - 700hs/vạn ngƣời) đối với giáo dục tiểu học và mầm non (650 - 

720hs/vạn ngƣời); Về cơ bản, nâng cấp hệ thống giáo dục cũ và hoàn thành các dự án đang đƣợc 

triển khai. Giáo dục phổ thông, đƣợc bố trí tại các trung tâm tổng hợp của cấp xã. Mỗi khu có 

diện tích khoảng 5 - 7ha gồm 01 cụm trƣờng cấp I, II. Ngoài ra còn có các công trình cấp tiểu 

học và phổ thông cơ sở đƣợc bố trí theo mạng lƣới của ngành với dự kiến mỗi xã 01 cụm trƣờng 

cấp I,II có diện tích từ 3 - 4ha 

 

Ghi chú: 

 
Hình: Sơ đồ tổ chức không gian huyện Nghĩa Hưng 
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3. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành Văn hóa – TDTT: Hoàn thành tổ hợp trung tâm 

văn hóa cấp huyện tại khu vực trung tâm huyện bao gồm nhà văn hóa - hội trƣờng kết hợp với 

công viên cây xanh, quảng trƣờng, công viên giải trí, nhà tƣởng niệm liệt sỹ... Tu bổ, nâng cấp 

Bảo tàng huyện. Trung tâm văn hóa cấp xã: Tại mỗi xã yêu cầu xây dựng ít nhất một nhà văn 

hóa tổng hợp, bố trí trong các khu trung tâm tổng hợp của các xã. Trung tâm TDTT cấp huyện: 

Mở rộng, nâng cấp sân vận động, nhà thi đấu. Hoàn thành xây dựng khu liên hợp thể thao trung 

tâm huyện Nghĩa Hƣng. Trung tâm TDTT cấp xã: Đƣợc bố trí trong các khu trung tâm tổng hợp 

cấp xã, mỗi khu có diện tích khoảng 1,5 - 2ha. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành An sinh xã hội: Phát triển mạng lƣới cơ sở bảo 

trợ xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp về số lƣợng, quy mô, cơ cấu, loại hình cơ sở; tạo 

điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân tiếp cận và thụ hƣởng dịch vụ trợ giúp xã hội, nhất là ngƣời 

cao tuổi, ngƣời khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngƣời tâm thần, ngƣời nhiễm 

HIV/AIDS và đối tƣợng cần bảo vệ khẩn cấp. 

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ Công tác quốc phòng, an ninh: Tập trung đầu tƣ 

phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng một số 

công trình quốc phòng trọng điểm vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vừa phục vụ 

tốt công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh. 

4.1.3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng Kỹ thuật: 

a). Hệ thống giao thông:  

 1. Giao thông đối ngoại: Đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – 

Quảng Ninh qua xã Nghĩa thái, Nghĩa Trung với quy mô 6 làn xe; tuyến đƣờng bộ ven biển quy 

mô 2 làn xe. Cải tạo, nâng cấp tuyến QL21B; Ngoài tuyến ĐT490B đã đƣợc xây dựng và hoàn 

thành giai đoạn 1 vào năm 2021, cần xây dựng thêm 01 tuyến đƣờng mới để giảm tải cho tuyến 

hiện hữu và thúc đẩy phát triển đô thị huyện Nghĩa Hƣng. Các tuyến đƣờng Tỉnh trên địa bàn 

cần đƣợc nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại của ngƣời dân cũng nhƣ nhu cầu phát triển của địa 

phƣơng. Xây dựng 02 tuyến đƣờng vành đai xanh đô thị bao quanh vùng đô thị TT Liễu Đề và 

vùng đô thị Rạng Đông.  

2. Giao thông đối nội: Nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội 

bộ trong huyện đạt tiêu chuẩn  đƣờng  cấp V đến cấp IV đồng bằng. Đồng thời mở mới một số 

tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội.  

3. Giao thông đƣờng thủy: Chỉnh trị, nạo vét luồng Lạch Giang, phục vụ tàu tải trọng lớn 

trên 3.000 tấn ra vào. Tuyến sông Đáy phục vụ phƣơng tiện đến 3.000T. Hoàn thiện dự án kênh 

nối sông Đáy với sông Ninh Cơ dài khoảng 1km thay thế kênh Quần Liệu cũ, xây dựng cầu tàu, 

các cầu bê tông vĩnh cửu vƣợt kênh thuộc dự án WB6, kè mái kênh, xây kè chắn sóng trên đê.  

4. Giao thông đƣờng biển: xây dựng cảnh hàng hóa Rạng Đông phục vụ xây dựng và bốc 

xếp hàng hóa của KCN dệt may Rạng Đông, nhà máy thép và nhà máy sản xuất cấu kiện bê 

tông đúc sẵn Xuân Thiện, KKT biển, đáp ứng cỡ tàu trên 1.000 tấn ra vào. Đƣa vào hoạt động 

khu neo đậu tránh trí bão cửa sông Ninh Cơ quy mô 600 chiếc/600cv, phục vụ tàu có tải trọng 

3.000-5.000 tấn và các khu vực khác có đủ điều kiện. Xây dựng cảng biển Hải Thịnh – Cửa Đáy 

tại vùng đất và vùng nƣớc khu vực Ninh Cơ từ cửa Lạch Giang đến Cửa Đáy. Nghiên cứu xây 

dựng bến cảng phục vụ KKT Ninh Cơ, phục vụ tàu có tải trọng đến 3.000 tấn hoặc lớn hơn 
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khi đủ điều kiện. Tại vị trí vùng nƣớc khu vực ngoài cửa Lạch Giang; phục vụ chuyển tải hàng 

lỏng, hàng rời cho tàu tải trọng đến 50.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Xây dựng bến 

cảng biển chuyên dụng Xuân Thiện tại vị trí không gian từ cửa Lạch Giang đến cửa Đáy, quy 

mô đáp ứng lƣợng hàng thông qua từ 42,6 đến 48,1 triệu tấn, tiếp nhận cỡ tài có trọng tải đến 

300.000 DWT, quy mô cho luồng tàu 100.000 DWT, diện tích sử dụng đất mặt nƣớc khoảng 

2.303ha.  

4. Bến xe: Mở rộng, nâng cấp bến xe trung tâm huyện Nghĩa Hƣng, bến xe thị trấn Quỹ 

Nhất đạt tiêu chuẩn bến loại III. Xây dựng bến xe Rạng Đông tại phía Tây Nam thị trấn Rạng 

Đông trên trục ĐT490C. Đối với mỗi thị trấn quy hoạch 01 bãi đỗ xe tĩnh (diện tích > 2.000m2). 

Quy hoạch 03 vị trí điểm đón, trả khác tuyến cố định đƣờng bộ trên địa bàn huyện. 

Bảng  4.73: Bảng tổng hợp quy hoạch các tuyến đường huyện Nghĩa Hưng 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

Đến 2030 Đến 2050 

1 Thái Thịnh Nghĩa Thịnh Nghĩa Thái 6.5 > Cấp III > Cấp III 
2 Thái Châu Nghĩa Thái Nghĩa Châu 2.9 > Cấp III > Cấp III 
3 Thống Nhất Nghĩa Thái Nghĩa Trung 3.9 > Cấp III > Cấp III 
4 Giây Nhất Nghĩa Lạc Nghĩa Bình 1.8 > Cấp III > Cấp III 
5 Lâm Hùng Hải TL490C Cống Đen 6.3 > Cấp III > Cấp III 
6 Phú Lợi Cống Quần Vinh 1 Cầu Nghĩa Hải 6.3 > Cấp III > Cấp III 
7 Thanh Niên Tỉnh lộ 490C Trạm Hải Đăng 6.2 > Cấp III > Cấp III 

b). Hệ thống Cấp nước sạch & mạng đến trạm phân phối cấp huyện: Kết hợp hình thức 

khai thác nƣớc mặt sông Đào, sông Đáy và nƣớc ngầm trong việc cung cấp nƣớc trên địa bàn 

huyện. Để đảm bảo việc cung cấp đủ nhu cầu dùng nƣớc trong huyện cần phải cải tạo, nâng cấp 

công suất các trạm cấp nƣớc hiện nay theo từng giai đoạn phát triển, cụ thể: Nâng cấp công suất 

nhà máy cấp nƣớc Nghĩa Minh lên 16.000m
3
/ngđ; nhà máy cấp nƣớc Nghĩa Hƣng lên 

6.000m
3
/ngđ vào năm 2030; nhà máy cấp nƣớc Phú Mỹ Tân lên 28.000m

3
/ngđ; nhà máy cấp 

nƣớc Quỹ Nhất lên 20.000m
3
/ngđ; đang xây dựng nhà máy nƣớc sạch khu công nghiệp Rạng 

Đông công suất 50.000 m3/ng.đ để cung cấp nƣớc sạch cho khu công nghiệp Rạng Đông. Cải 

tạo, nâng cấp mạng lƣới đƣờng ống hiện trạng, đồng thời đấu nối với mạng đƣờng ống quy 

hoạch mới để đảm bảo cấp nƣớc đƣợc liên tục; ngoài ra, cần quy hoạch mạng đƣờng ống vận 

chuyển khép kín. 

  c). Hệ thống Cấp Điện: Nguồn điện cung cấp cho huyện Nghĩa Hƣng đƣợc lấy từ hệ 

thống điện Quốc gia thông qua đƣờng dây 110kV, trạm biến áp 110/35/22 kV Nghĩa Lạc, có 

công suất 1x63MVA. Dự kiến sẽ nâng công suất các trạm hiện nay theo từng giai đoạn phát triển 

đồng thời xây dựng các trạm mới. Lƣới điện cao thế 110kV đƣợc xây dựng mới và xây dựng 

hành lang an toàn điện theo đúng quy định hiện hành. Các đƣờng điện trung thế hiện trạng tiếp 

tục đƣợc sử dụng đồng thời dần cải tạo thay thế hoàn thiện theo từng giai đoạn phát triển. Các 

đƣờng dây trung thế làm mới sẽ đi ngầm. Trạm biến áp sử dụng trạm kios, compact, gis hoặc 

trạm trên cột đơn thân 

  d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Xây dựng 09 trạm xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Quỹ Nhất, xã Nghĩa Đông, xã Nghĩa Hải, xã Nam Điền, xã Phúc 

Thắng, xã Nghĩa Phong và TT Liễu Đề. Các KCN, CCN sẽ đƣợc xây dựng trạm xử lý nƣớc thải 

riêng cho từng khu. CTR sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom, xử lý tập trung tại khu xử lý rác của huyện; 



 
 

 

 

532 

CTR công nghiệp cần phân loại để tái chế, phần còn lại đƣợc chuyển đến khu xử lý CTR công 

nghiệp của Tỉnh. Dự kiến xây dựng 01 nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện; các nghĩa trang 

khu vực thôn, xã cần đƣợc phân loại và ngừng chôn lấp đối với các khu không đạt tiêu chuẩn bảo 

vệ môi trƣờng, có ảnh hƣởng đến chƣơng trình và kế hoạch phát triển của địa phƣơng.  

e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Hệ thống tƣới: 

Huyện Nghĩa Hƣng thuộc hệ thống thủy nông Nghĩa Hƣng, nguồn nƣớc tƣới chính cho Huyện 

là sông Đáy và sông Đào và chủ yếu tƣới tự chảy bằng các cống điều tiết trong huyện. Hệ thống 

tiêu: Các sông, trục tiêu chính là sông Đáy, sông Ninh Cơ. Các cống điều tiết cống Sách, Đại 

Tám, Quần Khu, Quần Liêu, Bơm Ngạn, Đò Mƣời, Đồng Ninh, Lạc Đạo, Thành An, Văn Giáo, 

Phú Giáo, Ngọc Lâm, Ngọc Việt, Ngọc Hùng, Ấp Bắc. Nam Điền, Phân Tùng và Thủy Sản. 

Các trạm bơm tiêu Hoàn Nam. Đề kè: tiếp tục hoàn thành các dự án nâng cấp các tuyến đê biển 

và đê sông (kè Nghĩa Phúc; nâng cấp đê tả sông Đáy,…).  

f). Hệ thống thông tin liên lạc: Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, đảm 

bảo dung lƣợng và tốc độ. Phát triển thông tin di động theo hƣớng nâng cao chất lƣợng phủ 

sóng, đáp ứng nhu cầu phát triển phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế -xã hội, công tác 

an ninh – quốc phòng và trật tự xã hội. 

g). Định hướng phát triển bưu chính - viễn thông: Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn 

thông hiện đại, đảm bảo dung lƣợng và tốc độ. Phát triển thông tin di động theo hƣớng nâng cao 

chất lƣợng phủ sóng, đáp ứng nhu cầu phát triển phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế - 

xã hội, công tác an ninh – quốc phòng và trật tự xã hội. Nâng cao chất lƣợng các dịch vụ bƣu 

chính, mở rộng, phát triển các dịch vụ mới. 

4.1.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong vùng huyện: 

Bảng 4.74: tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích Tỷ lệ % 

 Tổng 25.888,80  

I Loại đất   

1 Đất nông nghiệp 16.042 61,97 

1.1 Đất trồng lúa 8.919 34,45 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 803 3,10 

1.3 Đất rừng phòng hộ 2.908 11,23 

1.4 Đất rừng đặc dụng - - 

1.5 Đất rừng sản xuất - - 

2 Đất phi nông nghiệp 9.361 36,16 

2.1 Đất quốc phòng 51 0,20 

2.2 Đất an ninh 5 0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp 519 2,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp 211 0,82 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ 230 0,89 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 419 1,62 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản - - 

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh 4.018 15,52 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh - - 

2.10 Đất ở tại nông thôn 1.311 5,06 

2.11 Đất ở tại đô thị 619 2,39 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 20 0,08 
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2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 5 0,02 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao - - 

3 Đất chƣa sử dụng 486 1,88 

4.2. Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu: 

Hải Hậu là huyện đồng bằng ven biển nằm ở phía Đông Nam của Tỉnh Nam Định thuộc 

châu thổ sông Hồng, là địa phƣơng có đƣờng bờ biển dài nhất Tỉnh. Với tổng diện tích tự nhiên là 

228,14 km
2
. Toàn huyện có 34 đơn vị hành chính, trong đó có 31 xã và 3 thị trấn. Dân số trung 

bình toàn huyện năm 2020 là 262.479 ngƣời. Mật độ dân cƣ huyện đạt 1.151 ngƣời/ km
2
.  

 Hải Hậu có 32 km đƣờng bờ biển ; và đƣợc bao quanh bởi 2 con sông là sông Ninh Cơ và 

sông Sò. Trên địa bàn huyện có các đƣờng giao thông chính : quốc lộ 37B, quốc lộ 21, quốc lộ 

21B, Tỉnh lộ 489B, Tỉnh lộ 488C, …  và hệ thống 3 cảng (cảng Hải Thịnh, cảng cá Ninh Cơ và 

cảng quân sự Thịnh Long). Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành Khu kinh tế Ninh Cơ, đô thị 

Thịnh Long và là lợi thế cho Hải Hậu mở rộng giao lƣu phát triển kinh tế - văn hóa –xã hội với 

các vùng trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực.  Cơ cấu kinh tế của 

huyện giai đoạn 2011-2020 chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – 

xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm, thủy sản. 

 

 

 

Hình: Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Hải Hậu 

Hải Hậu có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, có độ dốc từ Tây Bắc xuống Đông Nam và 

Bắc xuống Nam tạo thành vùng lòng chảo ở giữa huyện và ven biển; đất đai thuộc nhóm phù sa 

sông Hồng, giàu dinh dƣỡng, khí hậu Hải Hậu với các đặc điểm nhiệt đới gió mùa nắng và bức 

xạ mặt trời lớn thuận lợi cho phát triển một nền nông nghiệp đa dạng với nhiều loại cây trồng, vật 

nuôi và điều kiện tốt cho thâm canh tăng vụ. Tuy nhiên, mật độ sông, ngòi của huyện khá dày, 
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chế độ thủy văn phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ thủy văn của biển và sông Ninh Cơ, về mùa mƣa 

khi cƣờng độ mƣa lớn và tập trung, khả năng tiêu úng chậm đã gây ra ngập úng cục bộ cho các 

vũng thấp, trũng, gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.. 

4.2.1. Quan điểm, mục tiêu, các tiền đề và động lực phát triển 

a). Quan điểm : 

1. Phát triển huyện Hải Hậu thời kỳ 2021 – 2030 phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp, 

thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Quốc Gia, của vùng Đồng bằng sông Hồng 

và Tỉnh Nam Định.  

2. Phát triển huyện Hải Hậu theo hƣớng Ổn định – Bền vững – Công bằng; đảm bảo 4 

mục tiêu: Kinh tế, Xã hội, Môi trƣờng bền vững và ổn định an ninh Chính trị, trật tự an toàn và 

công bằng xã hội.  

3. Phát triển huyện Hải Hậu trên quan điểm mở và hội nhập, có cơ chế, chính sách hợp lý, 

tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế cả nƣớc, thu hút các nguồn lực của các thành phần kinh tế, 

kể cả nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển vùng huyện.  

b). Mục tiêu 

1. Khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của Huyện về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch để giải quyết việc làm cho ngƣời lao động, 

tăng thu cho ngân sách, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Huyện.  

2. Phát huy hiệu quả mối quan hệ nội, ngoại vùng; Tăng cƣờng thu hút đầu tƣ, phát triển 

mạnh công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản 

phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị. Khai thác toàn diện tiềm năng kinh tế biển. 

3. Xây dựng nông thôn mới bền vững, xứng đáng là huyện dẫn đầu về xây dựng nông thôn 

mới của Tỉnh. Nâng cao vai trò, vị thế yếu tố văn hóa truyền thống và các yếu tố sinh thái nhằm 

thích ứng với biến đổi khí hậu.  

c). Tầm nhìn đến năm 2050: Hải Hậu là vùng trung tâm dịch vụ, thƣơng mại, du lịch của 

Tỉnh. Duy trì tốc độ tăng trƣởng khá; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng hiện đại, công 

nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lƣng thực và ổn định 

xã hội. Công nghiệp phát triển bền vững, hình thành một số cụm ngành với sản phẩm chủ lực, 

tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, mạng sản xuất. Hạ tầng đƣợc đầu tƣ phát triển đồng bộ và 

hiện đại. Phát huy tối đa tiềm năng phát triển kinh tế biển gắn với KKT Ninh Cơ. 

d). Các tiền đề và dự báo phát triển: Là huyện có đƣờng biển dài nhất của Tỉnh Nam 

Định, đƣợc xác định là vùng động lực kinh tế lớn của Tỉnh về phát triển kinh tế biển, với các 

ngành nghề chủ chốt nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, du lịch và nuôi trồng 

thủy hải sản. Hải Hậu là vùng đất trù phú, giàu nguồn tài nguyên, vựa lúa của miền Bắc với vùng 

lúa Hải Hậu nổi tiếng. Dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 đang tiến hành đầu tƣ xây 

dựng. KKT Ninh Cơ là một trong những KKT ven biển của Việt Nam, khi hoàn thành sẽ là 

trung tâm giao thƣơng quốc tế về công nghiệp, thƣơng mại, du lịch và cảng biển của vùng Nam 

đồng bằng sông Hồng; tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của các huyện và Tỉnh Nam 

Định. Là huyện luôn đi đầu trong triển khai và hoàn thành sớm các tiêu chí trong xây dựng 

NTM, hiện đang triển khai theo mô hình NTM theo tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu để tạo nên 

một nông thôn ngày càng hoàn thiện. Từ những tiềm năng về vị thế địa lý, về kết nối giao thông, 
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về điều kiện tự nhiên, về khả năng phát triển các ngành nghề nhƣ phát triển công nghiệp, nông 

nghiệp (các loại đặc sản của vùng) dịch vụ thƣơng mại, logistic – sẽ là động lực cho phát triển 

vùng và hệ thống các đô thị để tạo nên một vùng không gian ven biển có tầm trong khu vực cũng 

nhƣ toàn lãnh thổ.  

1. Dự báo dân số: Đến năm 2025, dự báo dân số huyện Hải Hậu là 279.000 ngƣời, dân số 

đô thị là 53.500 ngƣời; Đến năm 2030 là 294.000 ngƣời, dân số đô thị là 73.000 ngƣời;  

2. Dự báo đô thị hóa: Dân số đô thị giai đoạn đến năm 2025 là 53.500 ngƣời, tỷ lệ đô thị 

hóa 19,17%; giai đoạn 2030, dân số đô thị khoảng 73.000 ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa 24,83%. 

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là 8.431 ha, đất nông nghiệp là 14.321 ha, còn lại 62 ha đất chƣa sử dụng. 

4.2.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển các ngành, lĩnh vực 

a). Mô hình phát triển không gian:  Cấu trúc phát triển không gian huyện Hải Hậu đƣợc lựa 

chọn là cấu trúc mạng tam giác kết hợp ô bàn cờ, làm nổi bật các lợi thế ở việc giáp với các trọng 

điểm lân cận. Hình thành rõ nét hành lang kinh tế ven biển Nghĩa Hƣng – Giao Thủy – Hải Hậu, 

… Hình thành các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch và đặc thù khác; 

đặc biệt là hƣớng phát triển với các khu vực có lợi thế tiềm năng lớn. Hình thành đƣờng vành đai 

đô thị nhằm phát triển đô thị theo hƣớng xây dựng đô thị lớn; phân định giữa bảo tồn và phát triển. 

Ngoài khu vực trung tâm hiện hữu, huyện sẽ phát triển thêm các khu vực trung tâm mới nhằm 

thúc đẩy phát triển các khu vực trong toàn huyện theo vị thế và tiềm năng, cụ thể nhƣ sau: 

 

Ghi chú 

 Cực trung tâm: TT Thịnh 

Long. 

 Cực đối trọng: TT Yên Định, 

TT Cồn 

 Cực vệ tinh: TT xã Hải 

Phong.  

 
 

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Hải Hậu 

1. Cực trung tâm huyện: Lấy Đô thị Thịnh Long làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung 

quanh thông qua các trục đƣờng chính. Giai đoạn đến năm 2030, đô thị Thịnh Long sẽ sát nhập 

với đô thị Rạng Đông hình thành đô thị loại III với sắc thái đặc thù về kinh tế, xã hội, môi trƣờng 
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sinh thái và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.  

2. Cực đối trọng: Bao gồm khu vực trung tâm TT Yên Định và TT Cồn.  Các cực  này có 

vai trò nhằm giảm sức ép lên cực trung tâm, nhƣng vẫn đạt các mục tiêu bản thân là tăng trƣởng, 

mang lại hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ.   

3. Cực vệ tinh: Các cực vệ tinh đƣợc xác định trong không gian tổng thể huyện là khu 

vực trung tâm xã Hải Phong 

4. Hành lang kinh tế ven biển Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy: Đây là hành lang 

phát triển động lực chủ đạo đến năm 2030 và 2050, có vị trí quan trọng, ảnh hƣởng và đóng góp 

lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng nhƣ của Huyện. Hành lang này đi qua địa 

bàn các xã Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Xuân, Hải Triều, Hải Hóa và 

Thị trấn Thịnh Long.  

  b). Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn 

1. Hệ thống Đô thị: giai đoạn 2021-2025: xây dựng thị trấn Yên Định đạt tiêu chuẩn đô 

thị loại IV, hoàn thiện tiêu chí còn yếu, còn thiếu của đô thị Thịnh Long (loại IV) và thị trấn Cồn 

(loại V). Giai đoạn 2026-2030: mở rộng đô thị Thịnh Long, gắn với đô thị Rạng Đông, phát triển 

đạt tiêu chí đô thị loại III; tiếp tục đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lƣợng cho thị trấn 

Yên Định và thị trấn Cồn.  

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Tiếp tục xây dựng có chiều sâu các điểm dân cƣ nông 

thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân. Tập trung các nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở bảo tồn các văn hóa truyền thống; kế thừa và phát huy các 

giá trị cũ. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM 

kiểu mẫu. Kiến trúc nhà ở và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện sống của dân cƣ 

theo đặc trƣng từng vùng, không phá vỡ cảnh quan sinh thái nông thôn.  

c). Tổ chức các khu, cụm, điểm công nghiệp: Giai đoạn đến năm 2025 Phát triển mở rộng 

CCN Hải Phƣơng (50ha), CCN Thịnh Long (21ha), hình thành CCN Hải Hƣng (20ha). Giai đoạn 

đến năm 2030 mở rộng CCN Hải Minh (20ha).  

  d). Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp:  

 Phát triển 3 vùng chuyên trồng lúa nƣớc tập trung ở các xã Hải Tân, Hải Hƣng, Hải 

Đƣờng do có điều kiện đất đai màu mỡ, hệ thống tƣới tiêu thuận lợi trong việc canh tác. Nghiên 

cứu vùng trồng gạo Tám Hải Hậu theo hƣớng nuôi trồng chất lƣợng cao, sử dụng 100% phân 

bón hữu cơ vi sinh, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Phấn đấu phát triển 

diện tích nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2030 tăng diện tích nuôi trồng thủy sản theo hƣớng thâm 

canh và bán thâm canh cải tiến 3.128,7 ha. Từng bƣớc chuyển dần diện tích sản xuất muối sang 

nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2030, 100% diện tích làm muối chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản 

và các ngành khác có lợi ích kinh tế cao. Lâm nghiệp: Tích cực xây dựng và phát triển bền vững 

hệ sinh thái rừng ven biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn tạo vành đai rừng phòng hộ chắn sóng, 

chắn gió, chống sạt lở, bảo vệ các công trình ven biển, giảm nhẹ thiên tai do thiên nhiên gây ra 

  e). Tổ chức các khu cụm điểm thương mại, dịch vụ, du lịch: 

Xây dựng 01 Trung tâm thƣơng mại đa năng; trung tâm logistics gần khu vực cảng Thịnh 

Long và trung tâm buôn bán vật liệu xây dựng, phục vụ cho nhu cầu xây dựng khu kinh tế; sau đó 

chuyển đổi thành trung tâm buôn bán các sản nghiệp đƣợc sản xuất trong KKT; Xây dựng tổng 
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kho phân phối ga, khí hóa lỏng; Xây dựng các kết cấu hạ tầng thƣơng mại trong khu phi thuế quan 

nhƣ: cửa hàng, siêu thị miễn thuế, khu trƣng bày, giới thiệu sản phẩm, kho ngoại quan....  

Tập trung phát triển du lịch, đƣa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Xây dựng khu 

đô thị, dịch vụ nghỉ dƣỡng, giải trí, thể thao vui chơi cao cấp và sân Golf có quy mô khoảng 178,68 

ha tại phía Tây Nam thị trấn Thịnh Long. Tiếp tục phát triển các khu du lịch: Quần thể đền thủy tổ, 

chùa Lƣơng và cầu Ngói xã Hải Anh, chùa Phúc Hải xã Hải Minh; khu du lịch biển Thịnh Long; 

du lịch sinh thái nhà thờ Đổ - Văn Lý – Hải Hậu; khu du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng Hải Đông; ... 

Đầu tƣ xây dựng Khu dịch vụ thƣơng mại Tây Tùng Lâm; khu dân cƣ thƣơng mại Hải 

Thanh, khu dịch vụ huyện giáp tuyến đƣờng tránh Yên Định. Toàn khu vực, mỗi địa phƣơng xây 

dựng 1 chợ hoặc Trung tâm thƣơng mại, mỗi 1 xã có 01 công viên cây xanh (từ 1ha trở lên).  

 

Ghi chú: 

 
Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Hải Hậu 

  f). Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội: 

1.  Tổ chức mạng lƣới y tế: Giai đoạn 2021 – 2030: Xây mới bệnh viện Thịnh Long đạt 

tiêu chuẩn bệnh viện hạng II, Nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Hải hậu thêm 2ha, 

hiện đang là bênh viện cấp II trực thuộc Bộ y tế với quy mô 460 giƣờng bệnh. Xây dựng mới 

bệnh viện hạng II tại Thịnh Long; Nâng cấp trung tâm y tế Huyện Hải Hậu lên đạt tiêu chí bệnh 

viện hạng II 

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất 

cho các đơn vị trƣờng học đang nằm trong lộ trình xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia đến năm 

2025, 2030 và các trƣờng duy trì đã đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo. Ổn 

định quy mô 08 trƣờng THPT, các trƣờng THPT có đủ phòng học bộ môn và chức năng đạt tiêu 

chuẩn 100% trƣờng THPT công lập đạt chuẩn Quốc gia. Trƣờng THPT A Hải Hậu đạt tiêu 

chuẩn cơ sở giáo dục chất lƣợng cao.  
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3. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành Văn hóa – TDTT: Phấn đấu 100% trung tâm văn 

hóa –thể thao xã, thị trấn, khu dân cƣ đầy đủ trang thiết bị. Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa 

và thể thao trên cơ sở kết hợp giữa công trình hiện có và công trình xây dựng mới để phù hợp với 

đặc điểm văn hóa tại từng địa phƣơng, khai thác và bảo vệ các công trình di tích văn hóa hiện 

hữu. Tại các khu vực đô thị phát triển mới xây dựng hệ thống công trình văn hóa hiện đại, đa 

chức năng kết hợp với các khu chức năng TDTT.  

 4. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành An sinh xã hội: Tiếp tục đầu tƣ các công trình an 

sinh xã hội trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu của ngƣời dân.. 

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ Công tác quốc phòng, an ninh: Tiếp tục thực 

hiện xây dựng các thao trƣờng huấn luyện, nhà ở, công trình hậu cần, trụ sở làm việc Ban chỉ 

huy quân sự các xã,… phục vụ nhu cầu huấn luyện và các muc đích đảm bảo quốc phòng trên 

địa bàn huyện. 

4.2.3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng Kỹ thuật: 

a). Hệ thống giao thông:  

1. Giao thông đối ngoại: Phát triển hệ thống giao thông đối ngoại trên cơ sở nâng cấp các 

tuyến đƣờng Quốc lộ, Tỉnh lộ cũ, các tuyến giao thông vành đai, liên huyện theo quy hoạch 

Tỉnh; gồm các tuyến: Đƣờng ven biển , Quốc lộ 37B, Quốc lộ 21, Đƣờng Tỉnh 488C,489B; xây 

dựng đƣờng tránh đô thị kết hợp đƣờng vành đai xanh đô thị.  

2. Giao thông đối nội: Nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội 

bộ trong huyện đạt tiêu chuẩn  đƣờng  cấp V đến cấp IV đồng bằng. Đồng thời mở mới một số 

tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội.  

3. Giao thông đƣờng thủy: Mở rộng, nâng cấp các điểm neo đậu tàu thuyền, phà, các bến 

đò ngang hiện có. Nâng cấp các bến khách ngang sông: bến đò Huyện, bến Ninh Mỹ, bến Gót 

Tràng; xây dựng cảng nhà máy nhiệt điện,... nâng cao công suất hoạt động các bến hàng hóa, bãi 

bốc xếp VLXD, nâng cao chất lƣợng dịch vụ vận tải thủy.  

4. Giao thông đƣờng biển: Mở rộng, nâng cấp cảng Hải Thịnh và xây dựng thành khu 

cập cảng tàu LASH, xây dựng mới tổ hợp cảng biển chuyên dụng Thinh Long gắn với sự hình 

thành Khu kinh tế Ninh Cơ và đô thị Thịnh Long. 

5. Đƣờng hàng không: Hải Hậu là 1 trong 3 huyện đƣợc lựa chọn là địa điểm xây dựng 

sân bay taxi, quy mô sân 400ha. Giai đoạn đến năm 2020: nghiên cứu chọn địa điểm, chuẩn bị 

đầu tƣ. Giai đoạn 2021-2030: Đầu tƣ xây dựng (phù hợp với quy hoạch của Hàng không Việt 

Nam). 

6. Bến xe: Đối với mỗi thị trấn quy hoạch 01 bãi đỗ xe tĩnh (diện tích > 2.000m2). Mở 

rộng, nâng cấp bến xe khách Hải Hậu tại xã Hải Thanh, bến xe khách Thịnh Long đạt tiêu chuẩn 

loại 3. Phát triển thêm một số tuyến xe khách liên Tỉnh, chủ yếu là đi các Tỉnh phía Nam và Hà 

Nội. Nâng cấp chất lƣợng xe khách đảm bảo tiêu chuẩn.  

Bảng 4.75: Tổng hợp quy hoạch các tuyến đường huyện Hải Hậu 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

Đến 2030 Đến 2050 

1 An Đông Ngòi Cau QL21 13 > Cấp III > Cấp III 
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2 Trung Hòa Hải Trung QL21 22 > Cấp III > Cấp III 
3 Tây sông Múc Hải Trung Hải Triều 17.3 > Cấp III > Cấp III 
4 Long Sơn Cầu Tùng Lâm TL488C 8.7 > Cấp III > Cấp III 
5 Phú Linh Hải Ninh Hải Châu 6.2 > Cấp III > Cấp III 
6 Yên Định - Múc Hải Trung TT. Yên Định 5.5 > Cấp III > Cấp III 
7 Cồn – Văn Lý TT. Cồn Hải Chính 3.5 > Cấp III > Cấp III 
8 Phƣơng Long Hải Phƣơng Hải Long 5.0 > Cấp III > Cấp III 
9 Thanh Quang Hải Quang Hải Thanh 4.5 > Cấp III > Cấp III 

b). Hệ thống Cấp nước sạch & mạng đến trạm phân phối cấp huyện: Nguồn nƣớc cấp 

cho huyện đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc sông Ninh Cơ, sông Sò ,nguồn nƣớc ngầm sẽ làm 

nguồn dự phòng. Nhu cầu dùng nƣớc giai đoạn từ năm 2021-2030 khoảng 47.600 m3/ngđ, tỉ lệ 

cấp nƣớc đạt 100%; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 77.600 m3/ng.đ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%. 

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nƣớc hiện hữu, đồng thời xây dựng mới hệ thống cấp tại các khu 

vực chƣa có nƣớc sạch (mỗi xã 1 hệ thống bao gồm nhà máy cấp nƣớc và mạng lƣới đƣờng 

ống). Mạng lƣới cấp nƣớc trong huyện đƣợc kết nối với nhau để hỗ trợ cấp nƣớc cho nhau khi 

hệ thống gặp sự cố. 

c). Hệ thống Cấp Điện: Nguồn điện cấp cho huyện Hải Hậu đƣợc lấytừtrạm 

biếnáp110kVLạc Quần công suất (40+25) MV. Nhu cầu dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 

2030 khoảng 158.9MW; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 212.2MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV 

hiện hữu sẽ tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng 

bƣớc đƣợc hạ ngầm tại các khu vực đô thị, xây dựng lƣới điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  

nhu cầu phát triển chung của huyện lƣới điện này có thể đi nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng 

khu vực. Các trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc sử dụng, rà soát những trạm không đạt yêu cầu 

phải cải tạo, nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo an toàn, phù hợp với công suất và cảnh quan của 

khu vực, các trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại các khu công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ 

tải. 

d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc theo 

phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa hình tự 

nhiên trong khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi. Nƣớc thải đƣợc thu 

gom và xử lý phân tán tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải 

đƣợc bố trí ở vị trí trũng thấp phù hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng 

nƣớc thải từ các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, công suất trung bình mỗi bể 

100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học kỵ khí (UASB), bể có dạng tròn 

đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. Chất thải rắn trong 

huyện đƣợc thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của huyện.  

e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Hoàn chỉnh hệ 

thống đê biển Hải Hậu từ Hải Lộc đến Thịnh Long với vốn đầu tƣ 358 tỷ đồng. Hoàn chỉnh hệ thống 

kè mỏ giữ bãi, trồng phi lao ven biển với diện tích 35ha, di dời những hộ sát chân đê và triển khai dự 

án di dân khỏi vùng sạt lở. Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 63 công trình tƣới nội đồng, 74 

công trình tiêu nội đồng, 58 trạm bơm điện; Phát triển thuỷ lợi nhằm chủ động phòng, chống lũ, 

chống ngập, ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo an toàn cho nhân dân, thích ứng với điều kiện 

biến đổi khí hậu – nƣớc biển dâng, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 

f). Hệ thống thông tin liên lạc: Phổ cập dịch vụ viễn thông cố định tới các hộ gia đình. Thu 
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hẹp khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị. Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 

viễn thông hiện đại, đảm bảo dung lƣợng và tốc độ. Phát triển thông tin di động theo hƣớng nâng 

cao chất lƣợng phủ sóng, đáp ứng nhu cầu phát triển phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế -

xã hội, công tác an ninh – quốc phòng và trật tự xã hội, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng 

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. 

4.2.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong vùng huyện: 

Bảng 4.76: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu đến năm 2030 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích Tỷ lệ  

I Tổng 22.814   

1 Đất nông nghiệp 14.321 63 

1.1 Đất trồng lúa 8.239 36 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 1.529 7 

1.3 Đất rừng phòng hộ 370 1,62 

1.4 Đất rừng đặc dụng - - 

1.5 Đất rừng sản xuất - - 

2 Đất phi nông nghiệp 8.431 37 

2.1 Đất quốc phòng 44 0,19 

2.2 Đất an ninh 9 0,04 

2.3 Đất khu công nghiệp 200 0,88 

2.4 Đất cụm công nghiệp 51 0,22 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ 189 0,83 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 354 1,55 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản - - 

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh 4.725 21 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh - - 

2.10 Đất ở tại nông thôn 1.727 8 

2.11 Đất ở tại đô thị 177 0,78 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 34 0,15 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 5 0,02 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao - - 

3 Đất chƣa sử dụng 62 0,27 

4.3.  Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng Huyện Ý Yên 

Huyện Ý Yên là huyện nằm ở phía Tây của Tỉnh Nam Định (thuộc khu vực trung tâm 

của Đồng bằng sông Hồng), tiếp giáp với thành phố Ninh Bình, cách thành phố Nam Định trung 

tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Tỉnh khoảng 23km. Bao gồm 31 đơn vị hành chính gồm: thị 

trấn Lâm (huyện lỵ) và 30 xã; có tổng diện tích tự nhiên là 2.4612,48 ha. Dân số trung bình toàn 

huyện đến năm 2020 là  228.990 ngƣời, mật độ dân số trung bình toàn huyện ở mức khá, trung 

bình là 930,4 ngƣời/km2. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tăng 

tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm 

nghiệp – thủy sản. 

Huyện Ý Yên là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế của Tỉnh Nam 

Định; có vị trí chiến lƣợc trong việc phát triển kinh tế là đầu mối giao thông quan trọng phía Tây 

của Tỉnh Nam Định, nằm trên trục đƣờng kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đƣờng Cao 

tốc Bắc – Nam. Ngoài ra huyện còn nằm trên các tuyến đƣờng hành lang huyết mạch quan trọng 

của Tỉnh nhƣ: QL10, QL37B, QL38B… cùng với Đƣờng trục phát triển nối vùng kinh tế biển 

Nam Định với đƣờng Cao tốc Bắc - Nam (TL490B) và có tuyến đƣờng sắt Bắc – Nam chạy 

qua; mặt khác huyện có hệ thống các sông lớn chạy qua là sông Đào, sông Đáy. Với vị trí thuận 
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lợi nhƣ vậy Huyện có nhiều lợi thế về giao lƣu, trao đổi khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế - 

văn hóa – xã hội với các vùng lân cận trong và ngoài Tỉnh. 

Huyện Ý Yên nằm trong khu vực địa hình không bằng phẳng, có những vùng cao thấp 

không đều tạo thành những vùng úng trũng cục bộ gây khó khăn trong việc sản xuất nông 

nghiệp. Địa hình của huyện tạo ra hệ sinh thái động, thực vật khá đa dạng, phong phú, đồng thời 

thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm 

trƣớc mắt và lâu dài. Huyện có các nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng; quỹ đất rộng, điều 

kiện địa hình, thổ nhƣỡng phù hợp cho phát triển các loại cây trồng dƣợc liệu, ăn quả và hằng 

năm. Hệ thống sông suối trên địa bàn khá đa dạng, nguồn nƣớc dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu 

nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt của ngƣời dân địa phƣơng.  

 

 

 
Hình: Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Ý Yên 

4.3.1. Quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển vùng huyện:  

  a). Quan điểm:  

1. Phát triển huyện Ý Yên thời kỳ 2021 – 2030 phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp, 

thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Quốc gia, của vùng đồng bằng sông Hồng và 

Tỉnh Nam Định.  

2. Phát triển huyện Ý Yên theo hƣớng Ổn định – Bền vững – Công bằng; đảm bảo 4 

mục tiêu: Kinh tế, Xã hội, Môi trƣờng bền vững và ổn định an ninh Chính trị, trật tự an toàn và 

công bằng xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu.   

3. Tổ chức không gian chiến lƣợc cho các hoạt động kinh tế - xã hội huyện Ý Yên 

không tách rời khỏi một số định hƣớng phát triển quan trọng đã đƣợc xác lập theo các quy hoạch 

và dự án đã và đang đƣợc lập và phê duyệt; đề xuất các yếu tố mới trên cơ sở phát triển kinh tế - 

xã hội toàn diện trong mối quan hệ mật thiết hữu có với các vùng xung quanh trong sự phân 

công hợp tác cùng có lợi.  
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4. Phát triển huyện Ý Yên trên quan điểm mở rộng và hội nhập, có cơ chế, chính sách 

hợp lý, tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút các nguồn lực của các thành phần 

kinh tế, kể cả nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển huyện. 

 b). Mục tiêu: 

 1. Khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của huyện,  huy động các nguồn lực để tạo 

sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện về kinh tế - xã hội. Giữ vững vai trò là một trong những trọng 

điểm kinh tế phía Tây của Tỉnh Nam Định. 

 2. Phát triển huyện Ý Yên có bƣớc đột phá mạnh mẽ về công nghiệp – thƣơng mại – 

dịch vụ và hạ tầng đô thị, tiến đến đạt đô thị loại IV và trở thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh 

vào năm 2030.  

  c). Tầm nhìn đến năm 2050: 

Tiếp tục giữ vững vai trò trọng điểm kinh tế của Tỉnh cũng nhƣ đầu mối trung chuyển hàng 

hóa giữa các Tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Duy trì tốc độ tăng trƣởng khá; Cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo hƣớng hiện đại. Công nghiệp phát triển bền vững, hình thành một số cụm 

ngành với sản phẩm chủ lực, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, mạng sản xuất. Huy động, sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tƣ kết cấu hạ tầng, đồng bộ các giải pháp thu hút, bố trí, sắp 

xếp dân cƣ vào địa bàn, hình thành các điểm, cụm dân cƣ kiểu mẫu về quản lý, kết cấu hạ tầng, 

văn hóa, gắn kết cộng đồng với môi trƣờng, cảnh quan. Nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo, 

y tế và các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, thực hiện tốt các chính sách và đảm bảo an sinh 

xã hội, tạo dựng cho ngƣời dân có cuộc sống tốt, mức sống cao. An ninh chính trị, quốc phòng và 

trật tự an toàn xã hội đƣợc bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. 

c). Các tiền đề và dự báo phát triển: Huyện có tuyến đƣờng Cao tốc Bắc - Nam, QL10, 

QL37B và QL 38B chạy qua đã đƣợc xác định là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội phía 

Tây của Tỉnh, đặc biệt là các ngành nghề chủ chốt nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và 

thƣơng mại, dịch vụ du lịch văn hóa và sinh thái. Nhiều dự án đang đƣợc triển khai và đầu tƣ 

mạnh mẽ trên địa bàn nhƣ các KCN, CCN và các khu đô thị với định hƣớng là đô thị mới, đƣợc 

định hƣớng là khi hoàn thành sẽ là trung tâm giao thƣơng quốc tế về công nghiệp, thƣơng mại, 

du lịch của vùng phía Tây đồng bằng sông Hồng; tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội 

của các huyện và Tỉnh Nam Định. Từ những tiềm năng về vị thế địa lý, về kết nối giao thông, về 

điều kiện tự nhiên, về khả năng phát triển các ngành nghề nhƣ phát triển công nghiệp, nông 

nghiệp (các loại đặc sản của vùng) dịch vụ thƣơng mại, logistic – sẽ là động lực cho phát triển 

vùng và hệ thống các đô thị để tạo nên một vùng không gian ven biển có tầm trong khu vực cũng 

nhƣ toàn lãnh thổ.  

1. Dự báo dân số: Đến năm 2025, dự báo dân số huyện Ý Yên là 243.000 ngƣời, dân số đô 

thị là 53.300 ngƣời; Đến năm 2030 là 257.720 ngƣời, dân số đô thị là 66.000 ngƣời;  

2. Dự báo đô thị hóa: Giai đoạn 2021-2030: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25,61%. Giai đoạn sau 

2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,52%.  

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là 8.700 ha, đất nông nghiệp là 15.858 ha, còn lại là 54 ha đất chƣa sử dụng. 

4.3.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a). Mô hình phát triển không gian: Cấu trúc phát triển không gian huyện Ý Yên đƣợc lựa 
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chọn là cấu trúc mạng tam giác kết hợp ô bàn cờ, làm nổi bật các lợi thế ở việc giáp với các trọng 

điểm lân cận. Hình thành rõ nét các hành lang kinh tế nhƣ Hành lang cao tốc Bắc - Nam, hành 

lang QL10,... Hình thành các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch và 

đặc thù khác; đặc biệt là hƣớng phát triển với các khu vực  có lợi thế  tiềm năng lớn nhƣ: TP 

Nam Định- Mỹ Lộc, TT Liễu Đề…Hình thành đƣờng vành đai đô thị nhằm phát triển đô thị 

theo hƣớng xây dựng đô thị lớn; phân định giữa bảo tồn và phát triển. Ngoài khu vực trung tâm 

hiện hữu, huyện sẽ phát triển thêm các khu vực trung tâm mới nhằm thúc đẩy phát triển các khu 

vực trong toàn huyện theo vị thế và tiềm năng, cụ thể nhƣ sau: 

1. Cực trung tâm: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm đô thị hiện hữu của huyện là thị 

trấn Lâm và mở rộng ra khu vực 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến (khu vực nút 

giao Cao Bồ): Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện; khu vực 

này đƣợc định hƣớng sẽ phát triển theo các trục giao thông chính Bắc – Nam, Đông – Tây, thông 

qua tuyến đƣờng cao tốc Bắc – Nam, QL10, QL38B.... 

2. Cực phát triển đối trọng: Bao gồm khu vực trung tâm hành chính xã Yên Chính. Vùng 

ảnh hƣởng của các cực đối trọng và cực trung tâm đƣợc xác định bởi đƣờng vành đai xanh bao 

quanh khu vực trung tâm huyện lỵ cũng nhƣ trung tâm xã Yên Chính và trung tâm khu vực 4 xã. 

 3. Cực phát triển vệ tinh:. Các cực vệ tinh đƣợc xác định trong không gian tổng thể 

huyện là khu vực trung tâm xã Yên Đồng và trung tâm xã Yên Lộc, Yên Cƣờng. 

 

Ghi chú:  

- Cực trung tâm: thị trấn Lâm và mở 

rộng ra 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, 

Yên Hồng, Yên Tiến 

- Cực đối trọng: xã Yên Chính  

- Cực vệ tinh: trung tâm xã Yên 

Đồng và trung tâm xã Yên Lộc, Yên 

Cƣờng. 

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Ý Yên 

4. Hành lang QL10: Đây là Hành lang theo hƣớng Đông Bắc – Tây Nam, huyết mạch 

giao thông quan trọng của Tỉnh, phát triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050, có vị trí đặc biệt 

quan trọng, có ảnh hƣởng và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng nhƣ 

của Huyện. Hành lang này đi qua địa bàn các xã: Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Hồng, Yên Tiến, 
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Yên Quang và xã Yên Bằng. Tính chất: Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị - Du lịch, văn hóa, cảnh 

quan và môi trƣờng.  

5. Hành lang Cao tốc Bắc Nam nối dài: Đây là hành lang theo hƣớng Bắc – Nam, đây 

cũng là trục trung tâm, giúp kết nối thuận lợi phía Bắc (Tỉnh Hà Nam & Thủ đô Hà Nội).  Có ảnh 

hƣởng và đóng góp lớn; kết nối 3 cực tăng trƣởng quan trọng (Cao Bồ- Liễu Đề- Rạng Đông); 

Nên đƣợc xác định là hành lang phát triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050. Hành lang này đi 

qua địa bàn các xã: Yên Trung, Yên Bình, Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Tân, Yên Phong, Yên 

Phú, Yên Khánh, Yên Quang , Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến và thị trấn Lâm. Tính chất phát 

triển: Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị - Du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng.  

  b). Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn: 

1. Hệ thống Đô thị: Đô thị Cao Bồ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội huyện, là 

đô thị dịch vụ, đầu mối giao thông liên vùng giữa đƣờng trục phát triển kinh tế phía Tây và chuỗi 

đô thị phía Đông của Tỉnh. (1) Giai đoạn 2021-2030: Phấn đấu xây dựng Thị trấn Lâm từ đô thị 

loại V lên đô thị loại IV, phát triển mới 01 đô thị loại V là Đô thị Bo Yên Chính và xây dựng 01 

đô thị loại IV mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến với quy mô 

dân số: 53.300 ngƣời. Định hƣớng sẽ kết nối 3 đô thị này thành Đô thị Cao Bồ - đô thị loại III 

vào năm 2040 và trở thành 1 cực phát triển phía Tây của Tỉnh. (2) Giai đoạn 2030 – 2050: Giai 

đoạn này tập trung nguồn lực phát triển Đô thị mới 4 xã và TT. Lâm hợp thành Đô thị Cao Bồ - 

đô thị loại II theo định hƣớng Quy hoạch vùng Tỉnh 

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Tiếp tục xây dựng có chiều sâu các điểm dân cƣ nông 

thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân. Tập trung các nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở bảo tồn các làng truyền thống; kế thừa và phát huy các giá trị 

cũ. Phấn đấu đến năm 2025 có 30/30 xã thị trấn đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao, 8 xã (thị trấn) 

đƣợc công nhận xã NTM kiểu mẫu, 30% thôn/xóm trở lên đạt NTM kiểu mẫu. Kiến trúc nhà ở 

và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện sống của dân cƣ theo đặc trƣng từng vùng, 

không phá vỡ cảnh quan sinh thái nông thôn.  

c). Tổ chức các khu, cụm, điểm công nghiệp: Đối với các KCN hiện hữu và dự án KCN 

đƣợc phê duyệt ( KCN Trung Thành (200ha), KCN Hồng Tiến (114ha)) tiếp tục xây dựng hạ 

tầng và lấp đầy diện tích theo định hƣớng đƣợc duyệt. Các CCN có tiềm năng phát triển và có 

khả năng mở rộng quy mô diện tích, giai đoạn 2031-2050 thành lập KCN Phong Hƣng Khánh 

quy mô 200ha, KCN Yên Khang quy mô (150ha); Giai đoạn đến năm 2025 thành lập các CCN 

Yên Ninh (50ha), CCN Yên Đồng (20ha), CCN Yên Chính (30ha), CCN Yên Bằng (50ha), 

CCN Yên Dƣơng (50ha), CCN Yên Phong (30ha), phát triển mở rộng CCN TT Lâm (31ha); 

Giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục mở rộng 1 số CCN và thành lập CCN Nhân Cƣờng quy mô 

(50ha). 

d). Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp:  

1. Huyện đã quy hoạch phát triển một khu nông nghiệp UDCNC quốc gia tại xã Yên 

Dƣơng với quy mô khoảng 200ha. Hình thành đƣợc vùng trồng lúa chất lƣợng cao có quy mô từ 

5ha đến 10ha tại các xã Yên Quang, Yên Bằng, Yên Hồng. Khuyến khích phát triển sản xuất 

nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tại Vùng rau CNC Yên Cƣờng, Yên Đồng, Yên Nhân, 

Yên Dƣơng với quy mô 50ha. Hình thành vùng chăn nuôi tập trung quy mô trên 5ha tại các xã: 

Yên Trung, Yên Tân , Yên Lợi, Yên Hồng, Yên Khánh, Yên Trị,Yên Nhân. 
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2. Xác định đối tƣợng nuôi chủ lực là cá truyền thống có khả năng thâm canh; khuyến 

khích mô hình nuôi tập trung quy mô lớn trên 10ha, áp dụng công nghệ cao tại 04 xã: Yên 

Trung, Yên Phúc, Yên Phƣơng, Yên Hƣng. 

 e). Tổ chức các khu cụm điểm thương mại, dịch vụ, du lịch: 

1. Hệ thống trung tâm thƣơng mại - dịch vụ đƣợc bố trí thành 2 cấp: Cấp I đƣợc bố trí 

thành các khu chuyên dụng có năng lực phục vụ cho toàn khu vực quy hoạch vùng huyện; cấp II 

gắn với đô thị, phục vụ cho các khu chuyên dụng hoặc tiểu vùng. Nâng cấp chợ thị trấn Lâm lên 

hạng I và hình thành tổ hợp thƣơng mại; Khu vực Đô thị mới tại địa phận 4 xã Yên Bằng, Yên 

Hồng, Yên Quang, Yên Tiến bố trí trung tâm Logistics, thƣơng mại tổng hợp có tính chất vùng; 

Trung tâm các xã: Quy hoạch mạng lƣới chợ của huyện hạng II, hạng III nhƣ: Nâng cấp 4 chợ 

hạng III lên chợ loại II: chợ Nấp (Yên Đồng) lên thành chợ đầu mối. 

2. Tập trung khai thác tốt khu vực Đình Thƣợng Đồng (Yên Tiến) nơi Bác Hồ và đồng chí 

Lê Duẩn về thăm, Phủ Quảng cung Vỉ Nhuế (Yên Đồng); Đình Ruối (Yên Nghĩa); khu di tích lịch 

sử Phế tháp Trƣơng Sơn, chùa Ngô Xá (Yên Lợi), tổ chức kết nối các địa điểm này với các tuyến 

du lịch giữa Thành phố Nam Định với cố đô Hoa Lƣ - Quần thể Bái Đính (Ninh Bình).  

 

 

Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Ý Yên  

  f. Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội: 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lƣới y tế ở cơ sở gắn với 

nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng. Nâng cấp các Trung tâm y tế trên địa bàn huyện Ý 
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Yên đạt tiêu chuẩn hạng II, đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ theo nhu cầu phát triển dân số. Mỗi xã 

đƣợc bố trí một trung tâm y tế nằm trong các trung tâm tổng hợp của các xã, mỗi khu có diện 

tích khoảng 0,5 - 1ha, sức phục vụ khoảng 20 - 25 giƣờng/1 vạn dân. Khuyến khích thành lập 

phòng khám tƣ nhân và bác sỹ gia đình.  

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng cơ sở vật 

chất cho các đơn vị trƣờng học đang nằm trong lộ trình xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia 

đến năm 2025, 2030 và các trƣờng duy trì đã đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao tỉ lệ lao động qua 

đào tạo. Giáo dục phổ thông, đƣợc bố trí tại các trung tâm tổng hợp của cấp xã. Mỗi khu có diện 

tích khoảng 5 - 7ha gồm 01 cụm trƣờng cấp I, II. Ngoài ra còn có các công trình cấp tiểu học và 

phổ thông cơ sở đƣợc bố trí theo mạng lƣới của ngành với dự kiến mỗi xã 01 cụm trƣờng cấp I,II 

có diện tích từ 3 - 4ha. 

3. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành Văn hóa – TDTT: Ƣu tiên bảo tồn phát huy 

các giá trị truyền thống, các di tích đã xếp hạng trên địa bàn huyện Ý Yên gắn với phát triển 

du lịch nhƣ: Làng nghề đúc kim loại Tống Xá (Yên Xá), Làng nghề đúc đồng Vạn Điểm 

(TT.Lâm). Tiếp tục đầu tƣ xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu văn hóa, TDTT của 

huyện. Đến năm 2030, quy hoạch mới bể bơi tại TT.Lâm, 1 khu liên hợp thể thao và bố trí 

trong các khu trung tâm tổng hợp cấp xã, mỗi khu có diện tích khoảng 1,5 - 2ha. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành An sinh xã hội: Phát triển mạng lƣới cơ sở 

bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp về số lƣợng, quy mô, cơ cấu, loại hình cơ 

sở; tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân tiếp cận và thụ hƣởng dịch vụ trợ giúp xã hội, nhất 

là ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngƣời tâm thần, 

ngƣời nhiễm HIV/AIDS và đối tƣợng cần bảo vệ khẩn cấp. 

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ Công tác quốc phòng, an ninh: Tiếp tục thực 

hiện xây dựng các thao trƣờng huấn luyện, nhà ở, công trình hậu cần, trụ sở làm việc Ban chỉ 

huy quân sự các xã,… phục vụ nhu cầu huấn luyện và các muc đích đảm bảo quốc phòng trên 

địa bàn huyện. 

4.3.3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng Kỹ thuật: 

a). Hệ thống giao thông:  

 1. Giao thông đối ngoại: Phát triển hệ thống giao thông đối ngoại trên cơ sở nâng cấp các 

tuyến đƣờng Cao tốc, Quốc lộ, Tỉnh lộ cũ, các tuyến giao thông vành đai, liên huyện theo quy 

hoạch Tỉnh; gồm các tuyến: Đƣờng cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 10, Quốc lộ 37B, Quốc lộ 37C, 

Quốc lộ 38B, Đƣờng Tỉnh 485, Đƣờng Tỉnh 490B. Xây dựng tuyến đƣờng vành đai xanh đô thị, 

bao quanh cụm đô thị trên địa bàn, với tổng chiều dài khoảng 35.23 km. 

