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PHẦN II.  

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH 

***** 

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN TỈNH 

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 hướng của Chiến lược 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 nước; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; các điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là nước 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 lược 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 trường; 

2. Phát triển Tỉnh Nam Định theo hướng Ổn định - Bền vững - Công bằng; đảm bảo 4 

mục tiêu: Kinh tế, Xã hội, Môi trường bền vững và ổn định An ninh Chính trị, trật tự an toàn 

và công bằng xã hội; 

- Trong đó phát triển kinh tế đến năm 2030 theo hướng 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 trưởng kinh tế, phát triển các 

ngành sản xuất có trọng điểm có mũi nhọn phù hợp với ưu thế tiềm năng sẵn có của địa 

phương và cơ hội ngoại ứng trong mối quan hệ tổng thể cấu trúc kinh tế - xã hội của Tỉnh, 

vùng, khu vực trong nước và quốc tế.  

Xem xét mô hình tăng trưởng hợp lý trên cơ sở cân đối vốn đầu tư 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 trưởng 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 ưu tiên 

phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế phục vụ tối đa cho hoạt động của các ngành quan trọng 

(được lựa chọn theo các phương án phát triển), các cực tăng trưởng 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 thương hiệu Tỉnh Nam Định với đất nước và khu vực. 

- Phát triển xã hội trên cơ sở xem xét rà soát, sắp xếp lại hệ thống đô thị, các điểm dân 

cư nông thôn trên cơ sở ưu tiên phát triển các đô thị lớn có sức hút lớn, có nhiều việc làm và 
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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 cư  nông thôn theo chiều sâu hướng nông thôn mới ; 

- Phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở cân bằng với việc bảo vệ môi trường, bảo 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 trường sinh 

thái làm mối quan tâm hàng đầu. Định hướng xây dựng phát triển Tỉnh Nam Định thành một 

trong những cực phát triển có thương hiệu mạnh về Công nghiệp - Du lịch- Đô thị và Nông 

thôn của vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nước.  

3. Tổ chức không gian chiến lược cho các hoạt động kinh tế - xã hội Nam Định không 

tách rời khỏi một số định hướng phát triển quan trọng đã được xác lập theo các quy hoạch và 

dự án đã và đang được 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 

tương ứng, cân đối lãnh thổ, kết hợp các chuyên ngành theo lãnh thổ, có tập trung có phân tán, 

phù hợp với môi trường 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 cường hợp tác kinh tế, thu hút nguồn lực 

của các thành phần kinh tế, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển Tỉnh thích ứng với 

môi trường cạnh tranh trong nước 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 lược 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 hưởng văn hóa, tinh 

thần của người 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 

cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập và hợp 

tác quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường 

liên kết phát triển hợp tác với các Tỉnh, thành phố, các vùng trong nước, 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 phương và lợi ích của người 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 tư trên địa bàn Tỉnh. 
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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 lượng tăng trưởng. Đổi mới tư duy và hành động, chủ động 

tân dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy 

con người làm trung tâm, coi trọng việc thu hút nhân tài, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao và lực lượng lao động tay nghề cao trong nước và ngoài nước. 

1.2. Mục tiêu phát triển Tỉnh: 

1.2.1. 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 đưa 

Tỉnh trở thành một trong những Tỉnh khá, là cực phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng 

bằng sông Hồng và cả nước.  

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 nước; bền vững về môi trường sinh thái, ứng phó 

hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

1.2.2. 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. Trú 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 trưởng hợp lý theo phương án được lựa chọn, trên cơ sở cân 

đối nguồn lực đầu tư 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 hướng sâu cho các ngành công nghiệp thiết yếu và 

phù hợp như: Công nghiệp chế biến chế tạo; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

(SXVLXD); Công nghiệp sản xuất hàngTiêu dùng & Xuất khẩu… trên cơ sở phát huy xây 

dựng và hoàn thiện các khu, cụm, điểm công nghiệp đã hoạch định và bố trí; tạo lập các khu, 

cụm, điểm mới theo phương án phát triển được lựa chọn, Vị trí và tính chất được 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 dưỡng, chữa 
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bệnh; Du lịch cộng đồng, Du lịch chuyên đề..vv, trên cơ sở phát huy và hình thành từng bước 

các khu, cụm, điểm Du lịch, dịch vụ có quy mô lớn theo phương án được lựa chọn và tiềm 

năng lợi thế của từng địa danh trong lãnh thổ;  

 

5. Phát triển Nông nghiệp với định hướng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu 

cơ và tuần hoàn; chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu; bảo tồn 

rừng phòng hộ, vườn quốc gia..vv; phát triển theo hướng đa dạng sinh học; 

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 hướng tập trung với công nghệ kỹ thuật 4.0, có kết cấu hạ tầng kinh 

tế  xã hội đồng bộ, từng bước 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 trưởng 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 người: GRDP bình quân đầu người 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 nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt trên 

10.000tỷ/năm và 2025-2030 đạt trên 15.000 tỷ/năm;  

 Tổng vốn đầu tư 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:  
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 1. Đảm bảo các chỉ tiêu xã hội về lương thực, mức sống, mức tăng việc làm, giảm thất 

nghiệp, giảm nghèo, gia tăng dịch vụ về thụ hưởng giáo dục, y tế và văn hóa; bảo tồn bản sắc 

văn hóa truyền thống;  

 2. Duy trì và phát triển lực lượng lao động; tăng cường đào tạo lao động; nâng cao bình 

đẳng và bình đẳng giới xã hội; 

 3. Sắp sếp 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 hướng 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 cư nông thôn theo hướng nông thôn mới;  

4. Các chỉ tiêu phát triển xã hội đến 2030: 

 Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trên > 0,7 vào năm 2025 và năm 

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 người 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 được bảo trợ xã hội đến 2025 và 2030 chỉ còn 

0,15% và 0,12%; 

 Tỷ lệ Y bác sĩ và giường bệnh đến 2025, 2030 lần lượt là 9 BS/vạn dân và 

12BS/vạn dân và 40 giường/vạn dân và 45 giường/vạn dân 

 Tỷ lệ hộ dân dùng điện an toàn  (%) và Tỷ lệ người sử dụng internet  

(%) đạt 100% vào 2025 

 c). Các mục tiêu môi trường:  

1. Xây dựng môi trường xanh, sạch đảm bảo tiêu chuẩn của Việt Nam, khu vực và thế 

giới.  

2. Thu gom và xử lý nước thải đầu nguồn đến 100% hộ dân cư, cơ quan, khu phố, khu 

cụm, điểm công nghiệp, dịch vụ và các cơ sở kinh tế xã hội khác theo hướng xử lý phân tán 

từng cụm tương đương với quy mô 5000 dân/ điểm xử lý; Thu gom và rác thải bố trí các bãi 
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rác phân tán theo từng đơn vị cấp huyện; xử lý theo hướng 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 hướng 

thay thế dần từ địa táng sang hỏa táng; 

4. Các chỉ tiêu về phát triển môi trường: 

 Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt > 95% vào 

năm 2025 và 100% vào năm 2030; 

 Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu 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, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; đến năm 2030 số xã, phường, thị trấn mạnh về phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt > 95%. 

 Trên 80% quần chúng được tập hợp vào các đoàn thể chính trị-xã hội vào năm 

2025 và trên 90% vào năm 2030. 

1.3. Tầm nhìn phát triển Tỉnh đến 2050 

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 thương 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 trường quốc tế. Hai lĩnh vực 

trọng điểm phát triển làm hạt nhân cho nền kinh tế của Tỉnh và của khu vực như: Công nghiệp  

& Dịch vụ; theo đó công nghiệp với các ngành chế biến, sản xuất VLXD, tư liệu, tiêu dùng và 

xuất khẩu sẽ phát triển theo hướng 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 hướng phục vụ xuất khẩu, giữ vai trò ổn 

định kinh tế, đời sống nhân cũng như an ninh lương thực quốc gia. 

3. Cũng theo đó, các ngành xây dựng, dịch vụ khoa học công nghệ, tài chính, ngân 
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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 

người, chất lượng 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 trường nội Tỉnh. 

4. Về không gian, kinh tế; Nam Định sẽ là tập hợp của hệ thống đô thị, các điểm dân cư 

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 dưỡng, bảo tồn thiên nhiên... phát triển trong những thiết chế 

năng động, sáng tạo, hiện đại, mang lại hiệu quả cao và cùng có lợi; 

 Hệ thống đô thị Nam Định sẽ được phát triển có trọng điểm với định hướng hình 

thành các đô thị lớn gắn với các đường vành đai xanh đô thị, làm đầu kéo cho phát triển kinh 

tế xã hội; là sự tập trung cao các yếu tố như vốn, lao động và các dịch vụ công nghệ kỹ thuật 

cũng như 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 trường và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa nhiều yếu tố như: Quy 

mô, ngoại ứng, nội sinh..vv, nên thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng 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 hướng 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 tư nhân lên cao, 

hình thành rõ rệt các khu vực kinh tế chính thức thay thế cho khu vực phi chính thức, tăng 

cường quá trình tích luỹ - tiêu dùng và thúc đẩy phát triển quan hệ thương 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 hướng 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 được cải tạo và phát triển theo mạng tam giác đến các trọng điểm; 

đảm bảo nguyên tắc liên kết gần tương ứng và cân đối lãnh thổ; Duy trì và phát triển hệ thống 

thủy năng với nhiều mục đích phát triển; Xử lý nước thải mang tính hệ thống và toàn diện; 

trong đó có kể đến việc thu phí nước thải 

6. Chuyển biến  dần từ mô hình cơ  cấu kinh tế dàn trải, sang  mô hình cực tăng trưởng 

& 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 

và Công Bằng; Tăng trưởng với nhịp độ tăng dân đều; đáp ứng các chỉ tiêu xã hội ngày càng 

tốt hơn; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trưởng; có không gian 

sản xuất và sinh hoạt xã hội hướng xanh, thích nghi với biến đổi khí hậu; có môi trường đầu tư 

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 được bảo đảm. 

8. Các chỉ tiêu kinh tế:  
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 Tốc độ tăng trưởng 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 lượt là (45-50%), (35-

36%) và (10-11%);  

 GRDP bình quân đầu người đến năm 2050 đạt trên 412 tr VNĐ/người 

 Kim ngạnh xuất khẩu giai đoạn 2031-2050 đạt 16,2 tỷ USD. 

 Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP khoảng dưới 10 %; 

 Tổng vốn đâu tư 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 người lao động, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp chung còn 

0,75%  

 Giảm tỷ lệ nghèo đa chiều không được bảo trợ xã hội chỉ còn 0,1%; 

 Tỷ lệ Y bác sĩ và giường bệnh đến 2050, lần lượt là 18 BS/vạn dân và 70 

giường/vạn dân  

10. Các chỉ tiêu bảo vệ môi trường: 

- Bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý và 

có hiệu quả tài nguyên, trước hết là quỹ đất, tài nguyên nước (nước mặt, nước ngầm, nước 

biển), cảnh quan thiên nhiên và các không gian đô thị - nông thôn, văn hoá, du lịch, công 

nghiệp, nông nghiệp sinh thái theo hướng 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. 

- Hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải theo quy hoạch được phê duyệt. 

11. Các chỉ tiêu kết cấu hạ tầng: 
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- Đến năm 2045-2050, hệ thống các đô thị Nam Định thông minh, hiện đại; có hệ 

thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hợp lý và hiện đại, tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, 

liên hoàn, liên kết giữa các phương 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% người 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 người về nhà ở, cây xanh công viên, 

vườn hoa, cấp nước... phù hợp với phân loại đô thị và quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

- Hiện đại hoá mạng lưới 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 nước hiện đại, đồng bộ đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước sạch sinh hoạt; 

đáp ứng đủ nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt đối với các khu, cụm công 

nghiệp, khu du lịch. 100% dân cư nông thôn được cung cấp nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh; 

cải tạo và hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước. 

Bảng 72: 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 (người) 1.980.333 1.971.169 2.098.271 2.660.134 

 Quy mô Lao động  (người) 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 người( tr.đ/ng) 43,2 57,2 102,3 412,6 

1.3 Tỷ lệ Tăng trưởng 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 trưởng 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 trưởng 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 trưởng 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 trưởng 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 tư 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 
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2.6 Số Bác sĩ /vạn dân (người) 8,02 9,0 12,0 18,0 

2.7 Tỷ lệ giường bệnh /vạn dân (giường) 33,2 40,00 45,00 70,00 

2.8 Tỷ lệ hộ dân dùng điện an toàn  (%) 98,7 99,0 100,0 100,0 

2.10 Tỷ lệ người 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 trường có thể đáp ứng     

3.1 Dân  nông thôn được dùng nước sạch (%) 99,9 80,0 85,0 90,0 

3.2 Tỷ lệ dân đô thị được dụng nước sạch  (%) 100 95,0 100,0 100,0 

3.3 Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý (%) 90,2 92,5 95,0 98,0 

3.4 Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom  (%) 78,5 88,0 90,0 95,0 

1.4. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết  

Để thực hiện được 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 lược 

trọng tâm như sau:  

 1. Xây dựng các phương 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 phương án phát triển tối ưu 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 trưởng, 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 nước 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 lược phát triển không gian kinh tế - xã hội - an ninh - quốc 

phòng và môi trường; Tạo lập khung phát triển cho toàn lãnh thổ; trong đó xác định rõ không 

gian kinh tế các vùng (hoặc khu) chuyên ngành như: 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 như 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 tư xã hội và tạo lập động lực 

phát triển; 

 5. Phát triển hệ thống đô thị theo hướng hình thành các đô thị lớn, nhằm tăng trưởng 

dân số dịch vụ và việc làm, định hướng dịch cư; 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; Ưu tiên 
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phát triển trước hệ thống các trung tâm đô thị, thu hút đầu tư xã hội và tạo điểm tựa cho các 

khu dân cư 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 lưới đô thị với các 

khu điểm kinh tế và điểm dân cư nông thôn. Trong đó đặc biệt lưu ý việc nghiên cứu, phát 

triển các trọng điểm đô thị như: thành phố Nam Định, đô thị Rạng Đông; đô thị Cao Bồ và các 

đô thị ở Xuân Trường- 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 lược về 

không gian kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và môi trường Tỉnh Nam Định: 

6. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, hạ tầng khung giữa các cực tăng trưởng; 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 tư, tạo động lực phát triển. Trong đó lưu ý việc kết nối thuận lợi 

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 cư hiện hữu, gắn kết với sự phát triển chung của 

Tỉnh, đảm bảo ổn định và an sinh môi trường 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 trường, ngăn ngừa các 

hiểm họa thiên tai và các thảm họa khác do con người gây ra. Tăng cường bản sắc, hình ảnh, 

thương hiệu các khu vực đặc thù của các khu vực dân cư gắn với các dân tộc trong Tỉnh. 

9. Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng 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 tư xã hội, tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển 

Tỉnh. 

11. Tăng cường thể chế để quản lý phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị và nông 

thôn. Nâng cao chất lượng các biện pháp quản lý phát triển trong Tỉnh. 

Các nhiệm vụ trọng tâm này sẽ được cụ thể hoá bằng các giải pháp được thể hiện trong 

các nội dung cụ thể của quy hoạch Tỉnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050. 

1.5. Các định hướng tạo đột phá phát triển đến năm 2030 

1.5.1. 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 

trưởng (2011-2020) luôn đạt 11,6%/năm, góp 2,72 điểm % vào mức tăng GRDP (6,64%). Tỷ 
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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 hướng phát triển các lĩnh vực 

ngành hàng CN của Nam định cụ thể đến 2030 và 2050 như sau: 

1. Phát triển những ngành hàng CN truyền thống (hiện có): với 6 nhóm ngành hàng cụ 

thể như: (1) Dệt may (chiếm 8-10% GTSX cả nước, 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 trường 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 dược, dược liệu (Là ngành hàng truyền thống, có 

lợi thế của Tỉnh, đặc biệt là Đông dược); (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 

chương xây dựng Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam định tại huyện Nghĩa hưng Tỉnh 

Nam đinh). (2) Công nghiệp chế biến Nông lâm Thủy sản. (3) Công nghiệp Năng lượng, (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 như: 

Thiên nhiên (biển), văn hóa lịch sử, nhân văn, cùng với việc gần với các trung tâm du lịch 

lớn của vùng như: 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 cường thu hút nguồn lực đầu tư 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 dưỡng, chữa bệnh; (4) Du lịch cộng 

đồng; (5) Du lịch chuyên đề khác như (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 trưng của Tỉnh.  

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch theo hướng bền vững. 

Hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, tạo điểm nhấn, động lực 

phát triển kinh tế du lịch của Tỉnh, của vùng. Tiếp tục đầu tư, tôn tạo các khu, điểm du lịch: 

Khu du lịch Thịnh long, Khu du lịch Quất lâm, Khu bảo tồn sinh quyển thế giới Giao thủy, 

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 tưởng 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. 
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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 chương 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 tướng 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 trường bất 

động sản có tốc độ tăng trưởng khả quan, gia tăng cơ hội phát triển các ngành khác như 

Công nghiêp, Du lịch, Dịch vụ...Cùng với đó, việc tăng cường nâng cấp hệ thống kết cấu hạ 

tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại đã tạo vị thế, hấp dẫn mới, thu hút đầu tư phát triển sản 

xuất, kinh doanh và kéo theo hàng loạt cơ hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 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 tư 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 ưu tiên đầu tư, 

tạo sức hút sự lan tỏa cho các địa phương trên địa bàn Tỉnh, thúc đẩy đô thị hóa toàn diện. Tập 

trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư 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 tư 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 - tư (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 như để mở rộng và hình 

thành các tuyến giao thông kết nối liên vùng như QL21b, QL37, Cao tốc Bắc-  nam nối dài,  

Các đường QL, Cao tốc khác đi qua Tỉnh và hệ thống đường 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 

cư 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% trước 

năm 2025, đến năm 2030 đạt 100%; đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng KCN; xây dựng 

các CCN theo quy hoạch được duyệt; xây dựng các khu Nông nghiệp UDCNC, các Khu du 

lịch; khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tư phát triển vào lĩnh vực hạ tầng thương 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 tư, 

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 cường kêu gọi đầu tư các dự án nhằm cải thiện chất lượng 

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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cuộc sống đô thị, như đầu tư trường học, bệnh viện chất lượng cao, các khu vui chơi giải trí, xử 

lý nước thải, rác thải. Quan tâm đầu tư 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 ương khóa XII 

về Chiến lược 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); Chương 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 tư phát triển kinh tế biển. Các chương 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 được ưu tiên thực hiện.  

Phát triển các ngành kinh tế biển được 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 thưc hiện Quyết định số 1453/QĐ-TTg 

ngày 24-9-2020  của Thủ tướng 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 Hưng 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 

giao thương quốc tế về công nghiệp, thương 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 được phê duyệt, trong đó tập trung thực 

hiện các quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế biển; thu hút đầu tư phát triển; ưu tiên đầu 

tư xây dựng các công trình trọng điểm vùng ven biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

vệ môi trường, 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 ưu đãi của nước ngoài, nguồn vốn đầu tư 

từ các thành phần kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hệ thống kết cấu hạ 
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tầng, ưu tiên các công trình phục vụ thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế biển gồm hạ 

tầng giao thông đường bộ, hạ tầng các khu, CCN ven biển…  

Các huyện ven biển đã căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương đề xuất các chính 

sách, giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo chuyển biến căn bản trong đầu tư 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 hướng liên kết sản xuất. Tăng cường hướng dẫn, huy động 

chung sức bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, chủ động ứng phó 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai tại khu vực biển, ven biển. Tăng 

cường 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 trương phát 

triển kinh tế biển là đúng đẵn; là cơ sở để các cấp, ngành, các địa phương 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. 

1.5.2. 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 người (2021), mật độ ở lên tới 1109 người/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 tư 7-10km, có vị trí 

chỉ cách nhau khoảng 5km 

Vì các đô thị nhỏ, phân bố rất gần như 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 tư kết cấu hạ tầng; (3) Hạ tầng dịch vụ kém nên 

sức hút của đô thị nhỏ rất kém, không thu hút được đầu tư, không tăng được giá trị địa tô của 

đất đai và tài nguyên; không thu hút được các kênh đầu tư có quy mô lớn; (4) chuyển dịch cơ 

cấu ngành kịnh tế ở các đô thị nhỏ rất chậm và tăng trưởng kinh tế chậm hơn nhiều so với các 

đô thị lớn; (5) dễ tạo ra lực lượng lao động không chuyên gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 

và văn minh xã hội; (6) những kỳ vọng về thu nhập, mức hưởng thụ các dịch vụ xã hội của cư 

dân đô thị nhỏ luôn thấp hơn ở các đô thị lớn, các bất bình đẳng khác cũng cao hơn ở các đô 

thị lớn. (7) chưa tận dụng được lợi thế của bờ biển để xây dựng các đô thị có sức giao thương 

lớn; (8) lãng phí đất canh tác nông nghiệp, chưa kể đến các việc tận dụng được các lợi thế của 

môi sinh, môi trường và việc hạn chế khả năng lũ lụt do thiên tạo mang lại. 
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Để hệ thống đô thị phát triển khắc phục các nhược 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 sư (hoặc cộng sinh) các đô thị nhỏ; khi đó vùng đô thị lớn sẽ phát huy tác dụng 

như một đô thị lớn nhưng 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 đường vành xung 

quanh các đô thị nhỏ và định hướng phát triển các đô thị này hướng vào trong; song song với 

đó không sinh ra những điểm đô thị nhỏ khác ngoài các đường vành đai này; như vậy đường 

vành đai này cũng là ranh giới phân định giữa bảo tồn và phát triển; 

Đường vành đai đô thị còn kết hợp với dải cây xanh thành đường vành đai xanh đô thị 

(có bề rộng từ 100 – 200m) thì còn mang lại nhiều ích lợi khác như: (1) vành đai tránh đô thị; 

(2) phòng hộ đô thị trước biến đổi khí hậu và môi trường; (3) bảo tồn gel quý, gia tăng cảnh 

quan môi trường 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 như sau: 

1. Vùng thành phố Nam định & TT Mỹ lộc (Huyện Mỹ lộc); 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 cường); 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 trường, 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 được định hướng phát triển theo những kế hoạch riêng, lộ trình 

riêng sẽ được nêu kỹ ở các phần sau; 

b). Phát triển ba (03) trung tâm đô thị động lực chủ đạo:  

Ba rung tâm 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 như: 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, 
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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- thương 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 Tướng chính phủ về 

phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030); 

 (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 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) 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; như 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 

hướng Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị - Du lịch, văn hóa, lịch sử, cảnh quan và môi trường; 

Là hành lang quan trọng mang tính động lực chủ đạo phát triển Tỉnh đến 2030 và 2050; đã và 

đang được hình thành cùng với các tuyến đường Ql10, Ql37, trục cảnh quan nối 2 cố đô Ninh 

Bình và Nam định và các tuyến giao thông khác như tuyến tránh QL10, Tuyến đường sắt trên 

cao sẽ được 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; định hướng phát triển như sau: 

Ngoài phát triển thành phố Nam định theo chương trình phát triển đô thị đã được phê 

duyệt; Tập trung phát triển đô thị ở 4 xã thuộc huyện Ý Yên và TT Bo Yên Chính đã được lập 

quy hoạch chi tiết; trong đó ưu 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, Hương 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 hướng phục vụ công nghiệp và đô thị; 
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 (2). Hành Lang Cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà nội - Cao bồ - Rạng đông). Tính chất 

Công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ, Đô thị, Du lịch, Văn hóa, cảnh quan và Môi trường; 

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 đề (3), có tiềm năng lớn để phát triển Công nghiệp, Dịch vụ Du lịch 

nghỉ dưỡng, sinh thái,  cảnh quan và môi trường; nuôi trồng Thủy sản tự nhiên và Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao;   

 (3) Hành Lang QL ven biển (Ninh Bình - Rạng Đông – Giao thủy- Thái Bình); 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; như sau: hành lang chạy theo 

hướng Tây bắc - Đông nam, đi qua vùng giữa Tỉnh (Nam trực, Xuân Trường); Tính chất Công 

nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ, Đô thị, Du lịch, Văn hóa, cảnh quan và Môi trường; cũng là 

hành lang động lực chủ đạo phát triển Tỉnh đến 2030 và 2050; giao cắt với đường huyết mạch 

(Quốc lộ 21 và đường QL ven biển); thuận lợi về giao thương liên vùng quốc gia, là nơi phát 

triển thương 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 trường, 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 Nông nghiệp 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 

lược 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 nước, khu vực và quốc tế. 

1.5.3. 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 trường 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 lượng cao trong Tỉnh, cung cấp 

lực lượng 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 trường địa phương 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 người dân địa phương để có lực lượng lao động hiệu quả hơn. Nâng cao 

năng lực của các cơ sở y tế cấp xã và huyện; tăng số lượng và chất lượng bác sĩ trong Tỉnh; 
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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 người theo hướng văn minh, 

hiện đại, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc và các giá trị tinh thần mang đậm nét đặc trưng của 

người 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 trường văn hóa lành mạnh trong từng địa phương, cộng 

đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và mỗi gia đình. 

 b). Chuyển đổi số: 

 Cập nhật, hoàn thiện kiến trúc Chính quyền điện tử Tỉnh Nam Định phiên bản theo 

khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 quốc gia. 

Phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm CNTT phục vụ xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng 

các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), internet kết nối vạn vật 

(IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API). 

Hoàn thiện môi trường 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; Duy trì, nâng cấp các hệ thông tin 

dùng chung của Tỉnh, bảo đảm liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin quốc gia theo 

hướng hiện đại. 

 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 đường bộ, đường sắt, 

đường thủy. 

Xây dựng hạ tầng chống thiên tai, xử lý chất thải và nước thải đáp ứng nhu cầu phát 

triển và bảo vệ môi trường, 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 cường vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý nhà nước 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 tư 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 trường đầu tư cởi mở và hoạt 

động cạnh tranh thỉ trường minh bạch nhằm thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, thu hút 

nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
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II. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG PHÁT TRIỂN TỈNH 

2.1. 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 người (riêng 2021 do dịch 

Covits - 19, lượng nhập cư về tỉnh là 200 ngàn người; nâng tổng dân số tỉnh lên 1980,3 ngàn 

người);  gồm nông thôn là 1.419,5 nghìn người, chiếm 79,73%, đô thị là 360,86 nghìn người 

chiếm 20,27%, (thấp hơn so với dân số đô thị cả nước là 34,4%); số nam là 872,24 nghìn 

người, số nữ là 908,09 nghìn người. 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 cư ra ngoại 

Tỉnh là 1,21% và nhập cư cơ học là 0,24%), đang có xu hướng gia tăng nhập cư cơ học và 

giảm dần xuất cư 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 tương đối ổn định, trong đó dân số nam 

luôn thấp hơn dân số nữ, một phần do hệ quả của xuất cư 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 nước.  

Dự báo phát triển dân số trong quy hoạch này được tính theo phương pháp tổng hợp 

giữa dân số tự nhiên và dân số di cư 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 được dự báo theo mức độ tăng trưởng đều; dân số di 

cư theo lao động cơ bản được xác định theo nhu cầu phát triển của các khu vực kinh tế; trong 

đó lao động nhập cư chiếm tỷ trọng khá lớn, được ước tính theo mục tiêu phát triển của các 

ngành kinh tế. Đây cũng là một hình thức dịch cư chủ động do nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội của Tỉnh. Khả năng dịch cư sẽ xảy ra theo các hình thái như sau: 

- Dịch cư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh: Là lượng dân nhập cư 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 lượng dân di cư đến. Đối tượng di cư 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 ưu đãi của cơ sở kinh tế và tính phù hợp của tay nghề 

chuyên môn cũng như môi trường sống mới. Đây cũng là hình thái chủ đạo để phát triển dân 

số trong khu vực trong thời kỳ đầu. 

- Dịch cư theo chính sách khuyến khích của Nhà nước: Là lượng dân nhập cư bởi chính 

sách thu hút qua các chương trình mục tiêu của Nhà nước. Đối tượng này do Nhà nước đảm 

nhiệm và chủ yếu cho phát triển kinh tế ở khu vực I và thường 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 lượng dân số tuy khó nhưng vẫn có thể chủ động được; và 

đây cũng là 1 hình thức (thứ cấp) để phát triển dân số của Tỉnh trong thời kỳ đầu quy hoạch. 

- Dịch cư tự do là hình thức di dân phổ biến do sức thu hút của nền kinh tế Tỉnh. Hình 



 27 

thái này xảy ra khi các cơ sở kinh tế xã hội trong Tỉnh đã khá phát triển và phát huy tác dụng. 

