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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 2041/SKHĐT-THQH 
ngày 04/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc V/v tổng hợp báo cáo tình 
hình thực hiện nhiệm vụ KH phát triển KT-XH năm 2022 và xây dựng KH phát 
triển KT-XH năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH 
NĂM 2022

I. Tình hình chung
Năm 2022, sản xuất nông nghiệp bị tác động bởi một số yếu tố không thuận 

lợi: (1) thời tiết những tháng đầu năm không thuận lợi cho sản xuất trồng trọt ảnh 
hưởng đến sản xuất lúa và rau màu tại một số địa phương; (2) giá cả vật tư nông 
nghiệp tăng cao gây khó khăn trong sản xuất và việc đầu tư tái đàn...Nhưng dưới sự 
lãnh đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ 
lực phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, chỉ đạo các địa phương hoàn thành cơ bản các 
mục tiêu, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2022. Cụ thể các công 
việc nổi bật đã làm được:

-  Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 
2010) năm 2022 ước đạt 21.482 tỷ đồng, đạt 100,7% KH năm, tăng 3,6% so với 
năm 2021;

-  Là tỉnh 5/63 tỉnh thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM;

- Tham mưu, phối hợp, tổ chức các sự kiện được Bộ trưởng bộ Nông 
nghiệp và PTNT về dự như sự kiện cắt băng xuất khẩu cà rốt đi Hàn Quốc (ngày 
11/01/2022); Lễ Hội thu hoạch cà rốt năm 2022, Lễ hội lúa rươi hữu cơ 
Tứ Kỳ vụ xuân năm 2022 và nhiều chương trình, sự kiện khác1. Thông 

1 Trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tại Ngày hội chuyển đổi số tỉnh Hải 
Dương, lễ Hội vải thiều Thanh Hà năm 2022, Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Nâng cao chất 
lượng, tiêu chuẩn góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà”, 
Hội thi “Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông”, lễ hội “Mở vườn thu hái nhãn xuất khẩu 
năm 2022”, Phiên chợ “Nông sản, Đặc sản vùng miền các tỉnh đồng bằng sông Hồng” năm 2022, 
chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng 
thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
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qua các sự kiện góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi thương hiệu 
sản phẩm nông sản tỉnh Hải Dương đến người tiêu dùng; Kết nối tiêu thụ theo 
chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản giữa các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp và siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại thành phố Hà Nội, góp phần tác động 
tích cực đến sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP.

- Sản xuất vụ đông năm 2021-2022 tăng cả về diện tích, sản lượng và giá 
bán, GTSX/ha đạt bình quân 209,8 triệu đồng/ha, tăng 1,9 triệu đồng/ha so vụ 
đông năm trước. 

- Năng suất lúa Chiêm xuân năm 2022 đạt 67,07 tạ/ha, cao nhất trong 10 
năm trở lại đây.

- Công tác quy hoạch được triển khai thực hiện tốt: Tham mưu nội dung 
tích hợp vào quy hoạch tỉnh: Khảo sát tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, 
đê điều và phòng chống thiên tai phục vụ lập quy hoạch tỉnh hải dương thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Phối hợp với đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh trong 
quá trình thảo luận, trao đổi các nội dung, bổ sung tài liệu… phục vụ công tác 
quy hoạch lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Ban hành các văn bản tham gia ý 
kiến dự thảo báo cáo tổng hợp, các báo cáo chuyên đề tích hợp gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, đơn vị tư vấn. 

II. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa 
phục hồi và phát triển ngành nông nghiệp

1. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, vùng sản xuất 
an toàn, vùng ứng dụng công nghệ cao năm 2022

a) Vùng sản xuất rau tập trung hàng hóa
- Vùng sản xuất cà rốt tập trung hàng hóa toàn tỉnh: Diện tích 1.150ha trên 

tổng số 1.362ha diện tích cà rốt toàn tỉnh. Diện tích cà rốt tâp trung các xã Đức 
Chính, Cẩm Văn huyện Cẩm Giàng; các Thái Tân, Minh Tân, Cộng Hòa huyện 
Nam Sách; Phường Đồng Lạc, xã Nhân Huệ, TP Chí Linh, sản lượng cả năm 
64.328 tấn, Giá trị sản xuất 1 ha thu được 259,7-306,6 triệu đồng/ha/vụ, lãi 
khoảng 176,6-223,5 triệu đồng/ha.

- Vùng sản xuất hành tỏi tập trung: Diện tích 5.620ha trên tổng số 6.349ha 
diện tích hành tỏi toàn tỉnh. Diện tích trồng tập trung tại các xã Hiệp Hòa, Thăng
Long, Lạc Long, Thượng Quận, Quang Thành,...thị xã Kinh Môn; các xã Nam 
Trung, An Bình, An Lâm, Hợp Tiến, Nam Hưng. Nam Tân,... huyện Nam Sách; 
xã Quyết Thắng, Tiền Tiến,...TP Hải Dương. Sản lượng cả năm 103.619 tấn. Giá
trị sản xuất 1 ha thu được 291,9-316,9 triệu đồng/ha, lãi khoảng 176,6-200,4 
triệu đồng/ha.

- Vùng sản xuất bắp cải, su hào, súp lơ tập trung: Diện tích 3.720ha trên 
tổng số 5.276ha diện tích toàn tỉnh. Diện tích trồng tập trung tại các xã Hoàng 
Diệu, Gia Lương, Lê Lợi, Phạm Trấn, Toàn Thắng, Đoàn Thượng,...huyện Gia 
Lộc; xã Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Nguyên Giáp huyện Tứ Kỳ; xã Đồng Cẩm, Tam 
Kỳ, Kim Tân, Bình Dân huyện Kim Thành; các xã Phạm Kha, Ngũ Hùng huyện 
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Thanh Miện. Sản lượng cả năm 201.812 tấn. Giá trị sản xuất 1 ha bắp cải thu 
được 258,4- 291,9 triệu đồng/ha/vụ, lãi khoảng 175,0-207,2 triệu đồng/ha; Giá 
trị sản xuất 1 ha su hào thu được 256,4-288,5 triệu đồng/ha/vụ, lãi khoảng 
182,3-211,1 triệu đồng/ha; Giá trị sản xuất 1 ha súp lơ thu được 220,9-259,9 
triệu đồng/ha/vụ, lãi khoảng 150,0-188,3 triệu đồng/ha.