 2. Giao thông đối nội: Nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội 

bộ trong huyện đạt tiêu chuẩn  đƣờng  cấp V đến cấp IV đồng bằng. Đồng thời mở mới một số 

tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt phát triển một trục cảnh quan (Trục Đông Bắc- Tây 

Nam(theo QL10): TP. Nam Định- Phủ Dày- Cao Bồ kết hợp cảng sông Đáy; định hƣớng là trục 

phát triển du lịch, kinh tế, bảo tồn & phát huy các giá trị văn hóa- lịch sử của Nam Định. Dự kiến 

trục sẽ có quy mô mặt cắt từ 4-6 làn xe với 2 phần đƣờng 2 bên và giải phân cách là hành lang 

kiến trúc - cảnh quan của trục đƣờng nằm ở chính giữa. 
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             3. Đƣờng sắt : Nâng cấp, từng bƣớc hiện đại hóa tuyến đƣờng sắt Bắc - Nam hiện hữu 

đạt tốc độ chạy tàu bình quân từ 80km/h - 90km/h đối với tàu khách và 50km/h – 60km/h đối 

với tàu hàng. Xây dựng mới tuyến đƣờng sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, trƣớc mắt khai thác tốc 

độ chạy tàu từ 160 km/h đến dƣới 200 km/h, đƣờng đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, hạ tầng 

tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h trong tƣơng lai.  

4. Đƣờng thủy: Quy hoạch các tuyến sông gồm: tuyến sông Đáy, tuyến sông Sắt, tuyến 

sông Chanh, tuyến sông Mỹ Đô.Quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão sông Đáy tại 

xã Yên Quang với quy mô 200ch/400cv. 

 5. Bến xe: Đầu tƣ nâng cấp bến xe của huyện theo quy chuẩn bến loại 4. Quy hoạch 01 

bãi đỗ xe tĩnh tại khu vực thị trấn Lâm(diện tích > 2.000m2).  

Bảng 4.77: Bảng tổng hợp quy hoạch các tuyến đường huyện Ý Yên 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

Đến 2030 Đến 2050 

1 ĐH57B(tuyến1) Yên Tiến Yên Cƣờng 11.5 > Cấp III > Cấp III 
2 Lƣơng Trị Yên Lƣơng Đò Thông 9.0 > Cấp III > Cấp III 
3 Thành Xá Yên Thành Yên Xá 13.2 > Cấp III > Cấp III 
4 Phƣơng Khang Yên Phƣơng Yên  Khang 18.5 > Cấp III > Cấp III 

b). Hệ thống Cấp nước sạch & mạng đến trạm phân phối cấp huyện: Nguồn nƣớc cấp 

cho huyện đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc sông Đáy , sông Đào và nƣớc ngầm. Nhu cầu dùng 

nƣớc giai đoạn từ năm 2021-2030 khoảng 51.000 m3/ngđ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%; Tầm nhìn 

đến năm 2050 khoảng 112.500 m3/ng.đ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%. Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp 

nƣớc hiện hữu, đồng thời xây dựng mới hệ thống cấp tại các khu vực chƣa có nƣớc sạch (mỗi xã 

1 hệ thống bao gồm nhà máy cấp nƣớc và mạng lƣới đƣờng ống). Mạng lƣới cấp nƣớc trong 

huyện đƣợc kết nối với nhau để hỗ trợ cấp nƣớc cho nhau khi hệ thống gặp sự cố. 

c). Hệ thống Cấp Điện: Nguồn điện cấp cho huyện Ý Yên đƣợc lấy từ cáctrạm 

biếnáp110kV:trạmTrình Xuyên công suất (40+ 25) MV; trạmÝ Yêncông suất 40 MV .Nhu cầu 

dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 179.9MW; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 

302.1MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV hiện hữu sẽ tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn 

điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng bƣớc đƣợc hạ ngầm tại các khu vực đô thị, xây dựng lƣới 

điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  nhu cầu phát triển chung của huyện lƣới điện này có thể đi 

nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng khu vực. Các trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc sử dụng, rà 

soát những trạm không đạt yêu cầu phải cải tạo, nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo an toàn, phù 

hợp với công suất và cảnh quan của khu vực, các trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại các khu 

công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ tải. 

  d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc theo 

phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa hình tự nhiên trong 

khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi.Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý phân tán 

tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí ở vị trí trũng thấp phù 

hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, 

công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học kỵ khí (UASB), 

bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. Chất thải rắn trong 

huyện đƣợc thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của huyện. 
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  e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Hệ thống tƣới: 

Huyện Ý Yên hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà, nguồn nƣớc tƣới chính cho Huyện là sông Đáy 

và chủ yếu tƣới động lực bằng các trạm bơm lớn nhƣ TB Cổ Đam, Quỹ Độ, Yên Quang, Yên 

Bằng và các trạm bơm nhỏ trong Huyện. Hệ thống tiêu: Huyện Ý Yên thuộc hệ thống thủy nông 

Bắc Nam Hà: Các sông, trục tiêu chính là sông Đáy, sông Bố, sông Chèm, sông Hoàng Đan, 

sông Đƣờng, sông Sinh, sông Vĩnh Tứ, sông Kinh Thủy, sông Quỹ Độ, sông Sắt, sông Độc Bộ, 

sông Hoa Đô. Các trạm bơm tiêu gồm Cổ Đam và Quỹ Độ, Yên Quang, Yên Bằng, Vĩnh Trị I, 

II. Để bảo đảm tiêu thoát nƣớc cho dân sinh, công nghiệp, đô thị và an toàn cho cây trồng cần 

thiết phải bổ sung, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có và xây dựng mới những công trình 

đầu mối, đồng thời nạo vét, kè bờ các kênh mƣơng. 

f. Hệ thống thông tin liên lạc: Trong tƣơng lai, nhu cầu về thông tin, liên lạc của ngƣời 

dân trong khu vực huyện Ý Yên sẽ ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, cần mở rộng dung lƣợng 

tổng đài, bố trí hệ thống bƣu cục, tăng thêm các dịch vụ mới... Tiếp tục nâng cao chất lƣợng bƣu 

chính viễn thông và  công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cấp Ủy 

Đảng, chính quyền và ngƣời dân trên địa bàn huyện. 

g). Định hướng phát triển bưu chính - viễn thông: huyện Ý Yên tuân thủ theo “Quy 

hoạch phát triển bƣu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” và “Quy hoạch hạ tầng viễn 

thông thụ động” Tỉnh Nam Định. Một số công trình xây dựng các trạm BTS, trạm phát sóng và 

bƣu điện tại các xã trên địa bàn huyện. 

4.3.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong vùng huyện: 

Bảng 4.78: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên đến năm 2030 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích (ha) Tỷ lệ  

  Tổng diện tích đất tự nhiên 24.612,5 100 

1 Đất nông nghiệp 15.858 64.43 

1.1 Đất trồng lúa 12,412 50.43 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 818 3.32 

1.3 Đất rừng phòng hộ 26 0.11 

1.4 Đất rừng đặc dụng - - 

1.5 Đất rừng sản xuất - - 

2 Đất phi nông nghiệp 8.700 35.35 

2.1 Đất quốc phòng 14 0.06 

2.2 Đất an ninh 4 0.02 

2.3 Đất khu công nghiệp 314 1.28 

2.4 Đất cụm công nghiệp 267 1.08 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ 210 0.85 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 448 1.82 

2.7 Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản - - 

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp QG, cấp Tỉnh 4.381 17.80 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh - - 

2.1 Đất ở tại nông thôn 1.772 7.20 

2.11 Đất ở tại đô thị 123 0.50 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 26 0.11 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của TC sự nghiệp 4 0.02 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao - - 

3 Đất chƣa sử dụng 54 0.22 

4.4.  Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản 
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Vụ Bản là một huyện nằm ở phía Tây Bắc Tỉnh Nam Định, giáp hai trung tâm kinh tế lớn 

là thành phố Nam Định và thành phố Ninh Bình. Huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực 

thuộc, bao gồm thị trấn Gôi và 17 xã. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 15.280,7ha; dân số 

toàn huyện năm 2020 là 130.870 ngƣời; mật độ dân số 856 ngƣời/km2. Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hƣớng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ 

trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp – thủy sản. 

Huyện có mạng lƣới giao thông vận tải thuận tiện với tuyến đƣờng sắt Bắc Nam và các 

tuyến QL10, QL21, QL37B và QL38B chạy qua. Có không gian mở, kết nối giữa hai thành phố 

Nam Định và Ninh Bình trên tuyến hành lang cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Hải Phòng và 

các huyện phía Nam của Tỉnh.  Nằm trong miền ảnh hƣởng của các tuyến hành lang kinh tế 

động lực bao gồm: HL QL10 (Cao Bồ - TP Nam Định); hành lang QL21 – TP Nam Địn – Xuân 

Trƣờng – Quất Lâm và HL cao tốc Cao Bồ - Rạng Đông. Đây là 03 hành lang động lực trong 

chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.  

Huyện Vụ Bản thuộc vùng đất cổ, đất đai tƣơng đối ổn định, địa hình bằng phẳng, tuy 

nhiên không đồng nhất mà có khu vực cao, thấp khác nhau. Địa hình của huyện rất thuận lợi 

trong phát triển nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. Khu vực mang đặc trƣng của 

vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm. Điều kiện khí hậu nhƣ vậy rất thuận lợi cho môi 

trƣờng sống và sự phát triển của hệ sinh thái động, thực vật; có thể trồng các loại rau màu mang 

lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, khu vực cũng thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng của mƣa bão, gây 

ngập úng cục bộ, điều này đòi hỏi phải có biện pháp phòng tránh kịp thời.  

 

 

 
Hình: Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Vụ Bản 

4.4.1. Quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển vùng huyện:  

  a). Quan điểm:  

1. Phát triển huyện Vụ Bản thời kỳ 2021 – 2030 phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp, 

thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Quốc Gia, của vùng Đồng bằng sông Hồng 

và Tỉnh Nam Định.  
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2. Phát triển huyện Vụ Bản theo hƣớng Ổn định – Bền vững – Công bằng; đảm bảo 4 

mục tiêu: Kinh tế, Xã hội, Môi trƣờng bền vững và ổn định an ninh Chính trị, trật tự an toàn và 

công bằng xã hội.  

3. Phát triển huyện Vụ Bản trên quan điểm mở và hội nhập, có cơ chế, chính sách hợp lý, 

tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế cả nƣớc, thu hút các nguồn lực của các thành phần kinh tế, 

kể cả nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển vùng huyện.  

4. Đánh giá đầy đủ giá trị địa lý, kinh tế- chính trị của huyện Vụ Bản; tác động về các điều 

kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của huyện, các cơ hội liên kết giữa huyện Vụ Bản 

với Tỉnh Nam Định, các Tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng; khả năng khai thác các cơ hội phát 

triển trong thời đại mới. 

  b). Mục tiêu: 

1. Khai thác mọi tiềm năng, đảm bảo phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; từng bƣớc 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Giữ vững vai 

trò là trọng điểm kinh tế của Tỉnh.  

2. Tập trung đầu tƣ hệ thống hạ tầng, phấn đấu trở thành huyện phát triển kinh tế trọng 

điểm của Tỉnh Nam Định; xây dựng xã Trung Thành là đô thị loại V vào năm 2025; giai đoạn 

đến năm 2030, phát triển thị trấn Gôi thành đô thị loại IV; huyện phấn đấu trở thành một huyện 

trọng điểm công nghiệp của Tỉnh; trung tâm chế biến nông sản và phát triển du lịch của vùng 

Đồng bằng sông Hồng. 

 c). Tầm nhìn đến năm 2050: Là một huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của 

Tỉnh và là trung tâm chế biến nông sản và phát triển du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng. 

Duy trì tốc độ tăng trƣởng khá; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng hiện đại, công nghiệp, 

dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lƣng thực và ổn định xã hội. Hạ 

tầng đƣợc đầu tƣ phát triển đồng bộ và hiện đại. 

 d). Các tiền đề và dự báo phát triển: Vụ Bản có vị thế là cửa ngõ phía Tây Bắc của thành 

phố Nam Định, kề cận hành lang vùng kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế của Bắc Bộ sẽ là 

điều kiện thuận lợi để Vụ Bản đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ với sự phát triển của 

khu vực. Với lợi thế về giao thông, kết cấu hạ tầng liên hoàn: QL21, QL10, QL38B, QL37, hệ 

thống đƣờng sông và việc hình thành tuyến giao thông đƣờng sắt quốc gia qua địa bàn nhƣ tuyến 

đƣờng sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ là điều kiện thuận lợi trong việc giao thƣơng giữa Vụ Bản 

với các địa phƣơng khác trên cả nƣớc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Huyện có nguồn tài nguyên phong phú, đất đai phì nhiêu, rất thuận lợi trong việc sản xuất hàng 

hóa đa dạng, phong phú và hình thành các làng nghề nông thôn mới. Huyện cũng là địa phƣơng 

có thế mạnh trong phát triển du lịch với Quần thể di tích Phủ Dầy, chợ Viềng Xuân. Ngoài ra, 

việc hình thành các KCN, CCN cũng là một trong những lợi thế cho việc phát triển công nghiệp 

dệt may, cơ khí rèn, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng của địa phƣơng.  

1. Dự báo dân số: Đến năm 2025, dự báo dân số huyện Vụ Bản là 139.369 ngƣời, 

đếnnăm 2030 là 146.480 ngƣời, tỷ lệ tăng dân số chung giai đoạn 2021 - 2025 là 1,27%, giai 

đoạn 2026 - 2030 là 1,0%. 

2. Dự báo đô thị hóa: Quy mô dân số đô thị giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 15.500 ngƣời, 
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giai đoạn 2026-2030 là 28.000 ngƣời; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 11,12%, tỷ lệ đô thị hóa năm 

2030 đạt 19,12%.  

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là 5.928,95 ha, đất nông nghiệp là 9.315,58 ha, còn lại là 36,17 ha đất chƣa sử dụng. 

4.4.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a). Mô hình phát triển không gian: Cấu trúc phát triển không gian huyện Vụ Bản là cấu 

trúc mạng tam giác kết hợp ô bàn cờ, đƣợc kết nối bằng các trục giao thông chính và hệ thống 

các không gian xanh của huyện; trong đó, ngoài khu vực trung tâm hiện hữu, huyện sẽ phát triển 

thêm các khu vực trung tâm mới nhằm thúc đẩy phát triển các khu vực trong toàn huyện theo vị 

thế và tiềm năng. 

 

Ghi chú: 

- Cực trung tâm: Thị trấn Gôi 

- Cực đối trọng: Đô thị Trung 

Thành 

- Cực vệ tinh: Trung tâm xã Tân 

Thành,  

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Vụ Bản 

1. Cực phát triển trung tâm: là khu vực đô thị trung tâm hiện hữu của huyện Vụ Bản, bao 

gồm thị trấn Gôi; phát triển lan toả ra xung quanh thông qua các trục đƣờng chính (trục QL10, 

QL37B và các trục huyện lộ). Đây sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - xã hội, thƣơng 

mại, dịch vụ, văn hóa giáo dục và các khu dân cƣ đô thị tập trung của huyện. Tại đây sẽ bố trí 

trung tâm hành chính đô thị, các khu dân cƣ đô thị mới, khu trung tâm thƣơng mại.... 

2. Cực phát triển đối trọng: đô thị Trung Thành làm hạt nhân phát triển, lan toả ra xung 

quanh thông qua các trục đƣờng chính (trục QL38B, TL486B, TL485B và các trục huyện lộ). 

3. Cực phát triển vệ tinh: Các cực vệ tinh đƣợc xác định trong cấu trúc không gian kinh tế 

- xã hội huyện Vụ Bản là  khu vực trung tâm xã Tân Thành. 

4. Các điểm tăng trƣởng: Các điểm đƣợc xác định trong cấu trúc tổng thể không gian 
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kinh tế - xã hội huyện Vụ Bản là các khu du lịch, khu công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao đƣợc bố trí phân tán và phát huy tác dụng ở địa bàn huyện.  

5. Hành lang dọc QL10 : là hành lang huyết mạch giao thông quan trọng của huyện Vụ Bản; 

có dân cƣ đông đúc, tổng vốn cơ sở vật chất lớn (Đất đai, Tài nguyên, Hạ tầng Kinh tế). Là hành lang 

phát triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050 của Tỉnh, rất thuận lợi cho phát triển đa ngành, đa lĩnh 

vực nhƣ: Đô thị, Nông nghiệp, Dịch vụ, du lịch và Công nghiệp... đi qua địa bàn các xã: TT Gôi, xã 

Liên Minh, xã Kim Thái, xã Liên Bảo, xã Thành Lợi, xã Tam Thanh, xã Tân Thành.  

  b). Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn: 

1. Hệ thống Đô thị: xây dựng xã Trung Thành đƣợc công nhận đô thị loại V vào giai 

đoạn đến năm 2025. Đến năm 2030, phát triển TT Gôi đƣợc công nhận thành đô thị loại IV., 

hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, còn thiếu của đô thị Trung Thành (đô thị loại V). 

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Tiếp tục xây dựng có chiều sâu các điểm dân cƣ nông 

thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân. Tập trung các nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trên cơ sở bảo tồn các làng truyền 

thống; kế thừa và phát huy các giá trị cũ. Phấn đấu đến năm 2025 100% các xã trên địa bàn đạt 

chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2030, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kiến 

trúc nhà ở và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện sống của dân cƣ theo đặc trƣng từng 

vùng, không phá vỡ cảnh quan sinh thái nông thôn. 

c). Tổ chức các khu, cụm, điểm công nghiệp: Ngoài KCN Bảo Minh đã đƣợc đầu tƣ 

xây dựng với quy mô 148,52ha; tiếp tục đầu tƣ, xây dựng các KCN theo quy hoạch đã đƣợc 

duyệt nhƣ: KCN Mỹ Thuận (thuộc địa bàn 02 huyện Vụ Bản và Mỹ Lộc); KCN Bảo Minh mở 

rộng (44,68ha). Tiếp tục đầu tƣ xây dựng, mở rộng quy mô CCN Quang Trung (10ha), CCN 

Trung Thanh (10ha). Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phƣơng, giai đoạn đến 

năm 2025, đầu tƣ xây dựng CCN Thanh Côi (50ha), CCN Tân Hòa (50ha), CCN Vĩnh hào 

(30ha); giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục đầu tƣ xây dựng CCN Thắng Lợi (50ha) và CCN Kim 

Thái (75ha). 

d). Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp: Phát triển các vùng nguyên liệu 

phục vụ ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến. Bao gồm: Vùng trồng rau nguyên liệu tại các xã: 

Đại An, Thành Lợi, Liên Minh, Liên Bảo, Trung Thành, Quang Trung. Vùng vùng trồng cây 

dƣợc liệu tại xã Đại Thắng, Thành Lợi;  vùng trồng sen tại xã Minh Tân và xã Cộng Hoà. 

Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Vùng sản xuất rau (TT Gôi, Liên 

Minh, Thành Lợi); vùng trồng cây dƣợc liệu tại xã Đại Thắng, Thành Lợi; vùng chuyên trồng 

hoa cây cảnh tập trung tại Đại Thắng, Thành Lợi, TT. Gôi, Kim Thái; vùng chăn nuôi lợn (Minh 

Thuận, Tân Khánh, Hợp Hƣng, Hiển Khánh). 

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ bao gồm: Vùng trồng trọt hữu cơ: Vùng sản 

xuất rau hữu cơ (Thành Lợi, Liên Minh, Liên Bảo, Trung Thành); vùng trồng lúa theo hƣớng 

hữu cơ trên địa bàn các xã Minh Tân; Hiển Khánh, Tân Khánh; Liên Minh, Vĩnh Hào, Đại 

Thắng. Vùng chăn nuôi lợn hữu cơ (Minh Thuận, Tân Khánh, Hợp Hƣng, Hiển Khánh). 

e). Tổ chức các khu cụm điểm thương mại, dịch vụ, du lịch: Tập trung khai thác tiềm 

năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững. Hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tƣ hạ 

tầng du lịch, tạo điểm nhấn, động lực phát triển kinh tế du lịch. Tiếp tục đầu tƣ, tôn tạo các khu, 
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điểm du lịch: Khu họp chợ Viềng xuân – khu di tích Phủ Dầy, các điểm du lịch cộng đồng tại 

các bản có tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. 

Đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tƣ phát triển các chợ, trung tâm thƣơng mại hệ thống siêu 

thị ở đô thị. Xây dựng hoàn thiện và tổ chức hoạt động hiệu quả chợ đầu mối. Xây dựng các mô 

hình thƣơng mại – dịch vụ nông thôn, gắn sản xuất chế biến với lƣu thông hàng hóa. Xây dựng 

01 chợ đầu mối nông sản cấp vùng, và xây mới 04 chợ tại khu vực các đô thị dự kiến thành lập. 

Tập trung phát triển các điểm du lịch: khu họp chợ Viềng xuân – khu di tích Phủ Dầy và 

“Thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu Tam Phủ của ngƣời Việt”; bảo tồn, và phát huy các giá trị của 

khu vực di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy với quy mô khoảng 490ha; tiếp tục đầu tƣ phát triển cơ 

sở hạ tầng, vật chất khu du lịch sinh thái Núi Ngăm, khu sân tập Golf  núi Gôi. Đẩy mạnh phát 

triển du lịch làng nghề theo hƣớng homestay, trải nghiệm cùng ngƣời dân, xây dựng thƣơng hiệu 

cho các sản phẩm làng nghề địa phƣơng.  

 

 

Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Vụ Bản 

  f. Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội: 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: Đầu tƣ nâng cấp Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Vụ Bản 

lên bệnh viện hạng II; nâng cấp, mở rộng công trình y tế thị trấn Gôi, trạm y tế xã Tân Thành, 

Quang Trung, Minh Tân. Xây dựng trung tâm điều dƣỡng ngƣời có công tại xã Kim Thái. 

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Bố trí, xây dựng mạng lƣới trƣờng lớp, 

các cơ sở giáo dục đào tạo theo hƣớng đa dạng hóa loại hình trƣờng lớp; phát triển mạng lƣới 

trƣờng lớp ở các cấp học, bậc học, ngành học. Nâng cấp, mở rộng các trƣờng THCS tại các xã, 
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quy hoạch, xây dựng các điểm trƣờng lẻ ở các thôn xa trung tâm xã đối với bậc tiểu học. 

3. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành Văn hóa- TDTT: Tập trung đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao các cấp huyện, xã, thôn; rà soát, xây dựng bổ sung thiết 

chế văn hóa, thể dục thể thao các cấp còn thiếu đồng thời nâng cấp chất lƣợng các thiết chế chƣa 

đạt chuẩn; đồng thời đánh giá nâng cấp, bổ sung các dụng cụ nhà văn hóa theo kế hoạch và rà 

soát của huyện. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình ngành An sinh xã hội: Triển khai hiệu quả Chƣơng trình 

Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững theo hƣớng toàn diện, bao trùm. 

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách đối với ngƣời có công và thân nhân.  

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ công tác An ninh- quốc phòng: Tập trung đầu 

tƣ phát triển kinh tế-xã hội gắn với việc xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng một 

số công trình quốc phòng trọng điểm vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vừa phục vụ 

tốt công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh.  

4.4.3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng Kỹ thuật: 

a). Hệ thống giao thông:  

1. Giao thông đối ngoại: Phát triển hệ thống giao thông đối ngoại trên cơ sở nâng cấp các 

tuyến đƣờng Quốc lộ, Tỉnh lộ cũ, các tuyến giao thông vành đai, liên huyện theo quy hoạch 

Tỉnh; gồm các tuyến: Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Quốc lộ 38B, Đƣờng Tỉnh 485B,486B; xây dựng 

đƣờng vành đai xanh đô thị.  

2. Giao thông đối nội: Nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội 

bộ trong huyện đạt tiêu chuẩn  đƣờng  cấp V đến cấp IV đồng bằng. Đồng thời mở mới một số 

tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt phát triển một trục cảnh quan (Trục Đông Bắc- Tây 

Nam(theo QL10): TP. Nam Định- Phủ Dày- Cao Bồ kết hợp cảng sông Đáy; định hƣớng là 

trục phát triển du lịch, kinh tế, bảo tồn & phát huy các giá trị văn hóa- lịch sử của Nam Định. 

Dự kiến trục sẽ có quy mô mặt cắt từ 4-6 làn xe với 2 phần đƣờng 2 bên và giải phân cách là 

hành lang kiến trúc - cảnh quan của trục đƣờng nằm ở chính giữa 

3. Giao thông đƣờng thủy: Nạo vét, chỉnh trị luồng tuyến sông Đào đạt tiêu chuẩn đƣờng 

thủy nội địa cấp I. Duy trì cấp sông hiện tại đối với các luồng tuyến sông Sắt, sông Chanh. 

4. Đƣờng sắt : Nâng cấp, cải tạo tuyến đƣờng sắt Bắc Nam nhằm nâng cao năng lực vận 

chuyển hàng hóa và hành khách. Quy hoạch mới tuyến đƣờng sắt cao tốc Bắc Nam quy mô 

đƣờng đôi khổ 1435mm và tuyến đƣờng sắt Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh 

quy mô khổ đƣờng đơn cấp I, khổ 1435mm và cầu đƣờng sắt trên sông Đào. 

5. Bến xe: Quy hoạch mới bến xe Gôi quy mô bến xe loại 4 , diện tích 2500 m2. Quy 

hoạch các điểm đỗ xe tĩnh tại khu vực lễ hội Phủ Dầy và chợ Viềng Xuân  

Bảng 4.79: tổng hợp quy hoạch các tuyến đường huyện Vụ Bản 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 

 Chiều 

dài 

(Km)  

Quy hoạch  

Đến 2030 Đến 2050 

1 Chợ Lời – Đại Thắng Xã Hiển Khánh TL486B Xã Đại Thắng 16 > Cấp III > Cấp III 
2 Cầu Mái – Bờ  Hùng Vƣơng Xã Hiển Khánh Xã Đại Thắng 20 > Cấp III > Cấp III 
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3 Cầu Họ - Hạnh Lâm Xã Minh Thuận Xã Hợp Hƣng 11 > Cấp III > Cấp III 
4 B16 – B17 Xã Tân Khánh Xã Hiển Khánh 4.5 > Cấp III > Cấp III 
5 Trình Xuyên – Bến Kĩa QL10 Xã Thành Lợi 4.0 > Cấp III > Cấp III 

6 Khả Chính – Bối Xuyên Xã Cộng Hòa Xã Hợp Hƣng 4.0 > Cấp III > Cấp III 

b). Hệ thống Cấp nước sạch & mạng đến trạm phân phối cấp huyện: Nguồn nƣớc cấp cho 

huyện đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc sông Đào. Nhu cầu dùng nƣớc giai đoạn từ năm 2021-

2030 khoảng 27.500 m3/ngđ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 43.500 

m3/ng.đ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%. Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nƣớc hiện hữu, đồng thời xây 

dựng mới hệ thống cấp tại các khu vực chƣa có nƣớc sạch (mỗi xã 1 hệ thống bao gồm nhà máy 

cấp nƣớc và mạng lƣới đƣờng ống).Mạng lƣới cấp nƣớc trong huyện đƣợc kết nối với nhau để 

hỗ trợ cấp nƣớc cho nhau khi hệ thống gặp sự cố. 

 c). Hệ thống Cấp Điện: Nguồn điện cấp cho huyện Vụ Bản đƣợc lấy từ cáctrạm 

biếnáp110kV:trạmTrình Xuyên công suất (40+ 25) MV; trạmÝ Yêncông suất 40 MV .Nhu cầu 

dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 115.1MW; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 

129.6MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV hiện hữu sẽ tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn 

điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng bƣớc đƣợc hạ ngầm tại các khu vực đô thị, xây dựng lƣới 

điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  nhu cầu phát triển chung của huyện lƣới điện này có thể đi 

nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng khu vực. Các trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc sử dụng, rà 

soát những trạm không đạt yêu cầu phải cải tạo, nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo an toàn, phù 

hợp với công suất và cảnh quan của khu vực, các trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại các khu 

công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ tải. 

  d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc: Hệ 

thống thoát nƣớc theo phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa 

hình tự nhiên trong khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi. Nƣớc thải đƣợc thu 

gom và xử lý phân tán tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí 

ở vị trí trũng thấp phù hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ các hộ gia đình 

tự chảy về bể xử lý, công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh 

học kỵ khí (UASB), bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo 

sẵn.  

Xử lý chất thải, vệ sinh môi trƣờng: Đến năm 2030, hình thành hệ thống thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Chất thải rắn sinh hoạt tại các thôn, xã khu vực nông thôn sẽ 

đƣợc tuyên truyền vận động nhân dân tự phân loại rác thải để chôn lấp và xử lý theo quy định; 

đồng thời, lƣợng rác thải còn lại sẽ do tổ vệ sinh môi trƣờng của thôn, xóm.Đối với CTR công 

nghiệp thông thƣờng sẽ đƣợc xử lý tại khu xử lý Liên Bảo. CTR công nghiệp nguy hại trên địa 

bàn huyện trƣớc mắt đƣợc thu gom, xử lý tại KCN Hoà Xá, giai đoạn sau sẽ đƣợc xử lý tại khu 

xử lý CTR công nghiệp nguy hại cho cả Tỉnh tại Lộc Hoà, thành phố Nam Định. Chất thải rắn y 

tế nguy hại của các cơ sở y tế công lập và các cơ sở khám, chữa bệnh tƣ nhân trên địa bàn huyện 

sẽ đƣợc thu gom, vận chuyển về khu vực xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung theo cụm để xử 

lý. Trong quá trình phát triển đô thị, do tính linh động của các điểm tập kết CTR, nên vị trí, quy 

mô và bán kính phục vụ sẽ đƣợc điều chỉnh thay đổi vị trí. 

e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Tiếp tục duy tu 

bảo dƣỡng và nâng cấp các công trình hiện có, kiên cố và bê tông hóa công trình đầu mối, mở 

rộng kênh dẫn nƣớc nội đồng nhằm chủ động cung cấp nƣớc tƣới, đảm bảo khả năng sử dụng 
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trên 80% công suất thiết kế. Đẩy mạnh xây dựng các công trình thủy lợi mới. Xây dựng các hồ, 

đập chứa nƣớc, hệ thống kênh mƣơng trên các lƣu vực sông trên địa bàn huyện.  

f. Hệ thống thông tin liên lạc: Đối với các doanh nghiệp mới tham gia thị trƣờng, thực 

hiện triển khai xây dựng ngay hạ tầng mạng theo công nghệ NGN. Cáp quang hóa đến tất cả các 

khu vực Trung tâm thƣơng mại, các khu du lịch…phục vụ tất cả các nhu cầu về giao lƣu, giải trí, 

thƣơng mại, du lịch... Ngoài ra cần cáp quang hóa đến CCN, nhằm phục vụ các yêu cầu của 

CCN, cũng là tạo điều kiện hạ tầng cơ sở tốt để thu hút các dự án đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc 

ngoài. Ngầm hóa mạng ngoại vi. Khuyến khích doanh nghiệp lắp đặt trạm BTS ứng dụng các 

công nghệ mới với trạm có kích thƣớc nhỏ gọn, thân thiện với môi trƣờng; đảm bảo mỹ quan đô 

thị. Chú ý đến hệ thống bƣu điện văn hóa/ điểm dịch vụ trực tiếp với từng khu, điểm dân cƣ. 

g). Định hướng phát triển bưu chính - viễn thông: Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn 

thông hiện đại, đảm bảo dung lƣợng và tốc độ. Phát triển thông tin di động theo hƣớng nâng cao 

chất lƣợng phủ sóng, đáp ứng nhu cầu phát triển phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế - 

xã hội, công tác an ninh – quốc phòng và trật tự xã hội. Nâng cao chất lƣợng các dịch vụ bƣu 

chính, mở rộng, phát triển các dịch vụ mới. 

4.4.7. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong vùng huyện: 

Bảng 4.80: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản đến năm 2030 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

IV Huyện Vụ Bản  15.280,7 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 9.800 64,14 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.755 50,75 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc LUC 7.755 50,75 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 407 2,66 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 42 0,27 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX -   

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN  -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.474 35,82 

2.1 Đất quốc phòng CQP 25 0,16 

2.2 Đất an ninh CAN 11 0,07 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 192 1,26 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 162 1,06 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 125 0,82 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 321 2,10 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -   

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh DHT 2.933 19,20 

- Đất giao thông DGT 1.601 10,48 

- Đất thủy lợi DTL 863 5,65 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2 0,01 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8 0,05 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 85 0,56 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 16 0,10 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 12 0,08 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông DBV 1 0,01 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG  0 0,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 57 0,37 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 246 1,61 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 9 0,06 
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- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 26 0,17 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL -   

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.043 6,83 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 57 0,37 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19 0,12 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1 0,01 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -   

3 Đất chƣa sử dụng CSD 6 0,04 

4.5.  Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng Huyện Mỹ Lộc 

Mỹ Lộc là huyện nằm ở phía Bắc của Tỉnh Nam Định, tiếp giáp thành phố Phủ Lý Hà 

Nam, cách thành phố Nam Định - trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội của Tỉnh khoảng 

8km. Bao gồm 11 đơn vị hành chính gồm thị trấn Mỹ Lộc (huyện lỵ) và 10 xã; có tổng diện tích tự 

nhiên là 7.448,87 ha. Dân số trung bình toàn huyện đến năm 2020 là 72.545 ngƣời, mật độ dân số 

trung bình toàn huyện ở mức khá, trung bình là 974 ngƣời/km2. Kinh tế trên địa bàn huyện tăng 

trƣởng tốt qua từng năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo chiều hƣớng tích cực; tăng tỷ 

trọng ngành công nghiệp - xây dựng – dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp – 

thủy sản. 

Huyện Mỹ Lộc là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội - kinh tế của Tỉnh Nam 

Định; có vị trí chiến lƣợc trong việc phát triển kinh tế, là cửa ngõ đầu mối giao thông quan trọng 

phía Tây Bắc của Tỉnh Nam Định, có lợi thế về giao lƣu kinh tế với tất cả các vùng trong và ngoài 

Tỉnh thông qua trục đƣờng Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Quốc lộ 21B, đƣờng sắt Bắc - Nam. Với vị trí 

thuận lợi nhƣ vậy, Huyện có nhiều lợi thế về giao lƣu, trao đổi khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế 

- văn hóa – xã hội với các khu vực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng lân cận trong 

và ngoài Tỉnh. 

 

 

 

Hình: Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Mỹ Lộc 

Huyện Mỹ Lộc nằm trong khu vực địa hình tƣơng đối bằng bằng phẳng, nghiêng và thấp 

dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Địa hình chia làm 2 dạng chính là khu vực ngoài đê với 

lƣợng phù sa màu mỡ rất thuận lợi cho việc phát triển trồng trọt và khu vực trong đê phù hợp với 

trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Huyện có nguồn tài nguyên tƣơng đối đa dạng, quỹ đất rộng, 



 
 

 

 

558 

điều kiện địa hình và thổ nhƣỡng rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp và hoa. Hệ thống 

sông suối trên địa bàn khá đa dạng bao bọc bởi sông Hồng ở phía Đông và sông Châu Giang ở 

phía Bắc nên nguồn nƣớc dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt của 

ngƣời dân địa phƣơng.  

4.5.1. Quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển vùng huyện:  

 a). Quan điểm:  

1. Phát triển huyện Mỹ Lộc thời kỳ 2021 – 2030 phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp, thống 

nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Quốc gia, của vùng đồng bằng sông Hồng và Tỉnh 

Nam Định.  

2. Phát triển huyện Mỹ Lộc theo hƣớng Ổn định – Bền vững – Công bằng; đảm bảo 4 mục 

tiêu: Kinh tế, Xã hội, Môi trƣờng bền vững và ổn định an ninh Chính trị, trật tự an toàn và công 

bằng xã hội.  

3. Phát triển huyện Mỹ Lộc trên quan điểm mở rộng và hội nhập, có cơ chế, chính sách 

hợp lý, tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút các nguồn lực của các thành phần 

kinh tế, kể cả nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển huyện. 

  b). Mục tiêu: 

 1. Khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế huy động các nguồn lực để tạo sự phát 

triển mạnh mẽ và toàn diện về kinh tế - xã hội. Giữ vững vai trò là trọng điểm kinh tế của Tỉnh 

Nam Định. 

 2. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, dịch vụ, du lịch. Thực hiện tốt 

công tác an sinh xã hội, từng bƣớc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; 

bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định an toàn xã hội.  

 3. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

để xây dựng huyện Mỹ Lộc trở thành huyện phát triển theo hƣớng:” Hiện đại – bền vững – đáng 

sống”. Trở thành trung tâm văn hóa – xã hội – kinh tế thuộc Tỉnh Nam Định, vùng phát triển về 

thƣơng mại, dịch vụ và công nghiệp. Khai thác có hiệu quả tiểm năng đất đai, điều kiện tự nhiên, 

vị trí địa lý, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi. 

 4. Đến năm 2030 sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện vào TP Nam Định và 

hƣớng tới đô thị thông minh đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. 

 c). Tầm nhìn đến năm 2050: Tăng cƣờng các nguồn lực, nâng cao chất lƣợng đô thị, sáp 

nhập toàn bộ ranh giới hành chính huyện vào TP Nam Định đạt tiêu chí “đô thị thông minh đáng 

sống của vùng đồng bằng sông Hồng, Một đô thị có truyền thống lịch sử đƣợc bảo tồn phát huy 

gắn với các không gian mới hiện đại, tiện nghi hấp dẫn thân thiện môi trƣờng”. Duy trì tốc độ 

tăng trƣởng tốt; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng hiện đại. Công nghiệp phát triển bền 

vững, hình thành một số cụm ngành với sản phẩm chủ lực, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, 

mạng sản xuất. 

d). Các tiền đề và dự báo phát triển: Huyện có tuyến đƣờng QL21, QL21B và QL10, 

đƣờng sắt Bắc Nam chạy qua, đƣợc xác định là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội phía 

Bắc của Tỉnh, đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đƣờng quốc lộ kết nối Nam Định 

với vùng thủ đô Hà Nội, thúc đẩy giao thƣơng, phát triển các ngành nghề chủ chốt nhƣ công 

nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và thƣơng mại, dịch vụ du lịch văn hóa và sinh thái. Nhiều dự án 
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đang đƣợc triển khai và đầu tƣ mạnh mẽ trên địa bàn nhƣ các KCN, CCN và các khu đô thị với 

định hƣớng là đô thị mới, khi hoàn thành sẽ là trung tâm giao thƣơng về công nghiệp, thƣơng 

mại, du lịch của vùng phía Bắc đồng bằng sông Hồng; tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã 

hội của các huyện và Tỉnh Nam Định. Từ những tiềm năng về vị thế địa lý, về kết nối giao 

thông, về điều kiện tự nhiên, về khả năng phát triển các ngành nghề nhƣ phát triển công nghiệp, 

nông nghiệp (các loại đặc sản của vùng) dịch vụ thƣơng mại, logistics.  

1. Dự báo dân số: Đến năm 2025, dự báo dân số huyện Mỹ Lộc là 78.000 ngƣời; Đến năm 

2030 sát nhập vào TP Nam Định với dân số là 450.000 ngƣời, dân số đô thị là 385.000 ngƣời;  

2. Dự báo đô thị hóa: Đến năm 2025, dân số đô thị là 6.500 ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa 8,3%. 

Đến năm 2030 sát nhập vào TP Nam Định và trở thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh vào 

năm 2030.  

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là 3.977ha, đất nông nghiệp là 3.472 ha. 

4.5.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a). Mô hình phát triển không gian: 1. Cấu trúc phát triển: Cấu trúc phát triển không gian 

huyện Mỹ Lộc đƣợc lựa chọn là cấu trúc mạng tam giác kết hợp ô bàn cờ, làm nổi bật các lợi thế 

ở việc giáp với các trọng điểm lân cận. Hình thành rõ nét các hành lang kinh tế nhƣ Hành lang 

QL21, hành lang QL10,... Hình thành các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông 

nghiệp, du lịch và đặc thù khác; đặc biệt là hƣớng phát triển với các khu vực có lợi thế  tiềm 

năng lớn nhƣ: TP Nam Định, TT Liễu Đề, TT Thịnh Long…Hình thành đƣờng vành đai đô 

thị nhằm phát triển đô thị theo hƣớng xây dựng đô thị lớn; phân định giữa bảo tồn và phát triển. 

Ngoài khu vực trung tâm hiện hữu, huyện sẽ phát triển thêm các khu vực trung tâm mới nhằm 

thúc đẩy phát triển các khu vực trong toàn huyện theo vị thế và tiềm năng, cụ thể nhƣ sau: 

 

Ghi chú: 

- Cực trung tâm: thị trấn 

Mỹ Lộc 

- Cực vệ tinh: trung tâm 

hành chính xã Mỹ 

Thuận và xã Mỹ Thắng 

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Mỹ Lộc 

1. Cực trung tâm đô thị hiện hữu: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm đô thị hiện hữu 

của huyện là thị trấn Mỹ Lộc - trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của 

huyện; khu vực này đƣợc định hƣớng sẽ phát triển theo các trục giao thông chính Bắc – Nam, 

Đông – Tây, thông qua tuyến đƣờng QL10, QL21... tính chất phát triển của vùng là đô thị - du 

lịch - nông nghiệp. 

 2. Cực vệ tinh: Bao gồm khu vực trung tâm hành chính xã Mỹ Thuận và xã Mỹ Thắng. 
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Vùng ảnh hƣởng của các cực vệ tinh và cực trung tâm đƣợc xác định bởi đƣờng vành đai xanh 

bao quanh khu vực trung tâm huyện lỵ. 

 3. Điểm tăng trƣởng: Điểm tăng trƣởng đƣợc xác định trong không gian tổng thể huyện 

là khu vực trung tâm các xã Mỹ Tiến, Mỹ Thịnh, Mỹ Thành, Mỹ Tân. 

5. Hành lang QL10: Đây là Hành lang theo hƣớng Đông Bắc – Tây Nam, huyết mạch 

giao thông quan trọng của Tỉnh, phát triển động lực chủ đạo đến 2030 và 2050, có vị trí đặc biệt 

quan trọng, có ảnh hƣởng và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng nhƣ 

của Huyện. Hành lang này đi qua địa bàn các xã: Mỹ Tân và Mỹ Trung. Tính chất: Công nghiệp 

– Dịch vụ - Đô thị - Du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng.  

6. Hành lang QL21: Đây là hành lang theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam, đây hành lang 

có vị trí quan trọng, Có ảnh hƣởng và đóng góp lớn; Nên đƣợc xác định là hành lang phát triển 

động lực thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến 2050. Hành lang này đi qua địa bàn các xã: Mỹ 

Hƣng, Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến và thị trấn Mỹ Lộc. Tính chất phát triển: Công nghiệp – 

Dịch vụ - Đô thị - Du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng.  

  b). Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn: 

1. Hệ thống Đô thị: trên địa bàn huyện có 01 đô thị loại V là thị trấn Mỹ Lộc, giai đoạn 

đến năm 2030 huyện Mỹ Lộc sát nhập với thành phố Nam Định.  

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Tiếp tục xây dựng có chiều sâu các điểm dân cƣ nông 

thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân. Tập trung các nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở bảo tồn các làng truyền thống; kế thừa và phát huy các giá trị 

cũ. Phấn đấu đến năm 2025 có 80% xã thị trấn đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao; 30% xã thị trấn 

đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kiến trúc nhà ở và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện 

sống của dân cƣ theo đặc trƣng từng vùng, không phá vỡ cảnh quan sinh thái nông thôn.  

  

Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Mỹ Lộc 

  c). Tổ chức các khu, cụm, điểm công nghiệp: Đối với KCN Hòa Xá đã đƣợc khai thác sử 

dụng 285,37ha/327ha trong đó một phần diện tích thuộc TP Nam Định; KCN Mỹ Trung tại Xã 

Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc và phƣờng Lộc Hạ, TP Nam Định, quy mô 150,7ha, đã đƣợc đầu tƣ 
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khai thác một phần, tiếp tục đẩy nhanh dự án đầu tƣ cơ sở hạ tầng và lấp đầy trong giai đoạn tới; 

KCN Mỹ Thuận quy mô 158,47ha tại xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh – huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ 

Bản. Đề xuất quy hoạch thêm dự án CCN Mỹ Thuận quy mô 50 ha, CCN Đại An quy mô 70ha, 

CCN Tân Thành quy mô 70. 

  d). Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp: Hình thành các vùng sản xuất tập 

trung, cánh đồng lớn để sản xuất nông sản hàng hóa. Quy hoạch phát triển một khu nông nghiệp 

UDCNC sản xuất hoa tại xã Mỹ Tân với quy mô 20ha. Phát triển khu vực chuyên trồng lúa 

nƣớc khoảng 1.100 ha. Phát triển hình thức nuôi trồng tự nhiên để tận dụng thức ăn, làm sạch 

nguồn nƣớc trong các hồ chứa; tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời dân tại chỗ phát triển nghề nuôi 

cá lồng bè trên các lòng sông Hồng. Lựa chọn, phát triển các giống mới, phù hợp với điều kiện 

tự nhiên; đẩy mạnh nuôi thâm canh các loại thủy sản có khả năng kinh tế cao. 

  e). Tổ chức các khu cụm điểm thương mại, dịch vụ, du lịch: 

1. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị giữa các tổ 

chức kinh tế trong huyện, kết nối sản xuất trong huyện với mạng lƣới chuỗi cung ứng trên cả 

Tỉnh, cả nƣớc và xuất khẩu. Hình thành các công trình nhƣ trung tâm thƣơng mại đầu mối, chợ 

đầu mối, chợ phân phối, mỗi khu có quy mô khoảng 0,5 – 1ha; và ít nhất một công trình dự trữ 

và cung ứng đầu mối có quy mô khoảng 1 – 2ha kết hợp với các mục đích khác. 

2. Phát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu khác để phục vụ du lịch. Phối hợp quảng bá hình 

ảnh tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, di sản vật thể và phi vật thể của huyện thu 

hút khách du lịch. Tập trung khai thác tốt khu vực Đền Bảo Lộc, Lăng mộ Trần Hƣng Đạo và 

một số làng nghề truyền thống nhƣ: làng hoa Mỹ Tân, mây tre đan Mỹ Hƣng….  

f. Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội: 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lƣới y tế ở cơ sở gắn với 

nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng. Dự án Bệnh viện Đa khoa Tỉnh quy mô 700 giƣờng 

tại khu đô thị mới Mỹ Trung để vừa giảm tải cho khu vực trung tâm thành phố, vừa khai thác cơ 

sở hạ tầng dự án bệnh viện mới và Nâng cấp các Trung tâm y tế trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đạt 

tiêu chuẩn hạng II, đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ theo nhu cầu phát triển dân số. Mỗi xã đƣợc bố 

trí một trung tâm y tế nằm trong các trung tâm tổng hợp của các xã, mỗi khu có diện tích khoảng 

0,5 - 1ha, sức phục vụ khoảng 20 - 25 giƣờng/1 vạn dân. Khuyến khích thành lập phòng khám tƣ 

nhân và bác sỹ gia đình.  

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng cơ sở vật 

chất cho các đơn vị trƣờng học đang nằm trong lộ trình xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia 

đến năm 2025, 2030 và các trƣờng duy trì đã đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao tỉ lệ lao động qua 

đào tạo. Giáo dục phổ thông, đƣợc bố trí tại các trung tâm tổng hợp của cấp xã. Mỗi khu có diện 

tích khoảng 5 - 7ha gồm 01 cụm trƣờng cấp I, II. Ngoài ra còn có các công trình cấp tiểu học và 

phổ thông cơ sở đƣợc bố trí theo mạng lƣới của ngành với dự kiến mỗi xã 01 cụm trƣờng cấp I,II 

có diện tích từ 3 - 4ha. 

3. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành Văn hóa – TDTT: Ƣu tiên bảo tồn phát huy 

các giá trị truyền thống, các di tích đã xếp hạng trên địa bàn huyện Mỹ Lộc gắn với phát triển 

du lịch nhƣ: Khu ĐềnBảo Lộc, Đền Cao Đài thờ Thƣợng tƣớng Thái sƣ Trần Quang Khải, 

Làng nghề trồng hoa ở xã Mỹ Tân. Tiếp tục đầu tƣ xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu 

văn hóa, TDTT của huyện. Đến năm 2030, quy hoạch mới 1 khu liên hợp thể thao quy mô 



 
 

 

 

562 

15 ha, khu cây xanh thể dục thể thao vui chơi giải trí (cây xanh chuyên đề, golf) quy mô 170 ha 

và bố trí trong các khu trung tâm tổng hợp cấp xã, mỗi khu có diện tích khoảng 1,5 - 2ha. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành An sinh xã hội: Phát triển mạng lƣới cơ sở bảo 

trợ xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp về số lƣợng, quy mô, cơ cấu, loại hình cơ sở; tạo 

điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân tiếp cận và thụ hƣởng dịch vụ trợ giúp xã hội, nhất là ngƣời 

cao tuổi, ngƣời khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngƣời tâm thần, ngƣời nhiễm 

HIV/AIDS và đối tƣợng cần bảo vệ khẩn cấp. 

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ Công tác quốc phòng, an ninh: Tiếp tục thực 

hiện xây dựng các thao trƣờng huấn luyện, nhà ở, công trình hậu cần, trụ sở làm việc Ban chỉ 

huy quân sự các xã,… phục vụ nhu cầu huấn luyện và các muc đích đảm bảo quốc phòng trên 

địa bàn huyện. 

4.5.3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng Kỹ thuật: 

a). Hệ thống giao thông:  

1. Giao thông đối ngoại: Phát triển hệ thống giao thông đối ngoại trên cơ sở nâng cấp các 

tuyến đƣờng Quốc lộ, Tỉnh lộ cũ, các tuyến giao thông vành đai, liên huyện theo quy hoạch 

Tỉnh; gồm các tuyến: Quốc lộ 10, Quốc lộ 21A, Quốc lộ 21B, Đƣờng Tỉnh 486B, Đƣờng Tỉnh 

490C, xây dựng đƣờng tránh đô thị kết hợp đƣờng vành đai xanh đô thị. 

2. Giao thông đối nội: nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội bộ 

trong huyện đồng thời mở mới một số tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu 

cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các tuyến đƣờng này có mặt 

cắt ngang dự kiến rộng từ 8-13m. 

3. Đƣờng sắt : Nâng cấp, từng bƣớc hiện đại hóa tuyến đƣờng sắt Bắc - Nam hiện hữu 

đạt tốc độ chạy tàu bình quân từ 80km/h - 90km/h đối với tàu khách và 50km/h – 60km/h đối 

với tàu hàng. Xây dựng mới tuyến đƣờng sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, trƣớc mắt khai thác tốc 

độ chạy tàu từ 160 km/h đến dƣới 200 km/h, đƣờng đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, hạ tầng 

tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h trong tƣơng lai. 

4. Bến xe : Huyện Mỹ Lộc nâng cấp bến xe Mỹ Lộc theo quy chuẩn bến loại 4, Xây 

dựng mới bến xe phía Bắc khu vực QL 21B, Đối với mỗi thị trấn quy hoạch 01 bãi đỗ xe tĩnh 

(diện tích > 2.000m2). 

Bảng 4.81: Tổng hợp quy hoạch các tuyến đường huyện Mỹ Lộc 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

Đến 2030 Đến 2050 

1 Đƣờng Thống Nhất Cầu Mái Chợ Mạng 2,53 > CâpIII > CâpIII 

2 Đƣờng Cầu Giáng – kênh Ben QL21 Dốc La 3,1 > CâpIII > CâpIII 

3 Đ. Cầu Viềng – Mỹ Trung Cầu Viềng Cầu Bơi (Mỹ Trung) 1,6 > CâpIII > CâpIII 

4 Đƣờng huyện 63  (QL38B) Mỹ Hà 7,6 > CâpIII > CâpIII 

5 Đƣờng đê Ất Hợi Mỹ Thuận Mỹ Hà 15,2 > CâpIII > CâpIII 

6 Đƣờng Mỹ Thắng QL21 Dốc Sắc 5,6 > CâpIII > CâpIII 

7 Đƣờng Mỹ Thành QL21 UBND Mỹ Thành 4,5 > CâpIII > CâpIII 

8 Đƣờng Cầu Bùi – Dốc Lốc Cầu Bùi Dốc Lốc 1,6 > CâpIII > CâpIII 

9 Đƣờng gom Nam đƣờng sắt Cầu Giáng Dốc Lê 1,8 > CâpIII > CâpIII 

10 Đƣờng khu di tích Bảo Lộc QL38B Dốc Lốc 2,5 > CâpIII > CâpIII 

11 Bắc đƣờng sắt giáp UBND huyện   0,4 > CâpIII > CâpIII 

12 Đƣờng Cầu Lê – xóm Trung QL21 Đê Ất Hợi 1,45 > CâpIII > CâpIII 
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b). Hệ thống Cấp nước sạch & mạng đến trạm phân phối cấp huyện: Nhu cầu dùng 

nƣớc giai đoạn từ năm 2021-2025 khoảng 12.100 m3/ngđ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%; Nâng cấp, 

cải tạo hệ thống cấp nƣớc hiện hữu, đồng thời xây dựng mới hệ thống cấp tại các khu vực chƣa 

có nƣớc sạch. Mạng lƣới cấp nƣớc trong huyện đƣợc kết nối với nhau để hỗ trợ cấp nƣớc cho 

nhau khi hệ thống gặp sự cố. 

  c). Hệ thống Cấp Điện: Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho huyện Mỹ Lộc đƣợc lấy từ các 

trạm biến áp110kV: trạm Nam Định công suất 25 MVA; trạm Mỹ Lộc công suất 25 MVA. Nhu 

cầu dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 19.9 MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV hiện 

hữu sẽ tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng bƣớc 

đƣợc hạ ngầm tại các khu vực đô thị, xây dựng lƣới điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  nhu cầu 

phát triển chung của huyện lƣới điện này có thể đi nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng khu vực. Các 

trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc sử dụng, rà soát những trạm không đạt yêu cầu phải cải tạo, 

nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo an toàn, phù hợp với công suất và cảnh quan của khu vực, các 

trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại các khu công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ tải.  

d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc theo 

phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa hình tự nhiên trong 

khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi. Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý phân tán 

tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí ở vị trí trũng thấp phù 

hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, 

công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học kỵ khí (UASB), 

bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. Chất thải rắn trong 

huyện đƣợc thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của huyện.  

e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Đầu tƣ các 

công trình hồ đập đảm bảo phòng chống thiên tai trên địa bàn 

f. Hệ thống thông tin liên lạc: Trong tƣơng lai, nhu cầu về thông tin, liên lạc của ngƣời 

dân trong khu vực huyện Mỹ Lộc sẽ ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, cần mở rộng dung lƣợng 

tổng đài, bố trí hệ thống bƣu cục, tăng thêm các dịch vụ mới... Tiếp tục nâng cao chất lƣợng bƣu 

chính viễn thông và  công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cấp Ủy 

Đảng, chính quyền và ngƣời dân trên địa bàn huyện. 

g) . Định hướng phát triển bưu chính - viễn thông: huyện Mỹ Lộc tuân thủ theo “Quy 

hoạch phát triển bƣu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” và “Quy hoạch hạ tầng viễn 

thông thụ động” Tỉnh Nam Định. Một số công trình xây dựng các trạm BTS, trạm phát sóng và 

bƣu điện tại các xã trên địa bàn huyện. 

4.5.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong vùng huyện: 

Bảng 4.82: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc đến năm 2030 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên 7.448,87 100 

1 Đất nông nghiệp 3.977 53,39 

1,1 Đất trồng lúa 2.783 69,98 

1,2 Đất trồng cây lâu năm 280 3,76 

1,3 Đất rừng phòng hộ - - 

1,4 Đất rừng đặc dụng - - 

1,5 Đất rừng sản xuất - - 
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2 Đất phi nông nghiệp 3.472 46,61 

2,1 Đất quốc phòng 2 0,06 

2,2 Đất an ninh 8 0,11 

2,3 Đất khu công nghiệp 290 3,89 

2,4 Đất cụm công nghiệp 23 7,93 

2,5 Đất thƣơng mại, dịch vụ 239 3,21 

2,6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 189 2,54 

2,7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản - - 

2,8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh 1.571 21,09 

2,9 Đất danh lam thắng cảnh - - 

2,1 Đất ở tại nông thôn 578 7,76 

2,11 Đất ở tại đô thị 138 1,85 

2,12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 12 0,16 

2,13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp - - 

2,14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao - - 

3 Đất chƣa sử dụng 0   

4.6.  Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng Huyện Giao Thủy 

Huyện Giao Thủy nằm ở phía Đông Nam của Tỉnh Nam Định. Với tổng diện tích tự 

nhiên là 238,02 km2, chia thành 22 đơn vị hành chính, bao gồm 2 thị trấn và 20 xã. Dân số trung 

bình toàn huyện là 167.743 ngƣời. Mật độ dân cƣ trên địa bàn huyện đạt 705 ngƣời/ km2.  

Giao Thủy là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh; là vùng phát 

triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thƣơng mại, du lịch nghỉ dƣỡng và 

thủy sản; là đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đƣờng bộ ven biển, đƣờng cao tốc 

Ninh Bình -  Hải Phòng – Quảng Ninh kết nối với các vùng lân cận. Trong giai đoạn 2016 - 

2020, kinh tế huyện Giao Thủy tiếp tục tăng trƣởng và ổn định. Giá trị sản xuất của các ngành 

nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều tăng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hƣớng 

tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản.  