Đối tượng này đa phần ở các khu vực có cự ly gần Tỉnh; về mặt số và chất lượng 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 

vấn đề này như một nhiệm vụ chiến lược 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; nhưng dân số chỉ phát 

triển mạnh khi các hoạt động đầu tư phát triển đã khởi sắc và phát huy tác dụng; vì vậy cần có 

những chính sách ưu 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 như 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 

được triển khai và phát huy tác dụng. Ngoài số dân hiện có phát triển tự nhiên; nhập cư 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 tư, xây dựng...vv và hình thái khuyến khích di cư của Nhà nước đã trình bày ở trên và một 

số ít di cư tự do. Việc lao động di cư 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 được xây dựng ở đợt đầu 

đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển giai đoạn sau. Vì vậy di cư cơ học càng tăng rất 

mạnh, đặc biệt là di cư 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 được 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 hưởng 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 cư cơ học càng tăng mạnh đến đỉnh cao, 

trong đó chủ yếu là di cư tự do.  

b). Dự báo phát triển dân số trong Tỉnh: 

Như nội dung đã trình bày, dân số dự báo phát triển của Tỉnh đến năm 2030 và 2050 

gồm 3 nguồn như sau: (1) Nguồn thứ nhất là dân cư địa phương tại địa bàn tăng trưởng tự 

nhiên với mức 1,05%/năm, di xuất cư 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; được xác định theo định hướng 

phát triển chung của Tỉnh và sức đầu tư xã hội trong các khu điểm kinh tế trong Tỉnh. Nguồn 

được tính dựa trên sự phát triển của các khu công nghiệp, dịch vụ được đầu tư xây dựng và 

đưa vào sử dụng và các dự án động lực của Tỉnh như: Khu Kinh tế Ninh Cơ, KCN Rạng 

Đông giai đoạn II, 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 
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mặt lợi ích kinh tế và phi kinh tế, vì vậy sẽ có một lượng dân di cư 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 phương pháp tổng hợp bởi 3 nguồn tăng cư trên (trong đó đã tính đến khả năng 

thu hút và chuyển hoá một số lượng lớn lao động địa phương) với 3 kịch bản như sau: 

Kịch bản 1: Kịch bản 01 với giả thiết tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình như kỳ trước 

(2010-2020) là 1,05%/năm và ổn định đến 2030, 2050 và chấp nhận một lượng di cư ra ngoài 

Tỉnh hàng năm là 0,15%/năm (xu hướng giữ nguyên đến 2025, 2030 và 2050); tỷ lệ di cư cơ 

học theo nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp giả thiết là 30% (24 người/ha) còn lại 

70% là chuyển đổi từ lao động địa phương và cụm công nghiệp là 15% nhập cư (15 người/ha) 

và 85% lao động chuyển đổi; lao động phụ thuộc là 50% so với lao động chính (100%) ; nhập 

cư phục vụ và phụ thuộc khác so với lao động nhập cư chính lần lượt 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 được quy hoạch tương ứng được lấp đầy đến 100% ;Theo kịch bản này, dân số Tỉnh 

đến 2030 là dự báo khoảng 2,098 triệu người và đến 2050 khoảng 2,66 triệu người.  

Bảng 7: Bảng dự báo dân số trong Tỉnh đến 2030 & 2050- kịch bản 1 

ST

T 

Chỉ tiêu Hiện trạng 

2021 

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 cư TB/năm (%) -  0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 

1.2 Dân số di cư cơ học theo nhu cầu lao động 200.000 109.266 151.061 330.776 

a Các khu cụm CN được hình thành 47.187 107.917 148.829 322.709 

- Các khu CN (ha) 1.107 2.077 2.546 7.136 

- Các cụm CN (ha) 326 1.473 2.541 2.925 

b Định mức dân số di cư đến do nhu cầu LĐ     

 (1) Lao động khu CN (25- 30% nhập cư): ng/ha 24 24 24 24 

 (2) Lao động Cụm CN (15% nhập cư): ng/ha 15 15 15 15 

 (3)Tỷ lệ DS phụ thuộc (Con, bố mẹ): (%) (1+2) 50 50 50 50 

c Nhập cư 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 như kỳ trước 

(2010-2020) là 1,05%/năm và ổn định đến 2030, 2050 và chấp nhận một lượng di cư ra ngoài 

Tỉnh hàng năm là 0,15%/năm (xu hướng giữ nguyên đến 2025, 2030 và 2050); tỷ lệ di cư cơ 

học theo nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp giả thiết là 25% (20 người/ha) còn lại 

75% là chuyển đổi từ lao động địa phương và cụm công nghiệp là 10% nhập cư (10 người/ha) 

và 90% lao động chuyển đổi; lao động phụ thuộc là 50% so với lao động chính (100%) ; nhập 

cư phục vụ và phụ thuộc khác so với lao động nhập cư chính lần lượt 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 được quy hoạch tương ứng được lấp đầy đến 100% ;Theo kịch bản này, dân số Tỉnh 

đến 2030 là dự báo khoảng 2,061 triệu người và đến 2050 khoảng 2,58 triệu người. 
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Bảng 8: Bảng dự báo dân số trong Tỉnh đến 2030 & 2050- kịch bản 2 

ST

T 

Chỉ tiêu Hiện trạng 

2021 

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 cư TB/năm (%) -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.2 Dân số di cư cơ học theo nhu cầu lao động 200.000 84.407 114.495 257.955 

a Các khu cụm CN được hình thành 38.100 84.407 114.495 257.955 

- Các khu CN (ha) 1.107 2.077 2.546 7.136 

- Các cụm CN (ha) 326 1.473 2.541 2.925 

b Định mức dân số di cư đến do nhu cầu LĐ     

 (1) Lao động khu CN (25% nhập cư): ng/ha 20 20 20 20 

 (2) Lao động Cụm CN (10% nhập cư): ng/ha 10 10 10 10 

 (3)Tỷ lệ DS phụ thuộc (Con, bố mẹ): (%) (1+2) 50 50 50 50 

c Nhập cư 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 tương tự kịch bản 2 với tỷ lệ tăng tự nhiên ở 2010-

2020 là 1,05% và không có hiện tượng di cư ra ngoài tỉnh; tỷ lệ nhập cư khác cũng cao hơn 

các phương án khác cũng cao hơn các phương án khác lần lượt là 7,64% (2021: Covits 19) ; 

2,25% (2025), 3,5%(2030) và 4,5% (2050) với sức đầu tư trong rất mạnh, cơ bản hoàn thành 

các định hướng đột phá đã hoạch định ở các giai đoạn; Theo kịch bản này, dân số Tỉnh đến 

2030 là 2,189 triệu người và đến 2050 là 2,89 triệu người.  

Bảng 9: Bảng dự báo dân số trong Tỉnh đến 2030 & 2050- kịch bản 3 

ST

T 

Chỉ tiêu Hiện trạng 

2021 

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 cư TB/năm (%) 0 0 0 0 

1.2 Dân số di cư cơ học theo nhu cầu lao động 200.000 151.646 213.273 458.810 

a Các khu cụm CN được hình thành 63.894 148.309 206.061 439.053 

- Các khu CN (ha) 1.107 2.077 2.546 7.136 

- Các cụm CN (ha) 326 1.473 2.541 2.925 

b Định mức dân số di cư đến do nhu cầu LĐ         

 (1) Lao động khu CN (40% nhập cư): ng/ha 32 32 32 32 

 (2) Lao động Cụm CN (20% nhập cư): ng/ha 22 22 22 22 

 (3)Tỷ lệ DS phụ thuộc (Con, bố mẹ): (%) (1+2) 50 50 50 50 

c Nhập cư 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 trưởng 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 tư và tiến độ đầu 
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tư của các dự án động lực về công nghiệp và dịch vụ; thống kê các kịch bản như sau: 

Bảng 10: 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 cư ra ngoài 

Tỉnh. Sức đầu tư vừa phải, xây dựng và đưa 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 cư giảm nhanh trong khi tỷ lệ nhập cư 

tăng nhẹ; Sức đầu tư rất mạnh, xây dựng và đưa 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 cư giảm rất nhanh trong khi tỷ lệ nhập cư 

tăng; Sức đầu tư rất mạnh, xây dựng và đưa 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 người lao động, tỷ lệ xuất cư giảm nhanh và nhập cư tăng 

nhẹ), phù hợp với sức đầu tư và tiến độ vừa phải của các dự án động lực về công nghiệp, dịch 

vụ và kinh tế ven biển. 

2.2. Dự báo các nhân tố tăng trưởng kinh tế Nam Định 

Tăng trưởng 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 hưởng tăng trưởng: Vốn(K), Lao động(L), tổng 

hợp (TFP); Chi tiêu cá nhân (C), Chi tiêu của Chính phủ (G); Chi cho đầu tư (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 hưởng gián 

tiếp với đặc điểm chung là không thể lượng hoá cụ thể được mức độ tác động, nhưng lại đóng 

vai trò quan trọng bởi sự cộng hưởng tác động của nó đến nền kinh tế. Có nhiều nhân tố phi 

kinh tế tác động đến tăng trưởng và phát triển, nhưng Quy hoạch này chỉ khảo sát những yếu 

tố quan trọng như: Đặc điểm văn hoá xã hội liên quan đến trình độ dân trí, chất lượng lao 

động. Đặc điểm dân tộc, tôn giáo liên quan đến sự bình đẳng xã hội, tính cục bộ địa phương 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. 

2.2.1. Vốn sản xuất 

 Vốn sản xuất (K) là tổng là giá trị vật chất được huy động từ các tài sản của nền kinh tế 

sử dụng làm phương tiện phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất. Vốn sản xuất bao gồm vốn 

vật chất được tích lũy hiện có và vốn đầu tư tăng thêm.  

Vốn vật chất tích lũy hiện có là tổng các giá trị vật chất hiện có được huy động, bao 
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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 như 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 được 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 chưa 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 ước tính khoảng 60% là đất thương phẩm hoặc có thu tiền sử dụng đất, số 

lượng này tạo nên nguồn vốn cực lớn (ước tính giá trị khoảng 30-50 tỷ USD) cho phát triển 

Tỉnh; 

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 

người)  

 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 

7 Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 40.816.400 17.318,6 2.356,8 39,77 

8 Cả nước 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 

được 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 được hình thành hoặc tái sinh từ quá 

trình phát triển xã hội như: Di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, nguồn rác thải, nước 

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 hưởng đến 

không gian xã hội và môi trường. 

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 dư 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 
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quỹ đất cùng với sự giàu có về tài nguyên ở Nam Định là lợi thế tiềm tàng cho tăng trưởng 

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 như 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, nước) làm sạch môi 

trường và hình thành sản phẩm mới như 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 lượng 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 được phân làm 7 thành phần cơ bản là: (1) giao thông; (2) năng lượng; (3) cấp nước 

và thoát nước; (4) thông tin; (5) môi trường sinh thái, (6) các công trình phục vụ sản xuất như: 

Công xưởng, nhà máy, trụ sở cơ quan văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các 

công trình công cộng phục vụ sản xuất khác..vv, (7) Các công trình phi sản xuất như: Giáo 

dục, y tế, văn hóa, quân sự, nhà ở..vv. 

Đặc trưng cơ bản của CSHTKT là loại hàng hoá công cộng có các vai trò cơ bản như: 

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 tư 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 trưởng nhanh hơn; 

Nam Định có các điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế tốt và sẽ là một ưu 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 trưởng và phát triển kinh tế xã hội ổn định. 

Bảng so sánh mức độ cơ sở hạ tầng cơ bản so với cả nước 

TT Nội Dung Đơn vị Nam Định Cả nước Tỷ lệ so 

sanh 

1 Giao thông km/km2 1,8 1,0 1,8 

2 Điện thương phẩm kwh/người 1.508 2.213 0,7 

3 Cung cấp nước sinh hoạt l/người/ngày 120 100 1,2 

4 Thoát nước thải sinh hoạt l/người/ngày 90 80 1,1 

5 Thông tin     

 Tỷ lệ người 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 
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d). Vốn đầu tư xã hội: Vốn đầu tư là chi phí tăng thêm mức vốn sản xuất của xã hội; có 

nhiều cách phân loại nhưng quy hoạch chỉ đề cập đến cách phân loại theo nguồn vốn như: 

Trong nước (NSNN và xã hội) và nước ngoài (tư nhân, tổ chức và chính phủ). Vốn đầu tư có 

một số đặc điểm như phải vận động; phải được biểu hiện bằng giá trị của một lượng tài sản 

nhất định, chứa đựng tiềm năng đem lại các nguồn lợi vật chất và tinh thần nhất định cho 

người chủ sở hữu và có tính hữu hạn. Vốn đầu tư 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 tư theo chiều sâu, hiện đại hoá 

quá trình sản xuất; Ngòai ra tăng vốn đầu tư cũng góp phần vào việc giải quyết việc làm cho 

người lao động. Cơ cấu sử dụng vốn đầu tư là điều kiện quan trọng tác động vào sự phát triển 

nhiều mặt của Tỉnh. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội (xã hội hoá đầu tư) 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, nhưng chủ yếu vẫn là các hình thức: Vốn đầu tư trực tiếp 

(NSNN & các thành phần kinh tế khác) và gián tiếp (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư;..vv; 

Cơ cấu vốn đầu tư Nam Định chuyển dịch theo hướng vốn ngoài nhà nước ngày càng 

tăng. Vốn khu vực Nhà nước 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 nước 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 tư công và Kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn 2021-2025 nguồn NSNN Tỉnh Nam Định. Theo đó tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là: 38.912,1 tỷ đồng; trong đó 

vốn ngân sách địa phương là 34.761,7 tỷ đồng. 

Bảng 8: Bảng dự báo tổng vốn đầu tư xã hội ở Nam Định đến 2030, tầm nhìn đến 2050 

ST

T 

Nguồn Vốn Hiện trạng 

2020 

Dự báo  

Đến 2025 Đến 2030 Đến 2050 

 Tổng GRDP 77,0 106,7 203,3 1.039,2 

I Nguồn trong nước (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 nước ngoài  (1000tỷ 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 (1000tỷ đồng, giá TT) 0  0 0 

III Tổng vốn đầu tư xã hội (1000tỷ đồng) 39.28         54,69         107,01         519,62    

2.2.2. Nguồn nhân lực và các đặc điểm của nguồn nhân lực: 
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Lao động (K) là nguồn lực sản xuất chính trong các hoạt động kinh tế; là yếu tố đầu vào 

ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất. Nguồn lực lao động, gồm tất cả những cư dân trong 

vùng có khả năng lao động, gồm 3 bộ phận: (1) nhân lực chính (lực lượng lao động trong độ 

tuổi, có khả năng lao động; là nguồn lực lớn nhất, đảm đương 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 hưu, 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 cư ở từng vùng. 