- Vùng dưa hấu tập trung hàng hoá: Diện tích 1.820ha trên tổng số 
2.460ha diện tích dưa hấu toàn tỉnh. Diện tích trồng tập trung tại các xã Gia 
Lương, Lê Lợi, Phạm Trấn, Toàn Thắng, Đoàn Thượng,...huyện Gia Lộc; xã 
Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Nguyên Giáp huyện Tứ Kỳ; xã Đồng Cẩm, Tam Kỳ, Kim 
Tân, Bình Dân huyện Kim Thành; các xã Đức Chính, Cẩm Văn huyện Cẩm 
Giàng; các xã Thái Tân, Nam Tân, Thanh Quang huyện Nam Sách. Sản lượng 
cả năm 71.881 tấn. Giá trị sản xuất 1 ha thu được 210,5-297,2 triệu đồng/ha/vụ, 
lãi khoảng 131,4-217,3 triệu đồng/ha.

- Vùng củ đậu tập trung hàng hoá: Diện tích 417ha trên tổng số 461ha 
diện tích củ đậu toàn tỉnh. Diện tích trồng tập trung tại các xã Kim Tân, Đồng 
Cẩm, Bình Dân huyện Kim Thành. Sản lượng 33.173 tấn. Giá trị sản xuất 1 ha 
thu được 320,3-349,4 triệu đồng/ha/vụ, lãi thu được 194,2-201,1 triệu đồng/ha.

b) Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung
- Vùng sản xuất vải chuyên canh tập trung hàng hoá: Diện tích 6.200ha 

trên tổng số 8.932ha diện tích toàn tỉnh. Diện tích trồng tập trung tại các xã 
huyện Thanh Hà và TP Chí Linh. Sản lượng 61.500 tấn. Giá trị sản xuất 1 ha thu 
được 123,4-299,9 triệu đồng/ha, bình quân 196 triệu đồng/ha, lãi khoảng 95,4-
245 triệu đồng/ha, bình quân 156,7 triệu đồng/ha.

- Vùng sản xuất nhãn tập trung: Diện tích trên 550ha trên tổng số 2.133ha
diện tích toàn tỉnh. Trong đó tập trung chủ yếu tại Chí Linh 673ha, sản lượng 
12.400 tấn. Giá trị sản xuất 1 ha thu được 135,6-260,2 triệu đồng/ha, lãi khoảng
85,6,4-221 triệu đồng/ha.

- Vùng sản xuất ổi tập trung: Diện tích 1.750ha trên tổng số 2.450ha diện 
tích toàn tỉnh. Trong đó tập trung chủ yếu tại Thanh Hà và Ninh Giang; sản 
lượng ổi 72.450 tấn, Giá trị sản xuất 1 ha thu được 328,6-394,3 triệu đồng/ha, lãi 
thu được 231,9-297,7 triệu đồng/ha.

- Vùng sản xuất na tập trung: Diện tích 800ha, trên tổng số 1.063ha diện 
tích toàn tỉnh. Trong đó tập trung chủ yếu tại Chí Linh. Sản lượng 15.444 tấn. 
Giá trị sản xuất 1 ha thu được 325,8-407,2 triệu đồng/ha, lãi thu được 230,6-312 
triệu/ha.

- Vùng sản xuất thanh long tập trung: Diện tích 150ha, trên tổng số 460ha 
diện tích toàn tỉnh. Trong đó tập trung chủ yếu tại Kinh Môn. Sản lượng 4.500 
tấn. Giá trị sản xuất 1 ha thu được 225,8-307,2 triệu đồng/ha, lãi thu được 170,6-
256 triệu/ha.

c) Vùng sản xuất an toàn (hỏi chăn nuôi, thủy sản gap)
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- Vùng sản xuất rau an toàn: Diện tích 846,5ha cây rau các loại sản xuất 
an toàn VietGAP. Trong đó, duy trì năm thứ 2 với 34 vùng, diện tích 568,5ha, 
sản xuất cà rốt, cải bắp, su hào, súp lơ, dưa, rau gia vị,...Thực hiện mới 27 vùng, 
với 278ha sản xuất cà rốt, cải bắp, su hào, súp lơ, hành củ, bí các loại, rau gia vị.

- Vùng sản xuất trái cây an toàn: Diện tích 715ha cây ăn quả sản xuất an 
toàn VietGAP, GlobalGAP. Cụ thể: Vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn GAP có 
52 vùng, với diện tích 610 ha, trong đó có 41 vùng, với 500ha sản xuất đạt tiêu 
chuẩn VietGAP, 11 vùng, với 110ha sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP; Vùng 
sản xuất ổi theo tiêu chuẩn GAP có 7 vùng, với diện tích 75 ha; Vùng sản xuất 
nhãn theo tiêu chuẩn GAP có 3 vùng, với diện tích 30ha. Trong đó VietGAP 
20ha, GlobalGAP 10ha

d) Vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao
- Mô hình sản xuất rau trong nhà màng, nhà lưới: tổng diện tích toàn tỉnh 

27,8ha (nhà màng 22,4ha, nhà lưới 5,4 ha). Các loại cây trồng chủ yếu dưa lưới, 
dưa chuột, rau ăn lá các loại. Canh tác trong nhà màng nhà lưới ứng dụng trồng 
giá thể trong bầu, tưới nước tiết kiệm nhỏ giọt hoặc phun mưa, trồng trong nhà 
lưới ngăn ngừa được côn trùng phá hoại nên giảm được tối đa lượng thuốc bảo 
vệ thực vật; có thể trồng rau quanh năm, ngay cả vào mùa mưa vì đã có lưới che 
chắn làm giảm thiểu dập nát rau do mưa bão gây ra thích ứng biến đổi khí hậu, 
hệ số quay vòng nhanh, giảm công chăm sóc,… tăng năng suất và chất lượng 
sản phẩm sản xuất an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường cao cấp, giá bán cao, giá 
trị thu được từ 0,6- 1 tỷ đồng/ha/năm, riêng trồng dưa lưới trung bình 3 vụ/năm 
cho giá trị 1,5-2 tỷ đồng/ha/năm.