 

 

 
Hình: Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Giao Thủy 

Giao Thủy là huyện đồng bằng ven biển của Tỉnh Nam Định, nơi sông Hồng đổ ra biển qua 

cửa Ba Lạt. Địa hình tƣơng đối bằng phẳng,có xu hƣớng thấp dần từ Bắc xuống Nam, chia thành 2 
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dạng địa hình chính: Địa hình lục địa và địa hình bãi triều. Khí hậu: mang đầy đủ những đặc điểm 

khí hậu của khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Trên địa bàn 

huyện Giao Thủy đƣợc bao bọc bởi hai con sông chính là sông Hồng và sông Sò. Ngoài ra Giao 

Thủy còn có một lƣợng nƣớc ngầm phong phú, có thể khai thác phục vụ sinh hoạt.  

4.6.1.Quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển vùng huyện:  

 a). Quan điểm:  

1. Phát triển huyện Giao thủy thời kỳ 2021-2030 phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp, 

thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Quốc gia, của vùng Đồng bằng sông Hồng và 

Tỉnh Nam Định.  

2. Phát triển huyện Giao Thủy theo hƣớng Ổn định – Bền vững- Công bằng; đảm bảo 4 

mục tiêu: Kinh tế, xã hội, môi trƣờng bền vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn và 

công bằng xã hội.  

3. Phát triển huyện Giao Thủy trên quan điểm mở và hội nhập, có cơ chế, chính sách hợp 

lý, tạo điều kiện tốt cho hội nhập kinh tế cả nƣớc, thu hút các nguồn lực của các thành phần kinh 

tế, kể cả nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển vùng huyện. 

4. Phát triển huyện Giao Thủy cần khắc phục những khó khăn, hạn chế của lãnh thổ nghiên 

cứu và có giải pháp khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển: Hình thành những điểm đột 

phá về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại có cấu trúc và quy mô thuận lợi cho 

chiến lƣợc phát triển chung của huyện theo từng giai đoạn phát triển. 

  b). Mục tiêu: 

1. Phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và NTM trên cơ sở 

khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phƣơng nhất là tiềm năng kinh tế biển và du lịch 

sinh thái. Xác định các vùng động lực phát triển, vùng bảo tồn… Xây dựng huyện Giao Thủy trở 

thành cực động lực phía Đông Nam của Tỉnh gắn với KCN Hải Long (1100ha). 

 2. Phát huy hiệu quả mối quan hệ nội, ngoại vùng; Tăng cƣờng thu hút đầu tƣ, phát triển 

mạnh công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản 

phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị.  

 3. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó biến đổi 

khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

 c). Tầm nhìn đến năm 2050: Giao Thủy là vùng trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thƣơng 

mại, du lịch của Tỉnh. Duy trì tốc độ tăng trƣởng khá; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng 

hiện đại, công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lƣơng 

thực và ổn định xã hội. Công nghiệp phát triển bền vững, hình thành một số cụm ngành với sản 

phẩm chủ lực, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, mạng sản xuất. Hạ tầng đƣợc đầu tƣ phát triển 

đồng bộ và hiện đại. Phát huy tối đa tiềm năng kinh tế biển và du lịch sinh thái  

d). Các tiền đề và dự báo phát triển: Huyện Giao Thủy là một trong những trung tâm 

kinh tế, văn hóa, xã hội thuộc Tỉnh Nam Định. Là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế 

mạnh là phát triển dịch vụ thƣơng mại, du lịch và thủy sản. Là đầu mối giao thông quan trọng, 

nằm trên trục đƣờng bộ ven biển, đƣờng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng- Quảng Ninh kết nối với 

các vùng lân cận. Là Huyện ven biển nên có tiềm năng phát triển về kinh tế biển, đặc biệt là lĩnh 

vực thƣơng mại, dịch vụ, du lịch và thủy sản. Với chiều dài bờ biển khoảng 32 km, nơi có Vƣờn 
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quốc gia Xuân Thủy- hệ sinh thái đất ngập nƣớc mang tầm quan trọng quốc tế, Giao Thủy là địa 

phƣơng có nhiều tiềm năng về du lịch. Theo đó, du lịch đƣợc huyện xác định là một trong những 

ngành kinh tế trọng điểm, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1. Dự báo dân số: Đến năm 2025, dự báo dân số huyện Giao Thủy là 178.000 ngƣời, 

đến năm 2030 là 187.000 ngƣời, 

2. Dự báo đô thị hóa: Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn 2021-2025 là 20,17%, giai đoạn 2026-

2030 là 23,26%. 

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là 8.404 ha, đất nông nghiệp là 15.049 ha, còn lại 349 ha đất chƣa sử dụng. 

4.6.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a). Mô hình phát triển không gian: Cấu trúc phát triển không gian huyện Giao Thủy 

đƣợc lựa chọn là cấu trúc mạng tam giác kết hợp ô bàn cờ, làm nổi bật các lợi thế ở việc giáp 

với các trọng điểm lân cận. Hình thành rõ nét các hành lang kinh tế nhƣ hành lang kinh tế ven 

biển, hành lang QL21… Hình thành các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, 

du lịch và đặc thù khác; đặc biệt là hƣớng phát triển với các khu vực có lợi thế tiềm năng lớn. 

Hình thành đƣờng vành đai đô thị nhằm phát triển đô thị theo hƣớng xây dựng đô thị lớn; phân 

định giữa bảo tồn và phát triển. Ngoài khu vực trung tâm hiện hữu, huyện sẽ phát triển thêm 

các khu vực trung tâm mới nhằm thúc đẩy phát triển các khu vực trong toàn huyện theo vị thế 

và tiềm năng, cụ thể nhƣ sau: 

 

Ghi chú: 

- Cực trung tâm: huyện lỵ 
huyện Giao Thủy. 

- Cực đối trọng: đô thị Đại 
Đồng, TT Ngô Đồng 

 

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Giao Thủy 

1. Cực trung tâm huyện: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm đô thị hiện hữu của huyện 

là thị trấn Quất lâm - trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện; là 

trung tâm vùng Đông Nam của Tỉnh, là đầu mối giao thông sông biển, cửa ngõ giao lƣu buôn 

bán với các Tỉnh và các nƣớc trong khu vực. Nằm trên 2 đƣờng hành lang kinh tế  của Tỉnh đó là 

hành lang kinh tế ven biển và hành lang QL21 tạo vị thế quan trọng, có ảnh hƣởng và đóng góp 

lớn cho phát triển KT-XH của huyện. Kết hợp với Thị trấn Ngô Đồng và đô thị Đại Đồng tạo 
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thành tam giác phát triển du lịch nghỉ mát, tắm biển, nghỉ dƣỡng – du lịch sinh thái và du lịch 

làng nghề gắn với biển và rừng quốc gia Xuân Thủy. 

2. Cực đối trọng: Khu vực đô thị Đại Đồng, TT Ngô Đồng. Các cực  này có vai trò 

nhằm giảm sức ép lên cực trung tâm, nhƣng vẫn đạt các mục tiêu bản thân là tăng trƣởng, 

mang lại hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ. 

 3. Hành lang kinh tế ven biển Nghĩa Hƣng – Hải Hậu – Giao Thủy: Đây là hành lang 

phát triển động lực chủ đạo đến năm 2030 và 2050, có vị trí quan trọng, ảnh hƣởng và đóng 

góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng nhƣ của Huyện. Hành lang này đi qua 

địa bàn các xã Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Xuân, Hải Triều, Hải 

Hóa và Thị trấn Thịnh Long.  

 4. Hành lang QL 21: Đây là hành lang phát triển động lực thứ cấp đến năm 2030 và 

chủ đạo đến 2050. Có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du 

lịch sinh thái biển. Hành lang này đi qua địa bàn các xã Hải Vân, Hải Hƣng, Hải Hà, Hải Nam, 

Thị trấn Yên Định, Hải Quang, Hải Phƣơng, Hải Tân, Hải Tây, Hải Lý, Hải Chính, Hải Xuân, 

Hải Triều, Hải Hòa, Hải Châu.  

  b). Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn: 

1. Đô thị: Giai đoạn 2021-2025: dự kiến có 3 đô thị, trong đó 2 đô thị loại V (Ngô Đồng, 

Đại Đồng); 1 đô thị loại IV (Quất Lâm). Giai đoạn 2026-2030: có 3 đô thị, trong đó 2 đô thị loại 

IV (Ngô Đồng, Quất Lâm); 1 đô thị loại V (Đại Đồng). Đến năm 2050 nâng cấp đô thị (Đại 

Đồng và Ngô Đồng) lên thành đô thị loại III trực thuộc Tỉnh. 

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Tiếp tục xây dựng có chiều sâu các điểm dân cƣ nông 

thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân. Tập trung các nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở bảo tồn các văn hóa truyền thống; kế thừa và phát huy các 

giá trị cũ. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM 

kiểu mẫu. Kiến trúc nhà ở và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện sống của dân cƣ 

theo đặc trƣng từng vùng, không phá vỡ cảnh quan sinh thái nông thôn. 

c). Tổ chức các khu, cụm, điểm công nghiệp: Huyện tiếp tục phát triển mới KCN Hải 

Long quy mô (400ha), phát triển mở rộng quy mô (700ha) đến năm 2050; Tiếp tục đầu tƣ, phát 

triển CCN Thịnh Lâm với quy mô (50ha); Giai đoạn đến năm 2025 thành lập CCN Giao Tiến 

quy mô (20ha); đến năm 2030 Quy hoạch các CCN Nhân Châu (30ha), CCN Giao Hƣơng 

(50ha), CCN Giao Yến 1 (75ha), CCN Yên Châu (75ha), CCN Giao Thiện (50ha), CCN Giao 

Xuân (50ha), CCN Giao Hải (40ha), CCN Giao Lạc (40ha).  

d). Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp:  

1. Phát triển vùng chuyên trồng lúa nƣớc tập trung Dự kiến đến năm 2030, toàn huyện có 

khoảng 4.300 - 4.400 ha đất chuyên trồng lúa nƣớc tập trung ở các xã Hồng Thuận, Giao 

Hƣơng, Giao Thanh, Bình Hòa, Giao Tiến, Giao Hà, Giao Nhân, Giao Lạc, Giao Thịnh, Giao 

Xuân (khoảng 3.500 ha) và một phần ở các xã còn lại.  

2. Phấn đấu phát triển diện tích nuôi trồng thuỷ sản với khoảng 4.800 - 5.000 ha đất 

chuyên nuôi trồng thủy sản, tập trung nhiều ở Cồn Lu, Cồn Ngạn (khoảng 3.100 - 3.200 ha) và 

các xã Bạch Long, Giao Long, Giao Thiện, Giao An, Giao Thịnh, Giao Tiến, Giao Lạc.  

3. Duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt diện tích các khu vực rừng phòng hộ xung yếu, khoanh 
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nuôi, trồng mới mở rộng diện tích rừng phòng hộ nhằm phòng chống thiên tai và hạn chế tác 

động xấu của biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng. 

 e). Tổ chức các khu cụm điểm thương mại, dịch vụ, du lịch: Nâng cấp chợ trung tâm thị 

trấn Ngô Đồng lên hạng II. Các kết cấu hạ tầng bán lẻ: siêu thị hạng III; các cửa hàng bách hoá, 

cửa hàng tiện lợi. Tiếp tục đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chợ Quất Lâm đáp ứng tiêu 

chuẩn và khai thác có hiệu quả chợ đầu mối thuỷ sản, nông sản thực phẩm. Quy hoạch các kết 

cấu hạ tầng bán lẻ phù hợp với quy mô thị trấn du lịch nhƣ: siêu thị hạng III; các cửa hàng bách 

hoá, cửa hàng tiện lợi. 

Phát triển du lịch theo hƣớng chuyên nghiệp, gắn với bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền 

vững. Phát triển du lịch Giao Thuỷ theo hƣớng gắn du lịch biển với du lịch sinh thái, đồng thời 

liên kết hình thành tuyến du lịch của Tỉnh từ thành phố Nam Định đến TT Quất Lâm 
 

 
Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Giao Thủy 

  f. Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội: 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: Tiếp tục nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện cả về quy mô và 

trang thiết bị. Nâng cấp các phòng khám đa khoa khu vực đáp ứng cơ bản nhu cầu của ngƣời 

dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Củng cố mạng lƣới y tế của 20 xã và y tế thôn cả 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ. Triển khai xây dựng mới 1 bệnh viện đa khoa tƣ nhân 

tại Quất Lâm. 

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất 

cho các đơn vị trƣờng học đang nằm trong lộ trình xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia đến năm 

2025, 2030 và các trƣờng duy trì đã đạt chuẩn quốc gia. Ổn định quy mô 04 trƣờng THPT, các 

trƣờng THPT có đủ phòng học bộ môn và chức năng đạt tiêu chuẩn 100% trƣờng THPT công 

lập đạt chuẩn Quốc gia.  

3. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành Văn hóa – TDTT: Phấn đấu 100% trung tâm văn 

hóa – thể thao xã, thị trấn, khu dân cƣ đầy đủ trang thiết bị. Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa 

và thể thao trên cơ sở kết hợp giữa công trình hiện có và công trình xây dựng mới để phù hợp với 
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đặc điểm văn hóa tại từng địa phƣơng, khai thác và bảo vệ các công trình di tích văn hóa hiện 

hữu. Tại các khu vực đô thị phát triển mới xây dựng hệ thống công trình văn hóa hiện đại, đa 

chức năng kết hợp với các khu chức năng TDTT.. Đặc biệt quan tâm phát triển ở khu vực ngoại 

thị vốn có quỹ đất xây dựng lớn nhƣng còn thiếu nhiều công trình phục vụ. Huy động các nguồn 

lực để đăng cai tổ chức các giải bóng đá, cầu lông, tennis, bóng chuyền... nhằm nâng cao trình độ 

vận động viên, thu hút sự quan tâm của xã hội từ đó thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT cũng 

nhƣ thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ vào các công trình TDTT. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành An sinh xã hội: Tiếp tục đầu tƣ các công trình an 

sinh xã hội trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu của ngƣời dân.. 

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ Công tác quốc phòng, an ninh: Tập trung đầu tƣ 

phát triển kinh tế-xã hội gắn với việc xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng một số 

công trình quốc phòng trọng điểm vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vừa phục vụ 

tốt công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh. 

4.6.3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng Kỹ thuật: 

a). Hệ thống giao thông:  

1. Giao thông đối ngoại: Phát triển hệ thống giao thông đối ngoại trên cơ sở nâng cấp các 

tuyến đƣờng Cao tốc, Quốc lộ, Tỉnh lộ cũ, các tuyến giao thông vành đai, liên huyện theo quy 

hoạch Tỉnh; gồm các tuyến: quốc lộ 37B ,Tỉnh lộ 488, tinh lộ 489 ,Tỉnh lộ 489B : Đƣờng bộ ven 

biển theo hƣớng Tây – Đông qua các xã Giao Yến, Giao Châu, Giao Long, Giao Hải, Giao 

Xuân, Giao Lạc, Giao An, Giao Thiện sang Thái Bình; xây dựng đƣờng vành đai xanh kết hợp 

đƣờng tránh đô thị. 

2. Giao thông đối nội: Nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội 

bộ trong huyện đạt tiêu chuẩn  đƣờng  cấp V đến cấp IV đồng bằng. Đồng thời mở mới một số 

tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội.  

            3. Đƣờng thủy: Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Lạn quy mô 1.000 

chiếc/200 CV kết hợp với bến cá Hà Lạn. Nâng cấp bến Giao Thiện, Ngô Đồng, Hồng Thuận 

thành các bến bốc xếp hàng hoá với quy mô công suất 100-200 nghìn tấn/năm. Xây mới bến phà 

Giao Thiện. Xây dựng cảng du lịch tại huyện Giao Thuỷ trên sông Hồng, bến tàu đón, chở 

khách; nâng cấp phƣơng tiện vận tải thuỷ hiện đại tại thị trấn Quất Lâm và thị trấn Ngô Đồng 

đƣa đón khách đi tham quan, du lịch Vƣờn Quốc gia Xuân Thuỷ 

4. Bến xe: Đầu tƣ nâng cấp bến xe của huyện theo quy chuẩn bến loại 4 với diện tích 

2.500m2. Đối với mỗi thị trấn quy hoạch 01 bãi đỗ xe tĩnh (diện tích > 2.000m2).  

Bảng 4.83: Bảng tổng hợp quy hoạch các tuyến đường huyện Giao Thủy. 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

Đến 2030 Đến 2050 

1 Bình Xuân Xã Bình Hòa Xã Giao Xuân 6.0 > Câp III > Câp III 
2 Tiến Hải Xã Giao Tiến  Xã Giao Hải 8.0 > Câp III > Câp III 
3 Thiện Lâm Xã Giao Thiện TT.Quất Lâm 20.0 > Câp III > Câp III 
4 Tiến-Thịnh  Xã Giao Tiến Xã Giao Thịnh 10.9 > Câp III > Câp III 
5 Tiến Long Xã Giao Tiến Xã Giao Long 8.0 > Câp III > Câp III 

6 Thanh Hƣơng 
Giao Tỉnh lộ 489.Xã Giao 

Thanh 
Đê Xã Giang Hƣơng 4.3 

> Câp III > Câp III 
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7 Lạc -Lâm Đê Xã Giao Lạc TT.Quất Lâm 20.8 > Câp III > Câp III 

b). Hệ thống Cấp nước sạch & mạng đến trạm phân phối cấp huyện: Nguồn nƣớc cấp 

cho huyện đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc sông Ninh Cơ. Nhu cầu dùng nƣớc giai đoạn từ năm 

2021-2030 khoảng 45.400 m3/ngđ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 

109.600 m3/ng.đ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%. Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nƣớc hiện hữu, đồng 

thời xây dựng mới hệ thống cấp tại các khu vực chƣa có nƣớc sạch (mỗi xã 1 hệ thống bao gồm 

nhà máy cấp nƣớc và mạng lƣới đƣờng ống). Mạng lƣới cấp nƣớc trong huyện đƣợc kết nối với 

nhau để hỗ trợ cấp nƣớc cho nhau khi hệ thống gặp sự cố. 

 c). Hệ thống Cấp Điện: Nguồn điện cấp cho huyện Giao Thủy đƣợc lấytừ  trạm biến 

áp110kV Giao Thủy công suất (2x25) MV. Nhu cầu dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 2030 

khoảng 209.7 MW; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 354 MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV hiện 

hữu sẽ tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng bƣớc 

đƣợc hạ ngầm tại các khu vực đô thị, xây dựng lƣới điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  nhu 

cầu phát triển chung của huyện lƣới điện này có thể đi nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng khu 

vực. Các trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc sử dụng, rà soát những trạm không đạt yêu cầu phải 

cải tạo, nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo an toàn, phù hợp với công suất và cảnh quan của khu 

vực, các trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại các khu công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ tải.

  d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc theo 

phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa hình tự nhiên trong 

khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi. Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý phân tán 

tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí ở vị trí trũng thấp phù 

hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, 

công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học kỵ khí (UASB), 

bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. Chất thải rắn trong 

huyện đƣợc thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của huyện. 

 e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Kiên cố hoá hệ 

thống kênh cấp I, cấp II, kênh nội đồng trên địa bàn huyện Giao Thủy đáp ứng yêu cầu tƣới tiêu. 

Phát triển tổng thể, đồng bộ hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chủ động 

cấp nƣớc, tiêu thoát nƣớc phục vụ cho nông nghiệp; chủ động nguồn nƣớc đảm bảo thời vụ và 

quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cung cấp nƣớc ngọt, nƣớc mặn ổn định và bền 

vững cho nuôi trồng thuỷ sản. Phát triển thuỷ lợi nhằm chủ động phòng, chống lũ, chống ngập, 

ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo an toàn cho nhân dân, thích ứng với điều kiện biến đổi 

khí hậu – nƣớc biển dâng, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 

f. Hệ thống thông tin liên lạc: Phổ cập dịch vụ viễn thông cố định (Internet, truyền hình 

cáp) tới các hộ gia đình. Thu hẹp khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị. 

Phát triển thông tin di động theo hƣớng nâng cao chất lƣợng phủ sóng, đáp ứng nhu cầu phát 

triển phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế -xã hội, công tác an ninh – quốc phòng và trật 

tự xã hội, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. 

g). Định hướng phát triển bưu chính - viễn thông: huyện Giao Thủy tuân thủ theo “Quy 

hoạch phát triển bƣu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” và “Quy hoạch hạ tầng viễn 

thông thụ động” Tỉnh Nam Định. Một số công trình xây dựng các trạm BTS, trạm phát sóng và 

bƣu điện tại các xã trên địa bàn huyện. 
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4.6.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong vùng huyện: 

Bảng 4.84: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy  đến năm 2030 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích Tỷ lệ % 

  Tổng 23.802 100 

I Loại đất   

1 Đất nông nghiệp 15.049 63,23 

1,1 Đất trồng lúa 6.209 26,09 

1,2 Đất trồng cây lâu năm 1.194 5,02 

1,3 Đất rừng phòng hộ 727 3,05 

1,4 Đất rừng đặc dụng 1.081 4,54 

1,5 Đất rừng sản xuất - - 

2 Đất phi nông nghiệp 8.404 35,31 

2,1 Đất quốc phòng 29 0,12 

2,2 Đất an ninh 9 0,04 

2,3 Đất khu công nghiệp 569 2,39 

2,4 Đất cụm công nghiệp 219 0,92 

2,5 Đất thƣơng mại, dịch vụ 478 2,01 

2,6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 288 1,21 

2,7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản - - 

2,8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh 3.993 16,78 

2,9 Đất danh lam thắng cảnh   

2,10 Đất ở tại nông thôn 1.300 5,46 

2,11 Đất ở tại đô thị 219 0,92 

2,12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 30 0,13 

2,13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1 0,00 

2,14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao - - 

3 Đất chƣa sử dụng 349 1,47 

4.7.  Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trƣờng 

Xuân Trƣờng là huyện nằm ở phía Đông Nam Tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên là 

116,09km2, dân số năm 2020 là 149.726 ngƣời, mật độ dân số bình quân đạt 1.290 ngƣời/km2. 

Huyện có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Xuân Trƣờng và 19 xã. Cơ 

cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, 

dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp – thủy sản. 

Huyện có vị trí địa lý khá thuận lợi, có hệ thống giao thông đƣờng bộ (QL21, ĐT.489), 

đƣờng thủy (sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Sò) phát triển, rất thuận tiện trong việc kết nối với 

thành phố Nam Định và các huyện trong Tỉnh. Nằm  trong miền ảnh hƣởng của các tuyến hành 

lang kinh tế động lực chủ đạo của Tỉnh, bao gồm: HL cao tốc Ninh Bình – Thái Bình và hành 

lang QL21 – TP Nam Định – Xuân Trƣờng – Quất Lâm nên Xuân Trƣờng khá thuận lợi trong 

việc phát triển kinh tế - xã hội với các ngành nghề chủ chốt nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, 

thƣơng mại, dịch vụ, du lịch và nuôi trồng thủy sản. 

Khu vực quy hoạch có địa hình khá bằng phẳng, thấp dần về giữa huyện. Đất đai đƣợc 

chia thành 02 vùng là vùng trong đê và vùng ngoài đê. Xuân Trƣờng nằm trong vùng khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mƣa nhiều. Điều kiện tự nhiên với tài nguyên thiên nhiên phong 

phú và thổ nhƣỡng, khí hậu của Xuân Trƣờng rất thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông 

nghiệp, đặc biệt là lúa và những cây công nghiệp ngắn ngày; nuôi trồng thủy sản; và xây dựng cơ 

sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

4.7.1. Quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển vùng huyện:  
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  a). Quan điểm:  

1. Phát triển huyện Xuân Trƣờng thời kỳ 2021-2030 phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp, 

thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hƣớng của Quốc gia, của vùng Đồng bằng sông Hồng và 

Tỉnh Nam Định.. 

2. Phát triển huyện Xuân Trƣờng có không gian rộng mở kết nối với vùng kinh tế biển 

Tỉnh Nam Định và Tỉnh Thái Bình, thƣơng mại dịch vụ quy hoạch phát triển theo quốc lộ 21 (từ 

chân cầu Lạc Quần đến ngã tƣ Hải Hậu), Tỉnh lộ 489 (từ thị trấn Xuân Trƣờng đến phà Sa Cao) 

và Tỉnh lộ 489C. Quy hoạch xây dựng và phát triển trục đô thi: thị trấn Xuân Trƣờng – Xuân 

Ninh – Xuân Hồng. 

 

 

 

Hình: Bản đồ hiện trạng tổng hợp huyện Xuân Trường   

3. Xác định kinh tế huyện chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp, ổn định và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp trọng tâm sản xuất các 

sản phẩm phục vụ cơ khí hoá sản xuất nông nghiệp, thiết bị xây dựng, phƣơng tiện vận tải, xử lý 

chất thải và sửa chữa, đóng mới tàu cỡ trung bình, .... Phát triển nông nghiệp hàng hoá gắn với 

chế biến và nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông sản, thực phẩm. 

4. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, Tăng cƣờng và củng cố đoàn 

kết lƣơng – giáo, tôn trọng tự do tín ngƣỡng. Chú trọng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng tại các 

cụm công nghiệp, các làng nghề, đô thị và vùng nông thôn. 

5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, củng cố 

thế trận khu vực phòng thủ huyện, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định an ninh nông thôn, 

vùng đồng bào có đạo.  

  b). Mục tiêu: 

1. Phát huy lợi thế về nền tảng sản xuất công nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Xuân Trƣờng theo hƣớng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là chủ lực, nhất là ngành 

cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải, cơ khí đóng tàu. Khai thác tiềm năng đất 
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đai và kinh nghiệm trong thâm canh để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng 

hoá gắn với chế biến. Chú trọng công tác bảo vệ môi trƣờng, nâng cao chất lƣợng giáo dục.  

2. Xác định khung hạ tầng kỹ thuật chung của Huyện, khớp nối các quy hoạch chuyên 

ngành tạo lập các cơ sở phát triển hệ thống đô thị, cụm công nghiệp và các khu chức năng khác 

trong vùng. Nâng cao vai trò, vị thế yếu tố văn hoá truyền thống và các yếu tố sinh thái nhằm 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050: Duy trì tốc độ tăng trƣởng khá, bình quân đạt trên 10%/năm; 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng hiện đại, nông nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng trong cơ 

cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lƣng thực và ổn định xã hội. Công nghiệp phát triển bền vững, hình 

thành một số cụm ngành với sản phẩm chủ lực, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, mạng sản 

xuất.  Môi trƣờng đƣợc bảo vệ; Hạ tầng đƣợc đầu tƣ phát triển đồng bộ và hiện đại. 

d). Các tiền đề và dự báo phát triển: Xuân Trƣờng nằm trong vùng ảnh hƣởng của tam 

giác tăng trƣởng Bắc Bộ, giáp với huyện Giao Thủy, Hải Hậu có kinh tế biển phát triển; Là một 

trong những huyện có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đƣợc tập trung nâng cấp có trọng điểm, 

nhất là hệ thống giao thông đƣờng bộ, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, giáo dục... đƣợc 

đầu tƣ, nâng cấp hiện đại, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các 

cụm công nghiệp lâu đời trên địa bàn huyện đã và đang đƣợc phát huy đạt hiệu quả cao, lực lao 

động đa phần có tay nghề, đã qua đào tạo góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển các 

ngành công nghiệp chủ lực nhƣ: dệt may, cơ khí sửa chữa, sản xuất vật liệu... Ngoài ra, huyện 

cũng là một địa phƣơng có nhiều tiềm năng trong việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm 

linh, tín ngƣỡng. 

1. Dự báo dân số: Đến năm 2025, dự báo dân số huyện Xuân Trƣờng là 159.000 ngƣời, 

đến năm 2030 là 168.000 ngƣời, tỷ lệ tăng dân số chung giai đoạn 2021 - 2025 là 1,17%, giai 

đoạn 2026 - 2030 là 1,11%. 

2. Dự báo đô thị hóa: Quy mô dân số đô thị giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 35.900 ngƣời, 

giai đoạn 2026-2030 là 43.500 ngƣời; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 15,28%, tỷ lệ đô thị hóa năm 

2030 đạt 31,85%. 

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là 4.989 ha, đất nông nghiệp là 6.621 ha. 

4.7.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a). Mô hình phát triển không gian: Cấu trúc phát triển không gian huyện Xuân Trƣờng là 

cấu trúc mạng tam giác kết hợp ô bàn cờ, đƣợc kết nối bằng các trục giao thông chính và hệ 

thống các không gian xanh của huyện; trong đó, ngoài khu vực trung tâm hiện hữu, huyện sẽ 

phát triển thêm các khu vực trung tâm mới nhằm thúc đẩy phát triển các khu vực trong toàn 

huyện theo vị thế và tiềm năng. 

1. Cực phát triển trung tâm: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm đô thị hiện hữu của 

huyện Xuân Trƣờng – thị trấn Xuân Trƣờng; phát triển lan toả ra xung quanh thông qua các trục 

đƣờng chính (trục ĐT. 489C và các trục đƣờng huyện). Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh 

tế - xã hội, thƣơng mại, dịch vụ, văn hóa giáo dục và các khu dân cƣ đô thị tập trung của huyện.  

2. Cực phát triển đối trọng: Lấy đô thị Xuân Ninh, Xuân Hồng làm hạt nhân phát triển, 

lan toả ra xung quanh thông qua các trục đƣờng chính. Cực đối trọng này sẽ là nhân tố thúc đẩy 
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phát triển vùng phía Tây Bắc và Tây Nam của huyện với vai trò là đầu mối giao thƣơng thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần hỗ trợ phát triển cho khu vực trung tâm huyện.  

3. Cực phát triển vệ tinh: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm các xã Xuân Tân, Xuân 

Thành, Thọ Nghiệp và Xuân Hòa. Đây đƣợc xác định là cực liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế - 

dịch vụ - du lịch của huyện.  

4. Các điểm tăng trƣởng: Các điểm đƣợc xác định trong cấu trúc tổng thể không gian 

kinh tế - xã hội huyện Xuân Trƣờng là một tổ chức không gian, một khu dân cƣ, một điểm 

chuyên ngành... có vai trò liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế - dịch vụ - du lịch của huyện. 

5. Hành lang QL21: Đây là hành lang động lực thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến 2050 của 

Tỉnh, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đi qua các xã: Xuân Hòa, Xuân Kiên. 

 

Ghi chú: 

- Cực trung tâm: TTXuân Trƣờng 

- Cực đối trọng: ĐT Xuân Ninh, 

Xuân Hồng 

- Cực vệ tinh: Trung tâm xã Xuân 

Tân, Xuân Thành, Thọ Nghiệp và 

Xuân Hòa.  

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Xuân Trường 

6. Hành lang cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh: Đây là hành lang có vị trí và 

đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đƣợc xác định lả hành lang phát triển 

động lực thứ cấp đến 2030 và chủ đạo đến 2050 với tính chất phát triển về nông nghiệp, công 

nghiệp , du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng. Hành lang này đi qua địa bàn các xã: Xuân 

Tân, Xuân Đài, Xuân Phong, Xuân Ngọc. 

  b). Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn: 

1. Hệ thống Đô thị: Giai đoạn 2021-2025: ngoài thị trấn Xuân Trƣờng là đô thị loại V, 

đầu tƣ xây dựng và phát triển đô thị Xuân Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Giai đoạn 2026-

2030: đầu tƣ xây dựng, phát triển đô thị Xuân Trƣờng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, xây dựng 

Xuân Hồng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Tiếp tục xây dựng có chiều sâu các điểm dân cƣ nông 

thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dân. Tập trung các nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trên cơ sở bảo tồn các làng 
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truyền thống; kế thừa và phát huy các giá trị cũ. Phấn đấu đến năm 2025 100% các xã trên địa 

bàn đạt chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2030, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Kiến trúc nhà ở và cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điều kiện sống của dân cƣ theo đặc 

trƣng từng vùng, không phá vỡ cảnh quan sinh thái nông thôn. Khu vực nông thôn đóng một vai 

trò quan trọng trong mối liên kết tƣơng hỗ trong hoạt động sản xuất giữa nông thôn với đô thị; 

thúc đẩy du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng của huyện Xuân Trƣờng nói riêng cũng 

nhƣ Tỉnh Nam Định nói chung. 

c). Tổ chức các khu, cụm, điểm công nghiệp: Đầu tƣ xây dựng các KCN theo quy hoạch 

đƣợc duyệt, bao gồm: KCN Thƣợng Thành (150ha), KCN Xuân Hồng (190ha). Trong đó, tập 

trung phát triển một số ngành nghề chính nhƣ: May, sản xuất cơ khí, chế biến gỗ, điện, điện tử... 

Đến năm 2050 tiếp tục đầu tƣ xây dựng, mở rộng quy mô CCN Xuân Tiến (75ha), CCN huyện lỵ 

Xuân Trƣờng (30ha), CCN Xuân Bắc (10ha) và CCN cơ khí đóng tàu TT Xuân Trƣờng (24,9ha); 

để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phƣơng, giai đoạn đến năm 2025, xây dựng CCN Nam Điền 

(21ha).  

  d). Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp:                                                  

1. Trồng trọt: (1) Quy hoạch 23 vùng cánh đồng lớn chuyên trồng lúa chất lƣợng cao diện 

tích 1.446 ha; quy hoạch các vùng sản xuất lúa đặc sản diện tích khoảng 410ha tại các xã Xuân 

Bắc (130ha), Xuân Đài (100ha), Xuân Thƣợng (100ha), Xuân Ngọc (50ha), Xuân Trung (30ha); 

quy hoạch 2 vùng sản xuất giống lúa ở các xã: Xuân Ninh (50 ha), Xuân Kiên (35 ha). Đến năm 

2030, diện tích gieo trồng rau toàn huyện là 1.800 ha, sản lƣợng đạt 36.000 tấn, trong đó quy 

hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại các xã Hành Thiện, Hạnh Châu với quy mô 210 ha; 

Quy hoạch các vùng sản xuất cây vụ Đông hàng hóa trên đất 2 lúa với quy mô 500 ha. Quy 

hoạch vùng sản xuất cây công nghệ cao tại các xã: Xuân Hồng, Xuân Châu, Xuân Vinh. Tiếp 

tục phát triển khuyến khích Công ty TNHH VinECo Vingroup mở rộng đầu tƣ sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 140 ha tại xã Xuân Hồng. Quy hoạch vùng trồng 

cây dƣợc liệu tập trung tại xã: Xuân Vinh. Ngoài ra sẽ chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa 

kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác với quy mô nhỏ (theo nhu cầu của từng xã). 

2. Chăn nuôi:  Quy hoạch vùng trang trại tập trung với tổng diện tích 24 ha, trong đó tập 

trung chủ yếu ở các vùng lớn tại các xã: Thọ Nghiệp, Xuân Ninh, Xuân Hồng, TT Xuân trƣờng, 

và xây dựng 05 cơ sở tại các xã Xuân Tiến, Xuân Đài, Xuân Hồng, Thọ Nghiệp và TT.Xuân 

Trƣờng. 

3. Thuỷ sản: Toàn huyện quy hoạch 270 ha chuyên nuôi trồng thủy sản. Trong đó có 08 

vùng nuôi trồng thủy sản tập trung (diện tích mỗi vùng trên 10ha) thuộc các xã: Xuân Ngọc (1 

vùng - 10ha), Xuân Tân (1 vùng – 30 ha), Xuân Thủy (1 vùng – 25ha), Xuân Thành (2 vùng – 

31ha), Xuân Vinh (1 vùng – 80ha), Xuân Hòa (02 vùng – 30 ha). 

e). Tổ chức các khu cụm điểm thương mại, dịch vụ, du lịch: Quy hoạch xây dựng trung 

tâm thƣơng mại (hạng II) và khu dịch vụ tổng hợp với diện tích khoảng 2ha tại vị trí giáp bến xe 

Xuân Trƣờng (đƣờng 489C mới). Quy hoạch xây dựng, phát triển hệ thống thƣơng mại, dịch vụ 

tại khu vực chợ Láng xã Xuân Đài và ngã tƣ đƣờng 50 thuộc xã Xuân Thành, Xuân Phong, 

Xuân Thủy. Hình thành khu dịch vụ thƣơng mại hỗn hợp chân cầu Lạc Quần quy mô trên 50ha. 

Mạng lƣới chợ: Đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 16 chợ (7 chợ đã điều chỉnh ra ngoài quy 

hoạch) trong đó có 2 chợ loại II, 14 chợ loại III, đầu tƣ cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của các 
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chợ để phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM. 

Đến năm 2030, căn cứ nhu cầu thực tế, đầu tƣ nâng cấp 2 chợ loại III: Cát Xuyên – xã Xuân 

Thành, chợ Trung – xã Xuân Trung lên loại II.  

Xây dựng tuyến du lịch nội vùng: Đền Trần (Tp.Nam Định) – Chùa Cổ Lễ (Trực Ninh) – 

Khu lƣu niệm cố Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh – Chùa Keo – Thánh đƣờng Phú Nhai; Xây dựng 

tuyến du lịch tham quan làng nghề: Vị khê (Nam Trực) – Thêu tranh Phú Nhai – Tơ tằm Hồng 

Thiện – Cơ khí đóng tàu Xuân Tiến. 

 

 

Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Xuân Trường 

  f. Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội: 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: : Trung tâm Y tế huyện phát triển thành Bệnh viện hạng II và 

có khả năng triển khai thực hiện đƣợc các kỹ thuật của tuyến cao hơn. Đến năm 2030, 100% cơ 

sở KCB trong huyện có hệ thống xử lý chất thải y tế và kiểm soát đƣợc chất lƣợng các dịch vụ y 

tế theo quy định của Bộ y tế; hình thành 01 BVĐK tƣ nhân quy mô trên 100 giƣờng bệnh, 05 

phòng khám đa khoa tƣ nhân, 15 phòng khám chuyên khoa. 

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Tăng cƣờng nguồn lực để nâng cấp, mở 

rộng và xây dựng mới các trƣờng theo quy hoạch, kiên cố hóa trƣờng học, phòng học. Tiếp tục 

củng cố và phát triển hệ thống các trƣờng ngoài công lập ở tất cả các ngành học, bậc học. Huy 

động sự đóng góp của nhân dân từ nhiều nguồn để chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục và 

nâng cao dân trí. Nâng cấp, mở rộng các trƣờng THCS tại các xã, quy hoạch, xây dựng các điểm 

trƣờng đảm bảo cơ sở vật chất tốt cho công giảng dậy và học tập của trƣờng. 
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3. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành Văn hóa- TDTT: Đẩy mạnh xã hội hóa, huy 

động mọi nguồn lực đầu tƣ xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao, nhất là sân chơi thể thao ở 

các thôn, xóm, tổ dân phố đi đôi với tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc về văn hóa, thông 

tin, thể thao. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, thị trấn có Nhà văn hoá hoặc hội trƣờng đa 

năng; 100% xóm, tổ dân phố có Nhà văn hoá đạt chuẩn gắn với điểm hoạt động văn hoá - thể 

thao, vui chơi giải trí của Nhân dân. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình ngành An sinh xã hội: Triển khai hiệu quả Chƣơng trình 

Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững theo hƣớng toàn diện, bao trùm. 

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách đối với ngƣời có công và thân nhân.  

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ công tác An ninh- quốc phòng: Tập trung đầu 

tƣ phát triển kinh tế-xã hội gắn với việc xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng một 

số công trình quốc phòng trọng điểm vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vừa phục vụ 

tốt công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh.  

4.7.3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng Kỹ thuật: 

  a). Hệ thống giao thông:  

1. Giao thông đối ngoại: (1) Quốc lộ 21:  Hiện tại quy mô đƣờng đạt tiêu chuẩn đƣờng 

cấp IV đồng bằng, quy hoạch mở rộng đạt đƣờng cấp III đồng bằng, B nền = 12m, B mặt = 

11m;  (2) Tỉnh lộ 489: Hiện tại đoạn từ dốc Xuân Bảng đến cống Đầm Sen có quy mô B nền 

32m đã phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn Xuân Trƣờng; đoạn từ cống Đầm Sen đến cầu 

Nam Điền B là đƣờng cấp IV đồng bằng, quy hoạch mở rộng đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng  

với B nền = 12m, B mặt = 11m; đoạn còn lại từ phà Sa Cao đến dốc Xuân Bảng quy hoạch mở 

rộng với quy mô đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp III đồng bằng; (3) tỉnh lộ 489C đã đƣợc đầu tƣ  đảm 

bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp. 

2. Giao thông đối nội: Cải tạo, nâng cấp và đầu tƣ xây dựng các tuyến đƣờng đối 

nội theo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, gồm: (1) Đƣờng Xuân Thủy – Nam Điền; (2) 

Đƣờng 50; (3) Đƣờng Xuân Bảng – Ngã tƣ Hải Hậu; (4) Đƣờng Trung Linh – Phú Nhai; (5) 

Đƣờng từ Cống Đầm Sen đi cụm CN Xuân Tiến; (6) Huyện lộ mới 1 (Đƣờng Bắc Phong Đài); 

(7) Huyện lộ mới 2 (Quy hoạch mới tuyến đƣờng từ đê sông Sò (xã Xuân Vinh) đến Ngã 3 

TL490C mới (xã Xuân Tiến) đi xuống phía Nam qua xã Xuân Hòa sang Hải Hậu); (8) Huyện lộ 

mới 3 (nâng cấp tuyến đƣờng Đài Phú thành huyện lộ); (9) Huyện lộ mới 4 (Quy hoạch kéo dài 

tuyến đƣờng trục xã Thọ Nghiệp). Ngoài ra còn nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông trục xã, 

thôn xóm, nội đồng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp. 

 3. Giao thông đƣờng thủy: Các tuyến sông trung ƣơng nhƣ Sông Hồng, Sông Ninh Cơ 

quy hoạch phù hợp với quy hoạch đƣờng thủy nội địa Việt Nam; cải tạo, nâng cấp các bến cảng, 

bến bốc xếp hàng hóa, bến phà trên địa bàn huyện; đầu tƣ nâng cấp các bến khách ngang sông 

hiện có: cứng hóa mặt bến, đƣờng lên xuống, lắp đặt đủ biển báo, xây dựng nhà chờ, bảng niêm 

yết giá vé… 

4. Bến xe: Quy hoạch mở rộng bến xe khách trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn bến xe loại 

II với diện tích >10.000 m2  

Bảng 4.85: Tổng hợp quy hoạch các tuyến đường huyện Xuân Trường 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

2030 2050 
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1 Xuân Thủy – Nam Điền Xã Xuân Trung Xã Xuân Bắc 8.5 > Cấp III > Cấp III 

2 HL.50 Xã Xuân Hồng Xã Xuân Thành 12.5 > Cấp III > Cấp III 

3 Trung Linh – Phú Nhai Xã Xuân Ngọc Xã Xuân Phƣơng 4.5 > Cấp III > Cấp III 

4 Xuân Bảng – Hải Hậu TT Xuân Trƣờng Xã Xuân Lâm 9.0 > Cấp III > Cấp III 

5 Đầm Sen – Xuân Tiến Xã Xuân Vinh Xã Xuân Tiến 4.5 > Cấp III > Cấp III 

6 Bắc Phong Đài Xã Xuân Hồng  Xã Xuân Bắc 4.5 > Cấp III > Cấp III 

7 Sông Sò – TL.489C Sông Sò Ngã ba TL.489C 4.0 > Cấp III > Cấp III 

8 Đài Phú Xã Xuân Đài Xã Xuân Phú 6.0 > Cấp III > Cấp III 

9 Thọ Nghiệp – Xuân Phong Xã Thọ Nghiệp Xã Xuân Phong 5.0 > Cấp III > Cấp III 

b). Hệ thống Cấp nước sạch & mạng đến trạm phân phối cấp huyện: Hệ thống Cấp nƣớc 

sạch:Nguồn nƣớc cấp cho huyện đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc sông Hồng.Nhu cầu dùng nƣớc 

giai đoạn từ năm 2021-2030 khoảng 29.500 m3/ngđ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%; Tầm nhìn đến 

năm 2050 khoảng 56.500 m3/ng.đ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%. Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nƣớc 

hiện hữu, đồng thời xây dựng mới hệ thống cấp tại các khu vực chƣa có nƣớc sạch (mỗi xã 1 hệ 

thống bao gồm nhà máy cấp nƣớc và mạng lƣới đƣờng ống). Mạng lƣới cấp nƣớc trong huyện 

đƣợc kết nối với nhau để hỗ trợ cấp nƣớc cho nhau khi hệ thống gặp sự cố. 

  c). Hệ thống Cấp Điện: Nguồn điện cấp cho huyện Xuân Trƣờng đƣợc lấytừ cáctrạm 

biếnáp110kV: trạm Lạc Quần công suất (40+ 25) MV; trạm Trực Ninh công suất 25 MV .Nhu 

cầu dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 89.7MW; Tầm nhìn đến năm 2050 

khoảng 143.8MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV hiện hữu sẽ tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang 

an toàn điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng bƣớc đƣợc hạ ngầm tại các khu vực đô thị, xây 

dựng lƣới điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  nhu cầu phát triển chung của huyện lƣới điện 

này có thể đi nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng khu vực. Các trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc 

sử dụng, rà soát những trạm không đạt yêu cầu phải cải tạo, nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo 

an toàn, phù hợp với công suất và cảnh quan của khu vực, các trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại 

các khu công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ tải. 

 d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc theo 

phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa hình tự nhiên trong 

khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi. Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý phân tán 

tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí ở vị trí trũng thấp phù 

hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, 

công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học kỵ khí (UASB), 

bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. Chất thải rắn trong 

huyện đƣợc thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của huyện.Đối với CTR công 

nghiệp thông thƣờng sẽ đƣợc xử lý tại khu xử lý tại xã Xuân Ninh với diện tích khu xử lý là 5 ha. 

CTR công nghiệp nguy hại trên địa bàn huyện trƣớc mắt đƣợc thu gom, xử lý tại KCN Hoà Xá. 

Chất thải rắn y tế nguy hại của các cơ sở y tế công lập và các cơ sở khám, chữa bệnh tƣ nhân trên 

địa bàn huyện sẽ đƣợc thu gom, vận chuyển về khu vực xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung 

theo cụm để xử lý. 

e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Tiếp tục duy tu 

bảo dƣỡng và nâng cấp các công trình hiện có, kiên cố và bê tông hóa công trình đầu mối, mở rộng 

kênh dẫn nƣớc nội đồng nhằm chủ động cung cấp nƣớc tƣới, đảm bảo khả năng sử dụng trên 80% 

công suất thiết kế. Đẩy mạnh xây dựng các công trình thủy lợi mới. Xây dựng các hồ, đập chứa 

nƣớc, hệ thống kênh mƣơng trên các lƣu vực sông trên địa bàn huyện.  
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f). Hệ thống thông tin liên lạc: Đối với các doanh nghiệp mới tham gia thị trƣờng, thực 

hiện triển khai xây dựng ngay hạ tầng mạng theo công nghệ NGN. Cáp quang hóa đến tất cả các 

khu vực Trung tâm thƣơng mại, các khu du lịch…phục vụ tất cả các nhu cầu về giao lƣu, giải trí, 

thƣơng mại, du lịch... Ngoài ra cần cáp quang hóa đến CCN, nhằm phục vụ các yêu cầu của 

CCN, cũng là tạo điều kiện hạ tầng cơ sở tốt để thu hút các dự án đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc 

ngoài. Ngầm hóa mạng ngoại vi. Khuyến khích doanh nghiệp lắp đặt trạm BTS ứng dụng các 

công nghệ mới với trạm có kích thƣớc nhỏ gọn, thân thiện với môi trƣờng; đảm bảo mỹ quan đô 

thị. Chú ý đến hệ thống bƣu điện văn hóa/ điểm dịch vụ trực tiếp với từng khu, điểm dân cƣ. 

g). Phát triển Thông tin - viễn thông: (1) Bƣu chính: Nâng cao chất lƣợng các dịch vụ bƣu 

chính, chuyển phát hiện có; nâng cấp cơ sở vật chất các điểm bƣu điện văn hoá xã. Đến năm 2030, 

100% khu dân cƣ có dịch vụ truy cập Internet công cộng băng thông rộng, nhằm thực hiện phổ 

cập dịch vụ Internet và cung cấp thông tin khoa học, thƣơng mại, thị trƣờng, giải trí cho ngƣời dân. 

(2) Viễn thông: Mật độ điện thoại toàn huyện đạt 70 máy/100 dân năm 2020 và đạt 80 máy/100 

dân vào năm 2030. Đảm bảo 100% nhu cầu về dịch vụ viễn thông đƣợc áp dụng. (3) Công nghệ 

thông tin, Internet: Đẩy mạnh việc đƣa các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn, từng bƣớc đƣa công nghệ thông tin thâm nhập vào đời sống của nông 

dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.  

4.7.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong vùng huyện: 

Bảng 4.86: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường  đến năm 2030 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

I Huyện Xuân Trƣờng  11.609 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.621 57,03 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.006 43,12 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nƣớc LUC 5.006 43,12 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 476 4,10 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.989 42,97 

2.1 Đất quốc phòng CQP 2 0,02 

2.2 Đất an ninh CAN 4 0,03 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 150 1,29 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 134 1,15 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 122 1,05 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 307 2,64 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh DHT 2.253 19,41 

- Đất giao thông DGT 1.095 9,43 

- Đất thủy lợi DTL 690 5,94 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 5 0,04 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 18 0,16 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 74 0,64 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 21 0,18 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 10 0,09 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông DBV 1 0,01 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG  1 0,01 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 94 0,81 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 204 1,76 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1 0,01 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 29 0,25 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.154 9,94 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 76 0,65 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21 0,18 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 6 0,05 

3 Đất chƣa sử dụng CSD  0  0 

4.8. Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực: 

Huyện Nam Trực có diện tích tự nhiên 163,89 km2. Dân số năm 2020  là 183.146 ngƣời, 

mật độ dân số bình quân 1.117 ngƣời/km2 gồm 19 xã và 1 thị trấn. Thị trấn Nam Giang là trung 

tâm chính trị kinh tế văn hóa của huyện. Toàn huyện có 19 xã và 01 thị trấn, trong đó thị trấn 

Nam Giang là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của huyện. Nam Trực là cửa ngõ phía nam 

thành phố Nam Định, có vị trí nhƣ sau: Phía Bắc giáp với thành phố Nam Định; Phía Đông giáp 

với huyện Vũ Thƣ (Tỉnh Thái Bình). Lấy sông Hồng làm ranh giới;  Phía Tây giáp với huyện 

Vụ Bản, huyện Nghĩa Hƣng và huyện Ý Yên;  Phía Nam giáp với huyện Trực Ninh; 

Huyện Nam Trực là cửa ngõ phía Nam thành phố Nam Định. Nam Trực hội đủ các 

nhân tố cần thiết cho ngành nông nghiệp phát triển một cách toàn diện theo hƣớng công nghiệp 

hóa, hiện đại hoá. Bên cạnh đó huyện còn có tiềm năng để phát triển các lĩnh vực kinh tế khác 

nhƣ: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và du lịch sinh thái. Huyện còn là địa bàn 

thuận lợi thu hút vốn đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

 

 

 

4.8.1. Quan điểm, mục tiêu, tiền đề và động lực phát triển vùng huyện: 

a) Quan điểm: 

1. Quy hoạch phát triển huyện Nam Trực phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất với quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực. 

2. Phát triển huyện Nam Trực có không gian kinh tế dọc theo hai tuyến giao thông 

chính là quốc lộ 21 và Tỉnh lộ 490C kết nối thành phố Nam Định với vùng kinh tế biển của 



 
 

 

 

581 

Tỉnh và KCN dệt may Rạng Đông. Mạng lƣới thƣơng mại, dịch vụ quy hoạch phát triển theo 

quốc lộ 21, Tỉnh lộ 490C, Tỉnh lộ 487, Tỉnh lộ 488 và 485B. Quy hoạch xây dựng và phát triển 

trục đô thị: thị trấn Nam Giang – Đồng Sơn. 

3. Xác định kinh tế huyện chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp, ổn định và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp tập trung vào các lĩnh 

vực có thế mạnh là dệt may, da giày và cơ khí, .... Phát triển nông nghiệp hàng hoá gắn với chế 

biến và nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông sản, thực phẩm. 

4. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo công ăn việc làm và xoá 

đói giảm nghèo. Chú trọng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng tại các cụm công nghiệp, các làng 

nghề, đô thị và vùng nông thôn. 

5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, củng cố 

thế trận khu vực phòng thủ huyện, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định an ninh nông thôn, 

vùng đồng bào có đạo. 

b) Mục tiêu năm 2030:  

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, xây dụng thôn, xóm kiểu mẫu. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cáo đời 

sống nhân dân. Tạo mọi điều kiện để nhân dân đƣợc hƣởng thành quả từ nông thôn mới. 

2. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế, tập trung xây dựng huyện phát triển 

theo hƣớng bền vững. Thu hút các nhà đầu tƣ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, 

khuyến khích phát triển mạnh các thành phần kinh tế theo hƣớng sản xuất hàng hoá và nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ. Gắn tăng trƣởng kinh tế với bảo vệ môi trƣờng, giữ vững an ninh chính 

trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

c) Tầm nhìn đến 2050: (1) Phát huy hiệu quả mối quan hệ nội, ngoại vùng định hƣớng 

phát triển vùng huyện thành vùng vành đai phát triển công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại khu 

vực cửa ngõ phía Nam thành phố Nam Định. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp-xây dựng phù hợp với xu thế của Tỉnh. (2) Huyện Nam Trực tiếp tục phát triển mạnh 

mẽ nông nghiệp theo hƣớng chiều sâu, sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với 

chế biến và thị trƣờng tiêu thụ. (3) Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tƣ kết cấu 

hạ tầng, đồng bộ các giải pháp thu hút, bố trí, sắp xếp dân cƣ vào địa bàn, hình thành các điểm, 

cụm dân cƣ kiểu mẫu về quản lý, kết cấu hạ tầng, văn hóa, gắn kết cộng đồng với môi trƣờng, 

cảnh quan. (4) Nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo, y tế và các hoạt động văn hóa, thông 

tin, thể thao, thực hiện tốt các chính sách và đảm bảo an sinh xã hội, tạo dựng cho ngƣời dân có 

cuộc sống tốt, mức sống cao. An ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội đƣợc bảo 

đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. 

d)  Các tiền đề và động lực phát triển: Huyện Nam Trực có vị thế là cửa ngõ phía nam 

của thành phố Nam Định, kề cận khu hành lang vùng kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế của 

Bắc Bộ là điều kiện thuận lợi để Nam Trực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ với sự 

phát triển của khu vực. Với điều kiện đất đai phì nhiêu, khí hậu và nguồn lao động thuận lợi để 

phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đa dạng, phong phú và hình thành các làng nghề 

nông thôn mới. So với các huyện trong Tỉnh, Nam Trực có lợi thế về phát triển công nghiệp, 

sản xuất cơ khí, dệt may. Các cụm công nghiệp đã và đang phát huy đƣợc hiệu quả cao. Nam 

Trực có nhiều làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có truyền thống lâu đời, các 
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sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trƣờng. Đây là những lợi thế và thế mạnh cho phép huyện 

phát triển ngành công nghiệp chủ lực nhƣ: cơ khí, dệt may. 

1. Dự báo dân số: Năm 2020, dân số huyện Nam Trực là 183 146 ngƣời, đến năm 2030 

dự báo là 192.271 ngƣời và năm 2050 là 213.134 ngƣời. 

2. Dự báo đô thị hóa: Với xu thế đầu tƣ và phát triển hiện tại tỉ lệ đô thị hóa giai đoạn 

2021- 2025 của huyện NamTrực là 10,04%, tỉ lệ đô thị hóa giai đoạn 2026- 2030 là 10,04%, 

đến năm 2030, hoàn thành công nhận Thị trấn Nam Giang lên đô thị loại IV và tỉ lệ đô thị hóa 

giai đoạn 2031- 2050 là 26,74%. Tiếp tục củng cố và phát triển hạ tầng, công nghiệp- dịch vụ, 

tăng chất lƣợng và thu hút đầu tƣ. 

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là: 5.784 ha, đất nông nghiệp là 10.605 ha. 

4.8.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a) Mô hình phát triển không gian: Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tổ chức tổng 

thể không gian vùng huyện theo mô hình phát triển đa cực. Quy hoạch phát triển thƣơng mại, 

dịch vụ dọc theo QL 21, QL 21B. Cụ thể nhƣ sau: 

 

Ghi chú: 

- Cực trung tâm: TT huyện lỵ 

Nam Giang  

- Cực đối trọng Trung tâm xã 

Nam Thanh 

- Cực vệ tinh: các xã Đồng Sơn, 

Hồng Quang. 