Chất lượng nguồn Nhân lực phục thuộc vào sức khỏe, học vấn, kỹ năng tay nghề, chất lượng 

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 lượng 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 chưa được 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 chưa cao. Sự phân bổ dàn trải chưa 

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 chưa thích ứng với yêu 

cầu phát triển của các khu vực khác. Nguồn cung hiện nay luôn xảy ra tình 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 cư 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). Tình 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 trưởng 

và phát triển kinh tế; Trong đó phát triển Nguồn nhân lực có chất lượng cao là quá trình hình 

thành lực lượng lao động thặng dư của xã hội, lực lượng này chính là phương tiện để tạo ra giá 

trị thặng dư đáp ứng mưu cầu về giá trị thặng dự của mọi nền sản xuất xã hội.  

Bảng 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 (người) 1.980.333 1.971.169 2.098.271 2.660.134 

2 Lao động toàn Tỉnh (người) 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 

3 Lao động trong các khu vực kinh tế     



 35 

3.1 Khu vực II: Công nghiêp – XD (người) 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 (người) 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 (người) 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 (người) 963.551 955.623 1.015.563 1.266.224 

- Tỷ lệ lao động chính (%) 80 80 80 80 

5 Lao động phụ thuộc (người) 180.666 179.179 177.724 269.073 

- Tỷ lệ Lao động phụ thuộc (%) 15 15 14 17 

6 Thất nghiệp và mất sức (người) 60.222 59.726 76.167 47.483 

- Tỷ lệ Thất nghiệp và mất sức (%) 1,44 1,5 1.4 1,25 

2.2.3. Nhân tố tổng hợp (TFP): 

Nhân tố tổng hợp (TFP) là tổng hòa của nhiều yếu tố như 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 

lượng hóa nên việc đánh giá hiệu quả  tác động của yếu tố được xác định bởi phần dư tăng 

thêm của sản phẩm sau khi đã loại trừ yếu tố vốn và lao động. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy 

tăng trưởng 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 nhưng là 2 lĩnh vực khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau. 

Khoa học là tập hợp hiểu biết và tư 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 tương ứng trên từng lĩnh vực cụ 

thể. Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ và phương 

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 như: Sự phát hiện và khả năng áp dụng; quy luật và thước 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 phương pháp cho ứng dụng;  ngược lại công nghệ là cơ sở thực tiễn 

tổng quát thành nguyên lý khoa học, tạo phương tiện cho khoa học có bước 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, 

phương 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 tư khác (V,L) một cách có hiệu quả. Sự ra đời của các CN mới 

làm cho nền kinh tế tăng trưởng 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 phương 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 đưa đến sự xuất hiện nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 

kinh tế mới; góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực hơn; tăng sức cạnh tranh 
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hàng hóa & dịch vụ, phát triển kinh tế thị trường. 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 được mức sản lượng cao hơn những vẫn giữ nguyên các yếu tố 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 

mưu 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 lược 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 được đặt ra nhằm quyết tâm đưa 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 hướng 

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 tư 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 nước 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 cường tiềm lực KHCN. Với phương châm lấy KHCN 

và ĐMST là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi 

trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Tỉnh Nam Định ổn định, phát triển bền vững. 

Đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN của Tỉnh đạt trình độ trung bình chung của cả nước, 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 ưu 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 lượng sản phẩm và tạo ra sản phẩm 

trong các doanh nghiệp. Bảo hộ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước từ 20 

đối tượng trở lên các sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù và sản phẩm làng 

nghề mang địa danh của địa phương. Hình thành 1 - 2 cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm 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 lược thực hiện sản xuất kinh 

doanh, cơ chế chính sách phát triển và các cơ hội nội sinh hoặc ngoại ứng khác ..vv, ảnh 

hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh xã hội; 
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2.2.4. Chi tiêu của người dân.  

Từ đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến kinh 

tế - xã hội của Tỉnh Nam Định, một số ngành nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng; 

thu nhập của người lao động giảm sút so với các thời điểm trước; lĩnh vực công nghiệp xảy ra 

tình 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 tình 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 

hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách chỉ hoạt động cầm chừng… 

Tuy nhiên vào cuối năm 2021, dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, hầu hết các 

hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ được phép hoạt động trở lại. Hoạt động thương mại 

và dịch vụ quý IV tiếp tục xu hướng tăng. Hoạt động thương mại được duy trì ổn định, không 

có hiện tượng đứt gãy, đình trệ trong lưu thông hàng hóa. Một số doanh nghiệp kinh doanh 

thương mại đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu 

mua sắm, thu hút người tiêu dùng và giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, phù hợp với thu 

nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng, làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2021 ước tăng 12% so với năm 2020. Đảm bảo cân đối cung, 

cầu hàng hóa thiết yếu; hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra thông suốt, thị trường 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 trưởng cao 13-15 % giai đoạn 2026-2030, ước đạt 130 nghìn tỷ đồng vào năm 2030 do 

thu nhập bình quân đầu người tăng lên và đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, sau đó tăng 

trưởng đến năm 2050 ở mức trên 10 % do thu nhập dần dần hướng đến tính bền vững. 

Dự báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, chi tiêu người dân của Tỉnh Nam Định 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 trưởng 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 

2.2.5. 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 như giao thông, năng lượng, nước 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 

được tích luỹ bởi nguồn thu thuế, lệ phí từ đất đai và các lệ phí khác..vv. Chi tiêu này là hoạt 

động đầu tư của nhà nước thông qua các chương 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 trường, kích thích tổng cung 

dịch chuyển tăng; gia tăng vốn vật chất hiện có như giá trị đất đai, chất lượng của nguồn nhân 

lực và phúc lợi xã hội..vv. Đặc điểm của chi tiêu này là tiến độ chậm, giải ngân chậm, việc đưa 

dự án vào khai thác sử dụng chậm; và còn phụ thuộc vào chính sách ưu tiên phát triển của nhà 

nước đối với vùng, miền.   
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Giai đoạn 2011-2020 cán cân thu chi ngân sách nhà nước 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 tư có xu hướng 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 tư phát triển cao hơn so với độ tăng chi thường xuyên. Điều đó cho thấy nỗ lực của 

Tỉnh trong việc tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, trong những năm qua, số 

thu từ tiền sử dụng đất tăng nhanh cũng bổ sung nguồn lực cho địa phương trong đầu tư kết 

cấu hạ tầng. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2019 – 2020 có xu hướng 

giảm mạnh so với giai đoạn trước đây và có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế 

trong giai đoạn tới. 

Các khoản chi đầu tư phát triển lớn ngoài cho kết cấu hạ tầng giao thông là chi cho giáo 

dục và dạy nghề, chi y tế, dân số và gia đình. Cơ cấu chi NSNN đã được tập trung theo hướng 

đầu tư cho con người, thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội. Trong tổng 

chi NSĐP đã có sự ưu tiên cho một số ngành, lĩnh vực. Chi cho giáo dục đào tạo, dạy nghề 

chiếm khoảng 23,6% chi thường xuyên, đáp ứng đủ các nhiệm vụ chi do các cấp có thẩm 

quyền ban hành. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học được tiếp tục trang bị đồng bộ theo hướng 

chuẩn hóa, hiện đại hóa và được điều chỉnh phù hợp với thực tế từng cấp học. Công tác xây 

dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Số lượng trường chuẩn tăng cao, đến năm 2020 đã có 78% trường công lập đạt chuẩn quốc 

gia. 

Bảng 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 tư 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 tư 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 tư 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 nước. 

2.2.6. Hoạt động đầu tư của các thành phần kinh tế khác: 

Là hoạt động đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước; đặc điểm của chi tiêu 

này là tiến độ nhanh, giải ngân nhanh, việc đưa dự án vào khai thác sử dụng nhanh hơn; chi 

tiêu đầu tư này được kích thích bởi chi tiêu chính phủ cho các dịch vụ công cộng và chính 
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sách thu hút ưu tiên của nhà nước; vừa làm tăng tổng cầu của nền kinh tế, thúc đẩy sức mua 

của thị trường, 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 trưởng kinh tế. Ngoài ra 

chi tiêu này cũng làm gia tăng giá trị của các nguồn lực như địa tô đất đai, chất lượng của 

nguồn nhân lực và phúc lợi xã hội.. Với những lợi điểm như vậy hoạt động chi tiêu này trở 

nên hết sức quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế; việc xã hội hoá 

đầu tư sẽ làm tăng nhanh cầu đầu tư tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển nhanh.   

Hoạt động đầu tư xã hội của Tỉnh Nam Định ngày càng có những tín hiệu tích cực; giai 

đoạn 2015-2020, tổng vốn đầu tư xã hội tăng gấp 1,9 lần giai đoạn trước. Giả thiết tốc độ tăng 

trưởng giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5 %/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8,5 %. Tỷ trọng 

vốn đầu tư 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 tư công không ngừng nâng cao, cụ 

thể ICOR giai đoạn 2021- 2025 đạt 5,5 và giai đoạn 2025- 2030 đạt 4,38 %. 

Bảng dự báo tổng đầu tư xã hội đến 2030 và 2050 

S

T

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 tư xã hội(1000 tỷ đồng) giá HH 39.28 54.69 107.01 519.62 

 Tỷ lệ tổng đầu tư xã hội theo GRDP (%) 51.04 55.94 56.91 40.46 

3 Nguồn vốn Nhà nước(1000 tỷ đồng) giá HH 5,18 6,42 11,54 50,09 

 Tỷ lệ nguồn nhà nước/ tổng vốn (%) 29,97 25,68 25,30 23,99 

4 Vốn ngoài nhà nước (1000 tỷ đồng) giá HH 32.67 61.21 119.93 462.92 

 - Nguồn trong nước (%) 87.98 85.37 82.35 94.58 

 - Nguồn nước ngoài (%) 12.02 14.63 17.65 5.42 

2.2.7. 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 thương 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 trưởng 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 như 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 nhưng 

trong ba năm đã đạt 905 triệu USD, vươn lên thành mặt hàng xuất khẩu thứ hai chỉ sau hàng 

may mặc. Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tỷ trọng dưới 2% tổng kim ngạch xuất khẩu 

nhưng đây là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt 20,6%/năm, là mức cao so với các mặt 

hàng khác. Có thể thấy, Tỉnh đã dần bắt kịp với xu hướng chung của cả nước trong việc tận 
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dụng được cơ hội từ hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

(EVFTA, CPTPP…), tăng cường 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 được hưởng lợi nhất khi các 

hiệp định thương mại thế hệ mới có hiệu lực.  

Tổng chi cho hoạt động xuất nhập khẩu ở giai đoạn 2021-2030 và 2030-2050 được dự 

báo như sau: 

Bảng dự báo hoạt động xuất nhập khẩu Nam Định đến 2030 và 2050 

S

T

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 

2.2.8. 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 trưởng 

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, nhưng quy hoạch chỉ 

khảo sát những yếu tố cơ bản như: Di sản văn hoá, đặc điểm dân tộc, tôn giáo, sự tham gia của 

cộng đồng như sau:  

Di sản văn hóa vật thể: Hiện nay toàn Tỉnh có 1.348 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có: 

02 di tích quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 295 di tích cấp Tỉnh và 964 di tích trong 

danh mục kiểm kê. Bảo tàng Tỉnh đang trưng 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 ngưỡng, tri thức dân gian. Đến nay, Tỉnh có 

01 di sản được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại (Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người 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 Trường), 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 người Việt tại Nam 

Định, nghệ thuật hát Ca trù; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

Những di sản văn hoá này được hình thành với một quá trình lịch sử lâu đời và luôn 

gắn với sự phát triển dựng nước và giữ nước của dân tộc; do vậy giá trị của nó có sức hút rất 
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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 phương 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 người). 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 lượng lao động. Đặc điểm của các di 

sản này là dễ bị xâm thực và mai một trước 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 người Kinh, còn có 1932 người Thái 

(0,097%), 690 người Tày (0,034%) và 436 người Mường (0,022%); 154 người 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 như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế; bởi 

sự đa tôn giáo này luôn ảnh hưởng đến tính đồng thuận xã hội, từ đó ảnh hưởng đến tăng 

trưởng. Các dân tộc ở ĐBSH nói chung, Nam Định nói riêng vừa có tập quán theo đạo phái; 

vừa có tín ngưỡng thì khá đa dạng, chủ yếu là đa thần giáo. Do ảnh hưởng của tư 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 nước thực hiện đổi mới đến nay, do mở cửa giao lưu văn hóa, 

một số tôn giáo khác được du nhập vào Nam Định; tuy nhiên số lượng theo các tôn giáo mới 

trên tổng số dân không nhiều, tính đến 30/6/2021 toàn tỉnh có khoảng 30.330 người theo tôn 

giáo mới. Cho dù có nhiều dân tộc, tôn giáo có văn hoá và lối sống riêng, triết lý tư tưởng 

riêng, ý thức hệ xã hội riêng nhưng 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 trưởng và phát triển kinh tế xã hội Tỉnh; 

2.2.9. 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 trường xã hội cho phát triển. Thể chế biểu hiện là một lực 

lượng 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 được thể hiện thông qua các dự kiến mục tiêu 

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 trưởng 

và phát triển nhanh chóng. Ngược 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 tình 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 trưng: Có tính 

năng động, nhạy cảm và mềm dẻo luôn thích nghi được với những biến đổi phức tạp do tình 

hình trong nước và quốc tế xảy ra; Bảo đảm sự ổn định, khắc phục được 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 được đội ngũ 
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có năng lực quản lý, có trình độ, kích thích nguồn lực vật chất trong nước hướng vào mục tiêu 

phát triển. 

Yếu tố thể chế tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tức là tạo các điều kiện 

thuận lợi để hướng hoạt động theo mục tiêu có lợi và hạn chế các mặt bất lợi, nên rất quan 

trọng cho sự nghiệp tăng trưởng và phát triển kinh tế. Các chính sách nhà nước là công cụ 

trực tiếp để điều phối các hoạt động phát triển kinh tế, chính sách sẽ tạo hành lang cụ thể và 

đường hướng 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 phương 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 phương; 

2.3. Dự báo khả năng đô thị hóa và vai trò của đô thị đối với tăng trưởng kinh tế; 

2.3.1. 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 tượng chuyển hóa kinh tế xã hội phổ biến diễn ra ở 

mọi quốc gia trên thế giới. Đối với các nước phát triển thường có dân số thành thị chiếm 

khoảng ≥ 80% tổng dân số, nhưng đô thị hóa chậm (tăng trưởng khoảng 1-2%/năm); Các 

nước đang phát triển có dân số thành thị chiếm khoảng 30- 40% trên tổng dân số nhưng 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 như: (1) Sự điều chỉnh ranh giới xây dựng và ranh giới hành chính (nếu cần); (2) Sự 

chuyển hóa chức năng dân cư và dịch cư; (3) Sự kích thích dịch cư 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 hướng tùy theo tính chất của đô thị và (5) Sự hình thành quy luật phân bố 

dân cư mới và phát triển loại hình thái cư trú mới. Quy luật phân bố dân cư đô thị phụ thuộc 

vào tính chất và vai trò chức năng của đô thị. Hình thái cư trú phụ thuộc vào quy luật phân bố 

dân cư trong đô thị. Quy luật phân bố dân cư và hình thái cư trú là vấn đề phức tạp ảnh hưởng 

đến không gian kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị và ảnh hưởng đến sự phát triển bền 

vững của đô thị.      