- Vùng sản xuất rau màu ứng dụng công nghệ cao tưới tiết kiệm nước: 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có một số diện tích trồng rau, hoa ứng dụng hệ 
thống tưới theo công nghệ tiên tiến. Hệ thống tưới theo công nghệ tiên tiến có 
chi phí xây dựng thấp, thời gian sử dụng tăng gấp 2 lần và tiết kiệm khoảng 55% 
nước so với phương pháp tưới truyền thống. Toàn tỉnh hiện có 538ha trồng rau 
chuyên canh ứng dụng hệ thống tưới nước theo công nghệ tiên tiến. Vùng sản 
xuất rau tưới nước phun mưa với diện tích 170ha, còn lại vùng cà rốt tại Cẩm 
Giàng và Nam Sách 368ha.

2. Đẩy mạnh thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản
Nhằm đẩy mạnh thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, ngành nông 

nghiệp và PTNT đã triển khai các nội dung như: 
- Xây dựng kế hoạch rà soát các đầu mối, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm 

nông sản; tổ chức gặp gỡ, đón tiếp và đưa các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
đi khảo sát, thăm thực tế các vùng sản xuất nông sản của tỉnh; tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đơn vị, thương lái đến thu mua sản phẩm 
nông sản;

- Tham mưu, tổ chức và tham gia các sự kiện (hội chợ, triển lãm, diễn 
đàn, Hội nghị…) trong và ngoài tỉnh: Sự kiện cắt băng xuất khẩu cà rốt đi Hàn 
Quốc (ngày 11/01/2022); Lễ Hội thu hoạch cà rốt năm 2022, trưng bày sản 
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phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tại Ngày hội chuyển đổi số tỉnh Hải 
Dương, lễ Hội vải thiều Thanh Hà năm 2022, Diễn đàn Khuyến nông @ Nông 
nghiệp “Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước 
và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà”, Hội thi “Vải thiều Thanh Hà - Tinh 
hoa văn hóa xứ Đông”, Phiên chợ “Nông sản, Đặc sản vùng miền các tỉnh đồng 
bằng sông Hồng” năm 2022, lễ hội mở vườn nhãn xuất khẩu, Lễ hội lúa rươi 
hữu cơ Tứ Kỳ vụ xuân năm 2022, chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, du 
lịch và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng thành công Đại hội 
thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Thông qua các sự kiện góp phần đẩy mạnh 
tuyên truyền, quảng bá rộng rãi thương hiệu sản phẩm vải thiều Thanh Hà, nông 
sản tiêu biểu và sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương đến người tiêu dùng; Kết nối 
tiêu thụ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản giữa các cơ sở sản 
xuất, doanh nghiệp và siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại thành phố Hà Nội, góp 
phần tác động tích cực đến sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản và sản phẩm 
OCOP.

- Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc tại các vùng trồng vải thiều theo các tiêu 
chuẩn VietGap, GlobalGap cho sản phẩm vải thiều Thanh Hà. Hỗ trợ người 
chăn nuôi về các thủ tục liên quan đến xuất bán, vận chuyển sản phẩm chăn 
nuôi ra khỏi địa bàn tỉnh (thực hiện kiểm tra và cấp chứng nhận kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật thuận lợi nhất cho người dân kể cả ngoài giờ 
hành chính từ 03 giờ đến 07 giờ sáng và từ 17 giờ đến 22 giờ).

- Tổ chức đưa các sản phẩm nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP giới 
thiệu và tiêu thụ trên trang Phiên chợ khuyến nông Quốc gia. Đến nay, có trên 
20 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của tỉnh đã giới thiệu và tiêu thụ trên 
trang Phiên chợ Khuyến nông như: Gạo nếp cái hoa vàng, Bánh đa cá rô đồng, 
Khoai sọ, nấm, chim bồ câu Pháp, bột sắn dây….

3. Dự án khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và 
phòng chống thiên tai

Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu 
nội dung tính toán chuyên đề về phương án phòng chống lũ, phương án phát triển 
đê điều. Dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng 
chống thiên tai tỉnh Hải Dương: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng đơn vị 
tư vấn tiếp thu ý kiến của các địa phương, đơn vị, tham gia ý kiến vào dự án, 
cung cấp tài liệu cho Viện Quy hoạch trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Tích hợp kết quả Dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều 
và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch tỉnh; đề nghị xin ý kiến 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện dự án.

III. Triển khai các chương trình, đề án
Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ 

trợ đã được phê duyệt như: Hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; 
hỗ trợ cấy lúa bằng máy theo Đề án “Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025”; Hỗ trợ các sản phẩm OCOP theo 
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Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng 
đến năm 2030”; Đề án “Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng 
công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030”.

1. Đề án OCOP: Năm 2022, UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch 
4705/KH-UBND ngày 24/12/2021 triển khai, thực hiện Đề án OCOP năm 2022. 
Đến tháng 10/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt 09 sản phẩm 
4 sao, 13 sản phẩm 3 sao. Sản phẩm OCOP dự kiến đến hết tháng 12/2022 là 50 
sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu tổ chức khảo sát 
các sản phẩm đăng ký tham gia và phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tư 
vấn, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện sản phẩm để tham gia đánh giá, xếp hạng 
sản phẩm năm; Tham mưu xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý sản phẩm OCOP 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 
Xây dựng Kế hoạch phần mềm Quản lý chương trình Mỗi xã một sản 5 phẩm 
(OCOP) tỉnh Hải Dương năm 2022; Tham mưu xây dựng Dự thảo Biểu trưng 
(Logo) OCOP Hải Dương.

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ công bố chất lượng sản phẩm OCOP và hỗ trợ 
kinh phí hoàn thiện quy cách đóng gói, in bao bì, tem, nhãn sản phẩm cho các 
chủ thể tham gia Đề án OCOP năm 2022; ban hành công văn gửi các chủ thể có 
sản phẩm đạt chứng nhận OCOP giai đoạn 2019-2021 và sản phẩm tiềm năng 
đạt 5 sao về việc phối hợp và cho phép sử dụng thông tin và hình ảnh sản phẩm 
OCOP để xây dựng Cẩm nang sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương; đôn đốc hướng 
dẫn các chủ thể đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022 hoàn thiện hồ sơ OCOP để 
đánh giá, xếp hạng đợt 1 năm 2022. Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1 
năm 2022 được 22 sản phẩm; tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - 
Quảng Ninh 2022 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung”: đã ban hành 
Hướng dẫn liên ngành gửi các đơn vị liên quan và cấp huyện để triển khai thực 
hiện và Kế hoạch thực hiện năm 2022. Các đơn vị hiện đang triển khai các nội 
dung đã được phân công theo Kế hoạch phân công. 