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Nam Trực 

1. Cực phát triển trọng tâm: Phạm vi bao gồm toàn bộ trung tâm thị trấn huyện lỵ Nam 

Giang làm hạt nhân phát triển lan toả ra xung quanh thông qua các trục đƣờng chính (trục 

TL485B, TL490C và các trục huyện lộ). Đây là vùng phát triển về Công nghiệp-Tiểu thủ công 

nghiệp kết hợp với dịch vụ thƣơng mại và nông nghiệp hàng hoá. Khu vực TT. huyện lỵ Nam 

Giang, Nam Hùng, Tân Thịnh phát triển mạnh về dịch vụ thƣơng mại, tài chính; vùng nông 

nghiệp công nghệ cao tại bãi Thắng Thịnh, khu vực chuyên trồng rau sạch, hệ thống giao thông 

thuận lợi (bao gồm QL21, QL21B, TL485B – đƣờng vành đai II) …. là lợi thế để phát triển 

không gian vùng. 
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2. Cực phát triển đối trọng: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm xã Nam Thanh. Với lợi 

thế nằm gần CCN Nam Thanh và trên đƣờng TL 487, cực đối trọng này sẽ là nhân tố thúc đẩy 

phát triển vùng phía đông nam của huyện. Đây cũng là đầu mối giao thƣơng thúc đẩy phát triển 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp theo hƣớng hàng hóa góp phần phát triển cho khu vực 

3. Cực phát triển vệ tinh của huyện: Đƣợc phát triển trên cơ sở trung tâm các xã Đồng 

Sơn, Hồng Quang. Đây là các cực liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế- công nghiệp- dịch vụ. Song 

song với hình thành các khu vực trung tâm phát triển, không gian huyện Nam Trực cũng hình 

thành các hành lang phát triển kết nối các khu vực trung tâm với nhau, các hành lang này thƣờng 

hình thành trên cơ sở các tuyến giao thông cấp vùng, cấp Tỉnh nhƣ sau: 

4. Hành lang kinh tế QL 21 và QL 21B: Đây là hành lang phát triển chủ đạo của huyện 

đến năm 2030, có phạm vi qua địa bàn các xã Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Tân Thịnh, 

Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Tiến, Nam Lợi và Nam Hải. 

b) Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn: 

 1. Hệ thống đô thị: Thị trấn Nam Giang là trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá của 

huyện, hiện đang làm đô thị loại V huyện Nam Trực. Dự báo đến năm 2025, dân số nội thị là 

18.000 ngƣời. Đến năm 2030, phấn đấu trở thành đô thị loại IV, với dân số đô thị khoảng 20.000 

ngƣời và đến năm 2050 là 57.000 ngƣời. 

2. Các điểm dân cƣ nông thôn: Phát triển mới các khu dân cƣ tập trung tại các xã theo quy 

hoạch xây dựng NTM. Trong đó ƣu tiên xây dựng các khu dân cƣ tập trung tại các xã: Nam 

Dƣơng, Nam Thanh, Nam Cƣờng, Nam Hoa, Bình Minh, Nam Hùng, Hồng Quang. Đầu tƣ xây 

dựng các khu dân cƣ mới gắn kết với các khu dân cƣ hiện hữu tạo thành các khu ở tập trung để 

khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở. Phát triển các loại hình nhà ở nông thôn gắn với sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở nông thôn gắn với du lịch sinh thái, gắn với các vùng 

chuyên canh... phù hợp với nhu cầu về nhà ở và phát triển kinh tế hộ gia đình và không phá vỡ 

cảnh quan sinh thái nông thôn. 

c) Tổ chức khu, cụm điểm công nghiệp: Giai đoạn 2021-2025, ngoài các cụm công 

nghiệp đã có trên địa bàn huyện, quy hoạch hình thành cụm công nghiệp Tân Thịnh (xã tân 

Thịnh) với quy mô (50ha). Ngoài ra, mở rộng CCN Đồng Côi Lên (40ha) và CCN Vân Chàng 

lên (10ha) để đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hƣớng công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất thƣơng mại, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm.  

d) Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp: Phát triển nông nghiệp huyện Nam 

Trực phải phù hợp với các mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Tiếp 

tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến và thị trƣờng tiêu thụ. Đến năm 2025, hình thành 1 vùng sản 

xuất rau CNC tại xã Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Dƣơng với quy mô 50 ha.  

Trong chăn nuôi, từng bƣớc giảm chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ trong nông hộ. Đến năm 

2030 cơ bản xoá bỏ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ trong khu dân cƣ. Tập trung phát triển chăn nuôi 

trang trại tập trung xa khu dân cƣ, an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trƣờng với khoảng 

31 khu chăn nuôi tập trung diện tích 62 ha trên địa bàn các xã Điền Xá, Nghĩa An, Hồng Quang, 

Tân Thịnh, Nam Cƣờng, Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Hoà, Nam Dƣơng, Nam Thanh, Nam 

Hải, Nam Thái. 
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Về thủy sản, tiếp tục duy trì các ao nuôi hiện có, đến 2030 có khoảng 700ha diện tích mặt 

nƣớc NTTS. Phát triển mạnh các doanh nghiệp thu gom, sơ chế, chế biến thuỷ sản vừa và nhỏ. 

Phát triển công ty cổ phần cá giống Nam Trực đảm bảo đáp ứng nhu cầu giống cá trên địa bàn 

huyện Nam Trực. 

e) Tổ chức các khu cụm điểm dịch vụ, thương mại, du lịch: (1). Phát triển các loại hình 

dịch vụ tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu,… phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát 

triển thƣơng mại rộng khắp theo hƣớng mở rộng quan hệ, gắn với thị trƣờng trong và ngoài 

nƣớc. Phát triển xuất khẩu, chú trọng đầu tƣ gia tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có 

công nghệ và hàm lƣợng chất xám cao đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. (2) Phát 

triển các lĩnh vực nhƣ du lịch, vận tải, xuất nhập khẩu… Phát triển dịch vụ - thƣơng mại - du lịch 

theo hƣớng đa dạng các loại hình. (3) Đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng của các ngành du lịch, dịch 

vụ và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành dịch vụ. 

f) Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: Tiếp tục nâng cấp mạng lƣới bệnh viện từ tuyến cơ sở đến 

tuyến huyện, nâng cấp các phòng khám đa khoa khu vực đáp ứng cơ bản nhu cầu của ngƣời dân 

và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Củng cố mạng lƣới y tế của 21 xã, thị trấn và y tế thôn 

làng cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ y tế, 100% xã có bác sỹ, 100% xã đạt bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã. Phấn đấu 100% trạm y tế thực hiện quản lý, điều trị, chăm sóc các bệnh 

nhân không lây nhiễm.  Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Nâng cấp bệnh viện đa 

khoa huyện Nam Trực lên hạng II. Số bác sỹ/10.000 dân đạt 7 bác sỹ và có 24 giƣờng 

bệnh/10.000 dân. Tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.  

2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Chú trọng, đầu tƣ, hoàn thiện cơ sở vật 

 

Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Nam Trực 
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chất, hạ tầng cho ngành giáo dục, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nâng cao, đổi mới chất lƣợng đào 

tạo trên địa bàn toàn huyện. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; có trên 

100% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đƣợc chăm sóc, giáo dục tại 

các cơ sở giáo dục mầm non. Phấn đấu đến năm 2030, 100% học sinh hoàn thành chƣơng trình 

tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT các loại hình đạt 

trên 95% và phấn đấu 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT với 100% giáo viên giảng dạy ở 

các cấp đat chuẩn trở lên. 

3. Tổ chức mạng lƣới công trình ngành Văn hóa- TDTT: Tiếp tục đẩy mạnh và nang cao 

chất lƣợng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều 

sâu, gắn với khu dân cƣ văn hóa nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, có 96% số gia đình đạt 

chuẩn gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ ngƣời dân luyện tập thể 

dục thể thao thƣờng xuyên đạt 55%. Đến năm 2030, 95% số làng, thôn, xóm, tổ dân phố đƣợc 

công nhận giữ vững danh hiệu văn hoá, trên 98% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, có 

hơn 80% ngƣời dân tham gia thƣờng xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó có 

trên 60% dân số luyện tập thể dục thể thao thƣờng xuyên. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình Ngành an sinh xã hội: Tiếp tục đầu tƣ các công trình an 

sinh xã hội trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu của ngƣời dân. 

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ Công tác quốc phòng, an ninh: Tiếp tục thực 

hiện xây dựng các thao trƣờng huấn luyện, nhà ở, công trình hậu cần, trụ sở làm việc Ban chỉ 

huy quân sự huyện, trụ sở làm việc công an xã… phục vụ nhu cầu huấn luyện và các mục đích 

đảm bảo an ninh- quốc phòng trên địa bàn huyện.  

4.8.3. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a) Hệ thống giao thông 

1. Giao thông đối ngoại: Phát triển hệ thống giao thông đối ngoại trên cơ sở nâng cấp 

các tuyến đƣờng Quốc lộ, Tỉnh lộ cũ, các tuyến giao thông vành đai, liên huyện theo quy 

hoạch tỉnh; gồm các tuyến: Quốc lộ 21, Quốc lộ 21B, Đƣờng tỉnh 490C, 487, 485B, 487B.  

2. Giao thông đối nội: Nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội 

bộ trong huyện đạt tiêu chuẩn  đƣờng  cấp V đến cấp IV đồng bằng. Đồng thời mở mới một số 

tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội.  

3. Giao thông đƣờng thủy: Đối với tuyến sông Hồng, sông Đào do Trung ƣơng quản lý 

nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn ĐTNĐ cấp I, cho phép tàu >1000 tấn đi lại. Duy trì, nâng cấp 

các tuyến vận tải khu vực nội huyện. Xây dựng cảng sông Nam Định mới tại xã Điền Xá. Quy 

hoạch nâng cấp, cải tạo các bến khách ngang sông, bốc xếp hàng hóa.  

4. Đƣờng sắt : Xây dựng mới tuyến đƣờng sắt Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – 

Quảng Ninh quy mô đƣờng sắt cấp I, khổ 1435mm và 2 cầu đƣờng sắt trên sông Đào, sông 

Hồng. 

5. Bến xe: Mở rộng, nâng cấp bến xe khách phía Nam thành phố tại xã Nghĩa An, quy 

mô bến loại I, diện tích tối thiểu 15.000 m2, kết hợp với bãi đỗ xe tĩnh và trạm trung chuyển xe 

buýt.  
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Bảng 4.87: Thống kê hệ thống giao thông huyện Nam trực 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

Đến 2030 Đến 2050 

1 Nam Ninh Hải Xã Nam Hồng Xã Nam Hải 6.5 V IV 

2 An Thắng Xã Nghĩa An Xã Nam Thắng 11.5 V IV 

3 Bình Sơn Xã Nam Dƣơng Xã Đồng Sơn 5.0 V IV 

4 Tiến Thái Xã Nam Tiến Xã Nam Thái 2.5 V IV 

5 Hoa Lợi Hải Xã Nam Hoa Xã Nam Hải 9.0 V IV 

6 Thanh Khê TT. Nam Giang Xã Nam Hùng 4.0 V IV 

7 Mỹ Điền Xã Nam Mỹ Xã Nam Mỹ 2.0 V IV 

b) Hệ thống cấp nước sạch: Nguồn nƣớc cấp cho huyện đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc 

sông Hồng ,sông Đào và nƣớc ngầm . Nhu cầu dùng nƣớc giai đoạn từ năm 2021-2030 khoảng 

29.800 m3/ngđ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 44.500 m3/ng.đ, tỉ lệ 

cấp nƣớc đạt 100%. Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nƣớc hiện hữu, đồng thời xây dựng mới hệ 

thống cấp tại các khu vực chƣa có nƣớc sạch (mỗi xã 1 hệ thống bao gồm nhà máy cấp nƣớc và 

mạng lƣới đƣờng ống). Mạng lƣới cấp nƣớc trong huyện đƣợc kết nối với nhau để hỗ trợ cấp 

nƣớc cho nhau khi hệ thống gặp sự cố. 

c) Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cấp cho huyện Nam Trực đƣợc lấytừ cáctrạm 

biếnáp110kV:trạmTrình Xuyên công suất (40+ 25) MV; trạm Nam Ninhcông suất (2x25) MV; 

trạm Trực Ninhcông suất 25MV .Nhu cầu dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 

71.3MW; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 83.4MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV hiện hữu sẽ tiếp 

tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng bƣớc đƣợc hạ 

ngầm tại các khu vực đô thị, xây dựng lƣới điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  nhu cầu phát 

triển chung của huyện lƣới điện này có thể đi nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng khu vực. Các 

trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc sử dụng, rà soát những trạm không đạt yêu cầu phải cải tạo, 

nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo an toàn, phù hợp với công suất và cảnh quan của khu vực, 

các trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại các khu công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ tải. 

d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc theo 

phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa hình tự nhiên trong 

khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi. Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý phân tán 

tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí ở vị trí trũng thấp phù 

hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, 

công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học kỵ khí (UASB), 

bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. Chất thải rắn trong 

huyện đƣợc thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của huyện. 

e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Giai đoạn 2021 

- 2030, huyện tiếp tục triển khai xây dựng các hồ chứa nƣớc, đập thủy lợi, xây dựng đê, kè chống 

sạt lở bờ sông và nâng cấp kênh mƣơng thủy lợi phục vụ nhu cầu tƣới tiêu của nhân dân và 

phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các công trình đƣợc quy hoạch trong giai 

đoạn gồm: Tuyến đê Tả Đào: Trên tuyến có 01 vị trí đƣợc xác định là trọng điểm chống lụt bão 

cấp huyện: Đê, kè Bái Trạch vị trí K10+280 ÷ K11+870 (huyện Nam Trực). Nâng cấp, cải tạo, 

cứng hóa mặt đê, kè trên địa bàn huyện  

f)  Hệ thống thông tin liên lạc, viễn thong: Nhu cầu về thông tin, liên lạc trong khu vực 
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huyện Nam Trực ngày càng tăng cao; Cần xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, 

đảm bảo dung lƣợng và tốc độ. Phát triển thông tin di động theo hƣớng nâng cao chất lƣợng phủ 

sóng, đáp ứng nhu cầu phát triển phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác 

an ninh – quốc phòng và trật tự xã hội, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống lụt bão, tìm 

kiếm, cứu nạn. Phát triển dịch vụ theo hƣớng cung cấp ứng dụng mọi lĩnh vực, duy trì và mở 

rộng cung cấp các dịch vụ công ích. Đến năm 2030, 100% khu dân cƣ có dịch vụ truy cập 

Internet công cộng băng thông rộng, nhằm thực hiện phổ cập dịch vụ Internet và cung cấp thông 

tin khoa học, thƣơng mại, thị trƣờng, giải trí cho ngƣời dân huyện Nam Trực. 

4.8.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong huyện: 

Bảng 4.88: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trực  đến năm 2030 

  STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích đến năm 2030 (ha) Tỷ lệ (%) 

I Tổng 16,389 100.00 

1 Đất nông nghiệp 10,605 64.71 

1.1 Đất trồng lúa 7,481 45.65 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 545 3.33 

1.3 Đất rừng phòng hộ -  

1.4 Đất rừng đặc dụng -  

1.5 Đất rừng sản xuất -  

2 Đất phi nông nghiệp 5,784 35.29 

2.1 Đất quốc phòng 66 0.40 

2.2 Đất an ninh 4 0.02 

2.3 Đất khu công nghiệp -  

2.4 Đất cụm công nghiệp 118 0.72 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ 170 1.04 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 241 1.47 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản -  

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh 2,858 17.44 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh -  

2.10 Đất ở tại nông thôn 1,190 7.26 

2.11 Đất ở tại đô thị 113 0.69 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 20 0.12 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 2  

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao -  

3 Đất chƣa sử dụng -  
Nguồn: Phương án phân bổ đất đai theo loại đất và theo khu chức năng phân theo từng đơn vị hành chính cấp huyện 

4.9. Phƣơng án quy hoạch xây dựng vùng Huyện Trực Ninh: 

Huyện Trực Ninh nằm ở phía Đông Nam của Tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên của 

huyện là 14.395,4 ha với dân số 178.103 ngƣời. Huyện có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 18 xã: 

Liêm Hải, Phƣơng Định, Trực Chính, Trực Cƣờng, Trực Đại, Trực Đạo, Trực Hùng, Trực Khang, 

Trực Nội, Trực Thái, Trực Thắng, Trực Hƣng, Trực Mỹ, Trực Thanh, Trực Thuận, Trực Tuấn, 

Trung Đông, Việt Hùng và 3 thị trấn: Cát Thành, Cổ Lễ , Ninh Cƣờng; thị trấn Cổ Lễ là trung tâm 

chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. Giai đoạn từ nay đến 5 và 10 năm tới, đất nƣớc ta nói chung, 

Tỉnh Nam Định và huyện Trực Ninh nói riêng sẽ bƣớc vào một giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 

mới với nhiều cơ hội cũng nhƣ khó khăn do quá trình hội nhập.  
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Nằm ở phía Nam của Tỉnh, trên con đƣờng từ thành phố Nam Định ra biển Đông nên Trực 

Ninh còn là huyện giữ một vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Có quốc lộ 21 chạy qua địa 

bàn huyện với chiều dài 10 km, nối Trực Ninh với các huyện phía Nam Tỉnh là Xuân Trƣờng, Hải 

Hậu, Giao Thủy; về phía Bắc nối với huyện Nam Trực và thành phố Nam Định nên Tỉnh có vị trí 

hết sức quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ giao thƣơng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.  

 Trực Ninh có lợi thế về nền tảng sản xuất công nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Trực Ninh theo hƣớng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là chủ lực, nhất là ngành cơ 

khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải, cơ khí đóng tàu. Khai thác tiềm năng đất đai và 

kinh nghiệm trong thâm canh để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá gắn 

với chế biến. Huyện có lợi thế về phát triển công nghiệp, nhiều cụm công nghiệp làng nghề hoạt 

động có hiệu quả, nhiều công ty lớn, tạo đƣợc thƣơng hiệu và chỗ đứng trên thị trƣờng, có đầu ra 

và thị trƣờng tiêu thụ ổn định. 

4.9.1. Quan điểm, mục tiêu, tiền đề và động lực phát triển vùng huyện: 

a) Quan điểm: 

1. Quy hoạch phát triển huyện Trực Ninh phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất với quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực. Phát triển huyện Trực Ninh có không gian kết 

nối khu vực các huyện phía nam Tỉnh với thành phố Nam Định. Quy hoạch phát triển thƣơng 

mại, dịch vụ dọc theo QL 21, QL 37B, TL 487, TL 488. Quy hoạch xây dựng và phát triển 

trục đô thị: Thị trấn Cổ Lễ- Cát Thành- Ninh Cƣờng. 

2. Kinh tế huyện chú trọng phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, ổn định và 

nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giải 

quyết các vấn đề xã hội, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo. Chú trọng các biện pháp 

xử lý rác thải, nƣớc thải, bảo vệ môi trƣờng tại các cụm công nghiệp, đô thị và vùng nông thôn. 
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3. Kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với củng cố thế trận quốc phòng an ninh, củng cố 

khu vực phòng thủ trên tuyến QL 21 nối ra biển, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và ổn định an 

ninh nông thôn. 

b) Mục tiêu đến năm 2030: 

1. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Khai thác 

có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực tạo điều kiện thu hút đầu tƣ để xây dựng kết cấu hạ tầng 

kinh tế- xã hội. Phát triển công nghiệp, dịch vụ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng 

cƣờng công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng.  

2. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội. Nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào 

tạo. Chú trọng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Củng cố quốc 

phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội.  

c) Tầm nhìn đến 2050: Phấn đấu đến năm 2050, xây dựng huyện Trực Ninh giàu mạnh 

về kinh tế, vững chắc về chính trị, phát triển nhanh về văn hóa- xã hội, mạnh về quốc phòng- an 

ninh, phát huy và bảo tồn các sắc thái văn hóa đặc trƣng của huyện. Phát triển hệ thống cơ sở hạ 

tầng đô thị- nông thôn, các khu- cụm công nghiệp để thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu và 

đầu tƣ. Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững. Xây dựng các vùng chuyên canh phù hợp với tiềm năng, lợi thế, 

truyền thống sản xuất từng vùng, từng địa phƣơng. Nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, mô 

hình liên kết doanh nghiệp - nông dân từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích 

ổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch hình thành các vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. 

d) Các tiền đề và động lực phát triển: Huyện Trực Ninh có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

thuận lợi, đƣợc phù sa sông bồi đắp màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp theo hƣớng 

sản xuất hàng hóa, hình thành các làng nghề nông thôn và phát triển nông nghiệp bền vững. 

Huyện là một trong những trung tâm văn hoá, xã hội- kinh tế thuộc Tỉnh Nam Định. Là vùng 

phát triển đa ngành, lấy công nghiệp và dịch vụ thƣơng mại là hƣớng phát triển ƣu tiên. Ngoài ra, 

Trực Ninh có vai trò quan trọng, là đầu mối giao thông quan trọng phía Đông Nam của Tỉnh 

Nam Định, kết nối với các vùng lân cận.  

1. Dự báo dân số: Năm 2020, dân số huyện Trực Ninh là 172.658 ngƣời, đến năm 2030 

dự báo là 193.000 ngƣời và năm 2050 là 207.000 ngƣời. 

2. Dự báo đô thị hóa: Với xu thế đầu tƣ và phát triển hiện tại tỉ lệ đô thị hóa giai đoạn 

2021- 2025 của huyện Trực Ninh là 19,77%, tỉ lệ đô thị hóa giai đoạn 2026- 2030 là 21,66%, 

đến năm 2030, hoàn thành công nhận Thị trấn Cổ Lễ lên đô thị loại IV và giai đoạn 2031- 2050 

là 60,39%. Tiếp tục củng cố và phát triển hạ tầng, công nghiệp- dịch vụ, tăng chất lƣợng và thu 

hút đầu tƣ. 

3. Dự báo về đất đai: Dự báo đến năm 2030, tổng diện tích đất phi nông nghiệp trên địa 

bàn huyện là: 4.618,07 ha, đất nông nghiệp là 7.203,2 ha, còn lại là 58,09 ha đất chƣa sử dụng. 

4.9.2. Phương án tổ chức không gian KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực: 

a) Mô hình phát triển không gian: Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tổ chức tổng 
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thể không gian vùng huyện theo mô hình phát triển đa cực. Phát triển huyện Trực Ninh có không 

gian kinh tế kết nối khu vực các huyện phía nam Tỉnh với thành phố Nam Định. Quy hoạch phát 

triển thƣơng mại, dịch vụ dọc theo QL 21, QL 37B, TL 487, TL 488.  Cụ thể nhƣ sau: 

1. Cực phát triển trọng tâm: Phạm vi bao gồm toàn bộ trung tâm Thị trấn Cổ Lễ. Đây là 

thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – kinh tế, thƣơng mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, của 

huyện Trực Ninh. Là khu vực đô thị hóa mở rộng trên trục đƣờng QL 21, nằm trên hành lang kết 

nối Ninh Bình- Thái Bình.  

2. Cực phát triển đối trọng: Bao gồm toàn bộ thị trấn Cát Thành làm hạt nhân phát triển, 

lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đƣờng chính (trục TL488B và các trục huyện lộ). Là 

trung tâm kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện.  

3. Cực phát triển vệ tinh: Lấy TT. Ninh Cƣờng làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra xung 

quanh thông qua các trục đƣờng chính (trục QL37B, trục QL21 và các đƣờng trục xã).  

4. Điểm tăng trƣởng: là một tổ chức không gian, khu dân cƣ, đƣợc xác định tại các xã 

Trực Thái và xã Trực Thuận, đây đƣợc xác định là điểm liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế - dịch 

vụ - du lịch trên địa bàn huyện. Song song với hình thành các khu vực trung tâm phát triển, 

không gian huyện Trực Ninh cũng hình thành các hành lang phát triển kết nối các khu vực trung 

tâm với nhau, các hành lang này thƣờng hình thành trên cơ sở các tuyến giao thông cấp vùng, 

cấp Tỉnh nhƣ sau: 

5. Hành lang kinh tế Ninh Bình- Thái Bình đây là hành lang có ảnh hƣởng và đóng góp 

lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng nhƣ huyện Trực Ninh, là hành lang phát triển 

động lực thứ cấp của Tỉnh đến 2030 và 2050. Hành lang này đi qua địa bàn các xã Trực Khang, 

Trực Hƣng, Trƣc Nội, trực Thanh, Trực Đạo, Trung Đông và xã Phƣơng Định. Tính chất phát 

triển: Nông nghiệp – Công nghiệp- Dịch vụ - Đô thị - Du lịch, văn hóa, cảnh quan và môi trƣờng 

6. Hành lang kinh tế dọc QL 21: Đƣợc xác định là hành lang động lực của huyện, có vị trí 

đặc biệt quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Nam Định cũng nhƣ 

của huyện. Hành lang có dân cƣ đông đúc, nối huyện Trực Ninh với thành phố Nam Định. Hành 

lang đi qua địa bàn thị trấn Cổ Lễ và các xã Trung Đông, Liêm Hải, Việt Hùng. Tính chất phát 

triển của hành lang dọc theo QL 24: Công nghiệp –Nông nghiệp – Dịch vụ- Đô thị - Du lịch, văn 

hóa cảnh quan và môi trƣờng 

8. Hành lang kinh tế dọc QL 37B: Đƣợc xác định là hành lang động lực của huyện, có vị 

trí đặc biệt quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng nhƣ của 

huyện. Hành lang có dân cƣ đông đúc, nối huyện Trực Ninh với các huyện Nam Trực, Hải Hậu 

Nghĩa Hƣng qua QL 21B. Hành lang đi qua địa bàn các xã Trực Thanh, Trực Nội, Trực Thái, 

Trực Đại, Trực Thắng. Tính chất phát triển của hành lang dọc theo QL 24: Công nghiệp –Nông 

nghiệp – Dịch vụ- Đô thị - Du lịch, văn hóa cảnh quan và môi trƣờng 
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Ghi chú: 

- Cực trung tâm: Thị trấn Cổ Lễ 

- Cực đối trọng: thị trấn Cát Thành  

- Cực vệ tinh: Lấy TT. Ninh Cƣờng 

làm hạt nhân phát triển, lan tỏa ra 

xung quanh thông qua các trục 

đƣờng chính (trục QL37B, trục 

QL21 và các đƣờng trục xã). 

Hình: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các cực trong cấu trúc tổng thể huyện Trực Ninh 

b) Tổ chức hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn:  

1. Đô thị: (1) Thị trấn Cổ Lễ: là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – kinh tế, thƣơng 

mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, của huyện Trực Ninh. Định hƣớng đến năm 2025, Cổ Lễ vẫn là 

đô thị loại V, với dân số là 11.500 ngƣời, đến năm 2030 dân số đô thị khoảng 15.000 ngƣời. Đến 

năm 2050, phấn đấu trở thành đô thị loại IV, với dân số đô thị khoảng 54.000 ngƣời. (2) Thị trấn 

Cát Thành: là đô thị loại V, là trung tâm kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện Trực Ninh với dân số 

năm 2025 khoảng 14.800 ngƣời, đến 2030 khoảng 17.000 ngƣời. Định hƣớng đến 2050 dân số 

thị trấn Cát Thành là 45.000 ngƣời. (3) Thị trấn Ninh Cƣờng: là đô thị loại V, là trung tâm kinh 

tế, văn hóa- xã hội của huyện Trực Ninh với dân số năm 2025 khoảng 8.500 ngƣời, đến 2030 

khoảng 9.800 ngƣời. Định hƣớng đến 2050 dân số thị trấn Cát Thành là 26.000 ngƣời. (4) Thị 

trấn Cổ Lễ, Thị trấn Cát Thành cùng với các TT. Xuân Trƣờng, TT. Xuân Ninh, TT Xuân Hồng 

(huyện Xuân Trƣờng), Thị trấn Quất Lâm (H. Giao Thủy) và TT. Yên Định (H. Hải Hậu) trở 

thành trung tâm đô thị phía Đông của Tỉnh Nam Định- Vùng đô thị Xuân Trƣờng- Trực Ninh- 

Giao Thủy. (5) Thị trấn Ninh Cƣờng cùng với các Thị trấn Liễu Đề (H. Nghĩa Hƣng), Thị trấn 

Nghĩa Minh (H. Nghĩa Hƣng) hình thành vùng đô thị Liễu Đề- Nghĩa Hƣng, trở thành trung tâm 

đô thị phía Tây của Tỉnh Nam Định. (6) Đến năm 2030, diện tích đất ở đô thị toàn huyện là 

393,42 ha, chiếm 2,73% tổng diện tích  
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2. Các điểm dân cƣ nông thôn: (1) Đến năm 2030: Cải tạo nâng cấp các khu dân cƣ hiện 

hữu. Đầu tƣ xây dựng các khu dân cƣ mới gắn kết với các khu dân cƣ hiện hữu tạo thành các 

khu ở tập trung để khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở. Phát triển các loại hình nhà ở nông 

thôn gắn với sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở nông thôn gắn với du lịch sinh thái, 

gắn với các vùng chuyên canh... phù hợp với nhu cầu về nhà ở và phát triển kinh tế hộ gia đình. 

(2) Đến năm 2050: Hoàn thiện xây dựng các khu dân cƣ mới gắn kết với các khu dân cƣ hiện có. 

Hoàn thiện hệ thống trung tâm khu ở phục vụ các sinh hoạt của cộng đồng dân cƣ.  

c) Tổ chức khu, cụm điểm công nghiệp: 

Giai đoạn đến năm 2050 quy hoạch KCN Thanh Đạo tại xã Trực Thanh và xã Trực Đại 

quy mô (150ha) để đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hƣớng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất thƣơng mại, dịch vụ tiêu thụ sản 

phẩm; Giai đoạn đến năm 2025 phát triển mở rộng CCN TT Cổ Lễ quy mô (23,8ha); CCN TT 

Cát Thành quy mô (41ha), tiếp tục đầu tƣ và lấp đầy CCN Trực Hùng (12,86ha). 

d) Tổ chức khu, cụm điểm nông – lâm, ngư nghiệp: tiềm năng thế mạnh về đất đai 

của huyện, trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện tiếp tục đẩy mạnh 

phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trƣờng 

tiêu thụ. Đến năm 2030 đảm bảo ngành nông nghiệp của huyện phát triển bền vững trên cả 3 khía 

cạnh: kinh tế - xã hội – môi trƣờng, quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Hình thành vùng sản xuất lúa giống CNC xã Trực Hùng với quy mô 200 ha; Quy 

hoạch các khu chăn nuôi tập trung tại xã Trực Chính (15ha) và xã Trực Thanh (11 ha). Quy hoạch 

 

Hình: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  huyện Trực Ninh 
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3 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại thị trấn Cổ Lễ, Trực Chính, Trực Khang. 

e) Tổ chức các khu cụm điểm dịch vụ, thương mại, du lịch:  

1. Phát triển thƣơng mại, dịch vụ, du lịch theo hƣớng lành mạnh, kỷ cƣơng, văn minh, 

từng bƣớc hội nhập với thị trƣờng trong nƣớc và thế giới. Chú trọng nâng cao chất lƣợng, tăng 

sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; xây dựng thƣơng hiệu hàng hóa... Đẩy 

mạnh các hoạt động xuất khẩu và quan hệ kinh tế đối ngoại. Chú trọng áp dụng các loại hình 

kinh doanh tiên tiến, công nghệ hiện đại, văn minh thƣơng nghiệp. 

2. Phát triển thƣơng mại, đảm bảo hàng hóa lƣu thông thông suốt trong huyện, Tỉnh và cả 

nƣớc, chú trọng công tác tiếp thị và mở rộng thị trƣờng để tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản, tạo 

mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, củng cố thƣơng nghiệp quốc 

doanh để đảm nhận vai trò hƣớng dẫn và liên kết các thành phần kinh tế trong hoạt động kinh 

doanh. Tăng cƣờng vai trò điều tiết của Nhà nƣớc để bình ổn giá cả. Hình thành mô hình thƣơng 

mại – dịch vụ nông thôn, gắn với sản xuất, chế biến và lƣu thông hàng hóa; tạo điều kiện để 

doanh nghiệp, cá nhân trong huyện sản xuất, tiêu thụ, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế. 

3. Phát triển dịch vụ vận tải cả đƣờng bộ, đƣờng sông, đƣờng biển đảm bảo tiện lợi, 

thông suốt. Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển dịch vụ vận tải. 

Nâng cao chất lƣợng, khối lƣợng và độ an toàn trong vận tải hành khách, hàng hóa trên tất cả 

các loại hình vận tải.  

 Các công trình thƣơng mại dịch vụ quy hoạch đến năm 2030: trạm xăng dầu trên địa bàn 

các xã Trung Đông, Liêm Hải, Trực Nội, Trực Thắng, Trực Thuận; tổng kho xăng dầu- xã Trực 

Nội (3,22 ha), tổng kho xăng dầu – thị trấn Cát Thành (5,78 ha). Mở rộng chợ An Lãng- xã Trực 

Chính, Quy hoạch chợ xóm Tây đƣờng- thị trấn Ninh Cƣờng và quy hoạch đất thƣơng mại- dịch 

vụ trên địa bàn các xã, thị trấn. 

4. Khai thác tối đa tiềm năng du lịch trên địa bàn qua các hình thức: (1) Du lịch văn hóa: 

tham quam các điểm di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu nhƣ chùa Cổ Lễ, chùa Cự Trữ - Phƣơng 

Định, làng nghề thêu ren Trung Lao, làng nghề dệt Cự Trữ, Nhự Nƣơng; Du lịch lễ hội: lễ hội 

tiêu biểu nhƣ lễ hội chùa Cổ Lễ, lễ hội chùa Cự Trữ…(2) Du lịch sinh thái – làng nghề tại các hộ 

dân, du khách tham gia hoạt động sinh hoạt cùng ngƣời dân địa phƣơng kết hợp với tham quan 

các di tích, tín ngƣỡng tâm linh. 

f) Tổ chức mạng lưới hạ tầng xã hội 

1. Tổ chức mạng lƣới y tế: Tiếp tục nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa Huyện cả về quy 

mô và trang thiết bị. Tiếp tục nâng cấp mạng lƣới bệnh viện từ tuyến cơ sở đến tuyến huyện, nâng 

cấp các phòng khám đa khoa khu vực đáp ứng cơ bản nhu cầu của ngƣời dân và giảm tải cho các 

bệnh viện tuyến trên. Củng cố mạng lƣới y tế của 21 xã, thị trấn và y tế thôn làng cả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và cán bộ y tế, 100% xã có bác sỹ, 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

Phấn đấu 100% trạm y tế thực hiện quản lý, điều trị, chăm sóc các bệnh nhân không lây nhiễm.  

Xây dựng mới 2 viện dƣỡng lão ở xã Liêm Hải (2,6ha), xã Trực Nội (1,4ha). Đến năm 

2025, tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Giảm tỉ suất sinh hàng năm là 0,1‰, tỷ 

lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng dƣới 12,5%. Đến năm 2030, ngƣời dân tham gia bảo hiểm y 

tế đạt trên 99% và tỷ lệ ngƣời dân tham gia BHXH đạt 85% trở lên, tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi bị suy 

dinh dƣỡng dƣới 8%; số bác sỹ/1 vạn dân đạt 7 bác sỹ và có 25 giƣờng bệnh/1 vạn dân.   
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2. Tổ chức mạng lƣới trƣờng học, cơ sở đào tạo: Chú trọng, đầu tƣ, hoàn thiện cơ sở vật 

chất, hạ tầng cho ngành giáo dục, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nâng cao, đổi mới chất lƣợng đào 

tạo trên địa bàn toàn huyện. Phấn đấu đến năm 2030, 100% các trƣờng mầm non, tiểu học và 

THCS đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn trƣờng xanh- sạch- đẹp- an toàn. Mỗi bậc học có 1-2 

trƣờng dạy theo chƣơng trình chất lƣợng cao. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi; có trên 100% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đƣợc chăm 

sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, 100% học sinh hoàn thành chƣơng trình tiểu học và 

trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT các loại hình đạt trên 98% và 

phấn đấu 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT với 100% giáo viên giảng dạy ở các cấp đat 

chuẩn trở lên. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, 

chứng chỉ trên 25%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt trên 85%, trong đó tỷ lệ lao 

động có bằng cấp, chứng chỉ trên 30%. 

3. Tổ chức mạng lƣới công trình ngành Văn hóa- TDTT: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

các cơ sở hạ tầng công trình văn hóa, thể dục thể thao. Giai đoạn 2030, huyện đề xuất xây dựng 

công viên văn hóa thể thao huyện Trực Ninh với quy mô khoảng 5,15 ha; khu văn hóa thị trấn Cổ 

Lễ và nhà văn hóa trung tâm xã Trực Mỹ. Phấn đấu đến năm 2025 có 96% số gia đình đạt chuẩn 

gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ ngƣời dân luyện tập thể dục thể 

thao thƣờng xuyên đạt 55%. Đến năm 2030, trên 95% số làng, thôn, xóm, tổ dân phố đƣợc công 

nhận giữ vững danh hiệu văn hoá, trên 98% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, có hơn 80% 

ngƣời dân tham gia thƣờng xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao, trong đó có trên 60% dân 

số luyện tập thể dục thể thao thƣờng xuyên. 

4. Tổ chức mạng lƣới công trình An sinh xã hội: Tiếp tục đầu tƣ các công trình an sinh xã 

hội trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu của ngƣời dân. 

5. Tổ chức mạng lƣới công trình phục vụ Công tác quốc phòng, an ninh: Tiếp tục thực 

hiện xây dựng các thao trƣờng huấn luyện, nhà ở, công trình hậu cần, trụ sở làm việc Ban chỉ huy 

quân sự huyện… phục vụ nhu cầu huấn luyện và các mục đích đảm bảo quốc phòng trên địa bàn 

huyện. Hoàn thiện các hạng mục xây dựng thao trƣờng bắn, Trụ sở làm làm việc của Ban chỉ huy 

quân sự huyện Trực Ninh, Trụ sở công an huyện và trụ sở công an các xã. 

4.9.3.  Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng- kỹ thuật: 

a) Hệ thống giao thông 

1. Giao thông đối ngoại: Phát triển hệ thống giao thông đối ngoại trên cơ sở nâng cấp 

các tuyến đƣờng Cao tốc, Quốc lộ, Tỉnh lộ cũ, các tuyến giao thông vành đai, liên huyện theo 

quy hoạch tỉnh; gồm các tuyến: Đƣờng cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh , Quốc 

lộ 37B, Quốc lộ 21, Quốc lộ 21B, Đƣờng tỉnh 490C,487, 488B; xây dựng đƣờng tránh đô thị 

kết hợp đƣờng vành đai xanh đô thị.  

2. Giao thông đối nội: Nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đƣờng khu vực và đƣờng nội 

bộ trong huyện đạt tiêu chuẩn  đƣờng  cấp V đến cấp IV đồng bằng. Đồng thời mở mới một số 

tuyến đến các khu sản xuất, khu dân cƣ để đảm bảo nhu cầu đi lại và lƣu thông hàng hóa, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội.  

3. Giao thông đƣờng thủy: Thƣờng xuyên nạo vét, cải tạo sông, khơi thông dòng chảy 
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vừa phục vụ vận tải, vừa đảm bảo tiêu lũ, tiêu úng. Xây dựng từ 1 đến 2 bến cảng quy mô địa 

phƣơng để hòa vào mạng lƣới trung chuyển hàng hóa sông Ninh Cơ khi dự án cửa Lạch Giang 

hoàn thành.                                                         

4. Bến xe: Quy hoạch mở rộng bến xe khách trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn bến xe loại 

II. Mở rộng bến xe khách tại xã Trực Phú đạt tiêu chuẩn bến xe khách loại III . 

Bảng 4.89: Thống kê hệ thống giao thông huyện Trực Ninh 

STT Tên đƣờng Điểm đầu Điểm cuối 
 Chiều dài 

(Km)  

Quy hoạch  

2030 2050 

1 HL Vô Tỉnh - Văn Lai Xã Trung Đông Xã Phƣơng Định 3.5 V IV 

2 HL.53C Xã Trực Tuấn Xã Việt Hùng 6.0 V IV 

3 HL Nam Linh Hải Xã Trực Đạo Phà Thanh Đại 6.5 V IV 

4 HL. Hùng Thắng  Xã Trực Đại Xã Trực Thắng 5.0 V IV 

5 HL Cổ Lễ - Bà Nữ Xã Phƣơng Định Xã Trực Đạo 9.5 V IV 

6 HL Nam sông Sẻ Xã Trực Hùng Xã Trực Thắng 5.0 V IV 

7 HL Nam Thái – Trực Mỹ Xã Trực Hƣng Xã Thực Mỹ 5.5 V IV 

b) Hệ thống cấp nước sạch:  

Nguồn cấp nƣớc: Kết hợp hình thức khai thác nƣớc mặt gồm sông Hồng, sông Ninh Cơ 

và nƣớc ngầm trong việc cung cấp nƣớc trên địa bàn huyện.  

Hệ thống Cấp nƣớc sạch: Nguồn nƣớc cấp cho huyện đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc 

sông Hồng,sông Ninh Cơ và nƣớc ngầm. Nhu cầu dùng nƣớc giai đoạn từ năm 2021-2030 

khoảng 29.000 m3/ngđ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 51.700 

m3/ng.đ, tỉ lệ cấp nƣớc đạt 100%. Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nƣớc hiện hữu, đồng thời xây 

dựng mới hệ thống cấp tại các khu vực chƣa có nƣớc sạch (mỗi xã 1 hệ thống bao gồm nhà máy 

cấp nƣớc và mạng lƣới đƣờng ống). Mạng lƣới cấp nƣớc trong huyện đƣợc kết nối với nhau để 

hỗ trợ cấp nƣớc cho nhau khi hệ thống gặp sự cố. 

c) Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cấp cho huyện Trực Ninh đƣợc lấytừ cáctrạm 

biếnáp110kV:trạmLạc Quầncông suất (40+ 25) MV; trạmNam Ninh công suất (2x25) MV; 

trạmTrực Ninh công suất 25 MV .Nhu cầu dùng điện của huyện giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 

73.5MW; Tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 117.1MW. Lƣới điện 22KV, 0,4 KV hiện hữu sẽ 

tiếp tục sử dụng và đảm bảo hành lang an toàn điện, về lâu dài lƣới điện này sẽ từng bƣớc đƣợc 

hạ ngầm tại các khu vực đô thị, xây dựng lƣới điện 22 KV, 0,4 KV mới để đáp ứng  nhu cầu 

phát triển chung của huyện lƣới điện này có thể đi nổi hoặc ngầm tùy thuộc vào từng khu vực. 

Các trạm hạ thế hiện nay tiếp tục đƣợc sử dụng, rà soát những trạm không đạt yêu cầu phải cải 

tạo, nâng cấp hoặc thay thế để đảm bảo an toàn, phù hợp với công suất và cảnh quan của khu 

vực, các trạm hạ thế xây dựng mới bố trí tại các khu công cộng, cây xanh gần trung tâm phụ tải. 

 d). Hệ thống thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nƣớc theo 

phƣơng án thoát nƣớc riêng, nƣớc mƣa đƣợc thu gom và tự chảy theo địa hình tự nhiên trong 

khu vực để thoát ra sông, suối, kênh mƣơng thủy lợi. Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý phân tán 

tại các đô thị, thôn, mỗi đo thị, thôn bố trí 1 bể xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí ở vị trí trũng thấp phù 

hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo khả năng nƣớc thải từ các hộ gia đình tự chảy về bể xử lý, 

công suất trung bình mỗi bể 100m3/ngđ, sử dụng công nghệ bể xử lý sinh học kỵ khí (UASB), 

bể có dạng tròn đƣờng kính khoảng 3m, chiều sâu 10m, bể có thể chế tạo sẵn. Chất thải rắn trong 

huyện đƣợc thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung của huyện. 
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e). Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu: Giai đoạn 2021 

– 2030, huyện tiếp tục triển khai xây dựng các hồ chứa nƣớc, đập thủy lợi, xây dựng đê, kè 

chống sạt lở bờ sông và nâng cấp kênh mƣơng thủy lợi phục vụ nhu cầu tƣới tiêu của nhân dân 

và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các công trình đƣợc quy hoạch trong 

giai đoạn gồm: (1) Quy hoạch Mở rộng đê hữu sông Ninh Cơ; (2) Mở rộng đê sông Hữu Hồng 

(Nâng cấp, cải tạo tuyến đê Hữu Hồng K182+425-:-K183+020) qua địa bàn các xã Trực Chính, 

Phƣơng Định và thị trấn Cổ Lễ. (3) Mở rộng đê sông Hồng trên địa phận các xã Trực Chính và 

Phƣơng Định. (4) Hoàn thiện và bê tông hoá mặt đê các đoạn còn lại đê Hữu Hồng và đê Tả, 

Hữu sông Ninh Cơ. (5) Củng cố, nâng cấp kênh Cổ Lễ - Cát Chử. (6) Quy hoạch củng cố nâng 

cấp kênh Cổ Lễ - Bà Nữ - Cát Chử - Thống Nhất. (7) Mở rộng đê tả sông Ninh Cơ. (8) Quy 

hoạch cống Bà Nữ tại xã Trực Thanh và cống đá xã Việt Hùng. 

f)  Hệ thống thông tin liên lạc, viễn thong: Nhu cầu về thông tin, liên lạc của ngƣời dân 

trong khu vực huyện Trực Ninh sẽ ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, cần mở rộng dung lƣợng 

tổng đài, bố trí hệ thống bƣu cục, tăng thêm các dịch vụ mới... Tiếp tục nâng cao chất lƣợng bƣu 

chính viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cấp Ủy 

Đảng, chính quyền và ngƣời dân trên địa bàn huyện. Đến năm 2030, 100% khu dân cƣ có dịch 

vụ truy cập Internet công cộng băng thông rộng, nhằm thực hiện phổ cập dịch vụ Internet và 

cung cấp thông tin khoa học, thƣơng mại, thị trƣờng, giải trí cho ngƣời dân huyện Trực Ninh.  

4.9.4. Phân bổ và khoanh vùng đất đai trong huyện: 

Bảng 4.90: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Trực Ninh  đến năm 2030 
  STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích đến năm 2030 (ha) Tỷ lệ (%) 

I Tổng 14.395 100 

1 Đất nông nghiệp 8.906 61.87 

1.1 Đất trồng lúa 6.846 47.56 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 590 4.10 

1.3 Đất rừng phòng hộ -   

1.4 Đất rừng đặc dụng -   

1.5 Đất rừng sản xuất -   

2 Đất phi nông nghiệp 5.489 38.13 

2.1 Đất quốc phòng 6 0.04 

2.2 Đất an ninh 4 0.03 

2.3 Đất khu công nghiệp -   

2.4 Đất cụm công nghiệp 111 0.77 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ 101 0.70 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 338 2.35 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản -   

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp Tỉnh 2.688 18.67 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh -   

2.10 Đất ở tại nông thôn 1.103 0.72 

2.11 Đất ở tại đô thị 225 1.56 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 15 0.10 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1 0.01 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao -   

3 Đất chƣa sử dụng -   
Nguồn: Phương án phân bổ đất đai theo loại đất và khu chức năng phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện 
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PHƢƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, ĐA DẠNG SINH HỌC; 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO NƢỚC, PHÕNG 

CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

***** 

 

I. PHƢƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

1.1. Quan điểm: 

1. Bảo vệ môi trƣờng phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội và là một trong 

những nội dung cơ bản để phát triển bền vững, phải đƣợc thể hiện trong các kế hoạch và dự án 

phát triển kinh tế - xã hội, phải gắn kết hài hòa với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh để phát 

triển bền vững. 

2. Bảo vệ môi trƣờng mang tính quốc gia, khu vực và toàn cầu và là trách nhiệm của toàn 

xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ gia đình và mọi công dân trong Tỉnh, phải kết hợp 

giữa đầu tƣ của nhà nƣớc với huy động các nguồn lực trong xã hội và tăng cƣờng hợp tác quốc tế.  

Bảo vệ môi trƣờng sống và sức khỏe ngƣời dân là mục tiêu hàng đầu, loại bỏ những dự án gây ô 

nhiễm môi trƣờng, bảo đảm môi trƣờng sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. 

3. Bảo vệ môi trƣờng đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, theo nguyên tắc phòng ngừa là chính, 

kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trƣờng và bảo tồn thiên nhiên, trên 

cơ sở tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc, thể chế và pháp luật đi đôi với nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của mọi ngƣời dân và toàn xã hội. Hoạt động bảo vệ môi trƣờng phải tiến hành có trọng 

tâm, trọng điểm, với khoa học công nghệ là công cụ hữu hiệu trong bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Mục tiêu:  

a). Mục tiêu tổng quát: 

1. Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trƣờng, bảo vệ và giải 

quyết cơ bản tỉnh trạng suy thoái môi trƣờng, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng môi trƣờng, khắc 

phục ô nhiễm môi trƣờng, trƣớc hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng; đồng thời, tăng 

cƣờng năng lực quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng.  

2. Bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trƣờng; khai thác và sử dụng 

hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì và phát triển một số khu 

sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên. 

3. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí 

hậu bất lợi đối với môi trƣờng; ứng cứu và khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi trƣờng do 

thiên tai gây ra. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 

1. Giảm về cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng. Khắc phục, cải tạo môi trƣờng các 

khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện điều kiện sống của ngƣời dân. Giảm nhẹ mức độ suy 

thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học. Tăng cƣờng khả 

năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ mức độ gia tăng phát thải khí nhà kính. 

2. Đến năm 2025: Phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu: (1) Tỷ lệ dân số nông thôn 

đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó tỷ lệ đƣợc cung cấp nƣớc sạch đạt trên 98% 

dân số); (2) Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại đƣợc xử lý đạt 100%; (3) Tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom 
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ở đô thị đạt 100%. (4) Tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom ở nông thôn đạt 90%. 

3.  Đến năm 2030: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu: (1) Tỷ lệ dân số đƣợc cung cấp nƣớc sạch đạt 

100%. (2) Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại đƣợc xử lý đạt 100%. (3) Tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom, 

phân loại tại nguồn ở đô thị đạt 100%. (4) Tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom, phân loại tại nguồn đạt 

ở nông thôn đạt 100%. (5) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung đạt 100%. 

1.3. Phƣơng án phân vùng môi trƣờng và phƣơng phƣớng bảo vệ môi trƣờng  

Phân vùng môi trƣờng theo điều 32 Luật BVMT 2020, quy định thực hiện phân vùng môi 

trƣờng; theo các quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 Quy định chi tiết một số 

điều của Luật BVMT số 72/2020; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luận BVMTb) Phƣơng án phân vùng môi trƣờng. 

1.3.1. Phương án phân vùng môi trường 

 a). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: (1) Nội thành, nội thị của các đô thị loại I, loại II, loại III theo 

quy định của pháp luật về phân loại đô thị. (2) Nguồn nƣớc đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc 

sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nƣớc. (3) Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy 

định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản. (4) Khu vực bảo vệ 1 của di tích 

lịch sử - văn hoá theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá. 

 b). Vùng hạn chế phát thải: (1) Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt các khu bảo 

tồn. (2) Vùng đất ngập nƣớc quan trọng đã đƣợc xác định theo quy định của pháp luật. (3) Hành 

lang bảo vệ nguồn nƣớc mặt đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt theo quy định của pháp 

luật về tài nguyên nƣớc. (4) Khu vực trồng lúa nƣớc từ 02 vụ trở lên với quy mô trên 500 ha. (5) 

Khu nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị. 

(6) Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng dễ bị tổn thƣơng trƣớc tác động của ô nhiễm môi 

trƣờng khác cần đƣợc bảo vệ.  

c). Vùng bảo vệ khác: Đây là các vùng còn lại trên địa bàn Tỉnh quản lý. 

Bảng 5.1: Hệ thống phân vùng môi trường Tỉnh Nam Định  

STT Tên vùng/ Phạm vi  thể hiện trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

A Vùng bảo vệ nghiêm ngặt  

1 
Nội thành, nội thị của các đô thị loại 

I, loại II, loại III theo quy định 

 Đô thị loại I: Thành phố Nam Định , thị trấn Mỹ Lộc (sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc 

vào TP. Nam Định). 

2 

Nguồn nƣớc đƣợc dùng cho mục 

đích cấp nƣớc sinh hoạt theo quy 

định của pháp luật về tài nguyên 

nƣớc 

Bao gồm khu vực lấy nƣớc của các  NM N tại  TP Nam Định, khu vực lấy nƣớc của các  

NMN tại các xã, thị trấn thuộc các huyện; khu vực lấy nƣớc của các công trình cấp nƣớc sinh 

hoạt riêng lẻ có công suất > 3.000m
3
/ngày đêm. Xác định Vùng bảo vệ nghiêm ngặt khu vực 

lấy nƣớc của các công trình cấp nƣớc sinh hoạt: phạm vi 500m tính từ điểm lấy nƣớc đến 

thƣợng nguồn và 300m từ điểm lấy nƣớc xuống phía hạ nguồn. 

3 

Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy 

định của pháp luật về đa dạng sinh 

học, lâm nghiệp và thủy sản 

(1)  Vùng lõi Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy với diện tích 7.100 ha.  

(2) Khu bảo vệ cảnh quan hệ thống hồ: Hồ Vị Xuyên (6,57 ha), hồ Truyền Thống (15,30 ha), 

hồ Lộc Vƣợng (21,09 ha), hồ Vị Hoàng (2,66 ha). 

4 

Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử 

- văn hoá theo quy định của pháp 

luật về di sản văn hoá. 

(3) Khu vực bảo vệ 1 của 02 di tích tích lịch sử - văn hóa gồm: 02 Di tích cấp quốc gia đặc biệt  

(Di tích lịch sử và khu kiến trúc nghệ thuật Đền Trần và Chùa Phổ Minh và Di tích kiến trúc 

nghệ thuật  Chùa Keo Hành Thiện); 85 di tích cấp quốc gia và 301 Di tích cấp Tỉnh 

B Vùng hạn chế phát thải  

1 
Vùng đệm khu vƣờn quốc gia, khu 

bảo vệ cảnh quan hệ thống hồ 
(1) Vùng đệm khu Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy (2) Vùng đệm khu bảo vệ cảnh quan hệ thống hồ 
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2 
Vùng đất ngập nƣớc quan trọng đã 

đƣợc xác định theo quy định 

Vùng đất ngập nƣớc ven biển huyện Nghĩa Hƣng: 8 xã Nghĩa Phúc, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, 

Nghĩa Hùng, Nam Điền, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nghĩa Hải diện tích 4.093 ha  

3 

Hành lang bảo vệ nguồn nƣớc mặt 

đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc 

sinh hoạt theo quy định của pháp 

luật về tài nguyên nƣớc. 

(1) Nƣớc mặt: Bao gồm khu vực  hành lang lấy nƣớc của các NMN tại  TP Nam Định, khu 

vực lấy nƣớc của các NMN tại các xã, thị trấn thuộc các huyện; khu vực lấy nƣớc của các công 

trình cấp nƣớc sinh hoạt riêng lẻ có công suất > 3.000m3/ngày đêm. Xác định Vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt khu vực lấy nƣớc của các công trình cấp nƣớc sinh hoạt: phạm vi 1.500m tính từ 

điểm lấy nƣớc đến thƣợng nguồn và 300m từ điểm lấy nƣớc xuống phía hạ nguồn. (2) Nƣớc 

ngầm: 20m tính từ miệng giếng trở ra 

4 
Khu vực trồng lúa nƣớc từ 02 vụ trở 

lên với quy mô trên 500 ha 

Theo Báo cáo tổng hợp Phƣơng án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 của Tỉnh Nam Định bao gồm các vùng chuyên trồng lúa nƣớc 2 vụ quy 

mô từ 500 ha trở lên: Huyện Giao Thủy 6.209 ha; huyện Hải Hẩu 8.329 ha; huyện Mỹ Lộc 

2.483 ha; huyện Nam Trực 7.377 ha; huyện Nghĩa Hƣng 8.919 ha; huyện Trực Ninh 6.846 ha; 

huyện Vụ Bản 7.755 ha; huyện Xuân Trƣờng 5.006 ha; huyện Ý Yên 11.717 ha. 

5 

Khu dân cƣ tập trung nông thôn; nội 

thành, nội thị của các đô thị loại IV, 

loại V theo quy định của pháp luật 

về phân loại đô thị 

(1) Khu dân cƣ tập trung nông thôn; nội thành, nội thị của các đô thị lloại IV: Đô thị mới khu vực 

4 xã, huyện Ý Yên; thị trấn Lâm, huyện Ý Yên; thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; thị trấn Xuân 

Trƣờng, huyện Xuân Trƣờng; thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy; thị trấn Yên Định, huyện 

Hải Hậu; (2) Khu dân cƣ tập trung nông thôn; nội thành, nội thị của các đô thị loại V: thị trấn Bo 

Yên Chính, huyện Ý Yên; thị trấn Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hƣng; thị trấn Ninh Cƣờng, 

huyện Trực Ninh; thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh; Xuân Ninh, huyện Xuân Trƣờng; 

Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng; Đại Đồng, huyện Giao Thủy; thị trấn Ngô Đồng, huyện 

Giao Thủy; thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu; Đô thị Trung Thành, huyện Vụ Bản; thị trấn Nam 

Giang, huyện Nam Trực; thị trấn Gôi huyện Vụ Bản; thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hƣng; thị 

trấn Quỹ Nhất, huyện Giao Thủy 

6 

Khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trƣờng dễ bị tổn thƣơng trƣớc 

tác động của ô nhiễm môi trƣờng 

khác cần đƣợc bảo vệ 

(1) Vùng rừng phòng hộ 4.074 ha tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng, Vụ Bản, Ý 

Yên. (2) Khu công nghiệp: KCN Hòa Xá , KCN Mỹ Trung,, KCN Bảo Minh, KCN dệt may 

Rạng Đông , KCN Mỹ Thuận, KCN Hồng Tiến, KCN Trung Thành, KCN Hải Long. KCN 

Thắng Lợi, KCN Nam Hải Hậu, KCN Thƣợng Thành, KCN Xuân Hồng, KCN Thanh Đạo, 

KCN Thái Châu, KCN Phong Hƣng Khánh, KCN Yên Khang.  (3) Cụm công nghiệp: CCN 

An Xá  (TP. Nam Định); CCN Hải Phƣơng; CCN Thịnh Long; CCN Hải Minh; CCN Hải 

Hƣng; CCN Hải Đông(H. Hải Hậu);  CCN TT Lâm; CCN Yên Xá; CCN Yên Ninh; CCN 

Yên Đồng; CCN Yên Bằng; CCN Yên Dƣơng; CCN Yên Phong, CCN Nhân Cƣờng (H. Ý 

Yên); CCN Xuân Tiến; CCN huyện lỵ Xuân Trƣờng; CCN Xuân Bắc; CCN cơ khí đóng tàu 

TT Xuân Trƣờng; CCN Thƣợng – Thành  (H. Xuân Trƣờng); CCN Nghĩa Phong (H. Nghĩa 

Hƣng); CCN Quang Trung; CCN Trung Thành; CCN Thanh Côi; CCN Tân Hòa (H. Vụ 

Bản); CCN Mỹ Thắng,  CCN Mỹ Thuận; CCN Đại An; CCN Tân Thành (H. Mỹ Lộc); 

CCN TT Cổ Lễ; CCN Trực Hùng; CCN TT Cát Thành (H. Trực Ninh); CCN Thịnh Lâm; 

CCN Giao Tiến,  CCN Nhân Châu; CCN Giao Hƣơng; CCN Giao Yến 1; CCN Yên Châu; 

CCN Giao Thiện; CCN Giao Xuân; CCN Giao Hải; CCN Giao Lạc. (H. Giao Thủy:); CCN 

Đồng Côi ; CCN Tân Thịnh ; CCN Vân Chàng  (H. Nam Trực). (4) Khu vực khai thác 

khoáng sản; (5) Khu vực làng nghề nông thôn 

C Vùng khác Là các khu vực còn lại trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

1.3.2. Phương án bảo vệ môi trường tại các vùng môi trường 

 a). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: (1) Bảo vệ, bảo tồn nghiêm ngặt các hệ sinh thái, khu hệ 

động, thực vật, đa dạng sinh học trong Vƣờn quốc gia Xuân Thủy; phối hợp với BQL VQG 

Xuân Thủy trong các công tác quản lý liên quan đến VQG, tổ chức quản lý tốt vùng đệm VQG. 