Đô thị hóa ở một vùng thường được diễn tiến trong một khoảng thời gian nào đó 

(thường 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 như sau: Thời kỳ tiền đô thị hóa (thời kỳ chuẩn bị, 

tạo động lực và hạ tầng lập thị); Thời kỳ tăng trưởng (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 
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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 trường và tệ nạn xã hội…vv  

Đô thị hóa ở Nam Định đã diễn tiến trong thời gian khá dài, nhưng 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 Trường, 

Quất Lâm, Rạng Đông, Quỹ Nhất.. Các đô thị trên địa bàn Tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ, chủ 

yếu được phân bố dải đều, phát triển còn mang tính tự phát từ các cụm điểm dân cư nông thôn, 

bám theo các trục quốc lộ, Tỉnh lộ và huyện lộ; Mật độ phân bố 10,2 đô thị/1000km2 (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 trường, 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 hướng phát 

triển hướng tâm với 1 trung tâm lớn (Big Centr) và các trung tâm này thường là giao lộ giao 

thông liên vùng nên khi phát triển quy mô sẽ rất ảnh hưởng đến chất lượng đô thị (sinh thái, dịch 

vụ, di chuyển). Phần lớn các đô thị trong Tỉnh được hình thành và phát triển chủ yếu dựa trên cơ 

sở chức năng hành chính và mức độ tập trung đân cư 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 (như 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 chưa cao; ảnh hưởng 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 tương khá lớn (hơn 23 vạn dân), 

được 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 lượng thấp vì vậy đô thị không có chiều sâu, không hình thành mạng 

đường 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 hướng đồng bộ, 

mức độ tăng trưởng 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 được hoàn chỉnh, 

đồng bộ và hiện đại.  

Các định hướng lớn tạo đột phá phát triển Tỉnh đến 2030 (mục 1.5); với định hướng phát  

triển kinh tế Đô thị - Công nghiệp - Dịch vụ dựa trên tập trung đầu tư 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 

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 như đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định –Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, đường 

trục phát triển TP Nam Định - Giao Thủy, đường trục phát triển Cao Bồ - Rạng Đông; Khu kinh 
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tế biển Ninh Cơ, cải tạo nâng cấp QL10,QL21,QL21B,QL38B… kết nối liên vùng để tăng 

cường giao lưu 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 lượng 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 

tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc đến 2030) 

Dự báo hệ thống và phân cấp đô thị đến 2030 và 2050 

STT 
Tên đơn vị hành 

chính 

Tình chất, chức năng 

  

Hiện 

Trạng 

2020 

Cấp đô thị 

2021-

2025 
2026-2030 2031-2050 

I Các đô thị  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 Các đô thị  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 Các đô thị  H. Nghĩa Hưng          

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 IV IV 

10 TT Quỹ Nhất TT kinh tế - văn hóa – xã hội của huyện. V V IV IV 

11 TT Nghĩa Minh Trung tâm kinh tế, văn hóa - - V V 
V Các đô thị  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 IV III(Đô thị Đại 

Đồng 14 ĐT Đại Đồng Trung tâm kinh tế, văn hóa - V V 
VI Các đô thị  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 Cường TT kinh tế, văn hóa – xã hội  V V V V 
VII Các đô thị  H. Xuân Trường          

19 TT Xuân Trường 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 Các đô thị  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 Các đô thị  H. Vụ Bản          

25 TT Gôi Huyện lỵ. TT kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội V V IV IV 

26 ĐTT rung Thành Trung tâm kinh tế, văn hóa - V V V 
X Các đô thị  H Trực Ninh         

27 TT Nam Giang Huyện lỵ, TT kinh tế - văn hóa –của huyện. V V IV IV 

 Tổng số 17 21 23 23 
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Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 25%; đến 2030 là 32% và định hướng 

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 trước 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 trưởng 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 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% 

2.3.2. Vai trò của đô thị hóa và kinh tế đô thị đối với phát triển Tỉnh: 

Đô thị hóa với các đặc trưng của nó là sự tập trung cao các yếu tố như 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 trường và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa nhiều 

yếu tố như: Quy mô, ngoại ứng, nội sinh..vv, nên thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế đô thị 

Tỉnh, vùng cũng như của một Quốc gia. Đô thị hóa cũng ảnh hướng 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 được 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 tư nhân lên cao, hình thành rõ rệt 

các khu vực kinh tế chính thức thay thế cho khu vực phi chính thức, tăng cường quá trình tích 

luỹ tiêu dùng và thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại quốc tế.  

Hệ thống đô thị Nam Định đã đóng góp lớn cho sự nghiệp tăng trưởng kinh tế của Tỉnh 

với tỷ trọng đáng kể (chiếm hơn 50%); Tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị thường 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 nước ngoài vào khu vực công nghiệp và dịch vụ; Thu hút vốn đầu tư 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 như: Tỷ lệ người nghèo giảm 0.8%. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi  

năm 2010 là19,8 ‰ đến năm 2020 chỉ còn 17,4 ‰. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 



 46 

năm 2010 14,1% giảm còn 10,5% năm 2020. Tuổi thọ trung bình tăng từ 73 (2010) đến 74,5 

tuổi (2020). 

Bảng 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 người trđ trđ/ng 43,23 57,17 102,31 412,55 

 Dân số đô thị Người 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 

2. 4.  Dự báo phát triển nông thôn và vai trò của nông thôn trong phát triển Tỉnh; 

2.4.1. 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 như: 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 cư nông thôn; Toàn Tỉnh Nam Định còn 226 

xã, phường (trong đó có 22 phường 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 dưới 50% so với quy định. Năm 2020, dân cư nông thôn là 

1.419.467 người, chiếm 79,73% tổng dân số, hình thái cư trú theo kiểu làng xã gắn với đồng 

ruộng, xây dựng nông thôn mới…, đây là cộng đồng dân cư sống tập trung kiểu quần cư, đươc 

phân bố như sau: Vùng đồng bằng thấp trũng (Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, 

Xuân Trường); 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 Hưng); 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 nước và trung tâm thương mại - dịch vụ phía Nam của đồng 

bằng sông Hồng 

Dân cư nông thôn phân bố không đồng đều. Mật độ dân số dao động từ 679 người/km2 

đến 5.094 người/km2, cao nhất là 5.094 người/km2(Thành phố Nam Định), Xuân Trường (1.290 

người/km2), Trực Ninh (1.199 người/km2), Hải Hậu (1.151 người/km2), Nam Trực (1.199 

người/km2), Mỹ Lộc (974 người/km2), Ý Yên (930 người/km2). Các huyện còn lại có mật độ 

dân cư thấp hơn là Vụ Bản (856 người/km2), Giao Thủy (705 người/km2); thấp nhất là Nghĩa 

Hưng (679 người/km2). Bố cục của hệ thống điểm dân cư nông thôn thường là điểm và tuyến 

phân tán bất quy tắc và tính tự phát cao…Về hình thức các điểm dân cư nông thôn được 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) 
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Trong những năm gần đây đang hình thành một dạng mới đó là các điểm dân cư 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 cư mới này có thể coi như là cơ sở cho sự phát triển các đô thị nhỏ 

phát triển mạnh và có ưu thế trong tương 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 được đồng bộ. Phần lớn đường xá tại khu vực nông thôn đi lại thuận lợi, các thôn, 

xóm được cung cấp đầy đủ điện, nước sạch và đầy đủ các cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ sinh hoạt 

hàng ngày cũng như vui chơi giải trí.  

Đặc biệt, Nam Định là một trong những Tỉnh về đích nông thôn mới sớm nhất cả nước. 

Ngày 13/12/2018, toàn Tỉnh có 204/204 xã (100% số xã) được 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 được Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ 

NTM. Tỉnh Nam Định được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 tại 

Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với Đồng Nai là 

02 Tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM . 

Sau khi được 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 được 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 được công nhận huyện NTM kiểu mẫu. 

Hướng phát triển các điểm dân cư nông thôn đến 2025, 2030 và 2050 là giữ nguyên 

các điểm dân cư hiện hữu số về số lượng và quy mô diện tích; phát triển theo chiều sâu bằng 

việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xã hội, tăng cường dịch vụ, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan 

theo hướng bảo tồn sắc thái truyền thống; Chuyển hướng 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 vượng, 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 thương 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 

trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn 

được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững 

2.4.2. 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 trường của Tỉnh (gọi tắt là không gian KTXH); là tiềm năng dự trữ phát triển về mặt 

lượng, chuẩn bị cơ sở cho phát triển về mặt chất và đồng thời sẽ hòa cùng nhịp sống với phát 
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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 bước tiến phát triển của các không gian KTXH khác. 

Nếu Nông thôn được phát triển theo hướng 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 trước đây, 

chẳng hạn như kế thừa được 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 cư dân được chuyển 

hoá dịch cư tại chỗ sẽ tốt hơn. Ngược 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.  

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 trưởng 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 thường là nơi bố trí ít nhất 2 khu vực kinh tế quan trọng: Khu vực I là 

khu vực sản xuất lương thực, thực phẩm vừa để phục vụ cho toàn dân; người ta có thể không 

dùng những sản phẩm này hoặc tiện ích khác của công nghiệp hoặc dịch vụ; nhưng không thể 

không cần lương thực để sống. Vì vậy đây là khu vực sản xuất quan trọng đảm bảo an ninh về 

lương thực, thực phẩm; Sản phẩm của khu vực này ảnh hưởng đến nhu cầu chi tiêu về lương 

thực thực phẩm, từ đó ảnh hưởng đến tích lũy của dân cư 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 tư, 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 trưởng 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 người 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 lượng không bằng vùng đô thị nhưng cũng đóng góp không nhỏ cho việc tăng trưởng 

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 như nhau nhưng lại không nằm trong mối quan hệ nhiều mặt đối với 

nhau. Phương 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 cư, của nền sản xuất và của lực lượng chính trị; 

Một mặt là người tư hữu, nhưng mặt khác lại là người lao động sinh sống ở nông thôn gắn với tư 

liệu sản xuất nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp. Nông dân là nền tảng của dân 
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tộc; là một lực lượng được hình thành tất yếu trong tiến trình lịch sử, cho đến nay vẫn là lực 

lượng 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 

được nâng cao trình độ, được 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 trường tiêu thụ rộng lớn, nếu được mở rộng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy 

nền kinh tế quốc dân phát triển. 

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 (người) 1.204.439 1.194.528 1.269.454 1.582.780 

2 Lao đông Vùng đô thị (người) 244.501 298.632 406.225 1.107.946 

 Tỷ lệ lao động đô thị (%) 20,3 25 32 70 

3 Lao động vùng nông thôn (người) 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 lao động  vùng nông 

thôn (%)/năm 

-1,9 -1,47 - 1,87 - 2,79 

Địa bàn nông thôn Nam Định có tới trên 99,6% dân cư chủ yếu là người Kinh, gần 1.800 

người dân tộc Thái (các dân tộc khác như Tày, Mông, Mường, 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 hưởng to 

lớn đến việc bảo vệ môi trường 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 được 

Đảng và Nhà nước 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, ngư 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 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 người trđ trđ/ng 43,23 57,17 102,31 412,55 

3 Dân số Nông thôn Người 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 
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2.5. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên,  

Dự báo sử dụng đất đai đến 2025 và đến 2030 được dự báo phù hợp với quyết định số 

326 /2022/TTg ngày  09/3/2022 của thủ tướng 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 nước 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  
 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 lượng 528 381  

- Đất công trình bưu 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 chưa sử dụng    

3.1 Đất chưa sử dụng dưa vào sử dụng 2.219 999  
3.2 Đất chưa 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 được 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 được 

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, nước) làm sạch môi 

trường và hình thành sản phẩm mới như phân bón, điện sinh khối...vv. 

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH   

3.1. Các phương án phát triển tỉnh  
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Từ bối cảnh trong nước 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 “Hướng 

dẫn lập kế hoạch phát triển địa phương 5 năm và hàng năm theo phương pháp mới”1; Chiến 

lược phát triển đất nước 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 được xây dựng theo các phương án phát triển tỉnh 

như sau: 

a). Phương án 1: Phát triển theo hướng kinh tế ổn định(*): 

Đây là phương án phát triển trong điều kiện bình thường như hiện nay. Nội dung chính 

của Phương án này là phát triển ổn định, cân đối giữa tăng trưởng kinh tế với tăng trưởng dân số 

dựa trên các điều kiện nguồn lực hiện tại; ít có những đột phá mới về mô hình tăng trưởng và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành hàng chủ lực và không gian lãnh thổ; 

1. Các yếu tố tác động bên trong cũng ít thay đổi mang tính đột phá cho phát triển như: 

kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách, lao động, điều kiện về đất đai 

phát triển khu, cụm, điểm công nghiệp và dịch vụ có quy mô lớn. Các yêu cầu về khai thác, tận 

dụng cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất…được đổi mới, cải thiện ở mức trung bình khá so với các 

địa phương trong vùng, cả nước. Các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên vùng 

chưa được xây dựng hoàn chỉnh, các mối liên kết với tỉnh lân cận và các định hướng lớn của 

Nhà nước cấp vùng còn chưa rõ nét và khả dụng; 

2. Dự báo tăng trưởng 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 người đạt khoảng 76,1 trđ/ng, bằng 

khoảng 57,8 % so với mức bình quân được dự báo của cả nước. 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 tư 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 2000 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 tư phát triển các khu du lịch, dịch vụ quy mô lớn cấp vùng, liên vùng. 

Tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào các dịch vụ cung ứng nội tỉnh và các dịch vụ cơ bản như dịch 

vụ thương mại bán buôn bán lẻ mang tính truyền thống, dịch vụ vận tải, dịch vụ xã hội thiết yếu, 

                                           
(*) Nền kinh tế ổn định (Steady-state economy). là một nền kinh tế được cấu trúc để cân bằng tăng trưởng với sự toàn vẹn môi trường; là tập hợp sự 

tìm cách cân bằng giữa tăng trưởng sản xuất và tăng trưởng dân số (SX&DS) với mục đích là sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên nhưng cũng 

tìm cách phân phối công bằng của cải được tạo ra từ sự phát triển của các tài nguyên đó. Đặc điểm của nền kinh tế ổn định là luôn đạt được trạng 

thái cân bằng như trên (SX&DS), nhưng tăng trưởng 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 hưởng bởi các mô hình bùng nổ và phá sản theo chu kì và ít chịu ảnh hưởng của các trào lưu suy thoái; 
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tăng trưởng chỉ ở mức 7-7,5%/năm như các thời kỳ trước đây.  

5. Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung nhưng 

chưa 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 lượng sản phẩm và hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh. Giá trị gia tăng thu được trên ha đất sản xuất nông nghiệp 

tăng ở mức trung bình như thời kỳ trước, bình quân tăng 4,9%/năm đạt khoảng 115,01 triệu 

đồng/ha.  

6. Các chỉ tiêu Phương án 1: 

 Tăng trưởng 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 lượt 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 trưởng kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với Ngành 

Công nghiệp - Xây dựng lần lượt 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 người tính theo giá thực tế tính đến cuối các thời kỳ 2021-

2025, 2026-2030 và 2031-2050 lần lượt là: 55,1 trđ/ng; 76,1 trđ/ng, 279,6 trđ/ng    

 Nhu cầu tổng vốn đầu tư xã hội ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2050 

lần lượt 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(**2):  

Đây là phương án phát triển trong điều kiện có nhiều định hướng đột phá về nhiều mặt. 

Nội dung chính của Phương án này là phát triển với tăng trưởng 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, 

                                           
(*) Tăng trưởng cân bằng là: Cân bằng giữa tổng cung và tổng cầu; khi đó là tổng sản lượng 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 dưới 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 ưu của tăng trưởng kinh tế 

(**) Nền kinh tế phát triển bền vững là: Nền kinh tế tăng trưởng cân bằng và đáp ứng tối đa các chỉ tiêu xã hội và bảo vệ môi trường 
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1. Trọng tâm đột phá ở phương 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 hướng sinh thái; kết nối nhanh 

với các trung tâm kinh tế trong vùng Đồng băng sông Hồng, cả nước. 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 trường; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại.  

2. Định hướng 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 lượng tái tạo (năng 

lượng 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 nước 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 như: Quản lý hành chính, môi 

trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách được 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 được cải thiện thuộc nhóm tỉnh từ khá trở lên. Kết cấu hạ 

tầng quan trọng như hạ tầng giao thông liên vùng tỉnh, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị được 

nâng cấp, mở rộng phù hợp  và đồng bộ, và đại hóa. Chất lượng 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 như hạ tầng giao 

thông liên vùng qua tỉnh được nâng cấp, xây dựng nhanh theo tiến độ. 

4. Nhu cầu huy động vốn đầu tư xã hội cần khoảng 107 nghìn tỷ/năm. Tăng trưởng kinh 

tế thời kỳ 2021- 2030 khoảng 9,5 %/Năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 102 trđ/ng, 

tương đương 59,3% so với mức bình quân được dự báo của cả nước. 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 trưởng 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 

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 thương mại hiện đại, dịch vụ 

công nghệ thông tin, công nghệ số. Phát triển được 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 lưu thông, trung 

chuyển, giao nhận hàng hóa quy mô liên tỉnh, liên vùng. Mở rộng phát triển được hệ thống 

Trung tâm thương mại, siêu thị và mạng lưới giao dịch thương 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, 
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khu vực tập trung khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm xã. Khu vực dịch vụ tốc độ tăng 

trưởng 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 được 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 được trên ha đất sản 

xuất nông nghiệp tăng lên nhanh hơn, bình quân đạt với khoảng 120 triệu đồng/ha; tốc độ tăng 

trưởng GRDP khu vực nông nghiệp bình quân 4-4,5%/năm /năm.  

8. Các chỉ tiêu Phương án 2: 

 Tăng trưởng 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 lượt 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 trưởng kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với Ngành 

Công nghiệp - Xây dựng lần lượt 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 người tính theo giá thực tế các thời kỳ 2021-2025, 2026-

2030 và 2031-2050 lần lượt là: 57,2 trđ/ng, 102,3 trđ/ng, 412,6 trđ/ng;   

 Nhu cầu tổng vốn đầu tư xã hội ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2050 

lần lượt 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:  

  Phương án này được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng kinh tế nhanh (tăng trưởng 

nóng) với dự báo đột phá mạnh về công nghiệp và xây dựng cũng như tập trung ưu tiên phát 

triển dịch vụ. Lấy tổng vốn đầu tư xã hội vào các lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng, làm nguồn 

lực tăng trưởng chính. Theo đó yêu cầu huy động vốn đầu tư xã hội rất cao cần khoảng 88.500 

tỷ đồng/năm.  

1. Tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2021- 2030 tiếp tục tăng lên, đạt khoảng 11,0%/Năm. 

GRDP bình quân đầu người đạt 113,0 trđ/ng vào năm 2030, tương đương khoảng 63% so với 

mức bình quân được dự báo của cả nước. 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;  
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 2. Khu vực công nghiệp- xây dựng với nhu cầu thu hút vốn đầu tư xã hội rất lớn. Tăng 

trưởng 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 tư 

xã hội cho phát triển các dịch vụ tăng lên nhanh. Tốc độ tăng trưởng 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 được trên ha đất sản xuất nông nghiệp tăng chậm với khoảng 127 

triệu đồng/ha; tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực nông nghiệp tăng chậm bình quân 4-5%/năm.  

5. Các chỉ tiêu Phương án 3: 

 Tăng trưởng 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 lượt 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 trưởng kinh tế ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050 với 

Ngành Công nghiệp - Xây dựng lần lượt 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 người tính theo giá thực tế các thời kỳ 2021-2025, 2026-

2030 và 2031-2050 lần lượt là: 58,2 trđ/ng, 113,5 trđ/ng, 535,5 trđ/ng  

 Nhu cầu tổng vốn đầu tư xã hội ở các thời kỳ 2021-2025, 2026-2030 và 2031-

2050 lần lượt là: 60.000 tỷ VNĐ/năm, 109.400 tỷ VNĐ/năm, 616.600 tỷ 

VNĐ/năm.  

3.2. Lựa chọn phương án phát triển: 

 1. Các chỉ tiêu của 3 phương án:  

Bảng Tổng hợp các chỉ tiêu của các phương án phát triển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2050 
TT Chỉ tiêu Hiện 

trạng  

2021 

Phương án I (ổn định) Phương án II (bền vững) Phương 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 
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 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 người( 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 trưởng  GRDP(%) 7,2 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 8,5 9,0 11,0 10,0 

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 trưởng 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 trưởng 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 trưởng 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 trưởng 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 tư  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 (người) 8,02 9,0 10,0 15,0 9,0 12,0 18,0 10,0 15,0 20,0 

2.7 Giường 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 Người 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 trường có thể đáp ứng         

3.1 Nông thôn  dùng nước sạch (%) 99,9 80,0 85,0 90,0 80,0 85,0 90,0 80,0 85,0 90,0 

3.2 Dân đô thị dụng nước sạch  (%) 100 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 được 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 88,0 90,0 95,0 88,0 90,0 95,0 88,0 90,0 95,0 

2. Ưu và nhược điểm của các phương án: 

Từ bối cảnh trong nước 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 phương án tăng trưởng được cân nhắc bao gồm: (1) phương 

án phát triển ổn định, (2) Phương án phát triển bền vững và công bằng, (3) Phương án phát 

triển nhanh theo hướng ưu tiên công nghiêp hóa; Mỗi phương án có những ưu và nhược điểm 

được phân tích ở dưới đây  

Phương án 1:  Lợi điểm của phương 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 ưu 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 người dân. Tuy nhiên, với phương án này Nam Định sẽ không 

phát triển tương 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 nước 
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Phương án 2:  Là phương án thỏa mãn được nhiều yếu tố, trong đó tối ưu về tăng 

trưởng kinh tế, giải quyết việc làm; phục hồi, tái tạo và phát triển hệ sinh thái môi trường; đảm 

bảo công bằng xã hội giữa các thành phần xã hội; phù hợp với chiến lược phát triển vùng; có 

thể hướng 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 trường và các tài nguyên thiên 

nhiên). Kinh tế xanh, bền vững là phương án phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt 

Nam cũng như xu hướng của toàn cầu.  

Phương án 3:  Là phương án phát triển nhanh với tăng trưởng nóng của ngành công 

nghiệp; ưu điểm là tăng trưởng rất nhanh đặc biệt ở khu vực công nghiệp – xây dựng; nhưng 

nhược điểm lớn nhất là phương án này đòi hỏi tổng vốn đầu tư xã hội rất lớn đồng thời phải 

thực hiện nhiều các dịch vụ phụ trợ nhằm đảm bảo cho công nghiệp phát triển; chưa kể nhưng 

hệ lụy về môi trường có thể xẩy ra như ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, tệ nạn xã 

hội và nhiều áp lực xáo động khác về dân cư, lao động, đất đai khác,… 

Phương án đề nghị chọn: Là phương án 2 - Phát triển tỉnh theo hướng bền vững. 

3.3.  Phương án phát triển cấu trúc tổng thể không gian Kinh tế - Xã Hội: 

3.3.1. Các nguyên tắc tổ chức không gian Kinh tế - Xã hội 

a). Nguyên tắc gần tương ứng (Giảm chi phí đi lại, hạ tầng & tương hỗ lẫn nhau) 

Tức là các ngành, lĩnh vực, cơ sở sản xuất cần được bố trí gần tương ứng với nguồn 

nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, lao động và gần thị trường tiêu thụ. Trong thực tiễn các cơ 

sở sản xuất đều cần nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, lao động và thị trường tiêu thụ sản 

phẩm, tùy theo đặc điểm cụ thể của từng đối tượng 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 tượng 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 ưu tiên phân bố gần nguồn 

nguyên liệu (ví dụ: sản xuất gang thép, cơ khí nặng, xi măng, đường mía, chế biến gỗ giấy...); (2) 

Nhóm ưu tiên phân bố gần nguồn nhiên liệu, năng lượng (ví dụ: sản xuất điện, luyện nhôm, hóa 

dầu, hóa than, sợi tơ hóa học, chất dẻo...vv); (3) Nhóm ưu tiên phân bố gần nguồn lao động, thị 

trường (ví dụ: Cơ kim khí, điện tử, dệt, giày da, may mặc, chế biến lương thực thực phẩm, văn 

phòng phẩm, nông cụ, hóa chất khó vận chuyển, các ngành giao thông, bưu điện..vv); (4) Nhóm 



 58 

phân bố cơ động, rộng khắp (ví dụ:chế biến lương thực thông thường, sản xuất vật liệu xây dựng 

thông thường, 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 phương, 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 tượng các vùng nông nghiệp đơn thuần, 

mà phát triển theo hướng 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 bước 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 như: 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 cư 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 vùng khác nhau, do nguồn vốn ít, nguồn nhân lực có trình độ chưa cao nên quan điểm 

phát triển phải có trọng điểm, tập trung tránh sự dàn trải sẽ gây lãng phí; Cần đầu tư 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 được mọi nguồn lực của mọi vùng 

đất nước, gia tăng hợp lý của của cải vật chất tinh thần cho xã hội; Mở rộng liên kết giữa các 

vùng, thị trường tiêu thụ; Điều hòa phân bố nhân khẩu và dịch cư; 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 nước.  

Khi thực hiện nguyên tắc này cần đánh giá khả năng tự có của mỗi vùng, khả năng đầu 

tư 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 ưu đãi đầu tư: 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 kia và ngược lại; chẳng hạn như Công nghiệp sẽ được cung 

cấp nguyên liệu, thực phẩm, lao động...vv đồng thời sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, 

máy móc, vật tư, phân bón...vv. Nông nghiệp sẽ có điều kiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa 
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nông nghiệp vì vậy giảm bớt rủi ro, mở rộng thị trường 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 cư, 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 lưới đô thị trên lãnh thổ, có sự tập trung, nhưng 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 

cư 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 bền 

vững 

Khi thực hiện nguyên tắc, cần bố trí các ngành công nghiệp then chốt, điện, nước 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 trường; nhằm bảo vệ, tái tạo và phục hồi hệ sinh thái môi trường theo hướng phát 

triển bền vững. 

h). Nguyên tắc mở và hội nhập:  

Do cơ cấu nguồn lực mỗi lãnh thổ, mỗi vùng khác nhau và thường 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 

phương, đồng thời cũng cũng tăng cường giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật, mở rộng thị 

trường 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 tương 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 trường 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 
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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; 

3.3.2. Phương án phát triển cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định: 

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 cư 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 lưới tập hợp của 

các ‘Cực ”,  “Tuyến (Hành lang) và “Điểm tăng trưởng”; được bố trí theo những nguyên tắc 

(đã nêu ở mục 4.1.1 trên đây) và những quan điểm, lợi thế (về địa kinh tế, địa chính trị, địa 

nhân văn, các quan hệ tương tác giữa tự nhiên và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã 

hội của con người trong mối liên kết bền vững và phụ thuộc lẫn nhau) nhằm mang lại hiệu quả 

kinh tế-xã hội và nâng cao mức sống cho dân cư và bảo đảm sự phát triển bền vững của một 

lãnh thổ; trong đó cụ thể như sau: 

3.3.2.a. Cấu trúc mạng lưới: 

Cấu trúc mạng lưới tổng thể không gian kinh tế xã hội tỉnh là tập hợp các tuyến (hành 

lang Kinh tế ) và các cực, điểm tăng trưởng; trong đó các tuyến được 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 được bố trí dọc trên các tuyến; 

theo đó hình thành các mạng lưới có các dạng như sau: (1) Cấu trúc mạng lưới phát triển tam 

giác (là mạng mà trong đó các cực tăng trưởng ở đỉnh của tam giác, mạng này cho phép việc 

đi và đến các cực nhanh và gần tương ứng nhất); (2) Cấu trúc mạng lưới ô bàn cờ (Là mạng 

mà các cực tăng trưởng 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 lưới hỗn hợp (là sự phối 

hợp ưu thế của hai mạng lưới  trên); 

 Cấu trúc mạng lưới tổng thể không gian kinh tế xã hội tỉnh Nam Định được tổ chức 

phát triển dạng tam giác kết hợp ô bàn cờ; đảm bảo khoảng cách gần tương ứng, đi và đến rất 

nhanh giữa các trọng điểm KTXH (cực tăng trưởng); 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 nước theo xu hướng 

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 Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy), Hành lang Cao 

Bồ - Nghĩa Hưng, Hành lang QL 21 (TP Nam Định – Xuân Trường), Hành lang cao tốc Ninh 

Bình – Thái Bình – Quảng Ninh. (liên kết phát triển chặt chẽ với các cực tăng trưởng); Hình 

thành các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch và đặc thù khác; đặc 

biệt là hướng phát triển các khu vực  có lợi thế  tiềm năng như: TP Nam Định, Đô thị Cao Bồ 

Ý Yên, Đô thị Rạng Đông – Thịnh Long, đô thị Đại Đồng Giao Thủy  (cực tăng trưởng trung 

https://luatduonggia.vn/phat-trien-ben-vung-la-gi-tieu-chi-vai-tro-va-noi-dung-phat-trien-ben-vung/
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tâm, đối trọng & vệ tinh); Hình thành các đường vành đai đô thị nhằm phát triển đô thị theo 

hướng 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 trưởng trong vùng, có mối liên kết mạnh với các vùng khác. 