- Lĩnh vực trồng trọt: Đã triển khai hỗ trợ được 13 vùng với 130ha vùng 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GloGAP. Đã xây dựng được 49 vùng trồng 
tổng diện tích 640,5ha; cấp được 116 mã số vùng trồng, 13 mã đang chờ phê 
duyệt; đã đề nghị cấp 12 mã số cho 05 cơ sở, hiện đã cấp 01 mã số, 11 mã còn 
lại đang chờ các nước nhập khẩu phê duyệt. Hiện vẫn đang tiếp tục triển khai 
các nội dung khác theo tiến độ.

- Chăn nuôi: đang triển khai cấp chứng nhận VietGap và An toàn dịch bệnh 
cho 55 mô hình chăn nuôi theo kế hoạch của Đề án.

- Thủy sản: đang triển khai cấp chứng nhận VietGap cho 20 vùng nuôi trồng 
thủy sản tập trung, tổng diện tích: 2.000ha.
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3. Đề án “Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025” 
tổ chức tập huấn 44 lớp cho khoảng 2.000 lượt hộ nông dân trong và ngoài mô 
hình trình diễn cấy máy bằng mạ khay. Vụ xuân năm 2022 đã nghiệm thu được 
07 cơ sở mạ khay, cấy máy đạt 100% kế hoạch và 24/24 mô hình mở rộng cấy 
máy; vụ mùa năm 2022 đã tập huấn 40 lớp (đã triển khai đc 10 lớp); đã triển 
khai đc 2 cơ sở mở mới, đã nghiệm thu, đạt 100% kế hoạch; mô hình mở rộng 
279ha đang triển khai theo kế hoạch; mô hình trình diễn 159,4ha đang triển khai 
theo kế hoạch. 

4. Nghị quyết số 17 về liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: đã triển 
khai giải ngân và quyết toán kinh phí hỗ trợ các Kế hoạch liên kết sản phẩm 
nông nghiệp và OCOP giai đoạn 2021-2023; rà soát và lập danh mục các Kế 
hoạch liên kết sản phẩm nông nghiệp và OCOP do các huyện, TP, TX đăng ký 
thực hiện giai đoạn 2022-2024; đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện Dự án liên 
kết. Hiện đang tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện các Kế 
hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương đã được phê duyệt năm 2020, 2021 và tiếp tục thực hiện năm 2022.

IV. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp 
hữu cơ để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi - 
thủy sản và giảm tỷ trọng trồng trọt – lâm nghiệp. 

Trong trồng trọt: tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích gieo 
cấy lúa hiệu quả thấp, tăng diện tích cây rau màu và cây ăn quả có giá trị kinh 
tế cao hơn, đảm bảo an ninh lương thực. Tăng cường sử dụng giống chất 
lượng cao và tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn” không chỉ trên lúa 
mà còn trên các đối tượng cây rau màu khác; đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo 
quy trình VietGAP hoặc tương đương.

Trong chăn nuôi: phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, ứng 
dụng công nghệ cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất chăn nuôi 
theo hướng hữu cơ, theo tiêu chuẩn VietGAHP, an toàn thực phẩm. 

Trong thủy sản: phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy 
mô lớn, tập trung nuôi thâm canh đối tượng thủy sản chủ lực là cá truyền 
thống (trắm, chép, rô phi), nâng cấp các cơ sở sản xuất giống thủy sản, tạo ra 
các đàn cá bố mẹ có chất lượng tốt, thuần chủng.

V. Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới
1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh, 

trình Bộ NN&PTNT, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận tỉnh Hải 
Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Ngày 16/3/2022, Thủ 
tướng Chính phủ quyết định công nhận tỉnh Hải Dương Hoàn thành nhiệm vụ 
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xây dựng nông thôn mới2. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1290/KH-
UBND, ngày 11/5/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung hướng dẫn các địa phương 
đăng ký, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu. Hiện toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 04 xã đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu (mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 107 đạt chuẩn NTM nâng cao; 
36/178 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành trình UBND 
tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 thành 
lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 
- 2025; Kế hoạch số 1290/KH-UBND ngày 11/5/2022 về thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Ngày 
26/9/2022 UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 2580/QĐ-UBND; số 
2581/QĐ-UBND; số 2582/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã: Nông 
thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 để đảm bảo tiến độ và 
đạt chất lượng. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã đã đạt chuẩn NTM nâng 
cao và kiểu mẫu giai đoạn 2010-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí để 
đảm bảo sau khi rà soát đạt tiêu chí NTM đạt tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu giai 
đoạn 2021-2025.

2. Về phát triển nông thôn
2.1 Lĩnh vực kinh tế tập thể
Các HTX nông nghiệp từng bước được củng cố về công tác tổ chức quản 

lý, điều hành dịch vụ, hiệu quả hoạt động được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu của các hộ thành viên và hộ nông dân trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 01 liên 
hiệp HTX, 377 HTX và 13 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 
(tăng 07 HTX và 01 tổ hợp tác so với năm 2021).

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có một số mô hình HTX nông nghiệp 
hoạt động hiệu quả, có thành tích nổi bật được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Liên 
minh HTX Việt Nam trao tặng bằng khen như: HTX Tân Minh Đức, HTX sản 
xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt, HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ; 
HTX DVNN Đức Chính, HTX DVNN Cẩm Văn thuộc huyện Cẩm Giàng… 
Trong đó HTX sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt và HTX DVNN 
Đức Chính được Bộ Nông nghiệp và PTNT lựa chọn tham gia vào nhóm 
Coop.66 (66 HTX nông nghiệp điển hình toàn quốc).

2.2 Ngành nghề nông thôn, làng nghề 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành về hoạt động của làng 

nghề; Xây dựng phương án, kế hoạch điều tra, khảo sát cơ sở ngành nghề nông 

2 Hải Dương là tỉnh thứ 5/63 tỉnh thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM



9

thôn trên địa bàn tỉnh; Tham mưu xây dựng Dự thảo hướng dẫn liên ngành về 
thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn thuộc Quyết 
định số 49/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 
66 làng nghề, trong đó có 34 làng nghề truyền thống. Hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các làng nghề đã thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 
lao động nông thôn, với thu nhập từ 4 đến 8 triệu đồng/người/tháng. 