Tổ chức phòng, chống hoạt động khai thác trái phép, hoạt động xâm hại các khu bảo tồn thiên 

nhiên. Ổn định đời sống nhân dân trong vùng đệm VQG, khu bảo tồn thiên nhiên. (2) Tiếp tục 

quản lý bảo vệ có hiệu quả khu hệ động, thực vật hiện có; (3) Xây dựng hành lang kết nối với 

các Vƣờn quốc gia, Khu bảo tồn và kết nối các khu vực trong khu bảo tồn. (4) Ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ vào quản lý đa dạng sinh học. (5) Trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ chấp 
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thuận dự án đầu tƣ sinh thái, vì mục đích bảo tồn và sử dụng công nghệ thân thiện với môi 

trƣờng. Duy trì diện tích rừng tự nhiên, nâng tỷ lệ che phủ rừng, kiểm soát phát thải khí nhà kính. 

(6) Hạn chế quy hoạch, phát triển dự án khai thác khoáng sản; xây dựng kho chứa hóa chất độc 

hại, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu có yếu tố độc hại đối với với môi trƣờng; xây dựng 

cơ sở xử lý, bãi chôn lấp, vị trí thải bỏ chất thải rắn, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh chất ô 

nhiễm độc hại, có hoạt động xâm hại đến các đối tƣợng, yếu tố cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

 b). Vùng hạn chế phát thải: (1) Phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế vùng đệm; thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng vùng đệm. (2) Phát triển đô thị, 

cụm dân cƣ hài hoà với cảnh quan môi trƣờng, có cơ sở hạ tầng cấp, thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải; 

tỷ lệ cây xanh/diện tích tự nhiên cao. (3) Tập trung bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị lịch 

sử, văn hóa trong khu vực, phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trƣờng. (4) Phát triển bền 

vững tại các di sản, di tích, địa điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh Nam Định. (5) Kiểm soát xả thải 

chất ô nhiễm tại các vùng đất ngập nƣớc quan trọng. (6) Đối với các vùng nƣớc cấp sinh hoạt 

cho các huyện, thành phố phải đƣợc giữ nguyên diện tích mặt nƣớc, chất lƣợng nƣớc, không để 

nguồn thải tập trung xả thải vào vùng cấp nƣớc, nguồn thải phải đƣợc xử lý triệt để trƣớc khi xả 

thải ra môi trƣờng. (7) Hạn chế phát thải, cải thiện môi trƣờng tại các khu vực có các hoạt động 

ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc, không khí xung quanh bao gồm các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, làng nghề,...(8) Các KCN, CCN, làng nghề, 

cơ sở sản xuất công nghiệp,... đƣợc khoanh vùng cần xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nƣớc 

thải tập trung, chất thải rắn đáp ứng quy định. (9) Kiểm soát, nghiêm cấm các hoạt động xả thải 

các chất thải không qua xử lý vào môi trƣờng tại các khu dân cƣ tập trung, đặc biệt là khu vực 

các đô thị lớn trên địa bàn Tỉnh Nam Định. (10) Thu gom, xử lý triệt để chất thải trên địa bàn 

Tỉnh Nam Định, đặc biệt tại các đô thị. 

 c). Vùng bảo vệ khác: (1) Phát triển kinh tế xã hội đa ngành, đa thành phần, nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân. (2) Quản lý, bảo vệ môi trƣờng phục vụ chính hoạt động phát 

triển bền vững. (3) Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các hoạt động sản xuất. (4) Quan tâm, khai 

thác hiệu quả các khu vực tiềm năng đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trƣờng. (5) 

Ngăn ngừa ô nhiễm do hoạt dộng các cơ sở sản xuất trong KCN, CCN, làng nghề, các cơ sở sản 

xuất xen kẽ trong khu dân cƣ, bảo vệ chất lƣợng nƣớc và chất lƣợng không khí khu đô thị, dân cƣ. 

1.4. Phƣơng án bảo tồn đa dạng sinh học, sinh cảnh quan trọng, khu bảo tồn thiên nhiên: 

1.4.1. Mục tiêu, chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học của Tỉnh 

a). Mục tiêu chung:  

1. Bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững đa dạng sinh học về các nguồn gen, loài sinh 

vật và hệ sinh thái phong phú trên địa bàn Tỉnh Nam Định để bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ 

môi trƣờng và đa dạng sinh học; có những đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát triển 

đa dạng sinh học cho quốc gia và khu vực. 

2. Gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên đƣợc bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn 

vẹn, kết nối; đa dạng sinh học đƣợc bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội theo định hƣớng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với 

phƣơng án bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn Tỉnh trong 

quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

b). Mục tiêu cụ thể 
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1. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên bảo đảm 

đạt đƣợc các chỉ tiêu cơ bản sau: Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên đƣợc quản lý bảo vệ tốt 

mang tính bền vững, bảo tồn tính đa dạng sinh học cao; 2 70% khu bảo tồn thiên nhiên đƣợc 

đánh giá hiệu quả quản lý; tỷ lệ che phủ rừng toàn Tỉnh duy trì ổn định đạt 02% vào năm 2030.  

2. Bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu 

tiên bảo vệ, loài di cƣ; không có thêm loài hoang dã bị tuyệt chủng; tỉnh trạng quần thể của các 

loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ đƣợc cải thiện; các nguồn gen hoang dã và giống 

cây trồng, vật nuôi đƣợc lƣu giữ và bảo tồn.  

3. Giá trị của đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái đƣợc đánh giá, duy trì và nâng cao 

thông qua việc sử dụng bền vững, hạn chế các tác động tiêu cực tới đa dạng sinh học, ngăn chặn 

xu hƣớng suy giảm đa dạng sinh học; giải pháp dựa vào thiên nhiên đƣợc triển khai, áp dụng 

trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy 

tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. 

 c.) Tầm nhìn đến năm 2050: Đến năm 2050, các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài 

nguy cấp, nguồn gen quý, hiếm đƣợc phục hồi, bảo tồn thực sự hiệu quả; đa dạng sinh học đƣợc 

giữ gìn; bảo tồn, bảo đảm an ninh sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hài hòa giữa 

phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trƣờng. 

1.4.2. Phương án bảo tồn đa dạng sinh học, sinh cảnh quan trọng, khu bảo tồn thiên nhiên: 

a). Quy hoạch khu bảo tồn:  

1. Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy: (1) Vị trí, ranh giới: Vƣờn quốc gia Xuân Thủy theo 

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2003 nằm ở phía Đông Nam huyện Giao Thủy, Tỉnh 

Nam Định, ngay tại cửa Ba Lạt của sông Hồng, toạ độ: từ 20010'33‟‟ đến 20016'27‟‟ vĩ độ Bắc 

và từ 106027'25‟‟ đến 106036'50‟‟ kinh độ Đông. Phạm vi hành chính Vƣờn Quốc gia Xuân 

Thủy nằm trên vùng đất ngập nƣớc thuộc địa bàn 05 xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao 

Xuân và Giao Hải huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định. (2) Phân hạng bảo tồn: Vƣờn Quốc gia. 

(3) Diện tích tự nhiên: 7.100ha vùng lõi.  

(4) Hiện trạng đa dạng sinh học: Các hệ sinh thái trong Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy tại 

khu vực huyện Giao Thủy bao gồm: Hệ sinh thái rừng ngập mặn 1.044,55 ha, hệ sinh thái bãi 

triều không có rừng ngập mặn là 2073,29 ha, hệ sinh thái mới là 189,29  ha và vùng biển 

3.792,87 ha. Vùng đệm Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy có diện tích 8.000ha bao gồm các hệ sinh 

thái: Hệ sinh thái rừng ngập mặn: 780,5ha; Hệ sinh thái trảng cỏ cây bụi: 35,0ha; Hệ sinh thái 

nƣớc ngọt: 907,7ha; Hệ sinh thái nuôi thủy sản: 1.803,6ha; Hệ sinh thái nông nghiệp: 2324,5ha; 

Hệ sinh thái dân cƣ: 987,0ha; Hệ sinh thái bãi cát ven biển: 1.161,7 ha. 

(5) Mục đích bảo tồn: Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nƣớc của vùng cửa sông Hồng; Các 

loài động vật, thực vật đặc trƣng của vùng sinh thái đất ngập nƣớc, đặc biệt là các loài thủy sinh, 

các loài chim nƣớc và chim di trú; Phục vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trƣờng và 

phát triển du lịch sinh thái; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ cho công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trƣờng, phát triển du lịch sinh thái, góp phần phát triển 

kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng cƣ dân địa phƣơng.Bảo vệ nhiều loài động 

thực vật rừng có nguồn gen đặc hữu của khu vực. Bảo tồn hiệu quả các loài chim hoang dã (di 

cƣ và định cƣ;  Bảo tồn/sử dụng bền vững các tài nguyên thuỷ sinh; Thích ứng và giảm thiểu tác 

động của biến đổi khí hậu. 
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(6) Tổ chức và biện pháp quản lý khu bảo tồn: Củng cố, kiện toàn Ban quản lý Khu bảo 

tồn để Quản lý và phát triển bền vững nhằm đạt các mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 

các loài nguy cấp, quý, hiếm và các loài sinh vật có giá trị kinh tế cao và phòng hộ đầu nguồn 

xung yếu; Nâng cao năng lực và kỹ năng cho lực lƣợng quản lý, bảo vệ các loài sinh vật, đặc biệt 

các loài nguy cấp, quý, hiếm để thực hiện công tác bảo tồn;  Xây dựng các mô hình bảo vệ và 

quản lý đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng; Tích hợp, lồng ghép chƣơng trình kế hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh; Kiểm soát chặt chẽ và xóa 

bỏ tỉnh trạng khai thác tài nguyên rừng và các loài động vật hoang dã; Tăng cƣờng hệ thống 

chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; Phục hồi các vùng, hệ sinh 

thái bị suy thoái, nâng cao lợi ích mà đa dạng sinh học đem lại;  Phát triển du lịch sinh thái nhằm 

nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và đem lại lợi ích kinh tế cho nhân dân địa 

phƣơng, thu hút sự tham gia rộng rãi của các ngành vào công tác bảo tồn;Tuyên tuyền, giáo dục 

cho ngƣời dân và cộng đồng về ý nghĩa của đa dạng sinh học đối với bảo vệ môi trƣờng và phát 

triển kinh tế xã hội. Tăng cƣờng vai trò của ngƣời dân và cộng đồng trong việc quy hoạch khu 

bảo tồn; Chia sẻ lợi ích, tham gia xây dựng các chính sách quản lý khu bảo tồn; Hỗ trợ sinh kế 

cho cộng đồng dân cƣ sống trong khu bảo tồn; Triển khai các chƣơng trình, dự án bảo tồn dựa 

vào cộng đồng; Khi quy hoạch chi tiết khu bảo tồn cần xây dựng phƣơng án ổn định cuộc sống 

cho ngƣời dân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn và xây dựng phƣơng án di dân tái định cƣ 

nếu thấy cần thiết. 

2. Khu bảo vệ cảnh quan hệ thống hồ: (1). Vị trí, ranh giới: Hồ Vị Xuyên có tọa độ địa lý 

từ 20025‟42‟‟ đến 20025‟53‟‟ vĩ độ Bắc và từ 106010'49‟‟ đến 106011'3‟‟ kinh độ Đông trên địa 

bàn phƣờng Vị Xuyên, thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Hồ Lộc Vƣợng (Đầm Bét, Đầm 

Đọ), hồ Truyền Thống có vị trí tại phƣờng Lộc Vƣợng thành phố Nam Định, có tọa độ địa lý từ: 

20025‟49‟‟ – 20026‟37‟‟vĩ độ Bắc; 106010‟1‟‟ - 106010‟35‟‟ kinh độ Đông. (2) Phân hạng bảo 

tồn: Khu bảo vệ cảnh quan cấp Tỉnh. (3) Diện tích tự nhiên: 45,62ha bao gồm hồ Vị Xuyên có 

diện tích 6,57ha, hồ Truyền Thống có diện tích 15,30ha, hồ Lộc Vƣợng (Đầm Bét, Đầm Đọ) có 

diện tích 21,09ha, hồ Vị Hoàng có diện tích 2,66ha. 

(4) Hiện trạng đa dạng sinh học: Hệ thực vật trong khu vực hồ Vị Xuyên chủ yếu là tập 

đoàn cây cảnh, hoa, cây xanh bóng mát nhƣ: Tƣờng vi, lộc vừng, trôm, gạo, vông, tếch, phƣợng, 

si, sấu,Bách tán, Trắc bách diệp, dâu da xoan, sấu, huyền diệp, sữa, đại hoa đỏ, Lộc vừng, Ngọc 

lan vàng, Bằng lăng nƣớc, hoa giấy, cau, Tre vàng sọc,…; Hệ động vật trong hồ gồm một số loài 

động vật nổi, động vật đáy, chim, bò sát - ếch nhái và chiếm đa số là họ cá chép. Có 01 loài cá 

chuối (Channa maculata) ở thứ hạng nguy cấp (EN) trong Sách Đỏ Việt Nam-2007. 

(5) Mục đích bảo tồn: Bảo vệ diện tích hệ sinh thái hồ nƣớc, cây xanh quanh hồ và nhiều 

di tích khác (Tƣợng đài Hƣng Đạo Đại Vƣơng Trần Quốc Tuấn, phần mộ của nhà thơ Tú 

Xƣơng (1870 - 1907), là một biểu tƣợng của thành Nam. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi 

trƣờng phục vụ du lịch, giáo dục, nghiên cứu; Bảo tồn diện tích hệ sinh thái đất ngập nƣớc, cây 

xanh ven hồ và Khu di tích lịch sử cung Thiên Trƣờng, công trình bảo tàng Cổ Vật xây dựng 

trong những năm chiến đấu ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ; Tổ chức và biện pháp quản 

lý; Xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quan lý, lồng ghép quản lý tham 

quan du lịch với bảo vệ cảnh quan; Xây dựng các quy định và thể chế loại trừ và ngăn chặn các 

phƣơng thức sử dụng đất và các hoạt động phát triển không phù hợp với mục tiêu bảo tồn; 
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Khuyến khích các hoạt động khoa học và giáo dục nhằm đem lại những lợi ích lâu dài cho ngƣời 

dân địa phƣơng và tăng cƣờng sự tham gia bảo tồn cảnh quan và bảo vệ môi trƣờng; Chia sẻ 

công bằng lợi ích và đóng góp vào phúc lợi cộng đồng của cộng đồng địa phƣơng thông qua 

việc khai thác bền vững các sản phẩm thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái; Xây dựng Kế 

hoạch đầu tƣ và kế hoạch quản lý khu bảo vệ cảnh quan. 

b). Các cơ sở phục vụ Bảo tồn: Xây dựng 03 cơ sở bảo tồn động vật và 02 cơ sở bảo tồn 

thực vật, chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 5.2: Danh sách các cơ sở bảo tồn Tỉnh Nam Định 

T

T 
Tên 

Loại 

hình 
Cơ quan chủ quản Địa chỉ 

Diện 

tích 

(ha) 

Mục đích bảo tồn 

I Cơ sở bảo tồn động vật 

1 
Trung tâm giống gia 

súc, gia cầm Tỉnh 

Vƣờn 

động vật 

Sở Nông Nghiệp và 

Phát Triển NT 

Thôn Thanh Khê,  

Nam Cƣờng,  Nam 

Trực 
10 

Chăm sóc, chủ động sản xuất và 

cung ứng các giống vật nuôi phục 

vụ cho mục đích sản xuất 

2 
Trung tâm giống 

thủy sản đặc sản 

Vƣờn 

động vật 

Sở Nông Nghiệp và 

Phát Triển NT 

xã Mỹ Tân huyện 

Mỹ Lộc 
5 

Nghiên cứu, sản xuất và cung ứng 

các giống thủy hải sản có giá trị kinh 

tế, năng suất cao 

3 
Trung tâm giống 

Hải Sản 

Vƣờn 

động vật 

Sở Nông Nghiệp và 

Phát Triển NT 

xã Bạch Long- 

Huyện Giao Thủy 
10 

Chăm sóc, chủ động sản xuất và 

cung ứng nguồn thủy sản phục vụ 

cho nuôi trồng thủy hải sản. 

II Cơ sở bảo tồn thực vật 

1 
Trung tâm giống 

cây trồng  Tỉnh 

Vƣờn 

thực vật 

Sở Nông Nghiệp và 

Phát triển NT 
xã Liên Bảo huyện 

Vụ Bản  
15 

Bảo tồn và phát triển các giống cây 

trồng phục vụ cho nông nghiệp, 

lâm nghiệp 

2 
Công viên Điện 

Biên 

Vƣờn 

thực vật 

Ủy ban nhân dân 

TP Nam Định 
Thành phố Nam 

Định 
5 

Bảo tồn 02 loài NĐ 32/2006/NĐ-CP 

là Vạn tuế (Cycas revoluta Thunb), 

Sƣa bắc bộ (Dalbergia tonkinensis 

Prain); 5 cây gạo, có tuổi tới ba trăm 

năm đƣợc vinh danh là cây di sản.  

c). Hành lang đa dạng sinh học: Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc, hành lang ven biển Bắc Bộ là loại hình hành lang không liên 

tục phân bố tại Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, không có tại Nam Định. Do vậy, quy hoạch 

không đề xuất xây dựng hành lang đa dạng sinh học tại Nam Định. 

1 .5. Phƣơng án về điểm, tần suất quan trắc môi trƣờng đất, nƣớc, không khí: 

1.5.1. Mục tiêu 

1. Xây dựng đƣợc hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trƣờng Tỉnh hợp lý, thống nhất, 

đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nƣớc về tài 

nguyên nƣớc, tài nguyên đất, biển, khí tƣợng thủy văn, bảo vệ môi trƣờng và các ngành kinh tế kỹ 

thuật khác; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi 

trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng Tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 nhằm kiểm soát 

chất lƣợng các thành phần môi trƣờng phục vụ công tác dự báo, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm, 

ngăn chặn suy thoái môi trƣờng đáp ứng các yêu cầu quản lý về bảo vệ môi trƣờng. 

3. Thông qua bộ dữ liệu quan trắc môi trƣờng sẽ phản ánh khách quan, trung thực, tin cậy 
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thực trạng chất lƣợng môi trƣờng Tỉnh, làm cơ sở để các cấp chính quyền của Tỉnh hoạch định 

chính sách phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn bảo vệ môi trƣờng, góp phần thực hiện tốt chiến 

lƣợc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch môi trƣờng Tỉnh Nam Định. 

4. Đáp ứng yêu cầu quan trắc môi trƣờng, phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trƣờng Tỉnh 

thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

5. Thực hiện nội dung xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng để tích hợp nội dung về 

bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

6. Nâng cao chất lƣợng dữ liệu quan trắc môi trƣờng phục vụ công tác quản lý môi trƣờng, 

công tác thống kê về tài nguyên và môi trƣờng của trung ƣơng và địa phƣơng. 

1.5.2. Phương án về điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường đất, nước, không khí 

a). Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của UBND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt mạng lƣới quan trắc môi trƣờng Tỉnh 

Nam Định thời kỳ 2021-2025. Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng Tỉnh Nam Định gồm 273 điểm, 

10 cụm và 10 trạm, trong đó có 191 điểm, 04 trạm và 10 cụm mốc thực hiện giai đoạn trƣớc năm 

2020 chuyển sang và 82 điểm, 06 trạm dự kiến thực hiện trong thời kỳ 2021 – 2030.  

1. Mạng lƣới quan trắc số lƣợng tài nguyên nƣớc: Quan trắc lƣu lƣợng và độ cao mực nƣớc 

sông tại 10 cụm tần suất 02 lần/tháng, 12 tháng/năm đối với độ cao mực nƣớc sông và 02 lần/năm 

đối với lƣu lƣợng nƣớc sông. Quan trắc diễn biến mực nƣớc dƣới đất: Quan trắc diễn biến mực 

nƣớc dƣới đất tại 11 cụm giếng với tần suất 02 tháng/01 lần (06 lần/năm). 

2. Mạng lƣới quan trắc hiện trạng môi trƣờng Tỉnh:  

(1) Môi trƣờng nƣớc mặt: Điểm quan trắc: Tổng số điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 

trên địa bàn Tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2021 – 2030 là 56 điểm tập trung ở dọc các tuyến sông 

Hồng, sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Đáy và các tuyến sông nôi đồng gần các điểm xả thải của 

một số KCN, CCN, Công ty, nhà máy sản xuất, nƣớc thải làng nghề, nƣớc thải chăn nuôi từ các 

trang trại và nƣớc thải sinh hoạt của các khu dân cƣ, một số hồ lớn (hồ Vị Xuyên, Truyền Thóng, 

Thống Nhất, Đồng An,…), một số điểm ao, hồ, kênh, ngòi trong khu dân cƣ,... thuộc 10 

huyện/thành phố trên địa bàn Tỉnh Nam Định. (chi tiết xem tại phụ lục). Các thông số quan trắc: 

Các thông số quan trắc cố định (pH, BOD5, COD, DO, Kim loại nặng (Fe, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, 

As), Chất rắn lơ lửng (SS), Amoni, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Clorua, Phenol, Chất hoạt động bề mặt, 

Dƣ lƣợng thuốc BVTV (03 thông số), Tổng Dầu mỡ, Coliform, Độ mặn; Các thông số quan trắc 

bổ sung theo Quy chuẩn hiện hành). Tần suất quan trắc: Tối thiểu 02 tháng/01 lần (06 lần/năm). 

(2) Môi trƣờng nƣớc biển ven bờ: Điểm quan trắc: Tổng số điểm quan trắc môi trƣờng 

nƣớc biển ven bờ trên địa bàn Tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2021 – 2030 là 08. Các thông số quan 

trắc cố định: pH, DO, Kim loại nặng (Fe, Zn, Cr, Pb), Tổng Phenol, Chất rắn lơ lửng (SS), Amoni,  

Dầu mỡ khoáng, Coliform (Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc biển hiện 

hành). Tần suất quan trắc: Tối thiểu 03 tháng/lần (04 lần/năm). 

(3). Môi trƣờng nƣớc dƣới đất: Điểm quan trắc: Tổng số điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc 

dƣới đất trên địa bàn Tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2021 – 2030 là 11 điểm tại 11 cụm giếng và 03 

điểm tại các cụm giếng trong khu dân cƣ. Các thông số quan trắc: pH, Độ cứng tổng số, Tổng chất 

rắn hòa tan, Chỉ số pemanganat,  Fe, As, Clorua, Mn, Sunfat (SO4
2-
), Nitrit (theo N), Amoni (theo 

N), E.coli, Coliform. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dƣới đất hiện hành. 



 
 

 

 

605 

Tần suất quan trắc: Tối thiểu 03 tháng/lần (04 lần/năm). 

(4). Môi trƣờng nƣớc thải: Điểm quan trắc: Tổng số điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc thải 

trên địa bàn Tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2021 – 2030 là 63 điểm tại Khu vực làng nghề: 06 

điểm; khu vực nƣớc thải khu dân cƣ: 02 điểm; khu vực khu công nghiệp: 09 điểm; khu vực cụm 

công nghiệp, nhà máy nhiệt điện: 46 điểm. Các thông số quan trắc: pH, Độ màu (pH=7), COD, 

BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng,  Amoni (theo N), Tổng Nitơ,  Tổng Phôt pho, Clorua, Clo dƣ, 

Sunfua, Phenol, Sắt, Crom (VI), Chì, Kẽm, Cadimi, Mangan, Dầu mỡ khoáng, Coliform. Theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp hiện hành. Tần suất quan trắc: Tối thiểu 03 

tháng/lần (04 lần/năm). 

(5). Môi trƣờng không khí xung quanh: Điểm quan trắc: Tổng số điểm quan trắc môi 

trƣờng không khí xung quanh trên địa bàn Tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2021 – 2030 là 94 điểm 

gồm Khu vực làng nghề: 10 điểm; khu  vực  thành thị: 7 điểm; khu vực giao thông:  16  điểm; khu 

vực nông thôn:  05 điểm;  khu vực khu công nghiệp: 09 điểm; khu vực cụm công nghiệp, nhà  

máy nhiệt  điện: 47 điểm. Các thông số quan trắc cố định: Bụi lơ lứng, SO2, NO2, CO, Bụi Pb, 

tiếng ồn. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh và tiếng ồn hiện 

hành.Tần suất quan trắc: Tối thiểu 02 tháng/01 lần (06 lần/năm). 

(6). Môi trƣờng đất: Điểm quan trắc: Tổng số điểm quan trắc môi trƣờng đất trên địa bàn 

Tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2021 – 2030 là 07 điểm. Các thông số quan trắc cố định: Pb, Cd, As, 

Cu, Zn, Cr, dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ (Lindane, Aldrin, Dieldrin, DDT, 

Endrin,…), dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid (Cypermethrin, Fenvalerate,…).  

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất và dƣ lƣợng 

hóa chất bảo vệ thực vật trong đất hiện hành. Các thông số quan trắc bổ sung theo Quy chuẩn hiện 

hành. Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần (02 lần/năm). 

(7). Môi trƣờng trầm tích: Điểm quan trắc: Tổng số điểm quan trắc môi trƣờng đất trên địa 

bàn Tỉnh Nam Định trong thời kỳ 2021 – 2030 là 07 điểm. Các thông số quan trắc cố định: Asen, 

Cadimi, Chì, Kẽm, Thủy ngân, Tổng Crom, Đồng, Tổng Hidrocacbonat, DDT. Theo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng trầm tích hiện hành.Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần (02 lần/năm). 

(8). Mạng lƣới quan trắc độ nhiễm mặn: Gồm 24 điểm: Sông Hồng 08 điểm, sông Đáy 08 

điểm, sông Ninh Cơ 08 điểm 

(9). Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt tự động: Gồm 08 trạm: Sông Hồng 01 trạm; 

sông Đáy 02 trạm; sông Đào 02  trạm; sông Ninh Cơ 02 trạm; sông Vĩnh Giang 01 trạm. Trong 

đó, có 04 trạm Tổng cục Môi trƣờng đang quản lý và vận hành  (01 trạm trên sông Đáy tại xã Yên 

Trị, huyện Ý Yên; 01 trạm trên sông Đào tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản; 01 trạm trên sông Đào 

tại phƣờng Trần Tế Xƣơng, thành phố Nam Định và 01 trạm trên sông Vĩnh Giang tại xã Lộc 

Hòa, thành phố Nam Định). 

(10). Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng không khí tự động: Gồm 02 trạm: 01 trạm tại thành 

phố Nam Định; 01 trạm tại khu vực nhà máy Nhiệt điện huyện Hải Hậu (chi tiết vị trí các điểm 

quan trắc xin xem tại phụ lục02.) 

  b).Giai đoạn 2031-2050: Tiếp tục tiến hành quan trắc định kỳ tại 273 điểm và quan trắc 

thêm các điểm tại khu vực tiếp nhận nƣớc thải các CCN đã đi vào hoạt động, các KCN, CCN sẽ đi 

vào hoạt động, các đô thị loại IV của Tỉnh trong thời kỳ 2030 - 2050. Đồng thời, bổ sung một số 

điểm quan trắc tại các điểm xả thải tại các làng nghề, các điểm nóng giao thông, khu dân cƣ 
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tập trung, khu khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, một số điểm trên các sông, hồ 

lớn,... 

1.6. Phƣơng án phát triển bền vững rừng và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp: 

1.6.1. Mục tiêu: 

1. Phát triển rừng bền vững trên cơ sở quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, mở rộng 

diện tích và nâng cao chất lƣợng rừng. Đảm bảo độ che phủ rừng tăng ổn định đến năm 2030 là 

2,0%; nâng cao chất lƣợng phòng hộ của rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng. 

2.  Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phƣơng để quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện 

tích rừng hiện có; phát triển và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; từng bƣớc nâng 

cao chất lƣợng rừng nhằm phát huy tốt chức năng bảo vệ môi trƣờng, phòng chống thiên tai, ứng 

phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP trên địa bàn Tỉnh. 

1.6.2. Phương án phát triển rừng bền vững: 

a). Phát triển bền vững rừng đặc dụng và rừng phòng hộ:(1) Rừng đặc dụng: Bảo vệ 

nghiêm ngặt diện tích rừng đặc dụng hiện có (1.081 ha) tại huyện Giao Thủy, nghiêm cấm mọi tác 

động bất lợi vào rừng. (2) Rừng phòng hộ: Duy trì diện tích rừng phòng hộ hiện có kết hợp với 

trồng mới, trồng bổ sung phục hồi rừng đặc dụng tại các vị trí dễ bị tác động của biến đổi khí hậu, 

các vùng bãi bồi ven biển tại các huyện  Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng, Vụ Bản, Ý Yên. Đến 

năm 2030, diện tích rừng phòng hộ đạt khoảng 4.074 ha, tăng 2.096 ha so với năm 2020. 

b). Công tác quản lý bảo vệ rừng: 

1. Bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vƣờn quốc gia Xuân Thủy; thực hiện 

công tác phân vùng quản lý bảo vệ rừng cho từng trạm, đơn vị, hộ gia đình trong vùng đệm khu 

bảo tồn.  

2. Duy trì cấu trúc rừng tự nhiên, bảo đảm sự phát triển tự nhiên của rừng trong phân khu 

bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng. Phục hồi cấu trúc rừng tự nhiên; áp dụng biện pháp kết 

hợp tái sinh tự nhiên với làm giàu rừng. Cứu hộ, bảo tồn và phát triển các loài sinh vật.  

3. Tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ ven biển nhằm bảo vệ đất, chống xói mòn, 

hạn chế thiên tai, lũ lụt, hạn hán, điều hoà khí hậu, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, đảm bảo cân 

bằng hệ sinh thái. 

4.  Hàng năm tổ chức các đợt tuần tra, truy quét liên ngành tại các khu vực là những điểm 

nóng về tỉnh trạng lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật rừng, khai thác lâm sản trái phép. Áp dụng 

phần mềm quản lý cơ sở để theo dõi, đánh giá diễn biến tài nguyên rừng, các loại động thực vật, 

giám sát các dịch vụ môi trƣờng rừng và các hoạt động sinh thái. Xây dựng cơ sở dữ liệu rừng tạo cơ 

sở điều chỉnh các chƣơng trình bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng cho hiệu quả hơn. 

c). Công tác khoanh nuôi, phục hồi rừng, và trồng rừng: 

1. Thực hiên các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát triển rừng nhƣ trồng rừng, khoanh 

nuôi tái sinh, nông lâm kết hợp. Cần nghiên cứu chọn loại cây trồng phù hợp với từng địa phƣơng, 

đáp ứng đƣợc lợi ích kinh tế cũng nhƣ môi trƣờng.  

2. Bảo vệ, kết hợp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên và làm giàu rừng. Có giải 

pháp lâm sinh phù hợp cho từng vùng nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng. Tại nơi 
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chƣa có rừng, tập trung khoanh nuôi phục hồi rừng, chỉ tiến hành trồng rừng ở những nơi không 

thể phục hồi tự nhiên trên đất chƣa có rừng; trồng hỗn giao nhiều loài cây bản địa, loài cây đa tác 

dụng, cây lâm sản ngoài gỗ. 

3. Phát triển phƣơng thức nông lâm kết hợp, nuôi trồng thủy sản dƣới tán rừng. Lựa chọn 

loài cây, vừa có giá trị phòng hộ, vừa có giá trị kinh tế cao, sớm mang lại lợi ích kinh tế cho ngƣời 

làm rừng. Sử dụng diện tích đất chƣa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngƣ nghiệp kết hợp, không 

làm ảnh hƣởng khả năng phòng hộ của rừng. 

d). Công tác khai thác rừng 

1. Đối với rừng đặc dụng không khai thác lâm sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của 

rừng đặc dụng; không khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ trong phân khu phục hồi sinh 

thái của rừng đặc dụng. Đƣợc khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, nấm trong phân khu 

dịch vụ; hành chính của rừng đặc dụng. Đƣợc thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật 

rừng, nấm, nguồn gen sinh vật theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi đƣợc cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Khai thác rừng phòng hộ theo Luật Lâm nghiệp và Quy chế quản lý rừng, kết hợp với tái 

sinh hoặc trồng lại rừng sau khi khai thác. Rừng tự nhiên: đƣợc khai thác cây gỗ đã chết, cây gãy 

đổ, cây bị sâu bệnh, cây đứng ở nơi mật độ lớn hơn mật độ quy định. Đƣợc khai thác măng, tre, 

nứa, nấm và các lâm sản ngoài gỗ khác mà không làm ảnh hƣởng đến khả năng phòng hộ của 

rừng. Rừng trồng: Đƣợc khai thác cây phụ trợ, chặt tỉa thƣa khi rừng trồng có mật độ lớn hơn mật 

độ quy định. Đƣợc khai thác cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác theo phƣơng thức khai 

thác chọn hoặc chặt trắng theo băng, đám rừng 

e). Công tác truyền thông: 

1. Công bố quy hoạch tổ chức quản lý hệ thống rừng theo quy hoạch đã đƣợc phê duyệt.  

2. Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cộng đồng dân cƣ, khách du lịch về giá trị, ý nghĩa, 

tác dụng to lớn của rừng đặc dụng, rừng phòng hộ nâng cao kiến thức, nhận thức và trách nhiệm 

cho mọi ngƣời dân về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên. 

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ phát triển vùng đệm. Hỗ trợ đầu 

tƣ cho các địa phƣơng vùng đệm nhằm tạo sinh kế, nâng cao đời sống và nhận thức của ngƣời dân, 

làm giảm áp lực và hoạt động tiêu cực ảnh hƣởng đến việc bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ. 

f). Phát triển nguồn nhân lực 

1. Bồi dƣỡng nghiệp vụ về kiến thức lâm sinh, kiến thức bảo tồn và phát triển rừng cho lực 

lƣợng cán bộ kiểm lâm, cán bộ kỹ thuật và nghiên cứu các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Tổ 

chức liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo chuyên sâu.  

2. Nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về bảo tồn và phát triển bền 

vững, đặc biệt các loài quý hiếm, đặc hữu. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lƣợng 

bảo vệ rừng cho các khu rừng đặc dụng. 

g). Phát triển dịch vụ du lịch, sinh thái: 

1. Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái góp phần tạo nguồn thu cho nhân dân địa phƣơng và 

cho các khu rừng đặc dụng; tạo sự gắn kết giữa phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái với công tác 

giáo dục bảo tồn dựa trên khai thác tiềm năng, lợi thế của từng khu rừng đặc dụng trong Tỉnh.  
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2. Quy hoạch bảo vệ rừng, các công trình vệ sinh và thu gom phân loại xử lý rác thải trên 

các tuyến du lịch sinh thái. 

h.) Phát triển công nghiệp chế biến và hiện đại hóa ngành lâm nghiệp 

1. Tập trung phát triển các làng nghề có nghề sản xuất đồ gỗ, đồ mộc mỹ nghệ: La Xuyên, 

Trung Lao, Hải Minh, Ninh Xá,…; nâng cấp một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ thành các doanh 

nghiệp, hợp tác xã chuyên sản xuất đồ mộc dân dụng phục vụ nhu cầu thị trƣờng trong nƣớc. 

 2. Phát huy những sản phẩm truyền thống là đồ gỗ thủ công mỹ nghệ theo hƣớng đa dạng 

hoá và không ngừng nâng cao chất lƣợng, mẫu mã sản phẩm chế biến phù hợp với thị hiếu thị 

trƣờng. Đẩy mạnh xây dựng thƣơng hiệu và cấp chứng chỉ cho các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời 

triển khai xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm có hiệu quả.  

3. Tăng cƣờng phối hợp, phát triển chuỗi sản phẩm giữa du lịch và lâm nghiệp, đa dạng 

hóa sản phẩm du lịch từ lâm nghiệp; tận dụng và phát huy hiệu quả kinh tế các sản phẩm từ lâm 

nghiệp, nhất là rừng ngập mặn.  

4. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô lớn sử dụng nguồn nguyên liệu từ gỗ 

rừng trồng, tiến hành liên doanh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trồng rừng ở các Tỉnh miền 

núi để phát triển rừng, đảm bảo có nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài.  

5. Từng bƣớc đổi mới máy móc, trang thiết bị hiện đại trong chế biến gỗ lâm sản nhƣ: 

Công nghệ gỗ ép, dán để sử dụng gỗ hiệu quả và hạ giá thành sản phẩm. 

1.6.3. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp: 

1. Phát triển các công trình hạ tầng lâm sinh (trạm bảo vệ rừng, chòi canh lửa, ban quản 

lý rừng): Nhà nƣớc đảm bảo nguồn kinh phí đầu tƣ duy trì và xây dựng mới các công trình hạ 

tầng lâm sinh phục vụ  cho công tác quản lý, bảo vệ  rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các 

Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ.  

2. Xây dựng 01 rừng giống cây ngập mặn chuyển hóa và một số vƣờn ƣơm giống cây 

ngập mặn nhằm cung cấp giống cây lâm nghiệp đảm bảo chất lƣợng phục vụ cho trồng rừng 

tại địa phƣơng. 

3. Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp: Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng, biển 

báo bảo vệ rừng. 

1.7. Phƣơng án sắp xếp các khu nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ: 

1.7.1. Phương án bố trí nghĩa trang 

a). Giai đoạn 2020-2030: (1) Đầu tƣ nâng cấp các nghĩa trang nhân dân hiện hữu. (2) 

Thành phố Nam Định, quy hoạch 01 nghĩa trang tập trung quy mô 15 ha tại khu vực phía Nam 

sông Đào. Xây dựng theo mô hình công viên nghĩa trang và ngƣời dân sử dụng hình thức hỏa 

táng. (3) Tại khu vực nông thôn, mỗi xã có quy hoạch nghĩa trang tập trung riêng. Định hƣớng 

xây dựng nghĩa trang tập trung các xã theo quy hoạch nông thôn mới đề xuất đến năm 2030 sẽ 

cải tạo, mở rộng và xây dựng mới các nghĩa trang. (4) Đến năm 2030, tổng diện tích quy hoạch 

đất nghĩa trang nhân dân toàn Tỉnh khoảng 2.122 ha, chiếm 1,27% diện tích tự nhiên và tăng 92 

ha so với năm 2020. Cụ thể nhƣ sau: TP Nam Định 62 ha; huyện Giao Thủy 145 ha; huyện Hải 

Hậu 271 ha; huyện Mỹ Lộc 126 ha; huyện Nam Trực 249 ha; huyện Nghĩa Hƣng 255 ha; huyện 

Trực Ninh 195 ha; huyện Vụ Bản 246 ha; huyện Xuân Trƣờng 204 ha; huyện Ý Yên 369 ha. 
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b). Giai đoạn đến 2050: (1) Tiếp tục đầu tƣ nâng cấp các Nghĩa trang nhân dân hiện hữu. 

(2) Mỗi thành phố, thị xã, thị trấn huyện lỵ sẽ có nghĩa trang tập trung riêng quy mô từ 3-5 ha. 

1.7.2. Phương án bố trí các cơ sở hỏa táng: 

1. Giai đoạn 2021-2030: Quy hoạch đến năm 2030 tiếp tục duy trì hoạt động 01 cơ sở 

hỏa táng tại khu vực Công viên nghĩa trang Thanh Bình xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc. 

2. Giai đoạn đến 2050: Quy hoạch bổ sung thêm 01 cơ sở hỏa táng tại khu vực huyện 

Giao Thủy. 

1.7.3. Phương án bố trí mạng lưới nhà tang lễ: 

1. Giai đoạn 2021-2030: Đến năm 2030 tiếp tục duy trì hoạt động của nhà tang lễ hiện có 

trên địa bàn Tỉnh và dự kiến xây dựng thêm 02 nhà tang lễ tại thành phố Nam Định: (1) Nhà tang 

lễ tại khu vực phía Bắc thành phố, diện tích 1ha. (2) Nhà tang lễ tại khu vực phía Nam sông Đào, 

diện tích 1ha. 

2. Giai đoạn đến 2050: Dựa vào quy mô dân số dự báo ở các đô thị trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định và theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 

01:2021/BXD, quy định một nhà tang lễ phục vụ tối đa 250.000 dân. Vậy đến năm 2050, Tỉnh 

Nam Định dự kiến sẽ xây dựng thêm 09 nhà tang lễ tại 09 huyện trên địa bàn Tỉnh nhằm phục 

vụ nhu cầu tổ chức tang lễ của ngƣời dân, quy mô từ 1000-2000 m
2
. 

1.7.4. Cải tạo và nâng cấp nghĩa trang hiện hữu: 

1. Nghĩa trang hiện hữu đƣợc phép tồn tại, nâng cấp cải tạo phải phù hợp với quy hoạch 

xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất; phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội tại 

địa phƣơng. Không thuộc phạm vi đô thị và phát triển đô thị. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật tối 

thiểu, không gây ô nhiễm môi trƣờng và còn đủ quỹ đất để sử dụng. 

2. Dự án đầu tƣ cải tạo, nâng cấp nghĩa trang phải đảm bảo ƣu tiên cải thiện nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật, chất lƣợng vệ sinh môi trƣờng, cây xanh cách ly. 

3. Nghĩa trang hiện hữu nằm trong khu vực đô thị và phát triển đô thị không đƣợc phép 

mở rộng diện tích nghĩa trang cho mục đích tạo thêm quỹ đất an táng. 

1.7.5. Đóng cửa, di dời nghĩa trang hiện hữu: 

1. Nghĩa trang hiện hữu nằm trong khu vực phát triển đô thị không còn diện tích sử 

dụng phải tiến hành đóng cửa. Quá trình đóng cửa phải thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm 

vụ theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử 

dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng. 

 2. Hoàn thành di dời đối với các nghĩa trang hiện hữu khi gây ô nhiễm môi trƣờng, 

không có khả năng khắc phục, ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống của cộng đồng; khu vực có 

nguy cơ sạt lở; khu vực có vị trí thuộc phạm vi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội; 

không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, định hƣớng phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phƣơng. 

II. PHƢƠNG ÁN BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

2.1. Công tác thăm dò, đánh giá trữ lƣợng và quy hoạch khoáng sản địa bàn Tỉnh: 

a). Công tác thăm dò:  

1. Thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: (1) Than nâu (thuộc nhóm 
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khoáng sản dự trữ quốc gia) phân bố trên địa bàn các huyện Giao Thủy, Xuân Trƣờng; (2) 

Felspat, puzolan nằm ở hai khu vực có địa hình đồi núi sót nhƣ núi Ngăm (Vụ Bản) và núi 

Phƣơng Nhi (Ý Yên); (3) ƣớc khoáng nóng phân bố trên địa bàn huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu. 

2. Thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh: Tiếp tục thăm dò các khu vực trong kỳ quy 

hoạch, gồm 07 khu vực đã cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông 

thƣờng. 

 b). Công tác quy hoạch và cấp phép khai thác: 

1. Thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: Không có 

2. Thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh: 13 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 

07 giấy phép khai thác đất sét làm gạch và 06 giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

thông thƣờng. 

2.2.Dự báo cáo yếu tố tác động và nhu cầu sử dụng khoáng sản trên địa bàn Tỉnh: 

a). Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn Tỉnh:  

1. Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025, định 

hƣớng phát triển của Tỉnh là đẩy nhanh phát triển kinh tế với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp 

hàng hóa hiệu quả cao, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống Nhân dân theo định hƣớng lớn nhất là tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết 

cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông; tăng cƣờng thu hút đầu tƣ, phát triển mạnh công nghiệp 

đƣờng lối phát triển KT- XH của Tỉnh nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hoá cho nhân dân.  

2. Tốc độ phát triển kinh tế- xã hội ngày càng tăng sẽ có tác động không nhỏ đến đến hoạt 

động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Tỉnh; trong khi 

đó nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt do hoạt động khai thác và các quy hoạch khác cần bảo 

vệ (nhƣ quy hoạch du lịch, quy hoạch bảo tồn thiên nhiên, …). Dẫn đến việc thiếu hụt nguồn tài 

nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản cát, sỏi, đất sét gạch. 

b). Dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản chủ yếu trên địa bàn Tỉnh Nam Định: 

1. Nguyên vật liệu sét sản xuất gạch: Gạch đất sét nung đƣợc sản xuất phổ biến trên địa 

bàn Tỉnh Nam Định (8/9 huyện thị có cơ sở sản xuất gạch đất sét nung). Qua rà soát, thống kê 

hiện trên địa bàn Tỉnh hiện có 27 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung, trong đó có 25 cơ sở sản xuất 

bằng công nghệ lò Tuynel với tổng công suất là 651 triệu viên QTC/năm tăng xấp xỉ 1,3 lần so 

với năm 2015, lò Hoffman 2 cơ sở với công suất 20 triệu viên/năm, tổng sản lƣợng GĐSN năm 

2020 đạt đến 330,3 triệu viên. Khi đó nhu cầu về nguồn nguyên liệu khoảng 621.000 m
3
 

đất/năm, tổng nhu cầu đất đến năm 2030 khoảng 26,0 triệu m
3
, đến 2050 cần trên 18,6 triệu m

3
. 

2. Căn cứ vào chƣơng trình phát triển KT-XH của Tỉnh và tiến độ thực hiện 

các dự án năm 2022 và các năm tiếp theo, nhu cầu cát san lấp nhƣ sau: Tỉnh Nam Định xây 

dựng 9 khu công nghiệp, trong đó 4 khu đã đƣa vào hoạt động, còn lại đang xây dựng, dự án 

đƣờng ven biển và các nhu cầu phát triển hạ tầng khác nhƣ vậy nhu cầu sử dụng cát san lấp 

khoảng 12 - 18 trệu m
3
/năm. 

2.3. Phƣơng án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn Tỉnh: 

a) Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường: Tiếp tục 

thăm dò các khu vực trong kỳ quy hoạch, gồm 07 khu vực đã cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 
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cát làm vật liệu xây dựng thông thƣờng và 06 giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

thông thƣờng. 

b). Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng các khoáng sản còn lại và khoáng chất: Tiếp 

tục khai thác theo 07 giấy phép khai thác đất sét làm gạch  

2.4. Khoanh định các khu vực khoáng sản đƣa vào bảo vệ, thăm dò, khai thác, và sử dụng: 

 a). Các mỏ, khu vực, địa điểm cấm khai thác và đưa vào bảo vệ với từng loại khoáng sản: 

1. Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã đƣợc xếp hạng hoặc 

đƣợc khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật di sản văn hóa; 

2. Khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng 

hộ, khu bảo tồn địa chất; 

3. Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc nếu tiến hành 

hoạt động khoáng sản có thể gây ảnh hƣởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 

4. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; 

5. Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ 

thống cấp nƣớc, thoát nƣớc, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.  

 b). Khu vực cấm hoạt động khoáng sản và các khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản: 

Khu vực từ cửa Ba Lạt (ngã ba với sông Vọp) đến cửa biển. Khu vực ven biển: Từ cửa 

Ba Lạt ven theo vùng lõi Vƣờn Quốc gia Xuân Thuỷ, theo ven biển huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu 

và Nghĩa Hƣng tới cửa Đáy. Khu vực từ cửa Lạch Đầy + 300m xuống phía lạch Tiêu Đôi (1 

km); Diện tích khu vực cấm khai thác: 9.371,0 ha; Cụ thể nhƣ sau: 

1. Khu vực cửa Ba Lạt có chiều dài 6,6 km, chiều rộng là lòng sông Hồng thuộc địa giới Tỉnh 

Nam Định, diện tích 242,0 ha, trữ lƣợng tài nguyên (cấp 333) là 13.318.000m3. 

2. Khu vực ven biển các huyện: Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hƣng diện tích là: 9.098.0 ha. 

3. Khu vực Cửa Đáy: Đoạn từ cửa Lạch Đầy + 300m xuống phía lạch Tiêu Đôi chiều dài 

lkm có diện tích là: 31,0 ha. 

 c). Các khu vực thường xảy ra khai thác trái pháp luật cần quan tâm bảo vệ  trong Tỉnh: 

Khoáng sản thuộc diện cần bảo vệ của Tỉnh Nam Định khá đa dạng nhƣ than á bitum, đất sét, cát 

sông, cát biển... Thời gian qua tỉnh trạng khai thác trái phép cát diễn biến khá phức tạp, chủ yếu 

là trên các tuyến sông, đặt ra yêu cầu cấp bách là phải có kế hoạch biện pháp quản lý, bảo vệ các 

khoáng sản chƣa khai thác. Các khu vực có thể bị khai thác khoáng sản trái phép thƣờng nằm ở 

ranh giới của các địa phƣơng (nội Tỉnh, liên Tỉnh), giao thông phức tạp (ví dục: các mỏ cát cửa 

sông Hồng thuộc Giao Thủy và trên tuyến sông Ninh Cơ thuộc Trực Ninh).  

2.5. Phƣơng án bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác 

1. Ban hành các văn bản hƣớng dẫn thi hành pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền 

đảm bảo kịp thời, nội dung phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn; 

2. Thƣờng xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về 

khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chƣa khai thác; 

3. Tổ chức, chỉ đạo, phối hợp kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả các lực lƣợng trên địa bàn để 

thƣờng xuyên kiểm tra, chủ động ngăn chặn, kịp thời giải tỏa triệt để hoạt động khoáng sản trái 

phép trên địa bàn toàn Tỉnh (cắm mốc, lắp biển báo khu vực đƣợc khai thác và cấm khai thác 
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trên các tuyến sông; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tăng cƣờng kiểm tra liên ngành, xử lý chủ 

phƣơng tiện khai thác tài nguyên trái phép ). 

4. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định pháp luật đối với hành vi khai thác 

khoáng sản trái phép và đối với các cán bộ, công chức có vi phạm liên quan đến khai thác 

khoáng sản trái phép. 

5. Định kỳ tổ chức lập, bổ sung kế hoạch, phƣơng án bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác 

của địa phƣơng, của Tỉnh; sơ kết, tổng kết, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện ở từng địa 

phƣơng và trên địa bàn toàn Tỉnh, rút ra bài học kinh nghiệm, phổ biến cách làm hiệu quả, phù 

hợp với từng địa phƣơng, cơ quan, đơn vị . 

6. Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cho cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng áp dụng công 

nghệ tiên tiến hiện đại, sử dụng ít tài nguyên trong sản xuất gạch, hỗ trợ các dự án sản xuất gạch 

không nung...  

 7. Trên cơ sở quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, công bố và cắm tiêu, mốc; đẩy mạnh việc 

cấp phép khai thác cho các tổ chức, cá nhân có năng lực khai thác và có hợp đồng san lấp; cung 

ứng cát cho các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Ƣu tiên cấp phép khai thác cát cung ứng 

cho các công trình xây dựng hạ tầng kỳ thuật trên địa bàn Tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 

KT-XH của Tỉnh nhà. 

III. PHƢƠNG ÁN BẢO VỆ, KHAI THÁC, PHÒNG  VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO NƢỚC GÂY RA 

3.1. Dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc: 

Trên cơ sở tiêu chuẩn sử dụng nƣớc, tổng hợp số liệu nhu cầu sử dụng nƣớc toàn Tỉnh 

đến năm 2030, định hƣớng đến năm 2050 nhƣ sau: 

Bảng 5.3: Dự báo tổng hợp nhu cầu sử dụng nước Tỉnh  đến 2030, hướng đến 2050 theo tiểu vùng 

STT   Tên tiểu vùng  Hiện trạng (Triệu m
3 )

 Năm 2030 Triệu m
3
 Năm 2050 Triệu m

3
 

 I   TPNam Định & Phụ cận 468,5 549,193 470,565 

 II   Vùng Nông nghiệp NT 421,671 554,356 423,010 

 III   Vùng ven biển Nam Định  542,979 629,722 547,959 

Tổng cộng 1.433,154 1.733,271 1.441,534 

Nhu cầu sử dụng nƣớc Tỉnh Nam Định đến năm 2030 là hơn 1.733 triệu m3  và giảm 

xuống 1.441,5 triệu m3 năm 2050. Nhu cầu sử dụng nƣớc của Tỉnh giảm trong giai đoạn này 

có thể giải thích do nhu cầu sử dụng nƣớc cho nông nghiệp giảm theo định hƣớng quy hoạch 

nông nghiệp Tỉnh đến năm 2050 (giảm về cơ cấu ngành nông nghiệp, diện tích cũng nhƣ phát 

triển khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp) . Lƣợng giảm này lớn hơn so với lƣợng 

tăng nhu cầu sử dụng nƣớc của các ngành còn lại. 

3.2. Phân bổ tài nguyên nƣớc: 

a). Nguyên tắc phân bổ nguồn nước: Nguyên tắc phân bổ tài nguyên nƣớc đƣợc quy định 

tại Điều 16 Thông tƣ 42/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc do Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành nhƣ sau: 

1. Phân bổ nguồn nƣớc phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có xét đến 

quy hoạch khai thác, sử dụng nƣớc của các ngành và các yêu cầu chuyển nƣớc nếu có. 

2. Mức độ chi tiết của quy hoạch phụ thuộc vào tài liệu hiện có, mức độ thiếu nƣớc, cạnh 

tranh sử dụng nƣớc trong vùng quy hoạch. 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-42-2015-tt-btnmt-ky-thuat-quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-47ac2.html#dieu_16
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3. Phải xác định lƣợng nƣớc có thể phân bổ trƣớc khi tiến hành phân bổ cho các đối 

tƣợng sử dụng nƣớc. 

4. Dòng chảy tối thiểu (lƣợng nƣớc đảm bảo dòng chảy tối thiểu) phải đƣợc bảo đảm 

trƣớc khi xác định lƣợng nƣớc có thể phân bổ. 

5. Các mục đích ƣu tiên sử dụng nƣớc cho ổn định xã hội, phát triển chiến lƣợc, thỏa 

thuận quốc tế phải đƣợc bảo đảm trƣớc khi phân bổ cho các đối tƣợng sử dụng nƣớc. 

6. Phải đánh giá hiệu quả của mục đích sử dụng nƣớc ở các khu vực thiếu nƣớc khi phân 

bổ nguồn nƣớc. 

7. Phải có phƣơng án phân bổ nguồn nƣớc cụ thể, phù hợp với sự biến động nguồn nƣớc 

hàng năm và theo mùa. 

8. Phải có phƣơng án chia sẻ lƣợng nƣớc đã đƣợc phân bổ hàng năm theo vùng đến các 

địa phƣơng và đối tƣợng sử dụng nƣớc. 

9 Các phƣơng án phân bố nguồn nƣớc phải có tính linh hoạt để chủ động ứng phó các tỉnh 

huống không lƣờng trƣớc do biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và dài hạn. 