Sơ đồ cấu trúc tổng thể không gian KTXH Tỉnh Nam Định 

 
 

3.3.2.b. Các cực, điểm tăng trưởng: 

Cực tăng trưởng 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 người với mật độ lớn, 

hình thái riêng, có sự phân công lao động xã hội theo hướng 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 trưởng trong 

cấu trúc không gian kinh tế xã hội của Nam Định bao gồm các loại cực như (a) Cực trung tâm, 

(b) Cực đối trọng và (c) Cực vệ tinh; cụ thể như sau: 

a). Cực trung tâm:  

Là cực được quyết định trước 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 thường bao gồm cả ý nghĩa 

nhiều mặt như: 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.  
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Cực trung tâm trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội Tỉnh được 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 trưởng là các vùng ảnh hưởng; 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 cư, kinh tế, xã hội trong mối liên kết được 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 hưởng này được xác định bởi đường 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 tương đương với cực trung tâm, nhằm làm giảm sức ép lên 

cụm trung tâm, nhưng vẫn đạt các mục tiêu bản thân là tăng trưởng trong bài toán cân đối và 

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các cực này thường được lựa chọn đầu tư với mục đích (trước 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 lược phát triển vùng và chùm cụm; trong thời gian đầu có thể là độc lập hoặc phối 

thuộc, nhưng cuối cùng có thể sẽ phát triển độc lập ở những giai đoạn sau. Việc lựa chọn các cực 

có vai trò đối trọng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: 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 cư, kết cấu hạ tầng thuận 

tiện trong tương lai sẽ hỗ trợ cho sự phát triển chung. 

Cực đối trọng được 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, hướng 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 trường 

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 hướng 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 vườn quốc gia Xuân 

Thủy…Định hướng đến 2050 sẽ là đô thị loại III với sắc thái đặc thù về kinh tế, xã hội, môi 

trường sinh thái và kết cấu hạ tầng đồng bộ & hiện đại. 
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Vùng ảnh hưởng của cực đối trọng  Đô thị Cao Bồ (2) được xác định bởi đường vành 

đai xanh bao gồm toàn bộ khu vực TT Lâm và 4 xã Yên Bằng, Yên Hồng, Yên Quang, Yên 

Tiến. Địa giới về phía Bắc hết Bo Yên Chính; phía Nam hết xã Yên Bằng; phía Tây đến 

sông Đáy, phía Đông hết xã Yên Tiến. Vùng ảnh hưởng của cực đối trọng Đô thị Rạng 

Đông (4) được xác định bởi đường 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 hưởng của cực đối trọng Đô thị Đại 

Đồng Giao Thủy (6) được xác định bởi đường 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 vườn 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 hưởng của cực trung tâm, hoặc đối trọng, chịu 

ảnh hưởng 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 được chuyển về các cực vệ tinh; tuy 

nhiên khoảng cách phải đủ gần tương ứng giữa các khu, điểm kinh tế để hình thành mối liên kết 

hữu ích cùng có lợi; nhưng 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 tương hỗ và liên hệ thuận tiện với trung tâm hoặc đối trọng; 

Các cực vệ tinh được xác định trong cấu trúc tổng thể không gian kinh tế - xã hội tỉnh 

Nam Định là các Thị trấn như: Liễu Đề, Ninh Cường, Cát Thành, Yên Định, Quất Lâm, 

Xuân Trường, 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 trưởng là một tổ chức không gian, có quy mô nhỏ có thể là một điểm dân cư, 

một khu, điểm kinh tế chuyên ngành…mà ở đó cũng có sự tập trung con người, có sắc thái riêng 

và cũng có sự phân công lao động xã hội theo hướng chuyên môn hóa ngành riêng; theo đó 

“điểm” (theo nghiên cứu này) không phải là cực tăng trưởng mà chỉ là một điểm tăng trưởng 

đóng góp có tính hợp phần vào cực tăng trưởng của một lãnh thổ; 

Các điểm được 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 được bố trí phân tán và phát huy tác dụng ở địa bàn các huyện, hoặc thành 

phố của tỉnh; 
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Sơ đồ mô tả mối quan hệ các cực tăng trưởng trong cấu trúc tổng thể KTXH Tỉnh Nam Định 

 

Ghi chú: 

 

 
 

Đô thị tập trung phát 

      triển đến 2030 

 

 

 
 

      Đô thị tập trung phát 

      triển đến 2050 

 

 

 

3.3.2.c. 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 hướng 

(tuyến tính), thường là một (hoặc nhiều) tuyến đường (bộ, thủy) hoặc tương đương, 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 

được bố trí dọc trên tuyến. Thông thường theo tính chất quan trọng hay thứ yếu nên tuyến được 

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 được 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; được xác định gồm 5 hành lang quan trọng 

như: (1) Hành lang QL 10 (TP Nam Định – Cao Bồ), (2) Hành lang Cao tốc BN- Cao Bồ - 

Rạng Đông, (3) Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy), , (4) Hành 

lang QL 21 (TP Nam Định – Xuân Trường), (5) Hành lang cao tốc Ninh Bình – Thái Bình – 

Quảng Ninh; cụ thể như sau: 

(1). Hành lang QL 10 (TP Nam Định – Cao Bồ):  

Là hành lang theo hướng Đông Bắc – Tây Nam đi qua các huyện và thị trấn như: từ 

huyện Vũ Thư (Thái Bình) - TP Nam Định - TT Gôi (Vụ Bản) –Ý Yên) – Ninh Bình, tổng 

chiều dài ước tính khoảng hơn 30 km. 
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Tiềm năng: Là hành lang huyết mạch giao thông quan trọng của tỉnh; có dân cư 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 trưởng trung tâm), Huyện Ý Yên đang phát huy 

tác dụng với các hoạt động sản xuất CCN, dinh doanh sầm uất và TT Gôi là vùng có khu di 

tích nổi tiếng Phủ Dầy với những cảnh quan đẹp như khu sinh thái núi Gôi, núi Ngăm..vv, 

thuận lợi cho phát triển đa ngành đa lĩnh vực như: 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 hưởng và đóng 

góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Nên được 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 trường;  

(2) Hành lang Cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà nội - Cao Bồ - Rạng Đông: 

 Là hành lang theo hướng 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 ước 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: Như 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 trường;  

Vai trò vị thế: Đây là hành lang quan trọng có ảnh hưởng và đóng góp lớn; kết nối 3 

cực tăng trưởng quan trọng (Cao Bồ- Liễu Đề- Rạng Đông);  Nên được 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 trường;  

(3). Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy): 

Là hành lang cũng theo hướng 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 ước 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 như: KCN Rạng Đông, Khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm, các 

khu điểm kinh tế lớn đã có chủ trương như 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 Đông- Thịnh Long và các đô thị Quất Lâm, Đại Đồng.  

Vai trò vị thế: Đây là hành lang quan trọng có ảnh hưởng và đóng gớp lớn cho sự phát  
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triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Nên được 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 trường;  

(4). Hành lang QL 21 (TP Nam Định – Xuân Trường – Giao Thủy): 

  Là hành lang theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đi qua các huyện và thị trấn như: Lý 

Nhân (Hà Nam) - Tp Nam Định – TT Cổ Lễ - TT Cát Thành – TT Xuân Trường - TT Quất 

Lâm; tổng chiều dài ước tính khoảng 48 km. 

Tiềm năng: Cũng là hành lang có dân cư đông đúc, tổng vốn cơ sở vật chất lớn với 

các TT là đô thị trung tâm các huyện nằm dọc theo đường 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 hưởng và đóng góp 

lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; được 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 hướng Đông Bắc - Tây Nam đi qua các huyện và thị trấn như: 

Kiến Xương (Thái Bình)–TT Cổ lễ - TT Liễu Đề - Kim Sơn (Ninh Bình) tổng chiều dài ước 
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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. 

Tiềm năng: Là hành lang đi qua các thị trấn đang phát triển như 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 trường; 

Vai trò vị thế: Đây là cũng hành lang có vị trí quan trọng, có ảnh hưởng và đóng góp 

lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Nên được 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 trường; 

3.4. Phương án phát triển không gian các vùng Kinh tế Xã hội tỉnh Nam Định 

Vùng là một bộ phận lãnh thổ (nghiên cứu này là cấp Tỉnh), là không gian hữu hạn của 

vùng đất và vùng trời; trong đó chứa đựng tập hợp các quan hệ tương tác giữa tự nhiên và các 

hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của con người trong mối liên kết bền vững và phụ 

thuộc lẫn nhau. Mỗi vùng lãnh thổ  bao gồm tập hợp các vùng chuyên ngành, mà mỗi vùng đó 

có sắc thái riêng và có hệ thống thiết chế riêng được phân cấp theo loại, tầng, thứ, bậc như: 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 được trú trọng nghiên cứu trong quy 

hoạch này. 

Vùng kinh tế là tập hợp những bộ phận, khu vực hoặc ngành kinh tế được bố trí theo các 

không gian chuyên biệt đặc thù, trên cơ sở phân công lao động xã hội theo hướng 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 trường. 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 được 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 lượng sản xuất. Nếu lực lượng sản xuất càng phát triển 

thì quá trình phân công lao động diễn ra càng sâu sắc, hướng chuyên môn hoá của vùng cũng sẽ 

càng thể hiện rõ rệt; Đặc trưng cơ bản của vùng Kinh tế bao gồm:  

1. Tính hệ thống: các vùng kinh tế của một lãnh thổ (Tỉnh) sẽ luôn có mối liên hệ bên 

trong (nội vùng), và những mối liên hệ bên ngoài 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 lượng 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, không đồng nhất các cấp loại, thứ bậc của các 

vùng kinh tế. 

3. Tính đặc thù: mỗi vùng kinh tế đều có ít nhất một ngành chuyên môn hóa nhất định 

với khối lượng sản phẩm nhiều, giá thành rẻ, vừa đáp ứng thị trường trong vùng vừa bán ra thị 

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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trường ngoài vùng, kể cả xuất khẩu (lợi thế so sánh). 

4. Tính tổng hợp: mỗi vùng kinh tế ngoài ngành chuyên môn hóa thì các vùng kinh tế 

này sẽ đều có các ngành sản xuất, dịch vụ khác ít nhiều có kiên quan đến các ngành chuyên môn 

hóa tạo thành một tổng thể nền kinh tế lãnh thổ, hình thành cơ cấu vùng kinh tế (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 trường, 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, còn phân chia 

thành các vùng theo trình độ phát triển. Phân vùng theo trình độ phát triển đang là kiểu phân loại 

đang thịnh hành trên thế giới, 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 như:  

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 cư và các năng lực sản xuất, chúng có vai trò quyết 

định đối với nền kinh tế – xã hội của đất nước. 

2. Vùng chậm phát triển: Thông thường đây là những lãnh thổ xa các đô thị, thiếu nhiều 

điều kiện phát triển (nhất là về mạng lưới giao thông, mạng lưới cung cấp điện); kinh tế chưa 

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, thường 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 trường khiến cho tài nguyên bị cạn kiệt, những ngành kinh tế và vùng lãnh thổ gắn với tài 

nguyên đó lâm vào tình trạng trì trệ, suy thoái. 

3.4.1. Mục tiêu phân vùng: 

Quy hoạch phân vùng KTXH theo lãnh thổ là hệ thống các biện pháp tác động vào vùng 

lãnh thổ 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 người và cơ sở hạ tầng 

vào mục đích phát triển kinh tế xã hội; Phân vùng KTXH lãnh thổ có những tác động như sau: 

1. Phân vùng KTXH lãnh thổ là đánh thức các nguồn lực tiềm năng lợi thế nội sinh của 

địa phương và tiềm năng lợi thế ngoại ứng từ các mối liên kết phát triển giữa đó 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 cường 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 trường;  

https://luatduonggia.vn/bao-ve-moi-truong-la-gi-noi-dung-va-bien-phap-bao-ve-moi-truong/
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4. Phục vụ việc hoạch định các chiến lược, các kế hoạch phát triển theo các phân vùng 

lãnh thổ cũng như để quản lý các quá trình phát triển kinh tế – xã hội. 

Tổ chức của các phân vùngKTXH theo lãnh thổ càng hoàn thiện thì nền kinh tế của một 

lãnh thổ (Tỉnh) sẽ càng ổn định và bền vững với hiệu quả cao về kinh tế xã hội, môi trường 

chung, lợi ích chung của toàn xã hội và lợi ích riêng cho các tổ chức kinh tế gắn với phân vùng 

lãnh thổ 

3.4.2. Các nguyên tắc phân vùng: 

1. Nguyên tắc kinh tế: Vùng được xác lập phải tạo thuận lợi cho mọi hoạt động kinh tế 

trên toàn hệ thống cũng như trong từng vùng, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên môi 

trường; Phù hợp và phát huy các lợi thế so sánh; Gia tăng tính chuyên môn hóa sản xuất (khuyến 

khích phát triển vùng chuyên ngành); trên cơ sở hợp lý với phân công lao động xã hội; Phù hợp 

và sử dụng hiệu quả với nguồn lực đầu tư, mang lại hiệu quả cao và Phát triển ổn định - bền 

vững và công bằng; 

2. Nguyên tắc hành chính: sự thống nhất ranh giới vùng kinh tế với ranh giới vùng hành 

chính để tạo thuận lợi cho việc quản lý kinh tế theo vùng kết hợp với quản lý hành chính; 

3. Nguyên tắc trung tâm: mỗi vùng có ít nhất một trung tâm tương ứng với quy mô của 

vùng; là một cực tăng trưởng & phát triển của vùng, có sức hút kinh tế đủ mạnh đối với lãnh thổ 

nằm trong vùng; 

4. 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;  

5. Nguyên tắc viễn cảnh phát triển: quy mô ranh giới vùng được xác lập phải thích ứng 

với tương lại phát triển kinh tế - xã hội của vùng với những dự báo chính xác để tránh tình trạng 

chia ra, nhập vào nhiều lần gây trở ngại cho việc quản lý nền kinh tế cũng như các hoạt động sản 

xuất kinh doanh và sinh hoạt xã hội.  