VI. Lĩnh vực đê điều và thủy lợi
1. Công tác quản lý đê điều

Tăng cường công tác quản lý, tham mưu cho các chính quyền địa phương xử 
lý kịp thời các vụ vi phạm hành lang an toàn đê điều; tham gia ý kiến đối với các 
đề xuất dự án liên quan đến đê điều, thoát lũ. Trong 10 tháng đầu năm đã xử lý 
42/49 vụ vi phạm phát sinh trên địa bàn 09 huyện, thị xã. Các loại hình vi phạm: 
xây dựng nhà, công trình kiên cố (21 vụ); nhà tạm, công trình phụ (8vụ), vi 
phạm khác (14 vụ); khai thác cát lòng sông (01 vụ); đào xẻ đê, khai thác đất (01 
vụ); chứa vật tư, chất tải trên đê (03 vụ).

Kiểm tra, Báo cáo đánh giá hiện trạng đê điều và phương án bảo vệ các 
trọng điểm, hộ đê toàn tuyến tỉnh Hải Dương năm 2022; thống kê rà soát các vị 
trí xung yếu đê, kè, cống báo cáo UBND tỉnh; 

Thực hiện kết luận và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật đối với các bến bãi ngoài bãi sông trên địa bàn các huyện, 
thành phố còn lại theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh.

2. Công tác Quy hoạch và tu bổ công trình đê điều
Hoàn thành dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê 

điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.
Triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án duy tu bảo dưỡng dưỡng 

đê điều, xử lý cấp bách các xự cố công trình đê điều và kế hoạch sự nghiệp chống 
lụt bão năm 2022 theo quy định; hoàn thành công trình Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
đê bối Tiền Phong (kênh xả trạm bơm My Động), thôn My Động, xã Hồng Phong, 
huyện Thanh Miện bàn giao đưa vào sử dụng; thanh toán vốn nợ đọng đầu tư công 
cho 05 công trình xử lý khẩn cấp các sự cố sạt lở bãi sông năm 2020. Rà soát, lập, 
trình kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023.

3. Công tác Phòng, chống thiên tai
Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc tại Văn phòng Thường trực, tham 

mưucho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương, các cấp, các 
ngành có liên quan chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai; chủ 
động ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn tỉnh như: tổng kết, triển khai 
nhiệm vụ; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; xây dựng, cập nhật, bổ 
xung các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai (phát 03 công điện và 70 văn 
bản).

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương đến năm 2025: 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2655/KH-UBND Kế hoạch 
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phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương đến năm 2025. Xây dựng kế hoạch phòng, 
chống thiên tai năm 2022, thực hiện cập nhật phương án ứng phó với thiên tai theo 
cấp độ rủi ro thiên tai, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống 
thiên tai, kế hoạch công tác của Ban Chỉ huy...

Tổng hợp các báo cáo nhanh, báo cáo tổng kết các đợt thiên tai, hướng dẫn 
các địa phương thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai. Trình UBND 
tỉnh hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai...

4. Công tác quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn
Thực hiện công tác tham mưu chỉ đạo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh theo chức năng; thực hiện tốt công tác phổ biến, 
tuyên truyền pháp luật về thủy lợi; tham mưu tham gia ý kiến, cung cấp thông 
số, số liệu, đề nghị cấp phép; thực hiện công tác quản lý và kiểm tra, thanh tra 
chuyên ngành thủy lợi nội đồng (tổng hợp báo cáo tình hình vi phạm và kết quả 
xử lý vi phạm công trình thủy lợi; kiểm tra, kiến nghị xử lý các vi phạm công 
trình thủy lợi; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về xả nước thải 
vào công trình thủy lợi đối với Doanh nghiệp; thực hiện công tác tham mưu 
chính sách hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi; thực hiện việc tham mưu đối 
với lĩnh vực nước sạch nông thôn theo chức năng. 

VII. Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2022
1.  Sản xuất nông nghiệp

1.1. Trồng trọt
- Sản xuất cây vụ đông 2021-2022: Toàn tỉnh gieo trồng 22.354ha (đạt 

106,4% kế hoạch), tăng 543ha so với CKNT. Tổng sản lượng cây vụ đông toàn 
tỉnh đạt 480.248 tấn, tăng 5.386 tấn so với vụ đông năm trước. Tình hình tiêu 
thụ cây vụ đông tương đối thuận lợi3. Giá trị sản xuất (theo giá cố định) đạt 
3.551 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng (1,81%) so với vụ đông 2020-2021. Giá trị sản 
xuất (theo giá thực tế) 4.690 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với CKNT. Giá trị sản 
xuất bình quân trên 1ha đạt 209,8 triệu đồng/ha, tăng 1,9 triệu đồng/ha so vụ 
đông năm trước. 

- Kết quả sản xuất lúa năm 2022: Toàn tỉnh đã gieo cấy 109.670ha, đạt 
100,15% so với kế hoạch, giảm 1.304ha so với CKNT. Diện tích giảm chủ yếu 
do chuyển sang phi nông nghiệp và trồng màu, cây ăn quả; trong đó vụ Đông 
xuân 55.018ha, giảm 755ha so CKNT; vụ mùa 54.652ha, giảm 546ha so CKNT.

 Năng suất lúa bình quân cả năm 63,65 tạ/ha, cao hơn 0,8 tạ/ha so với năm
2021. Trong đó, vụ Đông xuân đạt 67,07 tạ/ha, cao hơn 1,44 tạ/ha so CKNT; vụ
Mùa ước đạt 60,2 tạ/ha, tương đương so CKNT (60,03 tạ/ha).

3 Lãi thuần đối với bắp cải: 10-12 triệu đồng/sào (270- 335 triệu/ha);  su hào: 6- 8 triệu đồng/sào (170- 
220 triệu/ha);  súp lơ 7-9 triệu đồng/sào (200- 250 triệu/ha); cà rốt: 8-13 triệu đồng/sào (220- 360 
triệu/ha); hành tỏi: 8-12 triệu đồng/sào (220- 330 triệu/ha); củ đậu: 10-13 triệu đồng/sào (270- 360 
triệu/ha); cà chua: 20-25 triệu đồng/sào (550-700 triệu/ha)
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Sản lượng lúa toàn tỉnh đạt 697.955 tấn, đạt 103,5% kế hoạch, tương 
đương so năm 2021 (năng suất tăng nhưng diện tích giảm). Trong đó, vụ Đông 
xuân 368.990 tấn, vụ mùa 329.005 tấn.