10. Kế thừa Báo cáo Quy hoạch tài nguyên nƣớc Tỉnh Nam Định đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030 đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ- UBND ngày 15/1/2016 của 

UBND Tỉnh Nam Định. 

b). Xác định tổng lượng tài nguyên nước: 

Bảng 5.4: Tổng lượng tài nguyên nước - ĐVT: Triệu m
3 

STT Các chỉ tiêu chính 
Tổng lƣợng nƣớc 

mặt (Wnm) 

Tiềm năng NDĐ 

(Wndđ) 

Tổng lƣợng tiềm 

năng tài nguyên 

nƣớc Wo 

Tỷ lệ % 

I  TPNam Định & Phụ cận 335,23 18,057 353,28 31,24 

II  Vùng Nông nghiệp NT 355,73 18,330 374,06 33,08 

III  Vùng ven biển Nam Định  384,42 19,095 403,52 35,68 

 Tổng cộng 1.075,38 55,482 1.130,86 100,00 

Tổng lƣợng nƣớc là 1.1130,86 triệu m3/năm. Tiểu vùng Hạ Nam Định có tổng lƣợng 

nƣớc lớn nhất trong số các tiểu vùng là 403,52 triệu m3/năm, chiếm 35,68%; nhỏ nhất là tiểu 

vùng Thƣợng Nam Định với tổng lƣợng nƣớc là 353,28 triệu m3/năm, chiếm 31,24%. 

c). Dự báo tổng lượng tài nguyên nước có thể sử dụng: Tổng lƣợng tài nguyên nƣớc có 

thể sử dụng bằng tổng lƣợng nƣớc mặt có thể sử dụng và lƣợng nƣớc dƣới đất có thể khai thác 

ổn định. Dự báo tổng lƣợng nƣớc có thể sử dụng có 1.024,88 triệu m3, trong đó lớn nhất tại 

Tiểu vùng Hạ Nam Định với 398,08 triệu m3, nhỏ nhất là tiểu vùng Thƣợng Nam Định với 

304,85 triệu m3, cụ thể nhƣ bảng sau: 

Bảng 5.5: Tổng lượng tài nguyên nước có thể sử dụng - ĐVT: Triệu m
3 

STT Các chỉ tiêu chính 
Tổng lƣợng nƣớc mặt có 

thể sử dụng (Wsdnm) 

Lƣợng nƣớc dƣới đất có 

thể sử dụng (Wsdndđ) 

Tổng lƣợng nƣớc 

có thể sử dụng 

(Wsd) 

I  TPNam Định & Phụ cận 303,38 1,469 304,85 

II  Vùng Nông nghiệp NT 321,93 0,004 321,94 

III  Vùng ven biển Nam Định  347,90 50,186 398,09 

 Tổng cộng 973,22 51,660 1.024,88 
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d). Dự báo lượng nước bảo đảm dòng chảy tối thiểu: Dự báo lƣợng nƣớc bảo đảm cho 

dòng chảy tối thiểu trên các sông khoảng 39,46 triệu m3, chiếm 9,5% tổng lƣợng nƣớc. Trong 

đó lớn nhất tại Tiểu vùng Hạ Nam Định với 29,01 triệu m3, nhỏ nhất là tiểu vùng Thƣợng 

Nam Định có 4,98 triệu m3/năm, cụ thể nhƣ bảng sau: 

 

Bảng 5.6: Lượng nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu - ĐVT: Triệu m
3 

STT Các chỉ tiêu chính Lƣợng nƣớc tối thiểu Wtt 

I  TPNam Định & Phụ cận 4,98 

II  Vùng Nông nghiệp NT 5,47 

III  Vùng ven biển Nam Định  29,01 

 Tổng cộng 39,46 

e). Dự báo lượng nước cho các nhu cầu thiết yếu: Dự báo lƣợng nƣớc cho các nhu cầu 

thiết yếu trên địa bàn Tỉnh khoảng 67,172 triệu m3. Trong đó lớn nhất tại Tiểu vùng Thƣợng 

Nam Định với 29,327 triệu m3, nhỏ nhất là tiểu vùng Trung Nam Định với 16,245 triệu m3. 

Bảng 5.7: Lượng nước cho các nhu cầu thiết yếu - ĐVT: Triệu m
3 

STT Các chỉ tiêu chính Nhu cầu sử dụng nƣớc cho nhu cầu  thiết yếu 

I  TPNam Định & Phụ cận            29,327    

II  Vùng Nông nghiệp NT            16,245    

III  Vùng ven biển Nam Định             21,600    

 Tổng cộng            67,172    

f). Phân bổ tài nguyên nước: Dự báo lƣợng nƣớc có thể phân bổ là 918,24 triệu m
3
. 

Trong đó: (1) Phân bổ cho tiểu vùng Thƣợng Nam Định là 270,54 triệu m
3
; (2) Phân bổ cho 

tiểu vùng Trung Nam Định là 300,22 triệu m
3
; (3) Phân bổ cho tiểu vùng Hạ Nam Định là 

347,48 triệu m
3  

Bảng 5.8: Lượng nước có thể phân bổ - ĐVT: Triệu m
3 

STT Các chỉ tiêu chính 

Lƣợng 

nƣớc mặt 

có thể sử 

dụng 

Lƣợng nƣớc 

ngầm có thể 

sử dụng 

Lƣợng 

nƣớc có thể 

sử dụng 

Lƣợng 

dòng chảy 

tối thiểu 

Lƣợng nƣớc 

cho nhu cầu 

thiết yếu 

Lƣợng nƣớc 

có thể phân bổ 

 I   TPNam Định & Phụ cận 303,38 1,4688 304,85 4,98 29,33 270,54 

 II   Vùng Nông nghiệp NT 321,93 0,0044 321,94 5,47 16,25 300,22 

 III   Vùng ven biển Nam Định  347,90 50,1864 398,09 29,01 21,60 347,48 

 Tổng cộng 973,22 51,6595 1.024,88 39,46 67,17 918,24 

g). Phân vùng chức năng nguồn nước: Theo kết quả đánh giá các kinh nghiệm từ các 

đề án, dự án đã thực hiện ở Việt Nam và báo cáo Quy hoạch tài nguyên nƣớc Tỉnh Nam Định 

đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030; về cơ bản có thể phân loại chức năng nguồn nƣớc 

trên địa bàn Tỉnh Nam Định nhƣ sau: 

1. Chức năng cung cấp: Dựa vào phƣơng thức cung cấp bao gồm phƣơng thức cung 

cấp nƣớc bằng công trình và phƣơng thức cung cấp nƣớc tự nhiên: (1) Cung cấp bằng công 

trình: Nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp (tƣới, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản); nƣớc sinh 

hoạt đô thị và nông thôn; nƣớc cho công nghiệp; các lợi ích khác; (2) Cung cấp tự nhiên: Nƣớc 

cho phát triển lâm nghiệp; nuôi trồng thủy sản tự nhiên; cát tự nhiên và các lợi ích khác. 

2. Chức năng điều hòa: Điều tiết một phần dòng chảy, tiêu lũ tự nhiên, chứa lũ; tiếp 

nhận nguồn nƣớc thải; pha loãng nƣớc bị ô nhiễm; cung cấp dinh dƣỡng tự nhiên cho các loài 
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động vật thủy sinh và các lợi ích khác. 

3. Chức năng văn hóa – xã hội: Giải trí, các hoạt động văn hóa, thể thao trên nƣớc; giá 

trị về văn hóa, lịch sử. 

4. Chức năng hỗ trợ sinh thái: Giá trị về sinh thái, phục hồi hệ sinh thải của các quần xã 

sinh vật sống trng nƣớc. 

Bảng 5.9: Phân vùng chức năng đối với một số nguồn nước chính trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

Nguồn nƣớc Mục đích sử dụng nguồn nƣớc 

Chức năng 

Cung cấp 
Điều tiết tự 

nhiên 
Văn hóa Môi trƣờng 

Sông Đáy: 

Đầu Tỉnh đến 

điểm nhập 

lƣu với sông 

Đào 

 Cấp nƣớc sinh hoạt x    

 Cấp nƣớc nông nghiệp x    

 Cấp nƣớc công nghiệp x    

 Cấp nƣớc thủy sản x    

 Cấp nƣớc du lịch x    

 Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, NN và công nghiệp  x   

 Phát triển sản xuất nhỏ x    

 Tạo cảnh quan    x 

Sông Đáy: 

Đoạn từ sau 

vị trí nhập lƣu 

sông Đào đến 

Cửa Đáy 

 Cấp nƣớc sinh hoạt x    

 Cấp nƣớc nông nghiệp x    

 Cấp nƣớc công nghiệp x    

 Cấp nƣớc thủy sản x    

 Cấp nƣớc du lịch x    

 Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, NN và công nghiệp  x   

 Phát triển sản xuất nhỏ x    

 Tạo cảnh quan    x 

Sông Hồng: 

Đoạn từ đầu 

Tỉnh đến vị trí 

nhập lƣu với 

sông Đào 

 Cấp nƣớc sinh hoạt x    

 Cấp nƣớc nông nghiệp x    

 Cấp nƣớc công nghiệp x    

 Cấp nƣớc thủy sản x    

 Cấp nƣớc du lịch x    

 Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, NN và công nghiệp  x   

 Tạo cảnh quan    x 

 Giao thông đƣờng thủy với tàu trọng tải <450 tấn x    

Sông Hồng: 

Đoạn từ sau 

vị trí nhập lƣu 

với sông Đào 

đến vị trí nhập 

lƣu với sông 

Ninh Cơ 

 Cấp nƣớc sinh hoạt x    

 Cấp nƣớc nông nghiệp x    

 Cấp nƣớc công nghiệp x    

 Cấp nƣớc thủy sản x    

 Cấp nƣớc du lịch x    

 Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, NN và công nghiệp  x   

 Tạo cảnh quan    x 

 Giao thông đƣờng thủy với tàu trọng tải <450 tấn x    

Sông Hồng: 

Đoạn từ sau 

vị trí nhập lƣu 

với sông Ninh 

Cơ đến Cửa 

 Cấp nƣớc sinh hoạt x    

 Cấp nƣớc nông nghiệp x    

 Cấp nƣớc công nghiệp x    

 Cấp nƣớc thủy sản x    

 Cấp nƣớc du lịch x    
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Nguồn nƣớc Mục đích sử dụng nguồn nƣớc 

Chức năng 

Cung cấp 
Điều tiết tự 

nhiên 
Văn hóa Môi trƣờng 

Ba Lạt Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, NN và công nghiệp  x   

 Tạo cảnh quan    x 

 Giao thông đƣờng thủy với tàu trọng tải <450 tấn x    

 Cấp nƣớc cho khu sinh thái Rasmar Xuân Thủy    x 

Sông Đào 

 Cấp nƣớc sinh hoạt x    

 Cấp nƣớc nông nghiệp x    

 Cấp nƣớc công nghiệp x    

 Cấp nƣớc thủy sản x    

 Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, NN và công nghiệp  x   

Sông Ninh 

Cơ 

 Cấp nƣớc sinh hoạt x    

 Cấp nƣớc nông nghiệp x    

 Cấp nƣớc công nghiệp x    

 Cấp nƣớc thủy sản x    

 Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, NN và công nghiệp  x   

h). Thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước: Theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Nam Định khóa XIX về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội Tỉnh Nam Định 5 năm 2021 – 2025, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bao gồm phát triển 

các vùng kinh tế trọng điểm, xây dựng phát triển thành phố Nam Định. Dự báo trong những năm 

tới, Nam Định phát triển với tốc độ rất nhanh, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Việc xây 

dựng những khu đô thị mới ở vùng nội thị sẽ làm tăng dân số tại các khu vực này. Đồng thời, 

việc mở rộng và quy hoạch mới các khu, cụm công nghiệp với tốc độ tăng trƣởng khoảng 

10%/năm khiến cho nhu cầu cấp nƣớc sinh hoạt và sản xuất tăng lên. Do đó, vấn đề về sử dụng 

nguồn nƣớc cần đƣợc ƣu tiên phục vụ cấp nƣớc cho các đô thị lớn; khai thác xử dụng hợp lý 

nguồn nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất nhằm phục vụ cấp nƣớc cho thành phố Nam Định, các khu 

dân cƣ và đảm bảo về kỹ thuật cấp nƣớc, không gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nƣớc. 

Thứ tự ƣu tiên phân bổ nguồn nƣớc của Tỉnh nhƣ sau: (1) Đảm bảo nguồn nƣớc đủ và 

chất lƣợng phục vụ cho sinh hoạt; (2) Đảm bảo dòng chảy tối thiểu cho môi trƣờng để duy trì hệ 

sinh thái trong môi trƣờng nƣớc trên các con sông chính tại các khu vực dùng nƣớc; (3) Đảm bảo 

yêu cầu cấp nƣớc cho các khu, cụm công nghiệp để phục vụ sinh hoạt và sản xuất; (4) Đảm bảo 

yêu cầu cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp bao gồm chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. 

3.3. Bảo vệ tài nguyên nƣớc: 

a). Nguyên tắc bảo vệ tài nguyên nước: Xác định nguyên tắc bảo vệ tài nguyên nƣớc 

trong tƣơng lai nhƣ sau: 

1.  Bảo vệ tài nguyên nƣớc phải lấy phòng ngừa là chính; phải bảo vệ đƣợc nguồn sinh thủy, 

chất lƣợng nƣớc, hệ sinh thái thủy sinh, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.  

2.  Bảo vệ tài nguyên nƣớc phải gắn kết với phân bổ nguồn nƣớc; phòng, chống và khắc 

phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra.  

3. Các giải pháp phòng ngừa suy thoái, cạn kiệt nguồn nƣớc phải có tính linh hoạt để chủ 

động ứng phó các sự cố ô nhiễm nguồn nƣớc không lƣờng trƣớc do phát triển kinh tế - xã hội 

trung hạn và dài hạn. 

4. Bảo vệ chất lƣợng nƣớc phải gắn với các mục đích sử dụng nƣớc, ƣu tiên cho nguồn 
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nƣớc cho sinh hoạt và các hoạt động có tầm quan trọng để ổn định an sinh xã hội, sau đó hƣớng 

đến mục tiêu phát triển ngành kinh tế mục tiêu của Tỉnh. 

b). Phương án bảo vệ tài nguyên nước ở  Giai đoạn 2021-2030: 

1. Về công tác thu gom xử lý nƣớc thải: (1) Đối với nƣớc thải sinh hoạt: 90% nƣớc thải 

sinh hoạt đƣợc thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn cho phép; (2) Đối với nƣớc thải công nghiệp: 

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng mới và 90% cơ sở sản xuất cũ xử lý nƣớc thải đạt 

tiêu chuẩn môi trƣờng; 90% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung đạt quy chuẩn cho phép; (3) Nƣớc thải chăn nuôi, thủy sản đƣợc thu gom, xử lý 80% bảo 

đảm quy chuẩn cho phép. 

2. Về công tác cải thiện, phục hồi các nguồn nƣớc bị ô nhiễm: (1) Lập danh mục, thiết lập 

hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; (2) Cải thiện chất lƣợng nƣớc, giảm thiểu mức độ ô nhiễm, bảo 

đảm các đoạn sông đều đạt mục tiêu chất lƣợng nƣớc theo quy hoạch; (3) Trám lấp 100% trong 

tổng số các giếng phải trám lấp trên địa bàn Tỉnh. 

3. Về công tác quản lý: 100% số lƣợng cơ sở xả nƣớc thải đang hoạt động thuộc diện 

phải lập hồ sơ cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc đƣợc cấp Giấy phép theo quy định 

của Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

c). Phương án bảo vệ nguồn nước ở tầm nhìn đến năm 2050: 

1. Về công tác thu gom xử lý nƣớc thải: (1) Đối với nƣớc thải sinh hoạt: 100% nƣớc thải 

sinh hoạt đƣợc thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn cho phép; (2) Đối với nƣớc thải công nghiệp: 

100% cơ sở sản xuất xử lý nƣớc thải đạt quy chuẩn cho phép; 100% khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung đạt quy chuẩn cho phép; (3) Nƣớc thải chăn nuôi, 

sinh hoạt tại các khu dân cƣ tập trung đƣợc thu gom, xử lý 80% bảo đảm quy chuẩn cho phép. 

2. Về công tác cải thiện, phục hồi các nguồn nƣớc bị ô nhiễm: Hoàn thiện công tác trám 

lấp giếng phải trám lấp trên địa bàn Tỉnh. 

3. Về công tác quản lý: 100% số lƣợng cơ sở xả nƣớc thải đang hoạt động thuộc diện 

phải lập hồ sơ cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc đƣợc cấp Giấy phép theo quy định. 

d). Phân vùng và bảo vệ chất lượng nước:  

(1) phân vùng nguồn nƣớc: 

Bảng 5.10: Bảng phân vùng chất lượng nước trên địa bàn Tỉnh Nam Định 

Nguồn nƣớc Mục đích sử dụng nguồn nƣớc Mục tiêu chất lƣợng nƣớc 

1. Nguồn nƣớc mặt   

Sông Đáy: Đầu Tỉnh 

đến điểm nhập lƣu với 

sông Đào 

 - Cấp nƣớc sinh hoạt 

 - Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt A2 

  - Kiểm soát nƣớc thải theo tiêu chuẩn 

cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp, 

công nghiệp, thủy sản và du lịch 

 - Cấp nƣớc nông nghiệp 

 - Cấp nƣớc công nghiệp 

 - Cấp nƣớc thủy sản 

 - Cấp nƣớc du lịch 

 - Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, nông nghiệp và công nghiệp 

 - Phát triển sản xuất nhỏ 

 - Tạo cảnh quan 

Sông Đáy: Đoạn từ 

sau vị trí nhập lƣu sông 

Đào đến Cửa Đáy 

 - Cấp nƣớc sinh hoạt  - Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt A2 

  - Kiểm soát nƣớc thải theo tiêu chuẩn 

cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp, 

 - Cấp nƣớc nông nghiệp 

 - Cấp nƣớc công nghiệp 

 - Cấp nƣớc thủy sản 
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 - Cấp nƣớc du lịch công nghiệp, thủy sản và du lịch 

 - Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, nông nghiệp và công nghiệp 

 - Phát triển sản xuất nhỏ 

 - Tạo cảnh quan 

Sông Hồng: Đoạn từ 

đầu Tỉnh đến vị trí 

nhập lƣu với sông Đào 

 - Cấp nƣớc sinh hoạt 

 - Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt A2 

  - Kiểm soát nƣớc thải theo tiêu chuẩn 

cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp, 

công nghiệp, thủy sản và du lịch 

 - Cấp nƣớc nông nghiệp 

 - Cấp nƣớc công nghiệp 

 - Cấp nƣớc thủy sản 

 - Cấp nƣớc du lịch 

 - Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, nông nghiệp và công nghiệp 

 - Tạo cảnh quan 

 - Giao thông đƣờng thủy với tàu trọng tải <450 tấn 

Sông Hồng: Đoạn từ 

sau vị trí nhập lƣu với 

sông Đào đến vị trí 

nhập lƣu với sông 

Ninh Cơ 

 - Cấp nƣớc sinh hoạt 

 - Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt A2 

  - Kiểm soát nƣớc thải theo tiêu chuẩn 

cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp, 

công nghiệp, thủy sản và du lịch 

 - Cấp nƣớc nông nghiệp 

 - Cấp nƣớc công nghiệp 

 - Cấp nƣớc thủy sản 

 - Cấp nƣớc du lịch 

 - Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, nông nghiệp và công nghiệp 

 - Tạo cảnh quan 

 - Giao thông đƣờng thủy với tàu trọng tải <450 tấn 

Sông Hồng: Đoạn từ 

sau vị trí nhập lƣu với 

sông Ninh Cơ đến 

Cửa Ba Lạt 

 - Cấp nƣớc sinh hoạt 

 - Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt A2 

  - Kiểm soát nƣớc thải theo tiêu chuẩn 

cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp, 

công nghiệp, thủy sản và du lịch 

 - Cấp nƣớc nông nghiệp 

 - Cấp nƣớc công nghiệp 

 - Cấp nƣớc thủy sản 

 - Cấp nƣớc du lịch 

 - Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, nông nghiệp và công nghiệp 

 - Tạo cảnh quan 

 - Giao thông đƣờng thủy với tàu trọng tải <450 tấn 

 - Cấp nƣớc cho khu sinh thái Rasmar Xuân Thủy 

Sông Đào 

 - Cấp nƣớc sinh hoạt  Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt A2 

 Kiểm soát nƣớc thải theo tiêu chuẩn 

cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp, 

công nghiệp, thủy sản và du lịch 

 - Cấp nƣớc nông nghiệp 

 - Cấp nƣớc công nghiệp 

 - Cấp nƣớc thủy sản 

 - Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, nông nghiệp và công nghiệp 

Sông Ninh Cơ 

 - Cấp nƣớc sinh hoạt  Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt A2 

 Kiểm soát nƣớc thải theo tiêu chuẩn 

cấp nƣớc cho ngành nông nghiệp, 

công nghiệp, thủy sản và du lịch 

 - Cấp nƣớc nông nghiệp 

 - Cấp nƣớc công nghiệp 

 - Cấp nƣớc thủy sản 

 - Tiếp nhận nƣớc thải đô thị, nông nghiệp và công nghiệp 

2. Nguồn nƣớc dƣới đất   

TCN qh2  - Cấp nƣớc sinh hoạt quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, chăn nuôi, tƣới 
 - Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt (nhóm a) 

TCN qp  - Cấp nƣớc sinh hoạt 
 - Đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo tiêu 

chuẩn nƣớc sinh hoạt (nhóm a) 

(2). Giải pháp bảo vệ chất lƣợng nƣớc:  

1. Xây dựng mạng quan trắc tài nguyên nƣớc, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 

nƣớc trên các khu dùng nƣớc, các sông suối chính, các hộ khai thác sử dụng nƣớc lớn nhƣ các hồ 

thủy điện, thủy lợi, các khu công nghiệp… nhằm phát hiện sớm các vi phạm trong khai thác tài 

nguyên nƣớc đặc biệt các khu vực có nguy cơ cạn kiệt nguồn nƣớc. 

2. Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nƣớc theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc. 
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3. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn thải. Các nguồn nƣớc thải 

trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc phải đƣợc xử lý đạt quy chuẩn cho phép. 

4. Đối với nƣớc và rác thải sinh hoạt: Triển khai chƣơng trình 3R (Giảm - Tái chế - Tái sử 

dụng rác) phân loại rác thải thành các loại rác tái chế đƣợc, không tái chế đƣợc và rác hữu cơ; 

Lựa chọn phƣơng án xử lý phù hợp với công nghệ xử lý hiện đại thích hợp; Từng bƣớc di 

chuyển các nhà dân nằm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tránh đổ rác thải hoặc xây 

dựng các công trình vệ sinh trên bờ kênh mƣơng,... 

5. Đối với nƣớc thải nông nghiệp: Nâng cao nhận thức của nông dân trong kỹ thuật bón 

phân hóa học, khuyến khích sử dụng các loại phân bón vi sinh thay cho các loại phân bón hóa 

học thông thƣờng; Thƣờng xuyên tổ chức các lớp hƣớng dẫn về cách sử dụng phân bón, cách 

tƣới, tiêu và chăm sóc cây trồng cho nông dân; Hạn chế chăn thả gia súc tự do và khuyến khích, 

trang bị phƣơng tiện thu gom phân khi chăn thả gia súc tự do; Cấm sử dụng phân tƣơi bón 

ruộng, khuyến khích xử lý chất thải sinh hoạt và chăn nuôi bằng việc xây dựng các bể Biogas; 

Hạn chế xử dụng nƣớc thải cho tƣới ruộng hoặc phải có biện pháp xử lý phù hợp. 

6. Đối với nƣớc thải công nghiệp: Các nhà máy có nghĩa vụ xử lý nƣớc thải đạt quy 

chuẩn, tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra môi trƣờng; Khuyến khích các cơ sở sản xuất từng 

bƣớc đổi mới máy móc, đƣa vào các công nghệ tiên tiến dùng ít nƣớc; Bắt buộc các dự án khi 

trình phê duyệt phải thực hiện xong hạng mục đánh giá tác động của việc phát triển dự án đến 

môi trƣờng nói chung và môi trƣờng nƣớc nói riêng. 

7. Đối với nƣớc thải các Khu, cụm công nghiệp: Thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát 

nƣớc và xử lý nƣớc thải hợp lý đảm bảo sử dụng tiết kiệm và tăng cƣờng khả năng tái sử dụng 

nƣớc; thu gom và xử lý toàn bộ nƣớc thải sản xuất, NTSH và nƣớc mƣa chảy tràn trong quá 

trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn hoạt động của cụm công nghiệp đảm bảo 

100% các KCN đi vào hoạt động có các công trình xử lý nƣớc thải và diện tích cây xanh hợp lý; 

các KCN và các cơ có lƣu lƣợng xả nƣớc thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên thực hiện giám sát, 

quan trắc  tự động nƣớc thải đầu ra theo quy định. 

8. Đối với các cơ sở nằm ngoài khu, cụm công nghiệp không thuộc đối tƣợng cơ sở trong 

làng nghề thuộc danh mục làng nghề đƣợc khuyến khích phát triển tại làng nghề mà có hệ thống 

xử lý nƣớc thải và lƣu lƣợng nƣớc thải từ 30 m3/ngày đêm trở lên thì phải thực hiện các quy định 

của pháp luật về quản lý nƣớc thải và có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc ghi 

chép đấy đủ, lƣu giữ tối thiểu 02 năm.  

9. Đối với cơ sở nằm ngoài khu, cụm công nghiệp không thuộc đối tƣợng cơ sở trong 

làng nghề thuộc danh mục làng nghề đƣợc khuyến khích phát triển tại làng nghề mà có hệ thống 

xử lý nƣớc thải và có lƣu lƣợng thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên, ngoài việc có nhật ký vận 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc ghi chép đầy đủ tối thiểu 02 năm thì phải thực hiện thêm các 

nội dung sau: (1) Cơ sở phải thực hiện giám sát, quan trắc tự động, liên tục nƣớc thải đầu ra theo 

quy định; (2) Cơ sở phải có công tơ điện tử đo điện độc lập của hệ thống xử lý nƣớc thải, lƣợng 

điện tiêu thụ phải đƣợc ghi vào nhật ký vận hành; (3) Cơ sở phải có phƣơng án, hạ tầng, phƣơng 

tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục sự cố trong trƣờng hợp hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải 

gặp sự cố; (4) Cơ sở phải có điểm kiểm tra, giám sát xả nƣớc thải vào hệ thống tiêu thoát nƣớc 

đặt ngoài hàng rào, có lối đi thuận lợi và có biển báo. 

10. Đối với nƣớc thải y tế: các cơ sở y tế cần đƣợc xử lý nƣớc thải đảm bảo quy chuẩn 
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trƣớc khi thải vào mạng lƣới tiêu thoát chung. 

11. Đối với nƣớc thải khác: các cơ sở phát sinh nƣớc thải có trách nhiệm và nghĩa vụ xử 

lý đạt quy chuẩn tƣơng ứng trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc. 

12. Xác định dòng chảy tối thiểu cho các sông, suối và cần giám sát chặt chẽ để duy trì 

đƣợc dòng chảy tối thiểu. 

3.4. Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra: 

a). Các biện pháp phòng, chống tác hại do nước gây ra: 

1. Phòng chống giảm thiểu lũ, ngập lụt:(1) Tăng cƣờng trồng rừng và bảo vệ rừng đầu 

nguồn; (2) Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc đối với các hoạt động xây dựng cơ bản, không 

cho xây dựng tại các vùng có nguy cơ cao; (3) Kiểm soát hoạt động khai thác than và khoáng sản 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an toàn trong khai thác cũng nhƣ hoàn nguyên khu mỏ sau khi 

khai thác, tránh làm biến đổi cấu trúc, mất tính ổn định của đất đá; (4) Hoàn thiện, nâng cấp mạng 

lƣới các trạm cảnh báo thiên tai hiện có trên địa bàn, nâng cao khả năng phòng tránh lũ quét. 

2. Các biện pháp công trình: (1) Rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh, tiến 

hành đầu tƣ, xây dựng những công trình trọng yếu, đảm bảo tiêu nƣớc, thoát úng cho sản xuất 

nông nghiệp trong mùa mƣa bão, đặc biệt đối với hệ thống hạ tầng thủy lợi của các huyện phía 

Nam Tỉnh nhƣ Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hƣng, Xuân Trƣờng; (2) Xem xét vị trí đặt đập 

hoặc cống ngăn mặn đề hạn chế ảnh hƣởng của triều cƣờng gây ra tỉnh trạng xâm nhập mặn, giữ 

nguồn nƣớc ngọt để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp đối với một số huyện giáp 

biển của Tỉnh; (3) Xóa bỏ những khu vực có nguy cơ lũ quét cao bằng các công trình ổn định 

mái dốc, chống sạt lở. 

b). Phòng, chống giảm thiểu tác hại của hạn hán, thiếu nước: 

1. Các biện pháp bảo vệ nguồn nƣớc trƣớc khi có hạn: (1) Phát triển và thực hiện một 

cách hữu hiệu hệ thống theo dõi để phát hiện hạn nhƣ là một phần chủ yếu của hệ thống thông 

tin khí tƣợng thủy văn; (2) Nâng cao các điều kiện cho vận hành, duy tu và quản lý các hệ thống 

cung cấp nƣớc chủ yếu là kiểm soát thất thoát nƣớc do vận hành. Cụ thể là triển khai các công 

tác nạo vét các cửa khẩu, bể hút các trạm bơm, hệ thống kênh mƣơng nội đồng; (3) Thiết lập một 

chính sách phân chia nƣớc để thực hiện trong thời gian xảy ra hạn, trong đó phải xem xét tất cả 

các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trƣờng của việc sử dụng hạn chế nguồn nƣớc; (4) Triển khai 

nhanh tiến độ dự án thủy lợi, từ đó nƣớc sẽ đƣợc phân phối phục vụ tƣới, kiểm soát mặn và các 

mục đích sử dụng nƣớc sinh hoạt, đô thị và công nghiệp; (5) Triển khai sớm công trình phòng 

chống hạn, các trạm bơm dã chiến, tổ chức lấy nƣớc sớm để trữ vào các kênh tiêu, hồ ao, đầm; 

(6) Rà soát những diện tích có khả năng thiếu nƣớc để lên kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng; 

(7) Phát triển các điều kiện về thể chế cho việc chuẩn bị và quản lý trƣớc khi có hạn, bao gồm cả 

việc triển khai theo thời gian các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại do hạn; (8) Xây dựng giá nƣớc và 

các trợ giúp tài chính cũng nhƣ việc xử phạt nhằm giảm việc tiêu thụ và sử dụng nƣớc và tránh 

việc thải và mất nƣớc, bao gồm kiểm soát việc suy thoái chất lƣợng nguồn nƣớc; (9) Tăng cƣờng 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị kinh tế, xã hội và môi trƣờng của nƣớc cũng nhƣ sự 

cần thiết phải thực hiện các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại của hạn. 

2. Các biện pháp giảm nhẹ các ảnh hƣởng và thiệt hại của hạn hán khi hạn đã xảy ra: (1) 

Khai thác hệ thống theo dõi hạn hán để giám sát tình hình của hạn, cung cấp thông tin cho những 
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ngƣời ra quyết định cũng nhƣ ngƣời dùng nƣớc; (2) Thực hiện thay đổi các nguyên tắc quản lý 

vận hành các hồ chứa nƣớc và nƣớc ngầm phù hợp với việc chống hạn; (3) Thực hiện các chính 

sách dẫn nƣớc và phân bổ nguồn nƣớc bắt buộc đối với tất cả các hộ dùng nƣớc; (4) Sử dụng 

nƣớc một cách tiết kiệm, tăng cƣờng các biện pháp trữ nƣớc vào các mặt ruộng, các hệ thống 

sông, kênh trục nội đồng để cung cấp nƣớc tạo nguồn cho các trạm bơm trong hệ thống; (5) Việc 

chuẩn bị và thực hiện các biện pháp bảo vệ nƣớc trong thời gian trƣớc khi có hạn là rất quan 

trọng, có thể chủ động phòng chống hạn. Thực hiện điều này cần phải có một chƣơng trình “tiết 

kiệm nƣớc để giảm nhẹ tác động của hạn hán”. Chƣơng trình này cũng có những biện pháp 

tƣơng tự nhƣ chƣơng trình “tiết kiệm nƣớc” ở trên và có thể bổ sung một số biện pháp riêng phù 

hợp với những vùng có hạn nhƣ: (i) Trồng cây chịu đƣợc hạn và thay đổi các cơ cấu cây trồng 

phù hợp với tình hình hạn hán; (ii) Xem xét lại các diện tích cần phải tƣới nƣớc và thực hiện các 

biện pháp tƣới tiết kiệm nƣớc; (iii) Thực hiện các công cụ và cách thực hành để giảm nhu cầu 

nƣớc dùng cho sinh hoạt, đô thị, giải trí, bao gồm việc dùng nƣớc có chất lƣợng thấp hơn cho sử 

dụng tƣới ở các khu vui chơi, giải trí; (iv) Thực hiện chính sách giá nƣớc bắt buộc liên quan đến 

thể tích nƣớc sử dụng, cách thức sử dụng nƣớc và hiệu quả của sử dụng nƣớc; (v) Thực hiện việc 

khuyến khích cho việc giảm nhu cầu nƣớc và lƣợng nƣớc sử dụng, phạt thích đáng các trƣờng 

hợp sử dụng nƣớc quá mức và làm suy thoái nguồn nƣớc; (vi) Phát triển một chiến dịch cho tới 

ngƣời dùng nƣớc cuối cùng để thực hiện các công cụ và cách thức tiết kiệm nƣớc. 

3.5. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: 

a). Giải pháp về quản lý: 

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý: (1) Xây dựng bộ máy quản lý tài nguyên 

nƣớc đồng bộ, hợp lý, đủ năng lực quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý Nhà nƣớc về 

tài nuyên nƣớc trên từng tiều vùng; (2) Rà soát lực lƣợng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

liên quan tới công tác quản lý tài nguyên nƣớc ở địa phƣơng để xây dựng mô hình quản lý mới 

nhằm đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên nƣớc; (3) Đề cao vai trò của các đoàn thể nhân dân, 

các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực thi 

pháp luật về tài nguyên nƣớc; (4) Tăng cƣờng đội ngũ phụ trách công tác quản lý Nhà nƣớc về 

tài nguyên nƣớc cấp Tỉnh, cấp huyện nhằm đảm bảo đáp ứng đƣợc yêu cầu về nhiệm vụ công 

tác quản lý tài nguyên nƣớc. 

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách: (1) Rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật về lĩnh vực tài nguyên nƣớc thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh, tạo hành lang pháp lý đầy 

đủ cho công tác quản lý tài nguyên nƣớc. Trong đó, vấn đề quan trọng cần tập trung là xây dựng 

các chính sách trong việc khai thác, sử dụng nƣớc bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; ƣu tiên 

sử dụng nƣớc cho sinh hoạt và các lĩnh vực quan trọng của vùng; khai thác sử dụng tài nguyên 

nƣớc hợp lý gắn với bảo vệ môi trƣờng; (2) Xây dụng các văn bản quy định giá nƣớc, quy định 

các chế độ thƣởng, phạt trong quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nƣớc, nâng cao trách nhiệm 

của ngƣời quản lý và ngƣời hƣởng lợi từ tài nguyên nƣớc; (3) Ban hành các quy định cụ thể về 

khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nƣớc; các quy định về chia sẻ nguồn nƣớc; (4) Đẩy mạnh các 

hoạt động cấp phép cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả thải vào nguồn nƣớc theo 

đúng quy định của pháp luật; (5) Tăng cƣờng giám sát các bên liên quan, nâng cao nhận thức 

cộng đồng về tài nguyên nƣớc; (6) Phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong việc thực hiện quản lý tài nguyên nƣớc. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, 
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kỹ thuật; đảm bảo cơ cấu phù hợp giữa đội ngũ quản lý và đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo việc 

thực hiện nhiệm vụ đƣợc đặt ra; (7) Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

để đáp ƣng việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực tài nguyên nƣớc; (8) Đẩy mạnh 

công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc, ƣu tiên những vùng đang và có nguy cơ thiếu nƣớc, 

những khu vực có nhu cầu khai thác nƣớc tăng mạnh trong kỳ quy hoạch; (9) Thực hiện chƣơng 

trình kiểm kê, đánh giá tài nguyên nƣớc theo định kỳ: kiểm kê hiện trạng khai thác sử dụng 

nƣớc; (10)  Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc, gắn với cơ sở 

dữ liệu về môi trƣờng, đất đai và các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng, bảo 

đảm tích hợp với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên nƣớc, cơ sở dữ liệu về tài nguyên 

và môi trƣờng của Trung ƣơng; (11) Căn cứ diễn biến nguồn tài nguyên nƣớc, tình hình thực tế 

về số lƣợng, chất lƣợng các nguồn nƣớc và khai thác, sử dụng nƣớc sẽ định kỳ rà soát, điều 

chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế; (12) Xây dựng chƣơng trình giám sát 

và báo cáo về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc ở các vùng trên địa bàn Tỉnh; (13) 

Đẩy mạnh giám sát xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc; xử lý ô nhiễm môi trƣờng. 

3. Tăng cƣờng thể chế,  năng lực quản lý các cấp: (1) Tiếp tục rà soát và ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh, trong đó: Tập trung vào 

cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo việc phân bổ, bảo vệ tài nguyên nƣớc và phòng, chống tác hại 

do nƣớc gây ra theo quy hoạch đã đề xuất; kiện toàn bộ máy quản lý tài nguyên nƣớc từ cấp 

Tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; (2) Tăng cƣờng sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, 

xử lý ô nhiễm tài nguyên nƣớc; ban hành chính sách phí, lệ phí. Khuyến khích cộng đồng, tổ 

chức, cá nhân đầu tƣ cung cấp dịch vụ nƣớc; (3) Xây dựng cơ chế đối thoại, trao đổi thông tin; 

cơ chế trách nhiệm giữa các ngành khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc và cơ quan quản lý Nhà 

nƣớc về tài nguyên nƣớc; (4) Tăng cƣờng các hoạt động giám sát của các bên liên quan thông 

qua mạng giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc. 

4. Tăng cƣờng công tác quản lý cấp phép về tài nguyên nƣớc: (1) Định kỳ lập danh sách 

các tổ chức, cá nhân chƣa có Giấy phép, thông báo và công bố trên các phƣơng tiện thông tin; (2) 

Hoàn tất việc đăng ký, cấp phép đối với các công trình khai thác tài nguyên nƣớc đã có để đƣa 

vào quản lý theo quy định; (3) Xây dựng và thực hiện chƣơng trình thanh tra, kiểm tra hằng năm, 

kết hợp với công tác kiểm tra đột xuất, chú trọng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng 

nƣớc lớn, các công trình có quy mô khai thác lớn. 

5. Công tác truyền thông: (1) Xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình phổ biến pháp 

luật về tài nguyên nƣớc trong các cơ quan chuyên môn ở cấp cơ sở; phát tờ rơi, phát động phong 

trào và khuyến khích ngƣời dân sử dụng nƣớc tiết kiệm, bảo vệ nguồn nƣớc...; (2) Công khai các 

cơ sở gây ô nhiễm tài nguyên nƣớc lên các phƣơng tiện thông tin, truyền thông nhằm phát huy 

sức mạnh cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên nƣớc; (3) Nâng cao năng lực cảnh báo và dự báo 

thiên tai: Tăng cƣờng năng lực dự báo, cảnh báo lũ lụt, hạn hán, nâng cao chất lƣợng cảnh báo 

lũ; (4) Tăng cƣờng nhận thức của ngƣời dân về thiên tai để chủ động phòng tránh. 

b). Giải pháp về khoa học công nghệ: 

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật và chuyển giao công nghệ về bảo 

vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nƣớc; các giải pháp phòng, chống tác hại do nƣớc gây 

ra; công nghệ xử lý nƣớc thải; xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý tổng hợp lƣu vực sông; 

2. Tăng cƣờng ứng dụng các thiết bị quan trắc, giám sát số lƣợng và chất lƣợng nƣớc trên 
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các sông, khôi phục nguồn nƣớc bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; phòng, chống, khắc phục hậu 

quả do nƣớc gây ra; 

3. Áp dụng công nghệ sử dụng nƣớc tiết kiệm và phát sinh ít nƣớc thải; Ứng dụng công 

nghệ xử lý nƣớc thải hiện đại; sử dụng tuần hoàn, tái sử dụng và nâng cao hiệu suất sử dụng nƣớc. 

c). Giải pháp về phát triển nguồn nước: 

1. Tăng cƣờng các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lãng phí tài nguyên nƣớc từ các 

công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, đặc biệt là các công trình thủy lợi và công trình 

cấp nƣớc tập trung; 

2. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc; tăng cƣờng bảo vệ 

chất lƣợng nguồn nƣớc để đảm bảo nguồn cấp nƣớc ổn định; 

3. Đánh giá tiềm năng và trữ lƣợng có thể khai thác nƣớc trên địa bàn Tỉnh, làm cơ sở 

hoạch định giải pháp tạo nguồn bổ sung, xây dựng kế hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng hợp lý, 

có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của Tỉnh; 

4. Nghiên cứu tận dụng nguồn nƣớc mƣa hằng năm cho mục đích sinh hoạt. Khu vực 

nông thôn: Sử dụng các hệ thống lƣu trữ và tái sử dụng nƣớc mƣa tại mỗi gia đình; khu vực đô 

thị: Xây dựng các hồ nhân tạo chứa nƣớc mƣa với mục đích tạo nguồn nƣớc trong mùa hạn hán, 

đồng thời giảm ngập úng trong mùa mƣa. 

d). Giải pháp về cải tạo và phục hồi môi trường nước: 

1. Nghiên cứu đề xuất xây dựng mạng tự động quan trắc, giám sát khai thác sử dụng, bảo 

vệ tài nguyên nƣớc trên địa bàn Tỉnh; 

2. Tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng nƣớc các khu đô thị, khu công nghiệp tập trung; áp 

dụng công nghệ sử dụng nƣớc tiết kiệm và phát sinh ít nƣớc thải; ứng dụng công nghệ xử lý 

nƣớc thải đạt tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra môi trƣờng; sử dụng nƣớc tuần hoàn, tái sử dụng nƣớc 

và nâng cao hiệu suất sử dụng nƣớc; 

3. Lập danh mục, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nƣớc và thực hiện cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nƣớc; 

4. Xây dựng vùng bảo hộ vệ sinh, vùng cấm, hạn chế khai thác; lập danh mục hồ ao 

không đƣợc san lấp làm cơ sở cho công tác quản lý tại địa phƣơng; 

5. Đảm bảo độ che phủ cây xanh tại các khu đô thị để duy trì, cân bằng nguồn nƣớc ngầm; 

6. Tăng cƣờng ứng dụng khoa học và công nghệ về bảo vệ tài nguyên nƣớc; công nghệ 

xử lý nƣớc thải hiện đại, hiệu quả. 

e). Giải pháp về đầu tư và huy động nguồn vốn: 

1. Giải pháp về đầu tƣ: (1) Đầu tƣ kinh phí thực hiện các dự án, chƣơng trình đề xuất của 

quy hoạch theo thứ tự ƣu tiên nhƣ sau: (i) Đề án điều tra, đánh giá, kiểm kê tài nguyên nƣớc dƣới 

đất; hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc; (ii) Đề án Quy hoạch chi tiết khai thác, sử dụng 

và bảo vệ tài nguyên nƣớc dƣới đất và định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phục vụ việc 

tích hợp vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh; (iii) Đề án bảo vệ tài nguyên 

nƣớc tại các vùng có nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn cao; (iv) Đề án xây dựng, quản lý và khai 

thác hệ thống quan trắc tài nguyên nƣớc dƣới đất trên địa bàn Tỉnh; (v) Chƣơng trình phổ biến, 

tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nƣớc; (vi)Đề án tăng cƣờng năng lực, thiết bị, công cụ phục 
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vụ công tác quản lý tài nguyên nƣớc ở các cấp; (2) Đầu tƣ xây dựng mạng quan trắc, giám sát tài 

nguyên nƣớc; (3) Tăng cƣờng đầu tƣ cho công tác quản lý tài nguyên nƣớc để thực hiện các 

chƣơng trình dự án, đề án trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên nƣớc, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nƣớc. 

2. Giải pháp về huy động nguồn vốn: (1) Áp dụng việc đa dạng hóa nguồn vốn, xã hội 

hóa trong việc bảo vệ tài nguyên nƣớc; chủ động tìm kiếm tham gia các chƣơng trình hợp tác 

quốc tế về tài nguyên nƣớc nhằm tăng cƣờng năng lực quản lý tài nguyên nƣớc; (2) Triển khai 

các chính sách thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc, phí nƣớc 

thải... nhằm tạo nguồn vốn phục vụ công tác quản lý tài nguyên nƣớc. 

IV. PHƢƠNG ÁN PHÕNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

4.1. Phân vùng rủi ro và xác định các khu vực ƣu tiên phòng chống thiên tai 

4.1.1. Xác định các vùng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; khu vực trọng điểm phòng chống thiên tai: 

1. Vùng nguy cơ ảnh hƣởng lũ, lụt và sạt lở đất: Gồm các khu vực dân cƣ sinh sống ở bãi 

và ven sông (nơi không có đê) của các huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Xuân Trƣờng, 

Trực Ninh, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực và TP Nam Định; Các khu vực dân cƣ sinh 

sống ở bãi sông chịu ảnh hƣởng trực tiếp của lũ phải sơ tán khi có lũ; khu vực dân cƣ sinh sống ở 

ven sông (nơi  không có đê) có nguy cơ ngập lụt khi có lũ phải sơ tán dân đến nơi an toàn 

(trƣờng học, nhà văn hóa, công sở,…) khi có cảnh báo lũ. 

2. Khu vực trọng điểm phòng chống thiên tai: (1). Tuyến đê Hữu Hồng: Trên tuyến đê 

sông Hồng có 04 vị trí đƣợc xác định là trọng điểm chống lụt bão cấp huyện: Cống lấy nƣớc 

trạm bơm Tân Đệ (Bối Hồng Long) tƣơng ứng K162+500 (huyện Mỹ Lộc); Đoạn đê, kè Óng 

Bò - Ngô Xá (gồm cống Ngô Xá) vị trí K165+000 † K167+000 (TP Nam Định); Đê, kè Cồn Ba 

- Cồn Tƣ vị trí K213+364 ÷ K214+595 (huyện Giao Thủy); Đê, kè Giao Hƣơng vị trí 

K218+700 ÷ K219+900 (huyện Giao Thủy). 

 (2). Tuyến đê Hữu Đào: Trên tuyến đê hữu Đào có 03 vị trí đƣợc xác định là trọng điểm 

chống lụt bão cấp huyện: Đê, kè Trại Nội vị trí K8+500 † K9+000 (đê ngoài hữu Đào, huyện Vụ 

Bản); Cống xả tiêu trạm bơm Đế vị trí K6+668 (đê ngoài hữu Đào, Bối Đồng Tâm huyện Vụ 

Bản); Đê, kè hữu Đào vị trí K17+836 - K25+530 (huyện Ý Yên). (3). Tuyến đê Tả Đào: Trên 

tuyến đê tả Đào có 01 vị trí đƣợc xác định là trọng điểm chống lụt bão cấp huyện: Đê, kè Bái 

Trạch  vị trí K10+280 ÷ K11+870 (huyện Nam Trực). 

 (4). Tuyến đê Hữu Ninh: Tuyến hữu Ninh có 03 vị trí đƣợc xác định là trọng điểm chống 

lụt bão: 01 trọng điểm cấp Tỉnh, 02 trọng điểm cấp huyện: Trọng điểm cấp Tỉnh: Đê hữu Ninh 

vị trí K26+680  K40+580 (Nghĩa Hƣng); Trọng điểm cấp huyện: Cống Quần Khu vị trí 

K26+590 (Nghĩa Hƣng); Trọng điểm cấp huyện: Đê, kè Phƣợng Tƣờng vị trí K0+060  

K6+350 (Trực Ninh). (5). Tuyến đê Tả Ninh: Tuyến đê tả Ninh qua kiểm tra xác định 03 vị trí 

trọng điểm chống lụt bão cấp huyện: Bối đồng Gò Hải Hậu vị trí K16+800  K18+600; Cống 

Trùng Nhì vị trí K41+724 xã Hải Châu, Hải Hậu; Đê, kè Trực Đại vị trí K20+900  K21+800 

(Trực Ninh). 

(6). Tuyến đê Tả Đáy: Tuyến đê tả Đáy qua kiểm tra xác định 04 vị trí trọng điểm chống 

lụt bão cấp huyện: Cống Chi Tây vị trí K196+585 (huyện Nghĩa Hƣng); Cống Phú Giáo vị trí 

K020+010 (huyện Nghĩa Hƣng); Đê Nghĩa Hƣng vị trí K199+500  K201+500; Đê Nghĩa 
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Hồng vị trí K191+500  K193+500. 

(7). Tuyến đê Biển: Tuyến đê biển qua kiểm tra xác định 10 vị trí trọng điểm chống lụt 

bão cấp huyện: Cống Thanh Hƣơng vị trí K4+436 (Nghĩa Bình – Nghĩa Hƣng); Đê, kè Nghĩa 

Thắng vị trí K7+400 † K9+008 (Nghĩa Thắng – Nghĩa Hƣng); Cống số 4 vị trí K11+679 (Hải 

Chính – Hải Hậu); Cống Hạ Trại vị trí K17+248 (Hải Triều – Hải Hậu); Kè Hải Thịnh 3 vị trí 

K25+000 ÷ K27+060 (TT Thịnh Long- Hải Hậu); Đê, kè Giao Hƣơng vị trí K2+100 ÷ K2+200 

(Giao Hƣơng – Giao Thủy); Đê, kè Giao Thiện vị trí K3+300 ÷ K4+100 ( Giao Thiện – Giao 

Thủy); Kè Cồn Tròn vị trí K20+500 ÷ K21+633 (Hải Hòa – Hải Hậu); Cống 1-5 vị trí K30+470 

(TT Thịnh Long – Hải Hậu); Cống số 1 vị trí K9+704 (Hải Lý – Hải Hậu). 

4.1.2.  Xác định các vùng hạn hán, nắng nóng: 

1. Hạn hán là hiện tƣợng lƣợng mƣa thiếu hụt nghiêm trọng, kéo dài, làm giảm hàm 

lƣợng  ẩm trong không khí và hàm lƣợng nƣớc trong đất, làm suy kiệt dòng chảy sông suối, hạ  

thấp mực nƣớc ao hồ, mực nƣớc trong các tầng chứa nƣớc dƣới đất, gây ảnh hƣởng xấu đến sự  

sinh trƣởng của cây trồng, làm môi trƣờng suy thoái gây đói nghèo, dịch bệnh... Theo số  liệu 

thống kê, lƣợng mƣa trung bình năm Tỉnh Nam Định thời kỳ  1989 - 2018 biến đổi trong phạm 

vi từ 1.750 - 1.800 mm, tuy nhiên phân phối không  đều  trong  năm  và  theo  các  mùa.  Lƣợng  

mƣa  trong  mùa  mƣa  chiếm  80,6% lƣợng mƣa cả  năm nhƣng lƣợng mƣa trong mùa khô chỉ  

chiếm gần 19,4% lƣợng mƣa cả năm. Bên cạnh đó, độ ẩm không khí tƣơng đối trung bình năm 

đạt 81-89%. Thời kỳ có độ  ẩm thấp nhất là các tháng (XI-XII) và giữa mùa hè (VI-VII) trung 

bình trong khoảng 73-85%. Với điều kiện độ ẩm và lƣợng mƣa trung bình, tỉnh trạng hạn hán 

trên địa bàn Tỉnh Nam Định khá hiếm gặp và diễn ra không gay gắt. Bên cạnh đó, thời tiết nắng 

nóng kéo dài với nền nhiệt độ  trên 37oC gây ra tỉnh trạng thiếu nƣớc tƣới vào mùa hè,  ảnh 

hƣởng đến diện tích trồng trọt của ngƣời dân. Gần đây nhất 3 đợt nắng nóng trong năm 2015 đã 

phá vỡ  nhiều kỷ  lục thời tiết và làm ảnh  hƣởng  lớn  tới  đời  sống  ngƣời  dân.  Các đợt nắng  

nóng  xảy  ra  vào  giữa  tháng 5/2015; đầu tháng 6/2015; đợt thứ 3 vào cuối tháng 6 đầu tháng 

7/2015. Nắng nóng đã làm 60% diện tích lúa  ảnh hƣởng nghiêm trọng; 80% diện tích hoa màu 

bị ảnh hƣởng năng suất; 80% diện tích nuôi trồng thủy sản bị  ảnh hƣởng; nắng nóng  ảnh hƣởng 

lớn tới sinh hoạt của ngƣời dân địa phƣơng đặc biệt là ngƣời già và trẻ em. 

2. Nắng nóng: Trong những năm gần đây, liên tục có những đợt  nắng nóng vƣợt kỷ lục. 

Trung bình nhiều năm, số đợt nắng nóng xảy ra trên địa bàn Tỉnh khoảng 5 –  6 đợt/năm, trong 

khi 6 năm trở  lại đây trung bình 8–  9 đợt/năm. Đặc biệt, năm 2014, 2015 và 2016 số  đợt nắng 

đã liên  tiếp vƣợt kỷ  lục trong số  liệu quan trắc; nhƣ năm 2014 (11 đợt), năm 2015 (13 đợt) và 

2016 (10 đợt). Theo số  liệu quan trắc từ  năm 1961 đến nay, nhiệt độ  cao nhất quan trắc đƣợc 

tại  Nam  Định  là  39,5oC  (1994).  Trong  khi  đó  vào  gian  đoạn  2013-2018,  năm  2013 nhiệt 

độ  cao nhất (39,7oC) vƣợt kỷ  lục năm 1994, đến tháng 6/2017 xảy ra đợt nắng nóng đặc biệt 

gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày đã đạt đến 40,2oC (nhiệt độ cao kỷ  lục từ  trƣớc đến 

nay) và đầu tháng 7/2018 cũng xẩy ra đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt với hai ngày liên tiếp có 

nhiệt độ cao nhất ngày (40,0oC). Một số xã ven biển huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hƣng 

chịu ảnh hƣởng nóng gay gắt. 

4.1.3.  Các loại hình thiên tai khác: 

1. Mƣa đá: Ngày 25/1/2020, tại một số điểm trên địa bàn Tỉnh Nam Định đã xuất hiện 

mƣa đá. Đây là hiện tƣợng thời tiết bất thƣờng, hiếm gặp. Mặc dù mức độ thiệt hại của đợt mƣa 
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đá này không bằng đợt mƣa đá lịch sử năm 2008, song cũng là một biểu hiện thay đổi của thời 

tiết cần đƣợc quan tâm để phòng, chống và khắc phục một cách hiệu quả. 

2. Lốc xoáy: Tháng 7/2012, trên địa bàn các xã Xuân Phú, Xuân Đài  và Xuân Tân xảy ra 

lốc xoáy. Trận lốc xoáy mạnh diễn ra khoảng 15 phút, quét qua xóm 4, xóm 8 và xóm 9 làm tốc 

mái 26 ngôi nhà lợp ngói và prô-xi măng, trong đó có một ngôi nhà tốc 29mái hoàn toàn. Tại các 

xã Xuân Phú và Xuân Tân, lốc xoáy gây hƣ hại cho 23 ngôi nhà, trong đó có 5 ngôi nhà thiệt hại 

nặng, làm một ngƣời bị  thƣơng nhẹ. Lốc xoáy còn làm đứt 240 mét dây điện sinh hoạt của nhân 

dân và hƣ hại ít hoa màu, lúa mới cấy. Tổng thiệt hại tại ba xã khoảng hơn 200 triệu đồng.  

3. Nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn: 

Nƣớc biển dâng: Theo số liệu của Viện địa chất và địa chất vật lý biển Việt Nam cung 

cấp, mỗi năm mực nƣớc biển tại khu vực Nam Định tăng lên 2,15mm. Cùng với đó, đƣờng bờ 

biển bị lấn vào trung bình 10 m. Ngoài ra, số liệu tại địa phƣơng cho thấy, tổng cộng nƣớc biển 

đã làm xói lở đất của xã Hải Triều gần 180 hecta đất.  Nguyên nhân chính khiến bờ biển Hải Hậu 

bị bào mòn đƣợc xác định là  năng lƣợng sóng tăng cao tác động lên bờ. Trong đó có yếu tố 

quan trọng là nƣớc biển đang dâng. 

Xâm nhập mặn: Trên cơ sở bộ số liệu do AVISO cung cấp, kết quả tính toán cho thấy 

mực nƣớc biển ở khu vực Tỉnh Nam Định có xu thế tăng trong giai đoạn 2011-2017. Mức tăng 

của mực nƣớc biển ở khu vực Nam Định vào khoảng 2,0 đến 2,2 ±0,2 mm/năm. Nhƣ vậy, so 

với kết quả tính toán của Bộ TNMT (2016), mức nƣớc biển ở khu vực Tỉnh Nam Định có xu thế 

tăng nhanh dần trong khoảng 7 năm gần đây.  

Theo số liệu quan trắc từ các báo cáo quan trắc hiện trạng môi trƣờng Tỉnh Nam Định 

qua các năm 2015, 2016, 2017 và đợt 1 năm, 2018 cho thấy phạm vi xâm nhập mặn do nƣớc 

biển dâng đang có xu hƣớng mở rộng làm suy giảm và ảnh hƣởng đến diện tích hệ sinh thái rừng 

ngập mặn. Nguyên nhân khách quan là do biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cao và lƣợng mƣa 

về mùa khô giảm. Ngoài ra còn do tính phức tạp của dòng chảy sông ở hạ du về mùa kiệt và nhu 

cầu dùng nƣớc của các ngành kinh tế tăng cao làm cho xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu về 

thƣợng nguồn. Trong đó, nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do lƣu lƣợng thƣợng nguồn giảm, 

vận hành khai thác không hợp lý các công trình phục vụ đa mục tiêu và đặc biệt là sự phối hợp 

giữa các ngành sử dụng nƣớc chƣa chặt chẽ dẫn đến tranh chấp nguồn nƣớc giữa nhu cầu nƣớc 

cho phát điện với sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy và môi trƣờng sinh thái; trong đó chƣa 

quan tâm đúng mức đến việc thau chua, rửa mặn. 