3.4.3. Quan điểm phân vùng Tỉnh Nam Định:  

Thứ nhất: Quan điểm chủ đạo của về phân định các vùng phát triển kinh tế - xã hội (hay 

còn gọi là vùng kinh tế) trong Tỉnh là dựa trên lý thuyết “cực tăng trưởng” (Gustav Ranis, 

Trauss, Hall); lý thuyết này đề cao tính chất tăng trưởng 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; 

Thứ 2: Quan điểm thiên về khai thác các yếu tố lợi thế về địa lý (Địa kinh tế, địa chính trị, 

địa Nhân văn và nói chung là đất đai); phân vùng kinh tế sao cho làm nổi bật tính đặc hữu của 
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địa lý kinh tế, là điểm đến hấp dẫn của các nhóm xã hội có nhu cầu đầu tư phát triển các quá 

trình kinh doanh, kỳ vọng là các chủ thể sở hữu các khu vực kinh tế trong phân vùng; 

Thứ 3: Phân vùng làm nổi bật tính đặc thù từ vị thế tiềm năng tự nhiên, con người…vv, 

tạo lập thương hiệu có giá trị gắn với giá trị sản phẩm hạt nhân của vùng; tạo uy tín đến trường 

Khu vực, Quốc gia và Quốc tế; từ đó lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến các sản phẩm, ngành hàng 

khác; 

Thứ 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, ưu tiên đầu tư, thuế… và các chính sách phát triển 

đặc thù khác;  

Thứ 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 được xác định trong nội dung quy hoạch; 

Thứ 6: Phân vùng tuân thủ các yếu tố về bảo vệ an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường; 

3.4.4. Phân chia các vùng KTXH tỉnh Nam Định: 

Phân vùng lãnh thổ là một nội dung của tổ chức không gian kinh tế xã hội lãnh thổ tỉnh 

(còn được hiểu như sự kết hợp của các tổ chức lãnh thổ đang hoạt động như: cấu trúc lãnh thổ 

quần cư, 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 trong vùng lớn (Tỉnh), và 

có xét đến các mối liên kết nội vùng, ngoại vùng, khu vực và quốc tế. Cấu trúc này được 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 

hưởng lẫn nhau; cụ thể như sau: 

- Xác định và quy chiếu được các thuộc tính đặc thù của các vùng lãnh thổ trong Tỉnh 

như: tính tương đồng và bất tương đồng; Tính đẳng hướng và vượt trội; tính cá biệt và phổ 

quát..vv của các vùng miền trong Tỉnh để từ đó đề xuất các mô hình tăng trưởng và phát triển 

kinh tế phù hợp với từng vùng miền trong chiến lược phát triển chung của Tỉnh; 

- 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 hướng 

sản xuất kinh doanh theo chiều sâu; 

- Xác định rõ hơn các cực tăng trưởng; điểm tăng trưởng, các nút hấp dẫn làm đầu kéo 

đột phá trong chiến lược phát triển chung. 

- Xác định rõ hơn các mối liên kết phát triển vùng (cả đối nội và đối ngoại) của nội vùng; 

các vùng trong Tỉnh và các Tỉnh khác. 
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- 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 tỉnh Nam Định luôn được kế thừa các chương trình, dự án, quy 

hoạch đã và đang thực hiện của Tỉnh nên động thái này không ảnh hưởng tới các định hướng 

phát triển đã và đang thực hiện của Tỉnh; đặc biệt là các quy hoạch vùng huyện liên huyện; quy 

hoạch chung hoặc quy hoạch xây dựng khác của Tỉnh đã và đang có hiệu lực thi hành  ./. 

Việc phân vùng trong quy hoạch Tỉnh Nam Định được đề nghị theo các nguyên tắc và 

quan điểm đã nêu trên đây; bao gồm 03 vùng, cụ thể với các vùng được đề cập dưới đây: 

a) Vùng Đô thị TP Nam Định & phụ cận: Là vùng động lực chủ đạo phát triển đến 

2030 &2050, gồm TP Nam Định và huyện Mỹ Lộc, 8 xã thuộc huyện Nam Trực; 

Diện tích  khoảng: 25.762 ha. 

b) Vùng Nông nghiệp - Nông thôn (các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực và huyện 

Trực Ninh) Vùng động lực thứ cấp phát triển đến 2030 & 2050; Diện tích  khoảng:  

58.179 ha. 

c) Vùng Kinh tế ven biển: (Các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân 

Trường); là vùng động lực chủ đạo phát triển đến 2030 & 2050; Diện tích khoảng: 

82.941ha. 

Hình: Sơ đồ phân chia các vùng Tỉnh Nam Định 

 

 Vùng Đô thị (Tp 

Nam Định và phụ cận) 

 Vùng Nông Nghiệp 

Nông Thôn 

   Vùng kinh tế Ven 

Biển 

 

3.4.5. Phương hướng phát triển các vùng KTXH tỉnh Nam Định:  

a). Vùng Đô thị TP Nam Định & phụ cận:  
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- Phạm vi, quy mô: Vùng bao gồm thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc, 8 xã huyện 

Nam Trực, có diện tích  khoảng: 25.762 ha, dân số năm 2030 khoảng 490.000 người, năm 2050 

khoảng 850.000 người. 

- Tiềm năng, lợi thế: Nằm trong miền ảnh hưởng 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 lược phát triển kinh tế xã hội Tỉnh đến 2030 và 2050. Vùng có dân cư 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 trưởng trung tâm; Huyện Mỹ Lộc là cửa ngõ và đã có kế hoạch 

đưa vào nhập thị với TP Nam Định giai đoạn 2030, có lợi thế về đất đai xây dựng và các loại tài 

nguyên như: đất, nước và cảnh quan môi trường… Các tuyến sông lớn như 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 như: Đô thị, Công nghiệp, Dịch vụ, Du lịch và Nông nghiệp UDCNC; 

- Vai trò:  Là vùng động lực chủ đạo phát triển đến 2030 & 2050 

- Cực tăng trưởng: 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; 

- Phương hướng phát triển không gian vùng: 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 phương thức vận tải (đường bộ, đường thủy, đường sắt ), có hệ thống kết cấu hạ 

tầng đang từng bước được đầu tư 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. Hướng 

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 hướng chủ yếu như sau: 

+ 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 

Giang  trở thành các cực vệ tinh, là đô thị cửa ngõ của vùng gắn với miền ảnh hưởng của các 

hành lang kinh tế động lực chủ đạo. 

+ Phát triển thành phố Nam Định ngoài tính chất là đô thị Tỉnh lỵ, còn là trung tâm kinh 

tế văn hóa, xã hội, thương mại - tài chính, là cầu nối giữa các địa phương trong giao thương, 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 phương khác trên địa bàn Tỉnh. Đầu tư Phát triển các khu 

đô thị mới nhằm mở rộng không gian đô thị thành phố Nam Định theo hướng lấy các trục 

hướng tâm đường vành đai  để mở rộng không gian đô thị về phía Tây bắc & Đông nam; tập 

trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan, tạo tiền đề cho phát triển thương 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 phường thuộc thành phố Nam Định. Phấn đấu để thành phố 
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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. 

+ Phát triển các điểm dân cư nông thôn trên cơ sở giữ nguyên quy mô hiện có; đầu tư 

từng bước phát triển theo hướng nông thôn mới; chỉnh trang, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa như 

văn hoá lúa nước, văn hóa nhà Trần, các làng nghề truyền thống để phát triển du lịch. 

+ Phát triển vùng phải tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phát triển các vùng, địa phương 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 Thương mại - Du lịch và Dịch vụ.  

+ Phát triển Thương mại - Du lịch và Dịch vụ trên cơ sở tăng cường liên kết, hội nhập 

với các thành phố lớn của Khu vực Tây Bắc và các vùng kinh tế khác trên cả nước; phát triển 

mạnh về quy mô, chất lượng và phong phú, đa dạng các loại hình sản xuất kinh doanh; trong đó:  

Phát triển thương mại theo hướng mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại như: 

Trung tâm thương 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 tư 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 thương mại trong nước và quốc tế để đưa hàng 

hóa ra thị trường.  

Phát triển du lịch theo hướng 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 tư, phát triển 

du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương 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 dưỡng, 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 hướng ổn định, lành mạnh và bền vững hệ thống tài chính, ngân 

hàng. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng vận tải, kho bãi; phát triển hợp lý các phương thức vận 

tải đường bộ; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ 

vận tải, tạo thành mạng lưới logistics đồng bộ. Đẩy mạnh xã hội hóa và hình thành các cơ sở 

giáo dục chất lượng cao; phát triển bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư 

nhân. Khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp phát triển đa dạng các loại hình vui chơi, giải 

trí, ăn uống, lưu trú có chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.  

+ 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 công 

nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp, hiện đại, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh việc thu hút 

đầu tư 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 tư hạ tầng các cụm công nghiệp, gắn với thu 

hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; 
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+ Phát triển Nông nghiệp với việc hình thành nhiều khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao; bố trí gần tương 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 hướng đa dạng sinh học, bảo tồn rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng trong vùng; 

 b) Vùng Nông nghiệp - Nông thôn; 

- Phạm vi: các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, 8 xã, thị trấn  thuộc huyện 

Nghĩa Hưng; Diện tích khoảng 58.179 ha; dân số năm 2030 khoảng 795.000 người, năm 2050 

khoảng 912.000 người.  

- Tiềm năng, lợi thế: Nằm trong miền ảnh hưởng 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 cư thấp nhất tỉnh, đất đai phì nhiêu, khí hậu 

tươi tốt, tổng vốn cơ sở vật chất khá lớn; Vùng có tiềm năng thuận lợi cho phát triển đa ngành, 

đa lĩnh vực như: 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 dưỡng, cộng đồng. 

- Vai trò: Là vùng động lực thứ cấp phát triển đến 2030 & 2050; 

- Cực tăng trưởng: Vùng đô thị gồm: đô thị Cao Bồ. Đây là cực đối trọng phát triển với 

cực trung tâm (TP Nam Định) 

- Phương hướng phát triển không gian vùng: 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 

được đầu tư đồng bộ, hiện đại; hướng 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 như sau: 

+ 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 hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái 

phục vụ cho du lịch, dịch vụ; tăng cường đầu tư hạ tầng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội; tạo 

sức hút kích thích đô thị hóa; 

+ Phát triển các điểm dân cư nông thôn theo hướng nông thôn mới, trên cơ sở giữ 

nguyên quy mô, tăng cường hạ tầng dịch vụ, tạo tiện ích và sinh thái phục vụ cho phát triển du 

lịch; 

+ Phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng thiết yếu như: điện, đường, trường 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 đối trọng Cao Bồ Ý Yên 
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+ Phát triển thương 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 phương 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 hướng: trang 

trại du lịch; Business Park du lịch hoặc các Resort để tăng cường hạ tầng du lịch trong vùng; 

nhằm thúc đầy phát triển du lịch trong vùng; 

+ 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.  

+ Các phát triển nền tảng khác như: Nông nghiệp - Dịch vụ và Công nghiệp theo định 

hướng tương tự như vùng thành phố Nam Định nhưng được tiết ước hơn. 

c). Vùng Kinh tế ven biển: 

- Phạm vi bao gồm: Các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường; Diện 

tích khoảng 82.941ha; dân số năm 2030 khoảng 813.271 người, năm 2050 khoảng 898.134 

người. 

- Tiềm năng, lợi thế: Nằm ở miền ảnh hưởng của 3 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế 

ven biển (Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy), Hành lang Cao tốc BN - Cao Bồ - Rạng Đông; 

Hành lang QL21; là vùng ven biển với chiều dài 72km đường bờ biển với các khu điểm kinh tế 

lớn như: KCN Rạng Đông, Khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm cùng các dự án lớn như 

KCN Hải Long (1100ha), KKT biển Ninh Cơ.  Đây là vùng có dân cư đông đúc, đất đai phì 

nhiêu, giầu khoáng sản và các tài nguyên khác như: tài nguyên biển, rừng, thủy năng, nước 

ngầm; khí hậu tươi tốt; cảnh sắc hữu tình; đa dạng sinh thái…; thuận lợi cho phát triển đa ngành, 

đa lĩnh vực như: 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 

dưỡng, cộng đồng;  

- Vai trò: Vùng động lực chủ đạo phát triển đến 2030 & 2050 

- Cực tăng trưởng: đô thị Rạng Đông – Thịnh Long, đô thị Đại Đồng Giao Thủy; đây là 

các cực đối trọng cho cực trung tâm;   

- Phương hướng phát triển không gian vùng: Đây là vùng có tiềm năng tự nhiên lớn; là 

vùng có giao thông liên vùng quan trọng, trong đó có 03 đường hành lang kinh tế động lực chủ 

đạo của Tỉnh đến 2030: Hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy), 

Hành lang Cao tốc BN - Cao Bồ - Rạng Đông; Hành lang QL21đã và đang từng bước được 

đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hướng phát triển chính của vùng cũng là phát triển chủ đạo  4 nhóm 
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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 như sau: 

+ 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 

+ 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 Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường theo hướng đô thị xanh, thông 

minh, đô thị du lịch sinh thái; tăng cường đầu tư hạ tầng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội; tạo 

sức hút kích thích đô thị hóa; 

+ Phát triển các điểm dân cư nông thôn hiện có theo hướng nông thôn mới, trên cơ sở 

giữa nguyên quy mô, bản sắc và tăng cường hạ tầng dịch vụ, tạo tiện ích và sinh thái phục vụ 

cho phát triển du lịch; 

+ Phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng thiết yếu như: điện, đường, trường 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 Hưng – 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 chương trình đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

+ Phát triển KKT Ninh Cơ theo hướng mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế gắn kết chặt 

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 trường.  

+ 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 phương khác trong chuỗi giá trị cung ứng với các vùng kinh tế động 

lực khác. 

+ Phát triển thương 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, lưu trú có chất lượng, đạt tiêu chuẩn 

quốc gia, quốc tế. Xây dựng từng bước và phát triển các khu du lịch Thịnh Long, Quất Lâm, 

Rạng Đông, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Thủy theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, 

có thương 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 như: 

ẩm thực, thể thao, hội nghị, hội thảo;   
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+ 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. Ưu 

tiên đầu tư 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.  
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