- Kết quả sản xuất rau màu
+ Rau màu vụ xuân: Vụ xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng được 

10.161ha cây rau màu vụ xuân, đạt 101,6% so với KH (10.000ha), cao hơn 45ha 
so CKNT (10.084ha). Diện tích có sự chuyển dịch giảm cây trồng có hiệu quả 
kinh tế thấp sang cây rau có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, cây ngô 1.131ha, 
cao hơn 4ha so CKNT; rau các loại 6.621ha, tăng 20ha so CKNT; cây màu còn 
lại 2.409ha. Năng suất và sản lượng các cây rau màu tăng so CKNT, giá bán các 
loại rau cao và tiêu thụ thuận lợi hơn do dịch Covid-19 được khống chế.

- Kết quả sản xuất rau màu hè thu: Diện tích gieo trồng toàn tỉnh 9.782 ha 
đạt 102,6% KH (9.500ha), tương đương so với CKNT (9.769 ha). Trong đó: Cây 
ngô 918 ha, rau các loại 6.733ha, cây màu khác 2.134ha. Diện tích rau màu hè 
thu chủ yếu tập trung tại khu “C” của huyện Kim Thành và một số xã của huyện 
Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách, thành phố Chí Linh. Mặc dù thời tiết 
đầu vụ nắng nóng nhưng năng suất, sản lượng rau vẫn đảm bảo cung cấp ra thị 
trường. Giá bán cơ bản ổn định, dễ tiêu thụ.

- Sản xuất vải: Diện tích Vải toàn tỉnh đạt 8.932ha, giảm 18 ha so với năm 
2021, sản lượng vải toàn tỉnh ước đạt 61.500 tấn (tăng 6.600 tấn so với năm 
2021). Sản phẩm Vải thiều trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản được sản xuất theo tiêu 
chuẩn an toàn (VietGap, GolobalGap), năm 2022 có 610ha vải thiều được chứng 
nhận tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; 189 vùng với 1.200 ha được cấp mã số 
vùng trồng và 14 cơ sở được cấp mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu… sản 
lượng vải sản xuất an toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi thị trường cao cấp, khó 
tính ước đạt khoảng 6.000 tấn. 

Do làm tốt công tác thông tin thị trường và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, nên 
sản phẩm Vải của Hải Dương năm nay tiêu thụ khá thuận lợi, giá bán4 cao hơn 
so với năm 2021. Giá trị sản xuất vải theo giá cố định năm 2010 đạt 507 tỷ 
đồng, tăng 54,4 tỷ đồng so năm 2021 (452,6 tỷ đồng). Giá trị thực tế thực tế từ 
sản xuất vải ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng khoảng 350 tỷ đồng so với năm 2021. 
Trung bình giá trị thu nhập từ sản xuất vải năm 2022 ước đạt 196 triệu đồng/ha, 
tăng khoảng  40 triệu đồng/ha so với năm 2021.

- Cây nhãn: diện tích 2.133ha, sản lượng ước tính 12.000 tấn, đến 
10/9/2022 cơ bản thu hoạch xong. Giá nhãn đầu vụ dao động từ 30.000 – 

4 Vải sớm có giá dao động từ 24.000 - 120.000 đồng/kg, trung bình 32.000 đồng/kg. Đầu vụ, vải sớm 
có giá từ 60.000 - 120.000 đồng/kg; vải thiều chính vụ có giá dao động từ 10.000 - 40.000 đồng/kg, 
trung bình 23.000 đồng/kg. Giá vải trung bình toàn vụ khoảng 28.500 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so 
với năm 2021. Vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu luôn được thu mua cao hơn giá phổ thông từ 2.000 - 5.000 
đồng/kg.
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35.000đ/kg. Tuy nhiên, nhãn chính vụ có giá từ 8.000-15.000 đồng/kg, giảm từ 
2.000-5.000 đồng/kg so với CKNT.

1.2 Chăn nuôi – Thủy sản
- Phát triển chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn 

gặp một số khó khăn do giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi ổn định ở mức cao chưa 
có tín hiệu giảm, đẩy giá thành sản xuất sản phẩm lên cao dẫn đến người dân e 
ngại trong công tác tái đàn vật nuôi. Tổng đàn trâu 5.700 con, tăng 3,8%; tổng 
đàn bò 15.000 con, tăng 2,5%; Tổng đàn lợn 430.000 con, tăng 15,6%; tổng đàn 
gia cầm 16,4 triệu con tăng 5,8% so với CKNT.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 96 công ty đăng ký hoạt động sản xuất thức 
ăn chăn nuôi và 45 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất thiết kế 
khoảng 2,5 triệu tấn/năm. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình liên 
kết trong hoạt động sản xuất chăn nuôi, có khoảng 30 cơ sở chăn nuôi tham gia 
nuôi gia công cho các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước. Mô hình liên 
kết sản xuất giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp đã được thực hiện từ khá 
lâu, tuy nhiên, mô hình liên kết này thiếu tính bền vững khi các đối tác cùng 
tham gia chuỗi liên kết không thực hiện đầy đủ các cam kết do chạy theo các 
lợi ích ngắn hạn trước mắt. 

Sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm Hải Dương chủ yếu tiêu thụ nội địa 
thông qua thương lái tại các chợ trên địa bàn tỉnh và một số các tỉnh xung 
quanh như có nhu cầu thực phẩm lớn như Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh 
đã tạo điều kiện chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa và thị trường tiêu 
thụ sản phẩm ổn định,…Đặc biệt tại Chí Linh chăn nuôi gà đồi ngày càng phát 
triển và có tiếng về chất lượng và được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa 
chuộng, trở thành thương hiệu “Gà đồi Chí Linh” và đang tiếp tục mở rộng thị 
trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

- Công tác phát triển NTTS: Hoạt động nuôi trồng thủy sản trong tỉnh cơ bản 
ổn định, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn thủy sản vẫn ở mức cao nên 
người sản xuất vẫn còn e dè trong tái đầu tư. 