Việc mở cống lấy nƣớc từ các đập, cống ngăn triều cho nông nghiệp và thủy sản có độ 

mặn vƣợt qua (so với ngƣỡng chịu đựng của cây trồng) hoặc thấp hơn (thủy sản) nồng độ cho 

phép đã gây những thiệt hại không nhỏ đến năng suất sản xuất. Ví dụ, vụ đông xuân năm 1987-

1988 ở huyện Xuân Thủy và đông xuân 1998-1999 ở hạ huyện Nghĩa Hƣng đã gây chết lúa do 

lấy nƣớc vào đồng có nồng độ mặn vƣợt quá giới hạn cho phép. Trong một số mùa vụ, mùa vụ 

phải thực hiện chậm lại so với thời vụ tốt nhất do không lấy đƣợc nƣớc vào đồng nhƣ vụ đông 

xuân 1998-1999, đông xuân 2002-2004 ở cả 4 huyện cửa sông Nam Định. Theo số liệu quan 

trắc trong những năm gần đây (2011-2017), nƣớc mặn đã lấn sâu vào các sông trên địa bàn Tỉnh 

Nam Định. Ranh giới mặn 10/00 đã xâm nhập ngày càng sâu vào trong các sông Hồng, Ninh 

Cơ và Đáy. Đặc biệt, trong các tháng mùa khô hạn trong những năm gần đây (2006, 2014, 2015, 

2016), trên tất cả các vùng cửa sông, mặn xâm nhập sâu: Trên sông Hồng, mặn lấn sâu đến cửa 
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cống Hạ Miêu I với độ mặn 7,20/00 cách biển 26km; trên sông Ninh Cơ, mặn đã lấn đến cửa 

cống Múc 2 với độ mặn 1,70/00, cách biển 37km; trên sông Đáy, mặn đã xâm nhập đến cửa 

cống Bình Hải I, với độ mặn 50/00, cách biển 18km. 

Theo kết quả điều tra khảo sát bằng phƣơng pháp Delphi (Vũ Văn Doanh, 2018) đã xác 

định đƣợc 4 huyện có nguy cơ bị tác động mạnh bởi nƣớc biển dâng tại Tỉnh Nam Định gồm: 

Nghĩa Hƣng, Hải Hậu, Giao Thủy và Xuân Trƣờng, trong đó có 3 huyện giáp biển. Riêng huyện 

Xuân Trƣờng mặc dù không phải là huyện giáp biển, nhƣng do điều kiện địa hình và sự tƣơng 

đồng về hệ thống thủy lợi, thủy nông với Giao Thủy (hệ thống thủy nông chung của 2 huyện là 

Xuân Thủy), nên trong những năm gần đây do tác động của BĐKH và NBD, huyện Xuân 

Trƣờng chịu ảnh hƣởng nặng của quá trình xâm nhập mặn. 

Tất cả  các sông đã có sự  xâm nhập mặn  ở  mức độ  khác nhau và đặc biệt cao vào các 

tháng mùa khô trong năm. Tháng 7,8 do nƣớc lũ từ  thƣợng nguồn đổ  về  làm mực nƣớc tại các 

con sông tăng lên ngăn chặn sự xâm nhập mặn từ biển nên độ xâm nhập mặn là rất nhỏ Do ảnh 

hƣởng của BĐKH và hoạt động mạnh của thủy triều và đặc biệt là do lƣợng nƣớc tại thƣợng 

nguồn ít trong khi khai thác nƣớc mặt quá nhiều trong mùa kiệt, quá trình xâm nhập mặn ngày 

càng sâu vào nội địa và thời gian cũng dài hơn. Hiện nay sự  xâm nhặp mặn trên ba tuyến sông 

Ninh Cơ, sông Hồng và sông Đáy vào mùa kiệt lấn sâu vào đất liền trung bình khoảng 22 - 25 

km, có một số thời điểm vào sâu đất liền tới 35 - 40 km và có xu hƣớng xâm nhập tăng lên. 

4.2. Cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai 

4.2.1. Nguyên tắc phối hợp: 

1. Bảo đảm thực hiện đúng chủ trƣơng của Đảng, Luật Phòng, chống thiên tai, Chiến 

lƣợc Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên taivà quy định của Tỉnh về công tác Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Tỉnh. 

2. Tăng cƣờng hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nƣớc; nâng cao nhận thức, phổ biến kinh 

nghiệm trong phòng chống thiên tai nhất là ở cấp cơ sở thôn, bản làng, xã; nâng cao trách nhiệm 

của mọi tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

3. Kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phải đƣợc thực hiện đồng bộ,theo giai 

đoạn và có trọng điểm, có tính cấp bách và lâu dài. Thực hiện phƣơng châm “4 tại chỗ“ (chỉ huy 

tại chỗ, lực lƣợng tại chỗ, vật tƣ tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó, 

khắc phục kịp thời và hiệu quả. 

4. Đầu tƣ xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai kết hợp đồng bộ 

giữa các giải pháp công trình và phi công trình. Huy động đóng góp của cộng đồng và toàn xã 

hội để đầu tƣ xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

5. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Tỉnh và của các ngành, địa phƣơng. 

6. Phòng chống thiên tai đƣợc thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ 

giữa các lực lƣợng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai. 

4.2.2. Cơ chế phối hợp thực hiện: 

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH trên địa 

bàn Tỉnh. Các cấp,các ngành theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao trong cơ chế phối hợp, tổ 

chức thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác chuẩn bị phƣơng tiện, thiết bị và các điều kiện hậu cần 
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cần thiết khác cho phòng chống rủi ro, thiên tai. Từng đơn vị xây dựng phƣơng án quản lý rủi ro, 

thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, cá nhân trong đơn vị; theo dõi chặt 

chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, khí hậu, thủy văn để phối hợp tổ chức thực hiện khi có rủi ro, 

thiên tai xảy ra. Cụ thể: 

1. Thiên tai cấp độ 1: (1). Chủ tịch UBND, Trƣởng Ban Chỉ Huy PCTT và TKCN cấp xã 

có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời, báo cáo vàchịu 

trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của cơ quan PCTT cấp trên; (2). Trong trƣờng hợp vƣợt quá khả 

năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị UBND, Ban chỉ huy PCTT và TKCN 

cấp huyện hỗ trợ; (3). Trong trƣờng hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra với 2 xã trở lên, Chủ tịch 

UBND cấp xã đề nghị UBND, Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp 

chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời. 

2. Thiên tai cấp độ 2 và 3: (1). Chủ tịch UBND, Trƣởng Ban Chỉ Huy PCTT và TKCN 

cấp Tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó kịp 

thời, báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng, Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về 

PCTT và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; (2). Chủ tịch UBND, Trƣởng Ban Chỉ Huy PCTT 

và TKCN cấp huyện, xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định; (3). Trong trƣờng hợp vƣợt 

quá khả năng ứng phó của Tỉnh, Chủ tịch UBND,Trƣởng Ban Chỉ Huy PCTT và TKCN cấp 

Tỉnh báo cáo và đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về PCTT và UBQG Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ. 

3. Thiên tai cấp độ 3: (1). Chủ tịch UBND, Trƣởng Ban Chỉ Huy PCTT và TKCN cấp 

Tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó kịp thời, 

báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng, Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về 

PCTT và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; (2). Chủ tịch UBND, Trƣởng Ban Chỉ Huy 

PCTT và TKCN cấp huyện, xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định; (3). Trƣờng hợp thiên 

tai xảy ra vƣợt quá cấp độ 3, nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, Chủ tịch UBND, Trƣởng Ban 

Chỉ Huy PCTT và TKCN cấpTỉnh báo cáo và đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về PCTT và 

Thủ tƣớng Chính phủ hỗ trợ. 

4. Thiên tai cấp độ 4: (1). Thủ tƣớng Chính phủ, các Bộ ban ngành Trung ƣơng, Ban Chỉ 

đạo Trung ƣơng về PCTT và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo; (2). Chủ tịch UBND, 

Trƣởng Ban Chỉ Huy PCTT và TKCN cấp Tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động 

nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó; (3). Chủ tịch UBND, Trƣởng Ban Chỉ Huy PCTT và 

TKCN cấp huyện, xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

5. Thiên tai cấp độ 5: Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên 

tai đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về tỉnh trạng khẩn cấp.  

4.3. Phƣơng án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

4.3.1. Mục tiêu:  

1. Giai đoạn đến năm 2025: 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình 

trên địa bàn Tỉnh đƣợc tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai.100% lực lƣợng làm công tác phòng, 

chống thiên tai đƣợc đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt với các 

loại hình thiên tai thƣờng xuyên xảy ra trên địa bàn. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống 

lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân cƣ tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội. 100% số hộ 

dân thuộc khu vực đông dân cƣ thƣờng xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn. 
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2. Giai đoạn đến năm 2030: Giảm 40% thiệt hại về ngƣời đối với các loại hình thiên tai 

có cƣờng độ, quy mô tƣơng đƣơng đã xảy ra trong giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục duy trì các 

mục tiêu 100% chính quyền các cấp,cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn Tỉnh đƣợc tiếp 

nhận đầy đủ thông tin về thiên tai; 100% lự lƣợng làm công tác phòng , chống thiên tai đƣợc đào 

tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt với các loại hình thiên tai 

thƣờng xuyên xảy ra trên địa bàn; 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cƣ thƣờng xuyên 

xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công 

trình phòng chống thiên tai, nhất là đê điều, hồ đập, khu neo đậu tránh trú bão, đam bảo an toàn 

với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai. 

4.3.2. Phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu: Để chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm thiểu rủi ro thiên tai trên địa bàn Tỉnh, thực hiện 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ 

về BĐKH, UBND Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện 

công tác ứng phó với BĐKH, quy hoạch đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm để thích ứng với 

BĐKH trong thời gian tới: 

a). Đối với các ngành, lĩnh vực: 

1. Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng các công trình phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng 

với BĐKH. Trong đó ƣu tiên xây dựng, tu bổ nâng cấp hệ thống thống đê biển, đê sông, các 

công trình ngăn mặn, giữ ngọt. 

2. Quản lý chặt chẽ nguồn nƣớc, hạn chế thất thoát, lãng phí nƣớc. Điều tiết, phân phối và 

sử dụng  nguồn nƣớc hợp lý, thực hiện tƣới tiết kiệm nhằm hạn chế tối đa tinh hình hạn hán có 

thể xảy ra, nhất là ở những khu vực thƣờng xuyên khó khan về nguồn nƣớc tƣới. 

3. Đầu tƣ, cải tạo các hệ thống tiêu úng, nạo vét làm thông thoáng dòng chảy, tang cƣờng 

khả năng thoát lũ trên các lƣu vực sông, long sông. 

4. Tăng cƣờng công tác bảo vệ rừng hiện có; Tích cực trồng, bổ xung rừng phòng hộ ở 

các bãi bồi ven biển trên địa bàn Tỉnh nhằm chắn song, chắn cát bay, chắn gió bão, hạn chế sạt 

lở, xói mòn rửa trôi đất, nhiễm mặn đồng ruộng và nguồn nƣớc, bảo vệ các công trình đê biển, 

kè cống, ao đầm nuôi trồng thủy sản và đời sống của nhân dân vùng ven biển. 

 5. Chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông 

nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển và sản xuất các loại giống cây trồng có khả năng 

chịu hạn, chịu mặn, chống chịu sâu bệnh, chịu đƣợc nhiệt độ bất thƣờng, giống có thời gian sinh 

trƣởng ngắn thích ứng đƣợc điều kiện bất lợi của thời tiết; tang cƣờng kiến thức, nâng cao năng 

lực thích ứng, đảm bảo sinh kế cho ngƣời dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hƣởng nặng nề 

của biến đổi khí hậu, vùng thƣờng xuyên bị tác động của thiên tai. 

6. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thơi tiết, thiên tai. Tăng cƣờng công tác thông tin 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐKH cho bộ máy chính quyền các cấp và cộng đồng dân 

cƣ trên địa bàn Tỉnh. 

b). Đối với các vùng sinh thái: 

1. Vùng ven biển: (1). Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống đê, kè ven sông,ven biển để 

đủ sức bảo vệ dân cƣ, các cơ sở hạ tầng và khu vực sản xuất phía trong đê; (2). Xây dựng các hệ 
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thống rừng phòng hộ ven biển bảo vệ và hỗ trợ bảo vệ cho các công trình ven biển. Góp phần 

làm tăng hiệu quả của công trình, kéo dài thời gian bảo vệ của các công trình này; (3). Tập trung 

khắc phục và hạn chế tác động của xâm nhập mặn bằng các giải pháp đồng bộ từ sử dụng nguồn 

nƣớc hợp lý, xây dung các hệ thống tƣới tiêu khoa học, chọn các loại cây trồng sử dụng ít nƣớc 

trong quá trình sinh trƣởng và phát triển; (4). Xây dựng hành lang, khu vực kinh tế ven biển phải 

tính toán tới các yếu tố của BĐKH và tính tới các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để bảo vệ 

ngƣời dân và cơ sở hạ tầng. 

2. Vùng đồng bằng thấp trũng: (1). Xây dựng hệ thống tƣới tiêu khoa học, tiết kiệm nƣớc, 

đồng thời có thể chuyển đổi một số loại cây trồng, thời vụ trồng ít sử dụng tới nguồn nƣớc; xây 

dựng và hoàn thiện các hệ thống đê, kè ven sông; xây dựng hệ thống đê trữ nguồn nƣớc và sử 

dụng hợp lý, ƣu tiên cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và chống xâm nhập mặn; (2). 

Thƣờng xuyên cập nhật và nghiên cứu đƣa ra các phƣơng án thích hợp nhất, trong từng điều 

kiện tại từng khu vực để ứng phó với BĐKH. 

4.3.3. Phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất trên các tuyến sông, phát triển hệ thống kè & kết 

cấu hạ tầng phòng chống thiên tai:  

1. Đối với sạt lở bờ sông, kênh mƣơng nội đồng: biện pháp phòng tránh chủ yếu vẫn là 

biện pháp phi công trình nhƣ giám sát, hƣớng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm 

ngƣời, phƣơng tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, khu vực và tuyến đƣờng bị ngập sâu, 

khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mƣa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác. 

2. Đối với sạt lở bờ biển chủ yếu là do sóng mặt khi có gió bão hay áp thấp nhiệt đới làm 

mất rừng phòng hộ, nên giải pháp chính là xây dựng kè mềm giảm sóng gây bồi, tạo bãi trồng và 

khôi phục rừng phòng hộ ven biển, nhất là các đoạn sạt lở bên. 

3. Giải pháp chủ động: Tác động trực tiếp vào dòng chảy, làm thay đổi hƣớng dòng, giảm 

cƣờng độ dòng chảy tác động vào lòng dẫn nhƣ kè mỏ hàn...  

4. Giải pháp bị động: Tác động vào lòng dẫn, làm tăng khả năng tự bảo vệ của lòng dẫn, 

trong đó gia cố lòng dẫn nhƣ làm kè áp mái hộ bờ bằng đá xây, rồng đá, rọ đá, beton, trồng cây 

giữ bờ, giảm ứng suất tác động lên taluy bờ sông bằng di dời các công trình ra xa bờ sông. Tùy 

thuộc vào tầm quan trọng các công trình có liên quan, vị trí, quy mô xói lở, cấu trúc nền, tiềm 

năng kinh tế mà áp dụng một trong các giải pháp nêu trên. 

5. Kế hoạch chủ động ứng cứu trong các tỉnh huống khẩn cấp do xói lở gây ra: Thực hiện 

theo Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về phân cấp và trình tự xử lý sạt lở.  Khi 

xảy ra sạt lở, ảnh hƣởng đến phạm vi, trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phƣơng nào, 

Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị, địa phƣơng đó phải chủ động chỉ đạo xử lý theo trình tự các bƣớc sau: 

(1) Xử lý sạt lở đặc biệt nguy hiểm: Sơ tán khẩn cấp ngƣời, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở 

nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm; Thông báo, cắm biển cảnh báo, 

khoanh vùng ngăn không cho ngƣời, phƣơng tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo 

dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; Chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị thuộc thẩm quyền xử lý 

bƣớc đầu để hạn chế sạt lở; Tổ chức lập phƣơng án xử lý cấp bách, phê duyệt phƣơng án và huy 

động lực lƣợng, vật tƣ xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn đê, tính 

mạng, tài sản của nhân dân và nhà nƣớc. 
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(2) Xử lý sạt lở nguy hiểm: Tổ chức ngay việc di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài 

sản của nhân dân và nhà nƣớc; Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho 

ngƣời, phƣơng tiện vào khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở; Chỉ đạo việc xử lý bƣớc đầu để 

hạn chế sạt lở; Chỉ đạo cơ quan liên quan  tổ chức khảo sát, đánh giá để lập dự án đầu tƣ xử lý sạt 

lở trong trƣờng hợp cần thiết; Tổ chức lập, phê duyệt dự án đầu tƣ (nếu có) và triển khai xử lý 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

(3) Xử lý sạt lở bình thƣờng: Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời 

dân cƣ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản khi cần thiết; Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu 

vực đang có diễn biến sạt lở; thực hiện các biện pháp xử lý để hạn chế sạt lở trong trƣờng hợp 

cần thiết; Tổ chức lập, phê duyệt dự án đầu tƣ theo quy định của pháp luật. 

4.4. Các giải pháp về phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu: 

4.4.1. Giải pháp chung phòng chống lũ quét, sạt lở đất: 

1. Tăng cƣờng tuyên truyền giáo dục cộng đồng trong công tác phòng chống sạt lở bờ, 

trong đó cần quan tâm tới việc động viên nhân dân bảo vệ cây cối ven sông, không chất tải, 

không xây cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất cát ven sông, không xây dựng 

công trình bảo vệ bờ sông khi chƣa đƣợc sự cho phép của cơ quan chức năng. 

2. Một số khu vực quan trọng cần tiến hành xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ, các 

khu vực ít quan trọng cần có những giải pháp mềm nhƣ trồng rừng ven biển, di dời dân cƣ và cơ 

sở hạ tầng, v.v… 

3. Chế độ vận hành hệ thống công trình thủy lợi hợp lý tránh và giảm nhẹ hiện tƣợng xói 

bồi cục bộ ở trƣớc và sau công trình. 

4. Tăng cƣờng vận động nâng cao nhận thức về phòng và chống xói lở bờ cho ngƣời dân, 

kiểm soát việc khai thác cát trên các sông chính, gia tải bờ giảm thiểu sạt lở. 

5. Khuyến khích, phát động cộng đồng tham gia công tác thủy lợi nhƣ: nạo vét, khơi 

thông kênh rạch nhằm vừa đảm bảo yêu cầu tƣới, tiêu thoát lũ vừa có tác dụng giảm tốc độ dòng 

chảy trong kênh rạch, giảm nguy cơ xảy ra xói lở lòng dẫn. 

6. Xây dựng quy chế thƣởng phạt đối với ngƣời dân tích cực phòng chống và cố tỉnh gây 

ra sạt lở bờ sông. 

7. Phân tuyến luồng chạy tàu và quy định vận tốc tối đa của tàu thuyền trên một số trục 

giao thông chính tránh chạy sát bờ và chạy với vận tốc lớn gây ra sóng lớn gây sạt lở bờ. 

 8. Nghiêm túc chấp hành việc tháo dỡ, di dời, không cho ngƣời vào ở trong tỉnh trạng nhà 

ven sông bị nứt, có dấu hiệu sạt lở; tạo cho ngƣời dân sống ổn định lâu dài tại vị trí an toàn hơn. 

9. Tạo đƣợc cảnh quan môi trƣờng sạch đẹp hai bên sông và lòng sông; 

10. Tạo đƣợc dòng chảy thông thoáng, giảm bớt tỉnh trạng cản trở lũ, cản trở giao thông. 

4.4.2. Giải pháp công trình: 

1. Tu bổ, nâng cấp hoàn thiện mặt cắt thiết kế các tuyến đê hiện có; gia cố mặt đê bằng bê 

tông để tăng độ ổn định cho đê, kết hợp giao thông. 

2. Đắp cơ đê tại các đoạn xung yếu hoặc chiều cao thân đê  (>5m); đắp, san, lấp ao, đầm 

ven đê chống sủi, tăng cƣờng ổn định cho đê. 

3. Kè các đoạn đê sát sông và các khu vực đang có diễn biến xói lở. 
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4. Sửa chữa nối dài các cống cũ bị hƣ hỏng, phù hợp với mặt cắt thiết kế đê. Xây dựng mới 

cống thay thế cống cũ bị hƣ hỏng không còn sử dụng đƣợc hoặc do phải chuyển tuyến. 

5. Làm đƣờng hàn lang chân đê phục vụ công tác quản lý đê, hộ đê, chống lấn chiếm 

phạm vi bảo vệ đê, kết hợp làm đƣờng gom, cứu hộ cứu nạn ở những khu tập trung dân cƣ. 

6. Xây mới một số điếm canh đê và các công trình phụ trợ tại các vị trí thích hợp phục vụ 

công tác hộ đê và phòng chống lụt bão. 

4.4.3. Giải pháp phi công trình: 

1. Xây dựng các phƣơng án, kịch bản di dời các hộ dân khi có tỉnh huống xấu do thiên tai gây 

ra (phƣơng án bảo vệ đê điều; phƣơng án bảo các công trình xung yếu; ứng phó với ngập lụt…). 

2. Phổ biến sâu rộng tới tất cả ngƣời dân và các cấp chính quyền vùng có nguy cơ xảy ra 

các loại hình thiên tai hiểu biết về các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai. 

3. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và truyền tin tới ngƣời dân và chính quyền 

địa phƣơng bằng cả hệ thống dự báo quốc gia, khu vực và dự báo tại chỗ, thuê dịch vụ từ các doanh 

nghiệp; huy động nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng và các nguồn hỗ trợ khác. 

4. Xây dựng chƣơng trình tổng thể phòng, chống thiên tai khu vực, trong đó tập trung 

chính vào việc nâng cao năng lực ứng phó với lũ, lũ quét, ngập lụt, trƣợt lở đất đá; xây dựng thí 

điểm lắp đặt cảnh báo tại một số điểm có nguy cơ cao; xây các đập ngăn lũ bùn đá (sabo) tại các 

nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống. 

4.4.4. Các giải pháp về ứng phó với BĐKH: 

4.4.4.a. Nhóm giải pháp về tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết và trách nhiệm ứng phó với BĐKH: 

1. Nhận thức đƣợc nguy cơ trƣớc mắt và lâu dài của BĐKH, thời gian qua, Tỉnh Nam 

Định đã rất nỗ lực xây dựng chiến lƣợc và thực hiện các hoạt động thích ứng, giảm thiểu các tác 

hại, rủi ro từ BĐKH. Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong thời gian tới Nam Định 

cần thực hiện một số giải pháp sau: 

(1). Ða dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác định các đối tƣợng ƣu tiên tuyên 

truyền, giáo dục; đƣa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng vào chƣơng trình đào tạo các cấp học phổ thông, đại học, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản 

lý. Phổ biến kinh nghiệm, xây dựng năng lực, kỹ năng phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến 

đổi khí hậu cho mọi ngƣời dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. 

(2). Tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo dƣ luận xã hội lên án và thống nhất 

nhận thức về việc phải xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây 

ô nhiễm môi trƣờng, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã. 

(3). Thông qua các hoạt động tập huấn, các hội thi về BĐKH, phổ biến các giải pháp 

giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với BĐKH. 

(4). Các cấp, ngành, địa phƣơng trong Tỉnh cần thƣờng xuyên đánh giá, rút ra những bài 

học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền và xác định mục tiêu, giải pháp tuyên truyền làm 

sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phƣơng nhằm thay đổi những hành vi, lối 

sống của ngƣời dân tại các cộng đồng theo hƣớng thân thiện với môi trƣờng. 

(5). Cần tiếp tục kiện toàn, nhân rộng các mô hình, phong trào ứng phó với BĐKH có 

hiệu quả trong thời gian qua của Tỉnh hoặc các địa phƣơng lân cận... 
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2. Để công tác ứng phó với BĐKH đạt hiệu quả trong lĩnh vực năng lực thể chế chính 

sách Tỉnh Nam Định cần thực hiện một số giải pháp sau: 

(1). Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu theo hƣớng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

(2). Rà soát, điều chỉnh các chiến lƣợc, chƣơng trình, quy hoạch, kế hoạch của Tỉnh gắn 

với việc ứng phó với BĐKH thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với định hƣớng quy hoạch phát 

triển trên cả nƣớc, phù hợp với năng lực của địa phƣơng, đầu tƣ có chọn lọc và trọng tâm, tránh 

việc đầu tƣ tràn lan, lãng phí vốn và kém hiệu quả. 

(3). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu của Tỉnh. 

(4). Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với 

công tác ứng phó BĐKH, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phƣơng nơi có các chiến 

lƣợc, chƣơng trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển. 

(5). Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về tài nguyên môi trƣờng. 

4.4.4.b. Nhóm giải pháp về thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH cho môi trường tự nhiên: 

a). Giải pháp cho môi trường đất: 

1. Giải pháp thích ứng cho môi trƣờng đất: (1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở những vùng 

không có khả năng sản xuất hoặc sản xuất nông nghiệp không hiệu quả. Nhiều vùng đất sản xuất 

nông nghiệp kém hiệu quả đƣợc chuyển sang phát triển trồng các loại cây khác hoặc giống cây 

trồng chịu mặn cao hoặc chịu mặn. Bên cạnh đó thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp 

nhằm tiết kiệm hiệu quả nguồn nƣớc, sử dụng các giống chịu mặn, sinh trƣởng nhanh, đặc biệt là 

các giống cây bản địa, phù hợp với hệ thống nông nghiệp của các huyện trong Tỉnh.  

(2) Đầu tƣ xây dựng hệ thống ao hồ dự trữ nƣớc, kênh mƣơng dẫn nƣớc tƣới và sử dụng 

hợp lý các nguồn nƣớc tránh tỉnh trạng xâm nhập mặn, gây nên nguy cơ hoang mặn hóa. Hệ 

thống thủy lợi đƣợc đầu tƣ, kết nối với nhau thành mạng lƣới thủy lợi thực hiện tƣới tiêu hợp lý, 

hiệu quả. (3) Nghiên cứu lựa chọn những cây giống khỏe, chịu mặn, chịu hạn, úng ... Đối với các 

khu vực có khả năng bị mặn nặng cần thay đổi trống lúa bằng cây chịu mặn nhƣ cói hoặc chuyển 

sang nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn.  

(4) Theo dõi, đánh giá, tổng hợp hàng năm về diện tích đất bị nhiễm mặn để từ đó có giải 

pháp hạn chế gia tăng đất nhiễm mặn hoặc có kế hoạch chuyển đổi đất nhiễm mặn sang mục 

đích nuôi trồng thủy sản hoặc sử dụng đất vào mục đích phù hợp. (5) Phát triển và khôi phục 

diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển. (6) Giảm bớt các mảnh rừng chia cắt và tăng 

cƣờng các đai bảo vệ nhằm thích ứng với BÐKH.  

(7) Tăng cƣờng sử dụng các loại phân hữu cơ (phân xanh, phân chuồng, phân ủ) sử dụng 

chất thải nông nghiệp (rơm, rạ,…) che phủ để tăng khả năng giữ ẩm của đất, tăng độ phì cho đất 

và hạn chế khả năng bốc hơi nƣớc. (8) Trồng dày hợp lý: Trồng dày có thể tăng lớp che phủ thực 

vật, giảm bớt lực xung kích của hạt mƣa, giữ đƣợc độ ẩm cho đất, nâng cao năng suất cây trồng. 

Trồng dày nên căn cứ vào điều kiện sinh trƣởng của cây trồng và có nghiên cứu để tăng số cây 

trên một đơn vị diện tích một cách thích dáng để tăng sản lƣợng.  

(9) Dùng vật liệu che phủ mặt đất: Dùng vật liệu che phủ gốc cây để tăng cƣờng giữ 

nƣớc, giữ ẩm, chống xói mòn bề mặt đất qua việc làm giảm lực va đập của hạt mƣa. Các vật liệu 

che phủ thƣờng dùng là rơm rạ, rác thực vật, vỏ bào, mùn cƣa, thân lá và rễ cây trồng. Trong thời 
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gian gần đây, ngƣời ta còn sử dụng các vật liệu bằng hóa chất nhƣ nilon, vải bạt,…để che phủ 

đất. (10) Chuyển đổi mùa và thời vụ đối với những cây ngắn ngày nhƣ lúa, ngô, khoai, đậu 

tƣơng, lạc và những cây rau màu khác, nên khuyến cáo làm nhiều vụ trong năm;  

(11) Đa dạng mùa vụ và giống: đối với các cây trồng chính và bố trí phù hợp với khí hậu 

đối với từng giai đoạn sinh trƣởng phát triển của chúng; (12) Chọn tạo những giống cây trồng 

mới: trên cơ sở lai tạo cây trồng trong giới hạn cho phép, tiếp tục chọn tạo những giống mới có 

khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu và thiên tai gia tăng; (13) Thay đổi thời vụ sản xuất: 

Cũng có thể làm giảm những tác động xấu của BÐKH. Chẳng hạn thay đổi thời vụ sản xuất 

(gieo trồng, bón phân, tƣới tiêu, trừ sâu…) có thể làm giảm khả năng tổn hại.  

(14) Thay đổi hoạt động canh tác: Việc canh tác nông nghiệp đơn thuần một loại cây có 

nhiều khả năng bị tổn hại do BÐKH và dịch bệnh đƣợc chuyển sang các hệ canh tác đa dạng 

hơn giúp cho nông dân đối phó tốt hơn với BÐKH. Bố trí lại cơ cấu cây trồng phù hợp, đa dạng 

hóa cây trồng thích ứng với BÐKH. (15) Đầu tƣ và quản lý điều hành: thêm phân đạm và các 

loại phân hữu cơ khác là cần thiết nhƣng lại dẫn đến hiệu ứng CO2. Bởi vậy quản lý, điều hành 

và điều tiết phân bón cho SXNN là cần thiết để hạn chế nguồn thải CO2. 

(16) Canh tác: canh tác đúng kỹ thuật sẽ giảm thiểu đƣợc khí CO2, tăng nguồn hữu cơ 

cho đất, làm giàu dinh dƣỡng cho đất, làm giảm sự mất mát Nitơ trong đất. (17) Xen canh gối 

vụ: Trồng xen là trồng nhiều loại cây trồng thành từng hàng xen kẽ nhau. Trồng gối vụ là trồng 

các loại cây có thời vụ khác nhau trên cùng một diện tích và thu hoạch trong những thời gian 

khác nhau. Ngoài ra, xen canh gối vụ còn có tác dụng sử dụng hợp lý chất phì của đất và diện 

tích đất do đó tăng đƣợc năng suất và sản lƣợng. (18) Luân canh hợp lý giữa các loại cây phù 

hợp, đồng thời bổ sung chất dinh dƣỡng cho nhau, khôi phục đƣợc độ phì của đất, làm cho đất 

tơi xốp, có thể dự trữ đƣợc nƣớc, do đó đảm bảo tăng đƣợc sản lƣợng. 

2. Giải pháp giảm nhẹ: (1) Hạn chế phá rừng, trồng rừng và khôi phục rừng ngập mặn, 

rừng phòng hộ ven biển; (2) Phòng chống cháy rừng các hành vi hủy hoại rừng; (3) Giảm phát 

thải KNK trong quản lý và cải thiện kỹ thuật canh tác nông nghiệp; (4) Giải pháp sản xuất và sử 

dụng nhiên liệu sinh học. 

b). Giải pháp cho môi trường nước: 

1. Thích ứng với sự gia tăng nhiệt độ: (1)  Tiến hành đánh giá chi tiết tác động của 

BĐKH đến tài nguyên nƣớc (bao gồm trữ lƣợng, chất lƣợng), chế độ và nhu cầu nƣớc của các 

ngành có liên quan; (2) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ và áp dụng công 

nghệ tiên tiến trong điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát, bảo vệ, phƣơng pháp đánh giá tài 

nguyên nƣớc; (3) Nghiên cứu và áp dụng phƣơng pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc, 

phòng chống và khắc phục hậu quả của các thiên tai do nƣớc gây ra trong điều kiện BĐKH; (4) 

Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin liên quan đến quản lý tài nguyên nƣớc và tác động của 

BĐKH đến tài nguyên nƣớc Tỉnh Nam Định; (5) Nghiên cứu công nghệ và phƣơng pháp xử lý, 

thay đổi nguyên tắc vận hành, thiết lập hệ thống chuyển đổi linh hoạt giữa nƣớc ngầm và nƣớc 

mặt; (6) Nâng cao nhận thức cộng đồng về thói quen sử dụng nƣớc hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ tài 

nguyên nƣớc hiện có; (7) Xây dựng hệ thống các công trình thuỷ lợi ở nông thôn, các kênh 

mƣơng thoát nƣớc, hồ trữ nƣớc trong mùa mƣa để sử dụng trong mùa khô đảm bảo cung cấp đủ 

nƣớc phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân. 

2. Thích ứng với sự gia tăng lƣợng mƣa: (1) Thực hiện có hiệu quả việc quản lý tổng hợp 
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tài nguyên nƣớc theo lƣu vực sông trong điều kiện xét tới khi mà trạng thái dòng chảy (kể cả 

lƣợng và chất) bị phụ thuộc; (2) Quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển đóng 

vai trò quan trọng trong việc ngăn bão, nƣớc biển tràn vào đất liền. Tiến hành rà soát và bố trí sắp 

xếp lại hệ thống rừng phòng hộ, rừng ngập mặn trên bản đồ và trên thực địa, xác định các diện 

tích rừng cần đƣa vào chú trọng đầu tƣ đƣa vào bảo vệ. Tuỳ theo mức độ xung yếu, cần kết hợp 

phòng hộ, rùng ngập mặn ven biển với sản xuất nông nghiệp - ngƣ nghiệp, kinh doanh cảnh 

quan, nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái - môi trƣờng và các lợi ích khác của rừng phòng hộ, rùng 

ngập mặn ven biển. 

3. Thích ứng với sự gia tăng cƣờng độ và tần suất các hiện tƣợng thời tiết cực đoan: (1) 

Đầu tƣ xây dựng các công trình gia cố bảo vệ đê điều, nhất là đê biển, hệ thống thoát nƣớc ở các 

khu vực có nguy cơ ngập, lũ do siêu bão kết hợp triều cƣờng, có tính toán đến việc di chuyển dân 

cƣ tại đó; (2) Hoàn chỉnh, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo, dự báo lũ; xây 

dựng năng lực dự báo cảnh báo, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai có xét đến những 

diễn biến của BĐKH. Với độ tin cậy cao và kéo dài thời gian cảnh báo, dự báo nhằm chủ động 

ứng phó có hiệu quả với thiên tai về nƣớc; (3) Tuyên truyền vận động ngƣời dân ở các khu vực 

ven biển có tinh thần trách nhiệm, ý thức khắc phục và sống cùng với các hiện tƣợng thời tiết cực 

đoan; (4) Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, khai thác sử 

dụng nƣớc quy mô lớn, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, nhiễm mặn cao. 

4. Giải pháp giảm nhẹ: (1) Nghiêm cấm chặt phá rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven 

biển, tăng cƣờng trồng rừng và khôi phục rừng; (2)  Phòng chống cháy rừng có hiệu quả; (3) 

Giảm phát thải KNK trong quản lý và cải thiện kỹ thuật canh tác nông nghiệp; (4) Tái cơ cấu, tu 

bổ, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê điều; (5) Xây dựng và phát triển cơ chế quản lý lƣu vực; (6) 

Sử dụng nƣớc hợp lý, tiết kiệm; (7) Tăng nguồn thu và giảm thất thoát nƣớc; (8) Từng bƣớc tổ 

chức chống xâm nhập mặn.  

c). Giải pháp cho môi trường không khí: 

1. Giải pháp thích ứng cho môi trƣờng không khí: (1) Xử lý chất thải rắn bằng phƣơng 

pháp đốt thay cho phƣơng pháp chôn lấp nhƣ hiện tại; quy hoạch vùng tập trung chất thải ra xa 

khu dân cƣ; tập trung xử lý rác thải y tế theo đúng quy định; (2) Xây dựng hệ thống mạng lƣới 

quan trắc môi trƣờng tự động, liên tục trên địa bàn để chủ động trong công tác kiểm soát, cảnh 

báo chất lƣợng môi trƣờng không khí. Từ đó, kết hợp với công tác điều tra, kiểm kê các nguồn 

thải, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá phân tích, xác định các tác nhân gây ô nhiễm, mức độ 

ô nhiễm, xu hƣớng diễn biến ô nhiễm... để xây dựng kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu và 

đƣa ra những cơ chế, chính sách kịp thời và chính xác nhằm kiểm soát và cải thiện chất lƣợng 

không khí của Tỉnh; (3) Đối với các hoạt động xây dựng, các công trình cũng bắt buộc phải đƣợc 

che chắn, giảm thiểu các ảnh hƣởng tới môi trƣờng không khí xung quanh, xe tải trọng cao, xe 

chuyên chở vật liệu, phế thải xây dựng phải đƣợc đóng kín thùng, rửa trƣớc khi vào thành phố và 

trƣớc khi ra khỏi công trƣờng.  

2. Giải pháp giảm nhẹ: (1) Xử lý ô nhiễm và duy trì chất lƣợng nƣớc hồ bằng chế phẩm 

Redoxy-3C. Đẩy mạnh công tác đầu tƣ các bãi phế thải xây dựng, áp dụng công nghệ nghiền, tái 

chế hiện đại hạn chế ô nhiễm bụi. Đẩy mạnh tiến độ các nhà máy đốt rác công nghệ hiện đại, tiên 

tiến để thay thế phƣơng pháp chôn lấp; (2) Khuyến khích ngƣời dân đi lại bằng các phƣơng tiện 

công cộng để giảm thiểu ùn tắc và phƣơng tiện tham gia giao thông, qua đó làm giảm mật độ 
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khói bụi và các chất thải do quá trình đốt cháy nhiên liệu xăng dầu trong không khí, nhất là vào 

giờ cao điểm; (3) Tạo ra các diện tích cây xanh rộng lớn trong thành phố, khu dân cƣ tập trung, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề. Thiết lập các dải cây xanh nối liền các khu vực 

khác nhau của thành phố, nhất là các khu vực, tuyến phố có nhiều phƣơng tiện qua lại và hay xảy 

ra tỉnh trạng ùn tắc giúp giảm bụi, giảm khí độc, tăng lƣợng ôxy; (4) Di chuyển các cơ sở công 

nghiệp, thủ công nghiệp gây ô nhiễm nặng ra vùng ngoài thành phố, khu dân cƣ tập trung; có chế 

tài xử lý đối với những cơ sở  không có biện pháp khắc phục ô nhiễm: xử lý hành chính, đình chỉ 

sản xuất kinh doanh...: (5) Phát triển công nghiệp xanh, thực hiện chiến dịch trồng cây xanh 

trong thành phố, khu cụm công nghiệp; (6) Xây dựng thêm các nhà máy tái chế chất thải. 

d). Giải pháp cho hệ sinh thái và đa dạng sinh học: 

1. Giải pháp thích ứng cho hệ sinh thái và đa dạng sinh học: (1). Công tác bảo tồn đa dạng 

sinh học, bảo tồn nguồn gen nhằm phát triển bền vững cũng nhƣ phục vụ phát triển ngành du 

lịch không khói, du lịch sinh thái, tham quan nghỉ dƣỡng; (2) Kết hợp hình thức bảo tồn và du 

lịch sinh thái ở khu bảo tồn nhằm tăng cƣờng thêm các nguồn vốn cho các hoạt động của khu 

bảo tồn. Thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng 

sinh học; (3) Nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm cũng nhƣ trang thiết bị cho lực lƣợng 

kiểm lâm trực tiếp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách: tạo điều kiện để họ tham gia 

các chƣơng trình đào tạo, các khoá tập huấn về đa dạng sinh học, bảo vệ bền vững các hệ sinh 

thái, hiểu biết về các loài động thực vật rừng, khả năng chỉ đạo thực hiện các chƣơng trình về bảo 

tồn, trực tiếp tham gia các dự án nghiên cứu khoa học để tự mình nâng cao trình độ; (4) Trồng 

rừng, phục hồi bảo vệ rừng ngập mặn để tăng cƣờng chắn gió, chắn bão, ngăn xâm nhập mặn lại 

bảo tổn đƣợc các nguồn gen quý hiếm. 

2. Giải pháp giảm nhẹ: (1) Có các dự án nâng cao đời sống nhân dân, giảm bớt sự phụ 

thuộc vào rừng: giao đất rừng ngập mặn ven biển, hỗ trợ vốn, giống cây trồng (cây ngập mặn, cây 

ăn quả), khuyến khích chăn nuôi động vật hoang dã vừa nhằm mục đích kinh tế vừa bảo vệ nguồn 

gen (kỳ đà, trăn, rắn ráo, hổ chúa, hổ mang, rồng đất, ếch đồng, cóc,  ba ba. v.v.), phát triển nghề 

phụ: trồng chè, làm miến, bột sắn, nuôi ong lấy mật, kinh doanh cây cảnh, trồng hoa, trồng rau 

sạch, trồng cây ăn quả v.v. Các dự án phải có tính lâu bền, các bên hƣởng lợi từ dự án phải có cam 

kết bảo vệ rừng, không săn bắt sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã trên địa bàn của mình; (2) 

Cần có các chính sách và định hƣớng phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trƣờng đúng đắn nhằm 

nâng cao đời sống nhân dân góp phần làm giảm áp lực của con ngƣời lên tài nguyên; (3) Cần đầu 

tƣ cho các dự án nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho công tác bảo tồn, cho quy hoạch kinh tế, xã 

hội; cho việc quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi động vật hoang dã. 

4.4.4.c. Nhóm giải pháp về chuyển đổi sản xuất phù hợp, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất: 

a). Sản xuất nông nghiệp: 

 1. Sử dụng giống mới có năng suất, chất lƣợng, thích ứng với điều kiện thời tiết: Phát 

triển theo hƣớng sử dụng những giống mới có năng suất, chất lƣợng, thời gian sinh trƣởng ngắn, 

thích ứng với điều kiện thời tiết và canh tác của Tỉnh. Đến nay, diện tích trồng lúa sử dụng giống 

lúa chất lƣợng chiếm trên 30% tổng số diện tích. Đối với cây ngô, 100% diện tích sử dụng giống 

mới chất lƣợng. Các tiến bộ khoa học – kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nhƣ: Canh tác lúa cải 

tiến SRI trên cây lúa, quản lý dịch hại theo IPM trên cây trồng... với mục tiêu nâng cao năng suất, 

chất lƣợng, giảm chi phí đầu vào, từ đó nâng cao thu nhập cho ngƣời dân. 
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 2. Ứng dụng khoa học kỹ thuật thay đổi quy trình sản xuất: (1) Ứng phó những điều kiện 

thời tiết bất lợi, Nam Định tích cực ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật để thay đổi các quy trình 

sản xuất, giảm tác động tiêu cực đến thiên nhiên, môi trƣờng sống. Trong lĩnh vực trồng trọt, các 

mô hình sản xuất rau sạch, rau an toàn, rau hữu cơ trong nhà màng, nhà lƣới theo phƣơng pháp 

thủy canh, tƣới nhỏ giọt tiết kiệm nƣớc theo công nghệ của Israel ngày càng đƣợc mở rộng. 

Trong chăn nuôi, nhiều trang trại đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ chuồng kín (chuồng lạnh); 

sử dụng hệ thống máng ăn tự động cho lợn; sử dụng thiết bị núm uống tự động cho lợn, gà uống 

theo nhu cầu; (2) Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ nuôi đã sử dụng chế phẩm sinh học để 

xử lý môi trƣờng ao nuôi, vừa kích thích tăng trƣởng nguồn thức ăn tự nhiên (tảo, phù du, sinh 

vật nhỏ) cho đối tƣợng nuôi; sử dụng hệ thống máy quạt nƣớc, máy sủi trong các ao nuôi làm 

tăng hàm lƣợng ô-xy, giúp cho đối tƣợng nuôi ổn định thể chất, chống chịu với thời tiết bất thuận 

nhƣ nắng nóng nhiệt độ cao, kéo dài, hoặc mƣa nhiều kéo dài và khi giao mùa; (3) Cùng với đó, 

nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới năng suất, chất lƣợng có khả năng thích ứng cao với diễn 

biến phức tạp của thời tiết, thiên tai đƣợc nghiên cứu, tuyển chọn, làm chủ công nghệ và đƣa vào 

sản xuất tại địa bàn Tỉnh nhƣ: các giống cây trồng ngắn ngày, có khả năng chống chịu hạn mặn, 

ngập úng; các giống lợn ngoại, lợn lai; hải sản nhƣ ngao, cá bống bớp, cá song, cá vƣợc, chim 

biển vây vàng… 

3. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo hƣớng tăng trƣởng xanh: (1) Diễn biến rõ nét của 

BĐKH đã và đang tác động mạnh mẽ nhất là bão, áp thấp nhiệt đới, xâm nhập mặn, sâu bệnh, 

gây áp lực lớn cho sự phát triển nông nghiệp Tỉnh Nam Định. Thực trạng trên buộc ngành nông 

nghiệp và chính quyền các địa phƣơng không ngừng nỗ lực tìm giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo hƣớng tăng trƣởng xanh, ứng phó với 

BĐKH; (2) Đối với trồng trọt: Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thời vụ gieo cấy, ngành 

nông nghiệp và các địa phƣơng đã chỉ đạo nông dân sử dụng các giống ngắn ngày, giống chịu 

mặn, úng; điều chỉnh linh hoạt lịch thời vụ phù hợp với những thay đổi về thời tiết, khí hậu so 

với quy luật cũ nhằm hạn chế tác động của thiên tai, sâu bệnh; (3) Nhiều giải pháp nhằm giảm 

phát thải khí nhà kính: thâm canh lúa cải tiến, áp dụng kỹ thuật 1 phải 5 giảm là phải sử dụng 

giống xác nhận, giảm phân đạm, giảm giống, giảm nƣớc, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lao 

động và tổn thất sau thu hoạch. Phối hợp thực hiện nhiều phƣơng pháp canh tác lúa giảm phát 

thải khí nhà kính đƣợc thực nghiệm và kiểm định quốc tế từ đó nhân rộng ra các địa phƣơng, 

góp phần tích cực thay đổi thói quen, nhận thức của ngƣời dân trong canh tác lúa truyền thống; 

(4) Đối với chăn nuôi: Xác định rõ những loại con vật nuôi chủ lực, sớm hoàn thiện quy hoạch 

vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hƣớng thực hành chăn 

nuôi tốt, chăn nuôi khép kín, chăn nuôi công nghệ cao; xây dựng và phát triển hạ tầng phục vụ 

chăn nuôi thích ứng với BĐKH; cơ cấu lại ngành chăn nuôi;(5) Nuôi trồng thủy sản: để giảm 

thiểu các rủi ro do BĐKH đến hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây, 

ngành Nông nghiệp và các địa phƣơng đã tích cực chuyển đổi cơ cấu đối tƣợng nuôi, xây dựng 

một số mô hình: nuôi cá hồng Mỹ thƣơng phẩm thích ứng với BĐKH, nuôi tôm sú xen với cá 

đối mục trong đầm nƣớc lợ để cải thiện môi trƣờng trong ao nuôi, mô hình nuôi cá rô phi theo 

hƣớng VietGAP... Nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu từ thức ăn dƣ thừa, bùn thải ao nuôi, vì 

vậy, các đơn vị trong ngành đã tuyên truyền, khuyến khích các hộ nuôi trồng thủy sản cải tiến 

công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và quản lý hiệu quả vật tƣ đầu vào và chất thải đầu ra; 

khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học an toàn với môi trƣờng... 
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c). Sản xuất công nghiệp, xây dựng: 

1.  Xây dựng, quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển công 

nghiệp, xây dựng  trên địa bàn Tỉnh. Sử dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp. Yêu cầu các đơn vị sản xuất công nghiệp xây dựng, bổ sung, diễn tập 

thƣờng xuyên các phƣơng án PCTT&TKCN, phƣơng án ứng phó với BĐKH , đồng thời tăng 

cƣờng kiểm tra, khắc phục, gia cố các vị trí trọng yếu đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành 

sản xuất.  

2. Khuyến khích các đơn vị thƣờng xuyên cải tiến thiết bị nâng cao hiệu suất thay đổi quy 

trình vận hành trong sản xuất công nghiệp, nhằm nâng cao  việc sử dụng năng lƣợng hiệu quả, 

tiết kiệm giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời tăng 

cƣờng công tác phổ biến tuyên truyền khuyến khích các đơn vị áp dụng sản xuất sạch hơn trong 

công nghiệp.Thay thế các loại máy móc, dây chuyền công nghệ lạc hậu, gây nhiều ô nhiễm bằng 

các dây chuyền công nghệ hiện đại, ít ô nhiễm hơn. 

3. Chuyển đổi nguồn cung cấp năng lƣợng từ hóa thạch sang các dạng năng lƣợng tái tạo 

là việc phát triển, sử dụng các dạng năng lƣợng đƣợc coi là không phát thải khí nhà kính nhƣ 

thủy điện, năng lƣợng gió, sinh khối, khí sinh học, địa nhiệt, thủy triều, điện từ quá trình phân 

hủy và xử lý rác thải và năng lƣợng hạt nhân. 

4. Trong quy hoạch công suất các nhà máy công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa 

bàn Tỉnh cần tính đến vùng nguyên liệu ổn định, liên kết vùng để đảm bảo nguồn nguyên liệu 

trong bối cảnh sản lƣợng cây trồng, vật nuôi chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, thiên tai.  

5. Tăng cƣờng nghiên cứu, điều tra nguyên nhân và đề xuất giải pháp chống sạt lở bờ 

biển, bờ sông. Trong những năm gần đây, sạt lở bờ sông, bờ biển gia tăng một phần do hậu quả 

của việc lấn chiếm, vi phạm, một phần do khái thác cát sỏi quá mức và tình hình biến đổi khí hậu 

làm gia tăng cƣờng độ thiên tai gay sụt lún, sạt lở bờ biển, bờ sông. Để giảm thiểu sạt lở bờ biển, 

bờ sông cần có các giải pháp: (1) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ công 

tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách cho công 

tác công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Tỉnh; (2) Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát và tổ chức quan trắc, giám sát, nghiên cứu và cảnh báo khu vực có 

nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển; kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, khu vực ven 

biển, ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép, nhất là tại khu vực đã đƣợc cảnh báo có nguy cơ sạt 

lở; (3) Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, ngƣời dân về phòng, chống 

sạt lở bờ sông, bờ biển; đầu tƣ xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và tổ chức quan trắc, giám 

sát, nghiên cứu và cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển; (4) Bảo vệ, phát triển 

rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng gắn với ổn định sinh kế cho ngƣời dân; (5) Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở 

bờ sông, bờ biển, nhằm giữ ổn định tỷ lệ phân lƣu, ổn định dòng chảy, hình thái sông, bờ sông, 

bờ biển tại các khu vực trọng điểm, vùng cửa sông, ven biển có diễn biến bồi, xói phức tạp. 

6. Đầu tƣ hệ thống quan trắc môi trƣờng biển tự động, hệ thống cảnh báo triệu cƣờng để 

phát hiện sớm nhất các rủi ro thiên tai từ đó có phƣơng án phòng chống thiệt hại do bão và áp 

thấp nhiệt đới gây ra. 

4.4.4.d. Nhóm giải pháp về sử dụng vật liệu mới trong XD tại khu vực bị ảnh hưởng nặng của BĐKH: 

1. Trong xây dựng, thiết kế và sử dụng vật liệu mới có tác động không nhỏ đến khả 
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năng phòng chống tác hại của BĐKH gây ra. Sử dụng các thiết kế và vật liệu mới nhằm hạn chế 

tối đa tác động của BĐKH đến các công trình xây dựng. 

2. Sử dụng các thiết kế linh hoạt để cho phép thay đổi trong điều kiện BĐKH: tăng cƣờng 

sự an toàn cho ngôi nhà và các công trình bằng vật liệu lợp mái chống nóng, chống cháy, lắp pin 

năng lƣợng mặt trời để tiết kiệm năng lƣợng và vừa tránh đƣợc rủi ro hỏa hoạn…. Thiết kế cũng 

cần phải nghiên cứu về sự rủi ro tại khu vực mà mình thiết kế và vạch ra các phƣơng án dự tính 

cho những mối nguy hiểm bao gồm: Nhiệt độ gia tăng; bão lụt; lốc xoáy; mƣa lớn; mƣa đá… 

 3. Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trong thiết kế và xây 

dựng các công trình, hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm cho các đô thị, khu dân cƣ tập trung 

nhằm giảm thiểu các tác hại do BĐKH gây ra, đặc biệt là các khu vực ven biển của Tỉnh.  

4. Ứng dụng thiết kế thụ động có lợi ích kép cho việc chống lại nhiệt độ gia tăng mà 

không cản trở nỗ lực giảm nhẹ: Giảm sự biến đổi nhiệt độ bên trong công trình; cách nhiệt; sử 

dụng các loại sơn phát xạ thấp và lợp kính hiệu suất cao để giảm tỷ lệ truyền nhiệt qua kết cấu 

xây dựng; tấm che bề mặt công trình; chọn địa điểm chuẩn để trồng thảm thực vật trong công 

trình; hệ thống thông gió phù hợp. 

4.4.4.e. Nhóm giải pháp về thay thế, sử dụng công nghệ hiện đại, ít ô nhiễm, sử dụng tiết kiệm và hiệu 

quả năng lượng: 

1. Giảm nhu cầu sử dụng năng lƣợng chính là hoạt động sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và 

hiệu quả, đây đƣợc xem là giải pháp quan trọng nhất với chi phí thấp nhất và đem lại hiệu quả 

cao nhất trong việc ứng phó với BĐKH. Tất cả các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng 

lƣợng, trong đó chủ yếu là năng lƣợng điện đều có thể triển khai tại tất cả các quá trình công 

nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động giao thông và sinh hoạt tại các hộ gia đình,... 

2. Đẩy mạnh phát triển năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng sinh khối, sinh học, biogas… 

Ngoài ra, cùng với việc phát triển các nguồn cung năng lƣợng sạch thì cũng cần có chính sách 

khuyến khích nhập khẩu các thiết bị công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lƣợng, hạn chế sử dụng 

tiến tới loại bỏ công nghệ lạc hậu có hiệu suất thấp. 

3. Nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, đời sống dân sinh, 

phát triển kinh tế - xã hội. Cải tiến hoạt động quản lý năng lƣợng, thực hiện kiểm toán năng 

lƣợng trong hoạt động công nghiệp. Thu hồi nhiệt dƣ, chuyển đổi nhiên liệu, tái chế và thay thế 

nguyên liệu trong các ngành sử dụng nhiều năng lƣợng sắt, thép, xi măng, giấy, hóa chất.  

4. Sử dụng phƣơng tiện có hiệu quả nhiên liệu cao hơn, chuyển đổi sử dụng nhiên liệu 

sạch hơn trong ngành giao thông, sử dụng động cơ điện trong giao thông đƣờng bộ,…Từng 

bƣớc chuyển đổi phƣơng thức đi lại, từ đƣờng bộ sang đƣờng sắt, từ phƣơng tiện cá nhân sang 

công cộng,…Quy hoạch giao thông hợp lý hơn. Quy hoạch chiếu sáng công cộng hợp lý hơn. 

5. Thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trƣởng theo hƣớng các-bon thấp, tái cấu trúc các 

ngành kinh tế theo hƣớng ƣu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực tiêu tốn ít năng lƣợng; từng bƣớc 

hạn chế phát triển các nhóm ngành kinh tế tiêu tốn nhiều năng lƣợng, gây ô nhiễm môi trƣờng, 

hiệu quả kinh tế thấp. Xây dựng và triển khai thực hiện các chƣơng trình, dự án về phát triển, sử 

dụng năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng sinh học, năng lƣợng mới. 

 

PHẦN VI. 
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN , THỨ TỰ ƢU TIÊN ĐẦU TƢ;  GIẢI PHÁP VÀ NGUỒN LỰC 

THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỈNH  THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050. 
****** 

 

I. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀ THỨ TỰ ƢU TIÊN ĐẦU TƢ 

1.1. Tiêu chí xác định dự án ƣu tiên đầu tƣ trong thời kỳ quy hoạch: 

Để xác định các dự án ƣu tiên cho Nam Định giai đoạn 2021-2030, cần phải đánh giá tất 

cả các yếu tố dựa trên 6 tiêu chí sau: 

1. Phù hợp với định hƣớng của Tỉnh: Dự án ƣu tiên phải phù hợp với các ƣu tiên phát 

triển kinh tế - xã hội đã đặt ra cho Nam Định trong giai đoạn 2021-2030. Các dự án ƣu tiên phải 

giúp Tỉnh đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ nâu sang xanh, phát triển bền vững, chuyển đổi 

thành một Tỉnh kỹ thuật số thực sự, thúc đẩy hơn nữa xã hội công bằng và bình đẳng cũng nhƣ 

chuyển dịch sang các ngành công nghiệp đem lại giá trị cao.  

2. Tác động quy mô lớn: Các dự án ƣu tiên phải có khả năng tạo ra tác động quy mô lớn, 

từ góc độ kinh tế hoặc mức sống, dẫn đến tăng trƣởng kinh tế theo cấp số nhân hoặc cải thiện 

đáng kể chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân trong khu vực. 

3. Về năng lực của nhà đầu tƣ: Không xem xét chấp thuận đối với các nhà đầu tƣ không 

giải trình đƣợc khả năng tài chính, không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nƣớc 

nếu đã đƣợc giao đất, cho thuê đất. Ngoài ra, ƣu tiên các nhà đầu tƣ có kinh nghiệm triển khai 

hiệu quả các dự án tƣơng tự. 

4. Về lao động, sử dụng lao động: Ƣu tiên thu hút đầu tƣ sử dụng lao động hiệu quả, sử 

dụng lao động là ngƣời địa phƣơng và lao động qua đào tạo. Việc thẩm định dự án phải xem xét 

đến hiệu suất sử dụng lao động (đáp ứng yêu cầu tại bộ tiêu chí). 

5. Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Các dự án đƣợc xem xét chấp thuận phải đƣợc đánh giá là 

có hiệu quả (trên các mặt: Đóng góp cho ngân sách, hiệu quả sử dụng đất). 