Diện tích nuôi thủy sản năm 2022 ước đạt 12.470 ha, tăng 1, 1% so năm 2021. 
Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 100.828 tấn, tăng 10,1% so năm 2021, trong đó: 
Sản lượng khai thác ước đạt 1.830 tấn, giảm 4,1%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 
96.170 tấn, tăng 7,3% so với CKNT. Trong đó diện tích nuôi cá truyền thống ( 
trắm cỏ, chép) chiếm 50-60% diện tích, diện tích nuôi cá giống mới: cá rô phi, 
cá nheo mỹ... chiếm 30%, còn lại là các đối tượng nuôi khác. 

Hiện thị trường tiêu thụ vẫn chủ yếu do tư thương và hộ nuôi chủ động. 
Tiêu thụ 30% sản phẩm thủy sản nội tỉnh, được phân phối đến các chợ đầu mối, 
bếp ăn của khu công nghiệp, …; 70% sản phẩm thủy sản tiêu thụ chủ yếu qua 
thương lái, tư thương, chuyển đi các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc 
Ninh, Bắc Giang…

2. Lĩnh vực lâm nghiệp
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 - Công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là công tác 
phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm làm tốt. Cung cấp thông tin về cấp 
dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho hệ thống phát thanh, truyền hình của 
địa phương đến các đơn vị, địa phương, chủ động trong công tác PCCCR. Trong 
10 tháng đầu năm 2022 có 03 vụ cháy rừng với tổng diện tích cháy rừng khoảng 
1,48ha, do được phát hiện sớm và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nên mức 
độ thiệt hại nhẹ, chủ yếu là cháy thảm thực vật bề mặt, xém gốc, không ảnh hưởng 
đến cây rừng chính.

- Hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Tổng diện tích khai thác 113,85ha, 
trong đó: diện tích rừng do Ban quản lý rừng quản lý là 71,52ha; diện tích rừng 
do UBND xã, phường quản lý là 42,33ha. Tổng khối lượng gỗ khai thác là 
6.895,2 m3, trong đó: khối lượng gỗ rừng trồng do BQLR quản lý là 3.915,22m3; 
khối lượng gỗ do UBND xã, phường quản lý là 2.980 m3.

- Công tác thực hiện các dự án phát triển rừng: Trên cơ cở nguồn thu tiền 
trồng rừng thay thế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã tham mưu trình 
UBND tỉnh phê duyệt giao Ban Quản lý rừng Hải Dương thực hiện năm 2022 
với số tiền là 1.107.763.610 đồng. Trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế, dự toán 
công trình trồng rừng thay thế và đã được Tổng cục Lâm nghiệp Quyết định về 
việc phê duyệt phương án phân bổ kinh phí để trồng rừng thay thế năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 7.480.000.000 đồng từ Quỹ bảo vệ và phát triển 
rừng Việt Nam.

- Đối với vụ việc liên quan đến xây dựng Bãi thải xỉ thuộc Dự án nhà máy 
nhiệt điện BOT Hải Dương do Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương làm 
chủ đầu tư: Diện tích thi công vượt ranh giới quy hoạch Bãi thải xỉ vi phạm đến: 
57.234m2 đất rừng phòng hộ (thuộc xã Lê Ninh 36.204 m2; xã Quang Thành 
21.030 m2). Hiện tại, vụ việc đang được các quan có liên quan thụ lý giải quyết.

VIII. Những tồn tại, khó khăn
- Thời tiết những tháng đầu năm không thuận lợi cho sản xuất trồng trọt 

ảnh hưởng đến sản xuất lúa và rau màu tại một số địa phương: Thời tiết sau lập 
xuân vẫn xảy ra đợt rét đậm, rét hại từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 02 năm 2022, 
nhiệt độ thấp nhất từ 8-100C và mưa rào đã ảnh hưởng đến một số diện tích lúa 
mới gieo thẳng và cấy mạ non còn thấp cây gây ngập úng cục bộ, bị trôi mấm 
mạ và chết rét phải gieo cấy lại. Vụ mùa xảy ra ngập úng do ảnh hưởng cơn bão 
số 2 và số 3 đối với một số diện tích lúa mới cấy và rau màu.

- Tình hình dịch hại vẫn còn diễn biến phức tạp, một số dịch hại như bệnh 
đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, chuột,... trong vụ xuân; bệnh bạc lá, khô vằn, 
trong vụ mùa.

- Giá vật tư nông nghiệp tăng cao gây khó khăn trong quá trình sản xuất, 
người nuôi e dè trong việc đầu tư tái đàn vật nuôi: Giá phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật tăng gấp 1,5-2 lần so cùng năm năm trước; Giá sản phẩm thức ăn chăn 
nuôi liên tục tăng (từ đầu năm 2022 đến nay đã tăng 8 lần, mỗi lần tăng 200 - 
300đ/kg); Giá thức ăn thủy sản tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước.
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- Vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi đang trong giai đoạn 1 thử 
nghiệm, diễn biến thời tiết phức tạp nên nguy cơ phát sinh ổ dịch là rất cao gây 
khó khăn cho việc tái đàn lợn của người chăn nuôi, nhất là trên đàn lợn nuôi tại 
nông hộ không đàm bảo điều kiện về an toàn sinh học.

- Lao động trong nông nghiệp tiếp tục dịch chuyển sang công nghiệp, dịch 
vụ; chi phí đầu tư sản xuất cao, thu nhập không cao, không ổn định; tư tưởng 
nông dân lo lắng do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và thị trường giá cả bấp bênh 
nên không mạnh dạn để mở rộng diện tích gieo trồng; Cơ giới hóa khâu trồng và 
thu hoạch còn hạn chế nên chưa hạ thấp được nhiều giá thành sản xuất.

- Tình hình các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi được kiểm 
soát có hiệu quả. Hiện tại đã có vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi, tuy 
nhiên chưa được tiêm chủng đại trà trên địa bàn tỉnh nên nguy cơ phát sinh ổ 
dịch vẫn còn tiềm ẩn, nhất là trên đàn lợn nuôi tại nông hộ không đảm bảo điều 
kiện về an toàn sinh học.