6. Về công nghệ, môi trƣờng: Các dự án phải sử dụng công nghệ tiên tiến, ít tác động xấu 

tới môi trƣờng; không sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo 

quy định pháp luật.  

1.2. Nguyên tắc xác định dự án ƣu tiên đầu tƣ: 

a). Dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước: 

1. Dự án phải phù hợp với chính sách, pháp luật của nhà nƣớc, Luật đầu tƣ công; các 

chiến lƣợc, quy hoạch phát triển quốc gia; chiến lƣợc, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quốc 

gia; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển của Tỉnh; phù hợp, đồng bộ đƣợc 

với các dự án đã quy hoạch ở cấp cao hơn. 

2. Dự án phù hợp với ƣu tiên của ngành; có tính cấp thiết, tháo gỡ, khắc phục những hạn 

chế, điểm nghẽn cản trở quá trình phát triển của Tỉnh, của ngành, địa phƣơng; mang lại lợi ích 

kinh tế - xã hội tích cực, có tính lan tỏa sâu rộng giữa các vùng, miền; đảm bảo về môi trƣờng, an 

toàn xã hội và an ninh quốc phòng.  

3. Dự án có tính khả thi về kinh tế: những dự án đầu tƣ vì mục tiêu an sinh, xã hội phải 

đƣợc xác định rõ ràng; khuyến khích đánh giá hiệu quả dự án để lựa chọn dự án có hiệu quả kinh 

tế cao nhất để quyết định đầu tƣ. Các dự án đầu tƣ vì mục tiêu kinh tế phải đƣợc thẩm định và 
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phê duyệt dựa trên lợi ích kinh tế dƣơng đƣợc chọn để lập kế hoạch ngân sách. 

4. Dự án có tính khả thi về tài chính: dự án đảm bảo các nguồn tài chính, các chi phí tài 

chính và đảm bảo hiệu quả về tài chính. 

5. Dự án nằm trong khả năng ngân sách, nguồn vốn đầu tƣ. 

6. Dự án khả thi về triển khai thực hiện, đảm bảo về giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thi 

công, thiết bị… 

7. Cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực:  

(1) Giao thông vận tải: Ƣu tiên dự án có tính kết nối liên vùng, đặc biệt là các Tỉnh trong 

vùng  Đồng bằng Sông Hồng, hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và 

vành đai kinh tế vịnh Bắc; các tuyến đƣờng tạo ra không gian phát triển mới, tuyến kết nối giao 

thông đối ngoại với vùng, các Tỉnh có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa 

phƣơng. Quy hoạch đầu tƣ các tuyến đƣờng giao thông kết nối, phát triển các ngành, sản phẩm, 

lĩnh vực quan trọng của địa phƣơng. 

(2)  Dự án thủy lợi, đê điều: ƣu tiên lựa chọn các dự án phục vụ tƣới, tiêu vùng sản xuất nông 

nghiệp trọng điểm, tiêu cho các KCN, CCN tập trung, các khu vực chƣa đáp ứng yêu cầu tƣới tiêu.  

(3) Dự án phát triển điện lực: Ƣu tiên các dự án cấp điện phục vụ sản xuất, trọng tâm là 

các KCN, CCN mới, các khu vực đang thiếu hụt điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh 

hoạt của ngƣời dân. 

(4) Dự án văn hóa, xã hội: Ƣu tiên đầu tƣ trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích quốc 

gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp Tỉnh; đầu tƣ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao quan 

trọng; hỗ trợ đầu tƣ cơ sở vật chất các cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

công lập chƣa tự chủ về đầu tƣ; tăng cƣờng cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt 

chuẩn; đầu tƣ cơ sở bảo trợ xã hội công lập; cơ sở cai nghiện… 

b). Dự án thu hút đầu tư: 

1. Lĩnh vực công nghiệp: Lựa chọn một số ngành công nghiệp nền tảng để ƣu tiên phát 

triển trên cơ sở các Nguyên tắc: Dựa trên kết quả phân tích khách quan về tiềm năng nổi trội, lợi 

thế cạnh tranh của địa phƣơng; là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi 

giá trị toàn cầu; sử dụng tiết kiệm đất, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trƣờng; có khả 

năng tạo ra giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu, thu ngân sách nhà nƣớc. Ƣu tiên 

thu hút các ngành công nghiệp thiết yếu và phù hợp nhƣ: Công nghiệp chế biến chế tạo; Công 

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (SXVLXD); Công nghiệp sản xuất hàng Tiêu dùng & Xuất 

khẩu… ƣu tiên các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động 

hóa; một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động mà Tỉnh có lợi thế.  

2. Lĩnh vực thƣơng mại – dịch vụ: Phát triển dịch vụ - đô thị mạnh mẽ, có trọng tâm, 

trọng điểm, hình thành một số khu, điểm du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Tập trung vào các sản 

phẩm dịch vụ du lịch với các sản phẩm chủ đạo là là Du lịch sinh thái; Du lịch văn hóa lịch sử, 

tôn giáo, tâm linh; Du lịch nghỉ dƣỡng, chữa bệnh; Du lịch cộng đồng, Du lịch chuyên đề..vv và 

các dịch vụ đi kèm nhƣ khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí, thể thao; dịch vụ logistics, dịch vụ 

tài chính – ngân hàng và dịch vụ bƣu chính viễn thông. 

3. Lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản: Phát triển nông nghiệp theo các vùng chuyên canh 

sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở tập trung, thu hút doanh nghiệp đầu tƣ trong lĩnh vực nông 
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nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo 

chiều sâu. Thu hút đầu tƣ vào các địa bàn có địa hình phù hợp, khu chăn nuôi tập trung, không 

đầu tƣ xây dựng các trang trại, mô hình tại các khu đô thị, khu vực có mật độ dân cƣ cao, không 

đảm bảo về khoảng cách và xử lý môi trƣờng.  

1.3. Nguyên tắc xác định đối tác ƣu tiên thu hút đầu tƣ: 

a). Đối với dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: 

1. Khuyến khích, thu hút các đối tác có thƣơng hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính lớn, 

có khả năng đầu tƣ ổn định, lâu dài, có tính liên kết và thu hút đầu tƣ sản xuất các sản phẩm phụ 

trợ; không khuyến khích các dự án đầu tƣ vốn  nƣớc ngoài không có cam kết đầu tƣ lâu dài tại 

Tỉnh (các dự án nhỏ, thuê lại nhà xƣởng), phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay.  

2. Không cố định theo quốc gia hay đối tác nào mà tùy theo lĩnh vực và công nghệ cụ thể 

dựa vào sự phát triển của lĩnh vực đó trên thế giới, thế mạnh, thị phần của các doanh nghiệp 

trong chuỗi giá trị đó để nhận định năng lực đầu tƣ và mở rộng kinh doanh của nhà đầu tƣ, khả 

năng bền vững, sinh lời của dự án.  

3. Không thu hút các dự án đầu tƣ thâm dụng lao động quá lớn với công nghệ giản đơn 

có thể làm xáo trộn cung – cầu lao động, ảnh hƣởng tới các dự án khác.  

b). Đối với đầu tư trong nước: 

1. Ƣu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực tài chính, các doanh nghiệp thuộc 

top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) đầu tƣ các dự án vào Tỉnh trong các lĩnh 

vực, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thƣơng mại dịch vụ. Bên cạnh đó, khuyến khích các 

doanh nghiệp ngoài Tỉnh thành lập doanh nghiệp mới hoặc mở chi nhánh hạch toán độc lập tại 

Tỉnh để triển khai các dự án. 

2. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong Tỉnh triển khai thực hiện các dự 

án đầu tƣ theo định hƣớng của Tỉnh, trong đó ƣu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tƣ vào 

các cụm công nghiệp đã đƣợc thành lập. tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong Tỉnh liên kết 

với các doanh nghiệp FDI để tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất.  

1.4. Xây dựng danh mục dự án quan trọng cấp Tỉnh & thứ tự ƣu tiên thực hiện: 

a). Về sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư và phân kỳ đầu tư: Trên cơ sở danh mục các dự án 

xác định trên các ngành, lĩnh vực; các dự án quan trọng là các dự án cần phải thực hiện để đạt 

đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc, trọng yếu; các dự án có hiệu quả kinh tế cao, các dự án thực hiện 

mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, an sinh xã hội cấp bách mà quy hoạch đã xác định. 

b). Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư  và phân kỳ thực hiện dự án: Trên cơ sở nguyên 

tắc và tiêu chí lựa chọn dự án ƣu tiên đầu tƣ, danh mục các dự án trọng điểm ƣu tiên đầu tƣ thời 

kỳ quy hoạch nhƣ sau:  

Bảng 6.1: Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư  và phân kỳ thực hiện dự án: 

STT Tên dự án Quy mô Địa điểm Nguồn vốn 

I Hạ tầng giao thông    

1 

Xây dựng cầu vƣợt sông Đáy và thực hiện 

GPMB tuyến đƣờng cao tốc Ninh Bình - 

Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng  

Dự kiến 4 làn xe 
Nghĩa Hƣng, Trực 

Ninh, Xuân Trƣờng 

Vốn DN; vốn đầu 

tƣ công 
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2 
Tuyến đƣờng bộ mới Nam Định - Lạc 

Quần - đƣờng bộ ven biển 

Cấp I đồng bằng; 

chiều dài khoảng 

24,7km   

Nam Trực, Trực Ninh, 

Xuân Trƣờng, Giao 

Thủy 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

3 

Tuyến đƣờng gom hai bên đƣờng cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng 

Tỉnh Nam Định đến Hà Nam 

Cấp III đồng bằng; 

chiều dài khoảng 

41,5km   

Ý Yên 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

4 

Tuyến đƣờng bộ mới TP. Nam Định - 

Đƣờng trục phát triển kinh tế biển Tỉnh 

Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho 

QL.10) và tuyến nhánh  

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

TP. Nam Định, Vụ 

Bản, Ý Yên 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

5 
Cảng biển tại Ninh Cơ (khu vực ngoài cửa 

Lạch Giang) 

Tàu trọng tải đến 

50.000 tấn 
Nghĩa Hƣng 

Vốn đầu tƣ công; 

vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

6 

Một số dự án cầu lớn: cầu Tam Tòa vƣợt 

sông Đáy; cầu Đống Cao, cầu Ninh 

Cƣờng, cầu Đại Nội vƣợt sông Ninh Cơ; 

cầu vƣợt sông Đào;…  

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

 Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

II Hạ tầng KKT, KCN    

7 Hạ tầng khu kinh tế Ninh Cơ 14.000 ha 
Nghĩa Hƣng, Hải 

Hậu 

Vốn đầu tƣ công; 

vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

8 Hạ tầng KCN Hồng Tiến 114 ha Ý Yên 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

9 
Hạ tầng KCN Trung Thành 200 ha Vụ Bản 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

10 
Hạ tầng KCN Hải Long 1.100 ha Giao Thủy 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

11 
Hạ tầng KCN Tân Thịnh 200 ha Giao Thủy 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

12 
Hạ tầng KCN Giao Hƣơng 170 ha Giao Thủy  

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

13 
Hạ tầng KCN Nam Hải Hậu 200 ha Hải Hậu 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

14 Hạ tầng KCN Thƣợng Thành 240 ha Xuân Trƣờng 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

15 Hạ tầng KCN Xuân Hồng 200 ha Xuân Trƣờng 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

16 Hạ tầng KCN Xuân Kiên 200 ha Xuân Trƣờng 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

17 Hạ tầng KCN Thanh Đạo 150 ha Trực Ninh 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

18 Hạ tầng KCN Thái Châu 300 ha Nghĩa Hƣng 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

19 Hạ tầng KCN Phong Hƣng Khánh 200 ha Ý Yên 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

20 Hạ tầng KCN Yên Khang 150 ha Ý Yên 
Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

III Hạ tầng đê điều, thủy lợi    
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21 

Nâng cấp hệ thống đê biển Tỉnh Nam 

Định đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt 

bão từng giai đoạn 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hƣng 

Vốn ODA; vốn đầu 

tƣ công 

22 
Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Tỉnh 

Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

Nam Trực, Trực 

Ninh, Nghĩa Hƣng  

Vốn ODA; vốn đối 

ứng NS Tỉnh 

23 
Dự án xây dựng công trình ngăn xâm 

nhập mặn phòng tránh biến đổi khí hậu  

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

Trên các sông lớn 

chảy ra biển 

Vốn đầu tƣ công; 

ODA; nguồn hợp 

pháp khác 

IV Phát triển vùng kinh tế biển    

24 
Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện 

Nam Định 
284ha Nghĩa Hƣng  Vốn DN 

25 
Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa 

Hƣng 
84ha Nghĩa Hƣng  Vốn DN 

26 
Dự án đầu tƣ Tổng kho xăng dầu tại thị 

trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu 

18ha; khoảng 

100.000 m
3 Hải Hậu Vốn DN 

27 
Nâng cấp hệ thống cảng cá kết hợp khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hƣng 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

28 
Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung theo quy hoạch 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hƣng 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

IV Hạ tầng thƣơng mại, dịch vụ    

29 

Dự án xây dựng các trung tâm thƣơng 

mại, siêu thị lớn tại TP. Nam Định, thị trấn 

các huyện, khu du lịch 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

TP. Nam Định; các 

huyện 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

30 

Dự án phát triển các khu du lịch biển Quất 

Lâm, Thịnh Long, Rạng Đông Tỉnh Nam 

Định  

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hƣng 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

31 
Khu du lịch, nghỉ dƣỡng kết hợp sân golf 

tại khu vực ven biển Tỉnh Nam Định  

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

Giao Thủy, Hải Hậu, 

Nghĩa Hƣng 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

V Hạ tầng văn hóa, xã hội    

32 

Dự án tổng thể về bảo tồn, tu bổ, phục hồi 

các di tích lịch sử văn hoá, kiến trúc nghệ 

thuật cấp quốc gia, cấp Tỉnh trên địa bàn 

Tỉnh 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

TP. Nam Định; các 

huyện 

Vốn đầu tƣ công; 

vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

33 
Trung tâm văn hóa, hội chợ, triển lãm phía 

Nam thành phố Nam Định  

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 
TP. Nam Định  

Vốn đầu tƣ công; 

vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

34 
Xây dựng mới Trƣờng THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 
5-8 ha TP. Nam Định 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

35 
Xây dựng mới Trƣờng THPT Nguyễn 

Huệ  
2-3ha TP. Nam Định 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác  

36 
Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

(CDC) Tỉnh Nam Định 
4.000m

2
 TP. Nam Định 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 
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37 

Nâng cấp các bệnh viện tuyến Tỉnh, tuyến 

huyện đáp ứng các yêu cầu khám chữa 

bệnh theo từng giai đoạn 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

TP. Nam Định; các 

huyện 

Vốn đầu tƣ công; 

nguồn hợp pháp 

khác 

38 
Đầu tƣ xây dựng lại các chung cƣ cũ trên 

địa bàn TP. Nam Định   

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 
TP. Nam Định 

Vốn DN; đầu tƣ 

công; nguồn hợp 

pháp khác 

VI Hạ tầng xử lý môi trƣờng     

39 
Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy 

xử lý nƣớc thải TP. Nam Định  

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 
TP. Nam Định 

Vốn DN; đầu tƣ 

công; ODA; nguồn 

hợp pháp khác 

40 

Dự án xây dựng khu xử lý rác thải tại xã 

Mỹ Thành; Các dự án xây dựng Khu xử 

lý rác thải tập trung tại các huyện theo quy 

hoạch 

Xác định cụ thể 

khi lập dự án 

TP. Nam Định; các 

huyện 

Vốn DN; nguồn 

hợp pháp khác 

( Chi tiết Xin xem Phụ lục …… kèm theo). 

II. GIẢI PHÁP VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

2.1. Nhóm giải pháp về huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút vốn đầu tƣ: 

a). Dự báo nhu cầu và cơ cấu vốn đầu tư: Theo phƣơng án tăng trƣởng và cơ cấu kinh 

tế đã lựa chọn, để thực hiện thành công tất cả các dự án ƣu tiên sẽ cần tổng mức đầu tƣ khoảng 

681.320 tỷ đồng cho thời kỳ quy hoạch 2021 – 2050. Trong đó, giai đoạn 2020 – 2025 khoảng 

54.690 tỷ đồng  , giai đoạn 2025-2030 khoảng 107.010 tỷ đồng  và khoảng 519.620 tỷ đồng 

trong giai đoạn 2030 – 2050. 

Vì vậy, cần phải đa dạng hóa nguồn vốn đầu tƣ và đẩy nhanh nỗ lực huy động vốn theo 

các nhóm: (1) Vốn trong nƣớc (Vốn ngân sách nhà nƣớc; Vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp; 

Vốn trái phiếu Chính phủ, Vốn đầu tƣ khu vực dân cƣ). (2) Vốn ngoài nƣớc (Vốn ODA; Vốn 

đầu tƣ trực tiếp (FDI) và khác) 

Bảng 6.2: Bảng dự báo tổng vốn đầu tư Tỉnh Nam Định đến 2030, tầm nhìn đến 2050 

STT Nguồn Vốn Hiện trạng 

2020 

Dự báo  

2021- 2025 2026- 2030 2030- 2050 

 Tổng GRDP 77,0 106,7 203,3 1.039,2 

I Nguồn trong nƣớc (1.000tỷ đồng, giá TT) 35.35 65.69 119.93 525.38 

1.1 Nguồn Ngân sách NN (1.000tỷ đồng, giá TT) 6.6 13.44 21.16 87.56 

 - Tỷ lệ  với GRDP (%) 8.59 10.07 8.54 5.25 

1. 2 Nguồn xã hội Hóa (1.000tỷ đồng, giá TT) 28.74 52.25 98.77 437.81 

 - Tỷ lệ  với GRDP (%) 37.35 39.16 39.84 26.25 

II Nguồn nƣớc ngoài  (1.000tỷ đồng, giá TT) 3.93 8.96 21.16 25.11 

2.1. Nguồn FDI 3.93 8.96 21.16 58.38 

 - Tỷ lệ  với GRDP (%) 5.10 6.71 8.54 3.50 

2.3. Khác (1.000tỷ đồng, giá TT) 0  0 0 

III Tổng vốn đầu tƣ xã hội (1.000tỷ đồng) 39.28 54,69 107,01 519,62 

 b). Các giải pháp, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư: Để đạt đƣợc các 

mục tiêu đến năm 2030, cần thu hút nhiều nhà đầu tƣ lớn trong và ngoài nƣớc vào các dự án phát 

triển trọng điểm với tốc độ nhanh hơn và hiệu quả cao hơn nữa so với những gì Tỉnh đã làm 

đƣợc trong giai đoạn 2010 – 2020. Để làm đƣợc điều đó, Nam Định cần tập trung các nguồn lực, 

thu hút đầu tƣ các nguồn vốn.  
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1.  Nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc: (1)Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ, các 

Bộ, ngành Trung Ƣơng, các nhà tài trợ để thu hút các nguồn vốn từ ngân sách trung ƣơng và các 

nguồn vốn hỗ trợ khác để đầu tƣ các dự án lớn về kết cấu hạ tầng giao thông, các dự án đầu tƣ 

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Tăng cƣờng phối hợp với các bộ, 

ngành ngay từ khâu xây dựng quy hoạch và kế hoạch, đảm bảo các công trình, dự án trọng điểm 

của Tỉnh đƣợc thể hiện đầy đủ trong quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ của Bộ, ngành, nhằm đảm bảo 

vốn cho đầu tƣ phát triển. (2) Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, đẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh và có các biện pháp phát triển nguồn thu, tăng thu ngân sách cho đầu tƣ phát triển. 

Có biện pháp phù hợp, đúng quy định để huy động tối đa các nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách 

Tỉnh, bao gồm khai thác quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới. (3) Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đầu tƣ công trung hạn các giai 

đoạn, ƣu tiên các công trình quan trọng, cấp bách, có tính kết nối, tạo động lực cho phát triển. 

Đồng thời, tăng cƣờng công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đảm bảo việc sử 

dụng nguồn vốn đầu tƣ công có hiệu quả. Nguồn vốm ngân sách Tỉnh tập trung đầu tƣ các công 

trình lớn, quan trọng của Tỉnh; không đầu tƣ dàn trải, phân tán, thiếu đồng bộ; ƣu tiên đầu tƣ xây 

dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nhƣ: Giao thông, hỗ trợ đầu tƣ cơ 

sở hạ tầng ngoài hàng rào các KCN, CCN, các dự án thoát nƣớc, xử lý môi trƣờng, các công 

trình thủy lợi….(4) Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các khoản chi từ ngân sạch nhà nƣớc, 

bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng 

phí, tăng nguồn thu sự nghiệp; không ban hành các chính sách, chế độ, chƣơng trình, đề án khi 

công cân đối đƣợc nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ việc ứng trƣớc dự toán, chi chuyển nguồn, chi 

từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nƣớc. Tiếp tục cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội.  

2. Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nƣớc: Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nƣớc có vai trò 

quyết định đến việc thực hiện thành công các mục tiêu quy hoạch, nhất là vốn FDI. Hiện nay 

đang có xu hƣớng nhiều doanh nghiệp trong các ngành sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo 

cân nhắc, xúc tiến chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc đến các nƣớc khác, trong đó 

có khu vực ASEAN và Việt Nam. Để đón đầu xu hƣớng này, Nam Định cần đẩy mạnh phát 

triển những yếu tố thúc đẩy huy động vốn FDI, cụ thể: (1). Thiết lập các cơ chế, chính sách, thủ 

tục hành chính tinh giản, thuận lợi cho đầu tƣ; (2). Nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu hạ tầng kỹ 

thuật; (3). Thúc đẩy việc đào tạo lực lƣợng lao động có tay nghề cao, với các kỹ năng đáp ứng 

đƣợc nhu cầu của thị trƣờng. Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện các biện pháp sau: 

- Tiếp tục cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh, tạo lợi thế 

trong việc thu hút nguồn đầu tƣ trực tiếp và gián tiếp từ nƣớc ngoài. Đổi mới công tác xúc tiến 

đầu tƣ, thu hút làn sóng đầu tƣ mới có chất lƣợng nhằm phát triển công nghiệp, dịch vụ, chế biến 

nông lâm sản Tỉnh có lợi thế cạnh tranh. Tăng cƣờng xúc tiến đầu tƣ thông qua các doanh 

nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, quản 

lý và thực hiện Chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ hằng năm.  

- Thu hút các doanh nghiệp, đối tác đem theo công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, hệ 

thống quản lý hiện đại; các tập đoàn đa quốc gia (TNCs) hàng đầu thế giới; các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (SMEs) đến từ các nền kinh tế phát triển nhƣ: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… tạo 

tác động lan tỏa tích cực tới sự phát triển của khu vực kinh tế trong nƣớc; góp phần xây dựng và 
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hình thành những ngành công nghiệp mũi nhọn theo định hƣớng của Tỉnh nhƣ: công nghiệp 

điện tử, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ… 

- Triển khai hiệu của các chính sách khuyến khích, ƣu đãi đầu tƣ trên địa bàn Tỉnh. Tập 

trung nguồn lực đầu tƣ cơ sở hạ tầng thiết yếu khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, các khu dịch 

vụ phục vụ công nghiệp... theo quy hoạch đƣợc duyệt. Chuẩn bị tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất để thu hút các nhà đầu tƣ vào địa bàn Tỉnh, nhƣ chuẩn bị địa điểm, phối hợp thực hiện công 

tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cƣ, đào tạo nguồn nhân lực... 

- Hoàn thành bộ tiêu chí về đầu tƣ nhằm tận dụng tối đa lợi thế của địa phƣơng, thu hút 

các dự án phù hợp với định hƣớng phát triển của Tỉnh; quy định một số chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.  

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tƣ và Phát triển doanh nghiệp và Tổ công 

tác trực tiếp giúp Chủ tịch UBND Tỉnh tiếp nhận và xử lý thông tin nhằm xử lý kịp thời, nghiêm 

túc mọi phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá 

trình đầu tƣ, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Xây dựng hình ảnh, thƣơng hiệu của Tỉnh thông 

qua việc xây dựng những biểu trƣng, ấn phẩm, những đặc điểm riêng biệt của Tỉnh Nam Định 

so với các địa phƣơng khác, tổ chức xúc tiến, quảng bá các điểm đến hấp dẫn, điều kiện hạ tầng 

và yếu tố con ngƣời Nam Định ... với các bạn bè, doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. 

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Tăng cƣờng huy động vốn đầu tƣ theo hình 

thực đối tác công tƣ (PPP). Nghiên cứu xây dựng danh mục các công trình đầu tƣ xây dựng kết 

cấu hạ tầng theo hình thức PPP cho từng giai đoạn để thu hút nhà đầu tƣ, coi đây là giải pháp đột 

phá để hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hƣớng tới mục 

tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các dự án PPP phải đƣợc nghiên cƣu, chuẩn bị 

kỹ lƣỡng; công tác chuẩn bị hồ sơ và công việc sơ bộ cần đƣợc ƣu tiên và tập trung thực hiện 

trƣớc khi bắt đầu các cuộc thảo luận PPP với các nhà đầu tƣ tiềm năng.  

- Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp nhƣ y tế, giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa, 

thể thao khoa học công nghệ... Thành lập các quỹ nhƣ quỹ tín dụng nhân dân ở những nơi có 

nhu cầu và đủ điều kiện, quỹ bảo hiểm sản xuất… Thông qua hệ thống các ngân hàng thƣơng 

mại để huy động vốn đầu tƣ tại chỗ để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của Tỉnh. Phát triển 

các hình thức huy động vốn đóng góp bằng các hình thức nhƣ cổ phần, cổ phiếu. 

- Đối với vốn hỗ trợ phát triển (ODA): định hƣớng thu hút là vốn từ vay nợ, viện trợ (vận 

động vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ cho các dự án về nƣớc sạch, bảo vệ môi trƣờng, 

phòng chống thiên tai & hạn chế tác động của biến đổi khí hậu…). Sử dụng vốn ODA đƣợc ƣu 

tiên cho những chƣơng trình, dự án thuộc các lĩnh vực: (1) Xây dựng hạ tầng xã hội (y tế, giáo 

dục đào tạo, dân số và phát triển và một số lĩnh vực khác): xây dựng, đầu tƣ trang thiết bị các cơ 

sở y tế có khả năng hoàn vốn; dự án đầu tƣ xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề có 

khả năng hoàn vốn.(2) Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật: giao thông, công trình cấp nƣớc sạch 

phục vụ công nghiệp và sinh hoạt đô thị (đô thị loại 2, đô thị loại 3, đô thị loại 4, trừ đô thị loại 5 

thuộc diện ngân sách nhà nƣớc cấp phát), xây dựng công trình thu gom xử lý chất thải rắn đô thị 

và chất thải rắn công nghiệp, xử lý nƣớc thải khu công nghiệp, xây dựng đƣờng sắt, xây dựng 

đƣờng bộ cao tốc. 

3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tƣ: (1)Tăng cƣờng quản lý chặt chẽ trên tất cả các 

khâu của đầu tƣ xây dựng, gắn công tác thanh tra, kiểm tra với đánh giá giám sát đầu tƣ. Đầu tƣ 
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phải trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy hoạch, thứ tự ƣu tiên.(2) Nâng cao chất lƣợng công trình 

và hiệu quả đầu tƣ, quản lý nghiêm ngặt quy trình đầu tƣ, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao thẩm 

quyền và trách nhiệm cá nhân của chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn. (3)Tăng cƣờng giám sát của cộng 

đồng theo quy chế của Chính phủ về giám sát cộng đồng đối với các hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ 

bản. Coi việc giám sát cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng các 

công trình xây dựng cơ bản. (4) Định hƣớng thu hút đầu tƣ có chọn lọc trong tình hình mới.  

2.2. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực & phát triển thị trƣờng lao động: 

1. Triển khai nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc và quản lý doanh nghiệp. 

Phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực có chất lƣợng, đủ mạnh ở mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu 

PTBV. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn 

nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, 

chuyển đổi mô hình tăng trƣởng, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức 

cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện các chƣơng trình, đề án đào tạo nhân lực chất lƣợng cao 

đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn. Chú trọng phát hiện, bồi dƣỡng, phát huy nhân 

tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức. 

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực tốt để đáp ứng nhu cầu 

đổi mới phát triển KT-XH trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Thƣờng 

xuyên bồi dƣỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nƣớc, kỹ năng, tác phong cho đội ngũ cán 

bộ, công chức quản lý, ƣu tiên cấp Tỉnh và cấp cơ sở và ngành nghề du lịch, công nghiệp. Đối 

với đội ngũ doanh nhân, tập trung ƣu tiên hỗ trợ đào tạo những doanh nhân xuất phát từ các chủ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các làng nghề thực hiện các chƣơng trình và hình thức đào tạo, đào 

tạo lại gồm cả nâng cao kỹ năng tác nghiệp hƣớng tới tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế nhằm đáp ứng 

tình hình mới, phối hợp doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề. 

3. Triển Khai Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Đề án: “ Năng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân 

lực chuyển đổi số quốc gia” Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động 

của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số; phổ 

cập kỹ năng số cho các đối tƣợng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; từ đó nâng cao 

chất lƣợng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng 

lĩnh vực, từng địa phƣơng của Tỉnh. 

4. Nghiên cứu xây dựng Đề án về vấn đề việc làm trong bối cảnh CMCN 4.0 để nhận 

diện ra sự thay đổi, biến động của thị trƣờng lao động và vấn đề việc làm trong bối cảnh CMCN 

4.0; Đề án Đào tạo và đào tạo lại nhân lực trong bối cảnh CMCN 4.0 để nhận diện ra những 

nghề cần đào tạo để chuẩn bị nhân lực; những ngành nghề và con ngƣời nào cần đào tạo và đào 

tạo lại để chuẩn bị nhân lực. 

5. Hợp tác, liên kết với các trƣờng đại học để xây dựng các cơ sở mới tại Tỉnh, trong đó 

chú trọng các trƣờng kỹ thuật đào tạo kỹ sƣ phần mềm, công nghệ cao. Tập trung phát triển 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao; nâng cao chất lƣợng hệ thống trƣờng điểm các cấp học. 

6. Đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu thị trƣờng nhân lực trong tƣơng lai gần và xa hơn. 

Nghiên cứu nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong cuộc CMCN 4.0 để định hƣớng đào 

tạo đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, 

tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe, ngoại ngữ sẽ có nhu cầu lao động 
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rất lớn mở ra cơ hội việc làm cho thanh niên ở cả trong nƣớc và quốc tế. Tăng cƣờng các chính 

sách liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp sử dụng lao động hoặc trung 

gian, triển khai đào tạo nghề theo hình thức kết hợp các chƣơng trình chia sẻ nguồn lực đào tạo 

giữa các doanh nghiệp, và liên kết với các cơ sở đào nghề. Gắn kết với doanh nghiệp trong việc 

đẩy mạnh hình thức giáo dục - đào tạo theo nhu cầu của thị trƣờng, đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp. Liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong việc giáo dục - đào tạo, có thể ngay từ cấp trung 

học, và cấp chứng chỉ có kinh nghiệm thực tiễn đƣợc doanh nghiệp chứng nhận, hỗ trợ quá trình 

phân luồng học sinh hiệu quả. Hình thành khung pháp lý hóa yêu cầu về kinh nghiệm thực tiễn 

trong quá trình đào tạo thông qua việc thực tế làm việc tại các doanh nghiệp đƣợc hƣởng lƣơng. 

Việc này vừa tạo điều kiện đào tạo gắn với thực tiễn, từ thực tiễn hoàn thiện chƣơng trình, vừa 

trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng xử lý công việc cũng nhƣ kinh nghiệm làm việc là một 

trong những cản trở tuyển dụng trên thực tế của ngƣời lao động.  

7. Nam Định là Tỉnh có nhiều năm liền dẫn đầu cả nƣớc về giáo dục và đào tạo tuy vậy 

Tỉnh vẫn cần phải nâng cao hơn nữa trình độ và đào tạo bổ sung các kỹ năng mới cho lực 

lƣợng lao động, hƣớng tới các ngành dịch vụ và công nghiệp có giá trị gia tăng cao, 

bằng cách tăng cƣờng đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục công lập, cũng nhƣ cung 

cấp các chƣơng trình đào tạo tại chức linh hoạt, có tính ứng dụng cao, chú trọng tập trung vào các 

ngành thâm dụng lao động , tăng trƣởng chậm và giá trị gia tăng thấp. Để làm đƣợc điều đó, 

Tỉnh cần trƣớc hết đảm bảo rằng bất kỳ đối tƣợng lao động nào quan tâm đến việc nâng cao kiến 

thức , kỹ năng trong công việc đều có thể tiếp cận đƣợc các chƣơng trình dạy nghề và đào tạo tại 

chức với một chi phí hợp lý. Để xóa bỏ các rào cản về hạn chế thời gian và khoảng cách địa lý, 

Tỉnh có thể triển khai đào tạo trực tuyến thông qua việc hợp tác với các nền tảng học online 

(MOOC). Để xóa bỏ các rào cản về tài chính, các khóa học này cần đƣợc cung cấp miễn phí tới 

lao động có nhu cầu. đào tạo nghề cơ bản cho các ngành kinh tế then chốt cần đƣợc xem là hoạt 

động phi lợi nhuận, nhận hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. 

8. Xây dựng các quỹ học đƣờng/quỹ sáng tạo trong các trƣờng học, doanh nghiệp trong 

đó công khai minh bạch hoạt động, đặc biệt minh bạch thông tin thƣờng xuyên cho các nhà tài 

trợ về hoạt động phân bổ và hỗ trợ tài chính, kết quả và những đóng góp xã hội trong công tác 

giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lƣợng lao động.  

9. Xây dựng hệ thống mạng lƣới thông tin thị trƣờng lao động, phát triển sàn giao dịch 

việc làm, kết nối thông tin thị trƣờng lao động, nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà 

quản lý, các nhà đầu tƣ, các doanh nghiệp và các cở sở đào tạo nghề để thực hiện chức năng làm 

cầu nối liên kết giữa cung và cầu lao động, giữa ngƣời lao động, cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng 

lao động; tăng cƣờng sự gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động. 

10. Nâng cao thể lực và tầm vóc của ngƣời dân,chú ý làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, nâng cao thể lực toàn dân. Tăng nguồn lực từ ngân sách nhà nƣớc kết hợp với 

xã hội hóa, khuyến khích đầu tƣ của khu vực tƣ nhân, đầu tƣ nƣớc ngoài và sự tham gia của 

ngƣời dân để thực hiện hiệu quả các chƣơng trình, mục tiêu quốc gia về y tế và dân số. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền tạo sự hiểu biết của xã hội để hình thành phong trào của toàn dân 

chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con ngƣời Việt Nam. Xây dựng đời sống lành mạnh trong 

nhân dân, đẩy lùi các hiện tƣợng tiêu cực trong lối sống xã hội. 

2.3. Nhóm giải pháp về môi trƣờng, khoa học và công nghệ: 
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 a). Về bảo vệ môi trường: 

1. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống chủ trƣơng, chính sách về BVMT, 

đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật nói chung, bám sát thực tế và theo kịp 

tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nƣớc, diễn biến nhanh và mức độ phức tạp của 

các vấn đề môi trƣờng. Thể chế hóa kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về BVMT; chú trọng nâng cao nhận thức 

và đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; tăng cƣờng sự phối hợp, chặt chẽ, đồng bộ giữa 

các cấp, các ngành, giữa Tỉnh với các huyện, thành phố. Có các giải pháp phát huy hiệu quả hoạt 

động của lực lƣợng cảnh sát môi trƣờng. 

2. Tăng cƣờng năng lực của cơ quan quản lý nhà nƣớc về BVMT từ Tỉnh đến huyện đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVMT ngày càng lớn, phức tạp. Rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm 

vụ quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cƣờng năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý 

môi trƣờng các cấp, nhất là ở các địa phƣơng, ƣu tiên cấp huyện, xã, bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ, xuyên suốt từ Tỉnh đến cơ sở. Xây dựng cơ chế tham vấn, phối hợp trong công tác bổ 

nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dƣỡng lãnh đạo cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trƣờng ở 

địa phƣơng.  

3. Nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách ƣu tiên, hỗ trợ thu hút 

đầu tƣ trên địa bàn Tỉnh theo hƣớng khuyến khích thu hút các dự án đầu tƣ công nghệ 

cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trƣờng, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công 

nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn, các dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách 

nhà nƣớc; ƣu tiên phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất, công nghiệp phụ trợ, 

công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.Tiếp tục duy trì ổn định sản 

xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống gắn với bảo vệ môi trƣờng. 

4. Tăng cƣờng và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tƣ cho BVMT, nhất là đầu tƣ xử lý chất 

thải; xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái do trƣớc đây để 

lại.Tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các chƣơng trình, dự án về môi trƣờng đang triển khai; quan 

tâm thu hút đầu tƣ dự án nghĩa trang nhân dân cấp Tỉnh, xây dựng nhà tang lễ. Tăng cƣờng 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ môi trƣờng. 

5. Rà soát, chấn chỉnh, tăng cƣờng chất lƣợng, hiệu lực, hiệu quả các công cụ, biện pháp 

quản lý nhà nƣớc về BVMT. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học công nghệ về 

BVMT. Tiếp tục quan tâm xây dựng các dự án ƣu tiên về BVMT nhằm kêu gọi hỗ trợ từ nguồn 

vốn ODA. 

6. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT, tăng 

trƣởng xanh, phát triển kinh tế xanh theo hƣớng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên 

truyền phù hợp với từng đối tƣợng, các vùng miền; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động đào tạo, 

truyền thông về môi trƣờng. 

 b). Về phát triển khoa học và công nghệ: Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, năng suất 

và chất lƣợng sản phẩm là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài 

của một doanh nghiệp, chính vì vậy các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần phải ứng dụng, 

cải tiến, đổi mới công nghệ, coi công nghệ là công cụ chiến lƣợc để phát triển doanh nghiệp một 

cách nhanh chóng và bền vững. Giải pháp cụ thể:  
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1. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết 52-

NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ. Nghiên cứu ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 

vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, trƣớc mắt là trong hệ thống chính trị của Tỉnh nhƣ: xây 

dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số với mục tiêu “ bốn không” ( Làm việc không giấy tờ; 

Họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt) và “một có” ( 

Dữ liệu chuyển đổi số), xây dựng thành phố thông minh, quản lý xã hội; quan trắc môi trƣờng tự 

động, hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, ứng dụng trong công tác quản lý nhà nƣớc. 

2. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội; đẩy mạnh thông tin tuyên 

truyền về vai trò, vị trí của KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản 

xuất, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trƣng của Tỉnh. Hỗ trợ tạo lập, quản 

lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông sản của Tỉnh. 

4. Tăng cƣờng công tác thẩm định công nghệ của các dự án thu hút đầu tƣ. Quan tâm đến 

công tác chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là trong quá trình đàm phán, xem xét cấp 

giấy chứng nhận đầu tƣ các dự án FDI, các dự án tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật... 

5. Đƣa khoa học - công nghệ gắn liền với sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực để nâng 

cao năng suất, chất lƣợng, đạt các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap để hƣớng tới mục tiêu xuất 

khẩu và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.  

6. Tăng cƣờng, nâng tỷ lệ vốn đầu tƣ cho nghiên cứu và phát triển, coi đây là nhiệm vụ 

quan trọng, hàng đầu của các doanh nghiệp. Nhà nƣớc nghiên cứu, có giải pháp khuyến kích, hỗ 

trợ hoạt động này của các doanh nghiệp. 

7.Triển khai xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất 

nông nghiệp: mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản xuất ứng phó với biến 

đổi khí hậu, các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó ƣu tiên 

thực hiện các mô hình tại các địa phƣơng đã và đang xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số; ƣu tiên các nhiệm vụ gắn với chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

8. Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học, kỹ thuật tiên tiến trong Nông - Lâm 

nghiệp nhằm phát triển sản xuất một số giống cây trồng, vật nuôi có khả năng thích nghi với biến 

đổi khí hậu; hạn chế sâu, bệnh, tăng năng suất và chất lƣợng sản phẩm phục vụ phát triển nông 

nghiệp và nông thôn. 

  9. Phát triển các nghiên cứu về kỹ thuật canh tác tổng hợp, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các 

nguồn tài nguyên và năng lƣợng, bảo vệ và nâng cao chất lƣợng và hệ số sử dụng đất. Phát triển 

mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật thủy lợi. Nghiên cứu xây dựng các công trình phù hợp, đảm bảo 

nƣớc tƣới cho các vùng lúa trọng điểm và các vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn. Đẩy 

mạnh công tác khuyến nông và chuyển giao công nghệ canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật. Ƣu tiên đầu tƣ phát triển công nghệ sau thu hoạch, đặc biệt lấy công nghệ bảo quản 

và chế biến nông sản nhằm giảm tỷ lệ hƣ hao lƣơng thực và các nông sản khác. 

 10. Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin về tiến bộ KHKT trong nông nghiệp nông 

thôn, CSDL về công nghệ mới phù hợp với điều kiện phát triển của Tỉnh, CSDL về nhãn hiệu 

sản phẩm, hàng hoá của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Tỉnh; CSDL về sản phẩm, hàng hoá 
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hợp chuẩn, hợp quy…. Nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời để phục vụ sản xuất và 

kinh doanh đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.  

 11.Xây dựng và thực hiện các chƣơng trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu chung trong 

khuôn khổ các thỏa thuận song phƣơng, đa phƣơng. Khuyến khích hợp tác nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ giữa doanh nghiệp, trƣờng Đại học, Viện nghiên cứu, cá nhân trong 

nƣớc với các đối tác nƣớc ngoài. Thu hút nguồn kinh phí từ nƣớc ngoài thông qua các dự án 

nghiên cứu tại Việt Nam;  

2.4. Nhóm giải pháp về cơ chế , chính sách liên kết phát triển: 

 a). Về ban hành cơ chế, chính sách: 

1. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực để thu hút thêm các 

nguồn lực cho phát triển. Các cơ chế, chính sách trƣớc khi ban hành bắt buộc phải thực hiện tƣ 

vấn, phản biện xã hội của các hiệp hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, ý kiến của các đối tƣợng 

chịu sự tác động của cơ chế, chính sách để đảm bảo chính sách sau khi ban hành đƣợc thực thi 

trong thực tế. Tập trung nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực sau: 

2. Chính sách vùng động lực để tạo cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tƣ đối với các vùng 

là động lực, trung tâm thúc đẩy phát triển của Tỉnh, của vùng và sự liên kết giữa cùng động lực 

với các vùng phụ trợ. 

3. Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ hạ tầng các khu, CCN, cụm tƣơng hỗ để thu hút đầu tƣ 

hạ tầng, tạo điều kiện, cơ sở để các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao chất lƣợng 

tăng trƣởng. 

4. Chính sách thu hút các nhà đầu tƣ lớn, khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ, 

thu hút các doanh nghiệp cung cấp nguyên, phụ liệu đầu vào cho sản xuất với cơ chế hỗ trợ đầu 

tƣ hạ tầng giao thông kết nối, giải phóng mặt bằng, lãi vay, tìm kiếm thị trƣờng. 

5. Xây dựng các cơ chế để huy động đa dạng các nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị; 

ban hành chính sách để thu hút đầu tƣ các khu đô thị, khu dân cƣ mới; chính sách khuyến khích, 

tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ. 

6. Chính sách thực hiện đấu thầu lựa chọn đối với tất cả các dự án đầu tƣ thƣơng mại dịch 

vụ có sử dụng đất tạo sự công khai, minh bạch trong việc chấp thuận các dự án đầu tƣ. 

7. Chính sách phát triển các ngành sản xuất sản phẩm thân thiện môi trƣờng nhƣ: Thu 

gom, chế biến rác thải, sản phẩm đƣợc tạo ra từ các vật liệu thân thiện với môi trƣờng; chính sách 

hỗ trợ đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại các khu đô thị, khu dân cƣ tập trung.  

8. Chính sách hỗ trợ phù hợp, đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp công nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp địa phƣơng, các doanh nghiệp đầu tƣ vào những vùng có điều kiện khó khăn; 

chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ. 

9. Chính sách tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp để thu hút doanh nghiệp 

đầu tƣ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; chính sách khuyến khích thành lập các HTX, 

các hiệp hội ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp. 

10. Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp chất lƣợng cao, nông nghiệp sạch, tập trung 

vào các sản phẩm: Vải thiều, cây ăn quả có múi, gà, lợn, rau với các chính sách hỗ trợ, tƣ vấn về 

giống, triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất, đảm bảo sản xuất sạch theo các 

tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, giải quyết tốt khâu chế biến, xúc tiến liên kết, tìm kiếm thị 
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trƣờng đầu ra... 

11. Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ thu hút nhà đầu tƣ vào đầu tƣ khu, điểm du lịch thông qua hỗ trợ 

thủ tục pháp lý, bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, đầu tƣ hạ tầng giao thông kết nối, điện, nƣớc… 

12. Cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nƣớc, giảng viên cao đẳng, bác sỹ giỏi, nhân lực khoa học – công nghệ, kỹ sƣ, công 

nhân kỹ thuật cao trong các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ lực. 

13. Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với các ngành, lĩnh vực. Tăng cƣờng công tác 

quản lý, xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào 

những lĩnh vực đang nóng, nổi cộm. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc về bổ trợ tƣ pháp, hành 

chính tƣ pháp; trọng tâm là công tác đấu giá tài sản, công chứng, hộ tịch, chứng thực ở cơ sở. 

14. Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp. Tiếp tục 

đổi mới nội dung, nghiên cứu triển khai các hình thức mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

hƣớng công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp 

hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. 

 b). Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành: 

1. Thƣờng xuyên rà soát các thủ tục hành chính của từng sở, ngành, địa phƣơng và công 

bố công khai các thủ tục hành chính (kèm theo các mẫu biểu, quy trình, phí và lệ phí) trên trang 

website, nơi giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp 

cận và thực hiện. Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số. 

2. Nâng cao chất lƣợng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh trong 

giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tƣ; xây dựng cơ chế kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các sở, ngành, phê bình, nhắc nhở các đơn vị 

thực hiện chậm trễ, có ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tƣ; tổ chức các lớp tập huấn 

về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một 

cửa liên thông của các sở, ngành và địa phƣơng trong Tỉnh. 

3. Định kỳ hằng năm thực hiện khảo sát, đánh giá của các doanh nghiệp và nhà đầu tƣ đối với 

các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và coi đó 

nhƣ một tiêu chí để đánh giá xếp loại ngƣời đứng đầu hằng năm. Triển khai thực hiện nghiêm túc 

việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện và thành phố (DDCI) hằng năm. 

4. Nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và 

nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; 

không ngừng đổi mới phƣơng pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tạo niềm tin 

của doanh nghiệp vào sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nƣớc. 

5. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên 

chức; khắc phục trình trạng “trên nóng, dƣới lạnh”. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền 

điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, 

trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng hình 

ảnh chính quyền năng động, thân thiện. 

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tập trung vào việc kiểm tra về trách 

nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh 



 
 

 

 

654 

những tồn tại, hạn chế, đồng thời, biểu dƣơng những cá nhân, tập thể điển hình hoàn thành tốt 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

 c). Các giải pháp về liên kết phát triển: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chƣơng trình hợp tác: (1) Tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả các chƣơng trình hợp tác với các địa phƣơng đã ký kết, đồng thời mở rộng hợp 

tác với các địa phƣơng khác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và theo đúng pháp luật nhằm hình 

thành và phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững làm cơ sở phát huy lợi thế, khai thác các tiềm 

năng của từng địa phƣơng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế. Lập và thực thi kế hoạch hành động chung theo các chƣơng trình, dự án cụ thể, 

nhất là các lĩnh vực ƣu tiên trên hành lang kinh tế Việt-Trung và kết nối vùng Thủ đô, vùng kinh 

tế trọng điểm để phát triển sản phẩm chủ lực. 

(2) Phối hợp với các Tỉnh xây dựng các chƣơng trình hợp tác song phƣơng và đa 

phƣơng; đề xuất xây dựng chƣơng trình phối hợp hành động chung giữa các Tỉnh trong vùng. 

Lấy việc thực hiện chƣơng trình hợp tác với các địa phƣơng là một nhiệm vụ trọng tâm trong các 

hoạt động kinh tế đối ngoại của Tỉnh trong thời kỳ hội nhập. Tập trung vào các lĩnh vực sau: 

(3) Hợp tác xây dựng các công trình liên Tỉnh, quy mô vùng (các trục giao thông, công trình 

thủy lợi...). Phối hợp xây dựng các chƣơng trình vận động, xúc tiến đầu tƣ chung giữa các Tỉnh để 

thu hút một số tập đoàn kinh tế, công ty lớn của nƣớc ngoài đầu tƣ vào các khu công nghiệp. 

(4) Hợp tác kêu gọi các doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất - kinh doanh, đầu tƣ - xây dựng hạ 

tầng khu, cụm công nghiệp các Tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tƣ vào các lĩnh vực: công nghiệp 

phụ trợ, điện tử, chế biến thực phẩm, công nghiệp cơ khí, thúc đẩy hình thành và phát triển các 

cụm liên kết ngành… 

(5) Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và hình thức quản lý trong các lĩnh vực 

thƣơng mại, du lịch - dịch vụ; khảo sát xây dựng và khai thác các tour du lịch văn hóa, lịch sử, 

tâm linh, nghỉ dƣỡng. Hợp tác cung cấp giống con, giống cây và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật 

để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Tăng cƣờng trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, trao đổi hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm. 

(6) Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, chuyển giao kết quả các công 

trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực. Trao đổi kinh nghiệm trong 

việc nghiên cứu lập, quản lý quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án đầu tƣ xây 

dựng; công tác bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt là môi trƣờng nƣớc. 

(7) Hợp tác trong phát triển du lịch: Phối hợp phát triển du lịch Nam Định với du lịch các 

địa phƣơng khác.Trong việc xây dựng các điểm, tuyến, tuor du lịch, trong quảng bá và đào tạo 

nhân lực du lịch. Từng bƣớc đƣa Nam Định trở thành trung tâm du lịch quan trọng của vùng. 

2. Mở rộng hợp tác quốc tế: (1) Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu; vận dụng tối 

đa các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa. Cải tiến và tạo môi trƣờng 

thông thoáng để thu hút các nguồn đầu tƣ và viện trợ nƣớc ngoài. Duy trì và phát huy các thị 

trƣờng đã có nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, ASEAN; đồng thời, hƣớng tới những 

thị trƣờng mới nhƣ Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi. 

(2) Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, thâm nhập và mở 

rộng thị trƣờng. Tăng cƣờng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhƣ: 
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WB, ADB, UNESCO, UNDP, UNICEF, EU; các cơ quan hợp tác quốc tế và xúc tiến thƣơng 

mại nƣớc ngoài nhƣ: JICA, KOICA, JETRO, KOTRA và EUROCHAM...; các đại sứ quán và 

cơ quan đại diện nƣớc ngoài, các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam. 

(3) Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác, địa phƣơng nƣớc ngoài, 

trƣớc hết là quan hệ hợp tác hữu nghị ở cấp địa phƣơng với một số địa phƣơng của Nhật Bản và 

Hàn Quốc. (4) Tích cực tham gia xúc tiến đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại, du lịch và các hoạt động 

văn hóa đối ngoại của địa phƣơng. Tăng cƣờng phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban công tác về 

các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài, PACCOM và các bộ, ngành Trung ƣơng có liên quan 

trong việc giới thiệu, điều phối các chƣơng trình, dự án viện trợ phi chính phủ về địa phƣơng để 

tăng nguồn lực cho đầu tƣ phát triển. 

 2.5. Nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển các khu chức năng, đô thị, nông thôn: 

1. Kiểm soát chặt quỹ đất rừng, tài nguyên – môi trƣờng rừng và tỷ lệ bao phủ rừng, cân 

bằng và chuyển hóa một phần quỹ đất nông nghiệp hiện có trong đô thị sang đất xây dựng để 

đáp ứng tiêu chí phát triển đô thị và nhu cầu tăng trƣởng kinh tế cho xã hội. Phần quỹ đất nông 

nghiệp còn lại phải tƣơng ứng với cơ cấu quy hoạch sử dụng đất cho phát triển đô thị, đồng thời 

phải thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp – công nghệ cao, để gia tăng năng suất cây 

trồng, đảm bảo quy mô sản lƣợng và chất lƣợng cao, cải thiện cuộc sống cƣ dân đƣợc sống tốt 

với làng nghề trong lòng đô thị. 

2. Tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát gia tăng dân số tạm trú, chú trọng phát triển nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao do tăng cơ học và thu hút du khách, để đảm bảo động lực phát triển kinh 

tế bền vững. Xây dựng lộ trình thích hợp để mở rộng ranh giới các đô thị, nâng hạng đô thị, sau 

khi đã tiến hành xây dựng, nâng cấp chất lƣợng hạ tầng đô thị tại các khu ở nông thôn giáp cận 

với ranh giới đô thị. 

3. Đầu tƣ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính theo mô hình 

hiện đại, tập trung thống nhất mang tính tích hợp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công khai, minh 

bạch công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua 

đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các công 

cụ tài chính kinh tế đất, phát triển lành mạnh thị trƣờng bất động sản, có cơ chế kiểm soát chặt 

chẽ, khắc phục tỉnh trạng đầu cơ đất đai. 

4. Tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoài trung tâm các 

đô thị. Kiên quyết không cấp phép xây dựng công trình nhà ở cao tầng tại trung tâm các đô thị 

khi chƣa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội của khu vực dự án theo quy hoạch đƣợc 

phê duyệt. Đối với đất sử dụng cho dự án du lịch, tâm linh, cần rà soát có quy hoạch cụ thể, tính 

toán giao quỹ đất phù hợp trên nguyên tắc tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên đất; đồng thời bảo 

đảm hiệu quả kinh tế. 

2.6. Đảm bảo an ninh, quốc phònng, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển: 

1. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nƣớc về nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh trật tự. Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm. Nắm chắc tình hình, 

tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự liên quan đến tôn 

giáo, dân tộc, giải quyết các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp đông ngƣời; các 

vấn đề an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm về công nghiệp ... không để phát sinh thành điểm 

nóng, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển. 
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2. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tồi phạm về ma túy, 

cờ bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và các 

băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, các tội phạm thu hút sự quan tâm 

và gây bức xúc dƣ luận xã hội nhƣ trộm cắp tài sản, xâm hại trẻ em. Quản lý chặt chẽ hoạt động 

của ngƣời nƣớc ngoài; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cƣ 

trú, lao động. Tăng cƣờng quản lý vũ khí, vật liệu nổ; xử lý nghiêm những hành vi tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Siết chặt quản lý các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh lƣu trú, dịch 

vụ cầm đồ, bảo vệ, karaoke, vũ trƣờng. 

 3. Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác thanh tra. Làm 

tốt công tác rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tránh chồng chéo gây phiền hà cho 

ngƣời dân và doanh nghiệp. Tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, gây khiếu nại, 

khiếu kiện, kiến nghị trong nhân dân. Thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại trách nhiệm 

đối với Chủ tịch UBND cấp huyện về chất lƣợng và kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

2.7. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch: 

 a). Phổ biến và vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện quy hoạch: 

 1. Tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau nhƣ tổ chức hội 

nghị, các kênh thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở các cơ quan hành chính đến cấp xã, tạo 

sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, chính trị nghề nghiệp, các doanh nghiệp, 

nhà đầu tƣ và nhân dân khi triển khai thực hiện. 

 2. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch xây dựng vùng 

huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác theo quy định của pháp luật về 

Quy hoạch theo hƣớng đồng bộ, đảm bảo mối liên kết trong nội bộ vùng, với các vùng trong 

Tỉnh, trong nƣớc và khu vực. Trong quá trình rà soát, xây dựng quy hoạch phải lấy ý kiến rộng 

rãi của các nhà khoa học, các doanh nghiệp và ngƣời dân; tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc 

về quy hoạch, công bố công khai quy hoạch; đối với quy hoạch xây dựng, sử dụng đất thực hiện 

công bố công khai tại nơi đƣợc quy hoạch và trụ sở UBND cấp xã để doanh nghiệp, tổ chức và 

nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch. 

 b). Xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung quy hoạch bởi kế hoạch 5 năm: 

 1. Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện hành động, xây dựng các chƣơng 

trình, dự án xây dựng chính sách, đánh giá và huy động nguồn lực để đảm bảo việc thực hiện 

quy hoạch có hiệu quả. Định kỳ 5 năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch của từng 

thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Các cấp, các ngành và UBND cấp huyện, theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, tập 

trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm 

phù hợp với Quy hoạch đƣợc duyệt và nhu cầu của thị trƣờng nhằm phát huy, khai thác có hiệu 

quả những tiềm năng, lợi thế của từng vùng và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng 

địa phƣơng. Đồng thời, phải đảm bảo thống nhất và liên kết giữa các quy hoạch, nhất là giữa quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữa quy hoạch 

chi tiết và quy hoạch tổng thể. 
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 c). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý thực hiện quy hoạch: 

 1. Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá thông qua việc xây dựng các chỉ tiêu, phân công 

nhiệm vụ, gắn với thời gian cụ thể; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về quy hoạch tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch ở các 

cấp, các ngành; kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trƣờng hợp 

vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các quy hoạch. UBMT Tổ quốc các cấp, các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao tăng cƣờng giám sát thực 

hiện quy hoạch, kịp thời phát hiện, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền các hành vi sai trái, ảnh 

hƣởng đến việc thực hiện quy hoạch để xử lý theo quy định./. 

                                                                                                                              Hà nội 28/8/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