- Tình hình ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản là 
rào cản lớn nhất trong nuôi trồng thủy sản hiện nay: Nguồn nước cấp vào hệ 
thống ao nuôi chủ yếu từ các sông nội đồng, hiện một số đoạn sông ở một số 
thời điểm đang bị ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp và việc sử dụng thuốc 
BVTV trong sản xuất nông nghiệp; Các ao nuôi trong khu dân cư bị ô nhiễm từ 
nước thải sinh hoạt làm cho đối tượng nuôi dễ bị nhiễm bệnh, nhất là đối tượng 
cá truyền thống như cá trắm cỏ, cá chép…

- Hạ tầng của nhiều vùng nuôi thủy sản tập trung chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững, do đó chưa kiểm soát được mối nguy về bệnh dịch, về môi 
trường và an toàn thực phẩm. Hệ thống thủy lợi tại một số vùng nuôi còn chung 
với sản xuất nông nghiệp nên việc điều tiết nước phục vụ nuôi thủy sản gặp khó 
khăn và ảnh hưởng tới năng suất vụ nuôi.

- Hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên 
địa bàn tỉnh chưa được quan tâm thực hiện, hàng năm chưa xây dựng Kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh thủy sản; việc chủ động trong giám sát nhằm phát hiện 
sớm các loại dịch bệnh thủy sản còn yếu.

- Sản phẩm thủy sản chủ yếu tiêu thụ ở dạng nguyên con tươi sống, chưa có 
cơ sở sơ chế, chế biến sâu để đưa vào các chuỗi cửa hàng thực phẩm.

- Công tác quản lý chất lượng VSATTP gặp nhiều khó khăn do các cơ sở 
sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản chủ yếu có qui mô vừa và nhỏ, qui mô hộ 
gia đình; kinh phí cấp cho công tác lấy mẫu giám sát và phân tích mẫu còn ít.

- Một số vụ vi phạm hành lang an toàn đê điều, công trình thủy lợi đã được 
phát hiện và kiến nghị chính quyền địa phương xử lý nhưng việc xử lý còn 
chậm, thiếu kiên quyết. 

B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2023
I. Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2023
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Tình hình chính trị - xã hội trong nước ổn định; niềm tin của người dân, 
doanh nghiệp ngày càng được nâng nên. Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự 
quan tâm cao, chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ cho ngành. Các giải pháp thực hiện tái 
cơ cấu ngành, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục 
phát huy sẽ tạo đà tăng trưởng cho ngành nông nghiệp và PTNT. Đẩy mạnh cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng 
CNTT trong quản lý điều hành... Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế quốc tế ngày 
càng sâu rộng; việc chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, liên kết 
sản xuất và tiêu thụ, sản xuất an toàn, công tác quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ đem lại cho ngành nông nghiệp và 
PTNT nhiều cơ hôi tiếp cận các thị trường tiềm năng và thúc đẩy sản xuất phát 
triển, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 của ngành cũng 
sẽ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến 
phức tạp và sẽ gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan, khó lường, tác động tiêu 
cực đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; xu hướng 
bảo hộ và gia tăng rào cản thương mại trên thế giới… giá vật tư nông nghiệp cao, 
nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp ít sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản 
xuất nông nghiệp cũng như việc duy trì sự tăng trưởng và phát triển bền vững 
của ngành. 

II. Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023
- Tốc độ tăng trưởng của ngành so với năm 2022 là 1,6%;
- Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 194 triệu đồng. 
- Diện tích lúa là 107.500 ha, giảm 2% so với năm 2022; Sản lượng thóc cả 

năm 661.300 tấn, năng suất bình quân/vụ 61,52 tạ/ha.
- Tổng đàn lợn là 440.000 con, tăng 2,3% so với năm 2022;
- Tổng đàn gia cầm là 16,5 triệu con, tăng 0,8% so với năm 2022;
- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng là 66.300 tấn;
- Sản lượng thịt gia cầm là 68.500 tấn;
- Sản lượng nuôi trồng thủy sản 102.350 tấn.
- Đến năm 2023, có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Xây dựng ngành nông nghiệp phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới 
hiện đại văn minh. Tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 
Hải Dương bứt phá về giá trị và xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại, tạo 
nền tảng phát triển tỉnh Hải Dương theo hướng “tăng trưởng xanh, chuyển đổi 
số”.

2. Đổi mới, thay đổi tư duy về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới theo hướng từ sản xuất nông nghiệp sang hướng phát triển kinh tế 
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nông nghiệp để hướng tới giá trị “xanh” trong sản xuất và tiêu dùng. Trong đó, 
cần tập trung vào các định hướng:

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp dựa trên động lực khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

+ Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây 
dựng nông thôn mới xoay quanh ba trụ cột “nông nghiệp sinh thái”, “nông thôn 
hiên đại” và “nông dân thông minh”.

+ Đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm và cân bằng dinh dưỡng.
+ Phải tích hợp đa giá trị và tạo giá trị gia tăng tối ưu trên cùng một đơn vị 

diện tích đất canh tác, trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu 
hẹp dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh. 

3. Tập trung vào ba nhiệm vụ đột phá trong sản xuất nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới:

- Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi nông nghiệp, kinh 
tế nông thôn và hạn chế tình trạng tổn thất sau thu hoạch để nâng cao giá trị 
nông sản, sản phẩm nông nghiệp. 

- Khuyến khích trong hợp tác sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hợp 
tác giữa nhà nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, hợp tác xã và người 
nông dân để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

- Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, 
hiện đại phù hợp với điều kiện sản xuất của người nông dân.

4. Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ, sâu rộng các tiến bộ khoa học công 
nghệ trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển 
khai đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 
Cần ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về nông 
nghiệp, đồng thời phải tích hợp các nội dung này vào đề án “Chuyển đổi số giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. Tăng cường xây dựng thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại đối 
với các sản phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đã được 
công nhận. Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại và đưa lên sàn thương mại điện tử đối với các sản 
phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh (vải thiều, na, ổi, gạo nếp, rau, cà rốt, hành, 
tỏi, gà đồi...).   

6. Phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 có 25% số xã đạt nông thôn mới nâng 
cao. Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy định hướng đầu tư phát triển, cải 
tạo hạ tầng nông nghiệp nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời 
sống người dân. 
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7. Tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo hướng tinh 
gọn, nâng cao năng lực tham mưu, mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế, 
quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, cùng với đó phải tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo để Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp báo 
cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng
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