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BAO CÁO 
Kêt qua thujc hink ho3ch phát triên nông nghip và xây drng nông thôn 

mói näm 2020, mI1c tiêu nhim viii Ham 2021 

Phân thfr nhât 
KET QUA THIXC HIEN KE HOACH PHAT TRIEN NONG NGHIP vA 

XAY DUNG NONG TIJON Mfl 2020 
I - KET QUA THIIC IIIN 
1- V phát trin nông nghip 
San xut nông nghip con gp nhiu khó khn do din biên cña thai tit, 

djch bnh, sir chuyn djch cci cu lao dtng tr nông nghip sang cong nghip do 
s1r phát trin manh  me trong khu kinh t nghi son có nhiu di,r an du tu và di 
vào hoat dng trên da bàn, dã thu hut nhiu lao dng tr nOng nghip sang phi 
nông nghip. Dc bit trong näm 2020 ttng din tIch gieo trông dat  18.186 ha 
bAng 90,93% KH. Nbung duOi sir lành dao,  chi  dao  cia cp üy, chinh quyn ttr 
thi xã dn cac xã, phuang và nhân dan khAc phic khó khàn dã dat  duçc kt qua 
nhAt djnh chuyn djch ca cAu cay trng vào san xuât duqc ma rng Ca câu xuan 
muon, müa sam bAng các ging lüa näng suAt, chAt hrçing chim trên 85% din 
tIch, tang 6,25%, nàng suAt h'ia vüng thâm canh bInh quân len 60 t1ha. Tong san 
lucrng hrong thirc c1it 5 1.323 tAn bAng 102,6% KH, San hxcng lac  vO  dat  6.084 
tAn bAng 10 1,4 % KH "co bku 01 kern theo,). Giá tij san xuât trông tr9t näm 
2020 dat  74 triu dng/haInäm = 105,7 mi,ic tiêu. 

V chän nuôi: S luçmg dan gia siic, gia cAm hang näm giãm: Tong dan 
trâu, bO 20.127 con, dat  100,6% KB näm; Tong dan 1cm: 49.586 con, bAng 
99,2%KH nàm. Tng dan gia cAm 7 12.904 con, dat  109,7%KH näm ('Co bièu 03 
kern theo). Các trang trai chän nuôi 1cm 117 có s 1cm trên 50 con; trang trai bO 5 
trang tri cO s bô 10 con tr& len; trang ai  gia cam có 10 trang trai  có s gia 
cAm 1.000 con trâ len nhIn chung dat  hiu qua và phOng chng dlch  bnh co bàn 
an toàn (cO phy biu 10 kern theo). Cong tác phông cMng dch bnh, quãn 1 
git m duçc quan tam. 

V lam nghip: Cong tác quãn 1', bào v phát trin rt'rng, phOng cháy chita 
cháy rcrng thrçic thu tr9ng, an ninh rrng n dlnh  không xày ra tInh trng khai 
thác trái phép tài nguyen nrng, din tIch trng mâi trong nàm dat  385,4 ha bAng 
74,1 % KH, san hrqng khai thác dat  20.350m3  bang 50,7 % KH. 



2 

V thüy san: 
Khai thác thñy san: Tng s tàu khai thác và djch vi hu cn thüy san 

11am 2020 là 2.249 tàu, giãm 53 tàu so viii näm 2019. Tng cong sut 270.260 
CV, tang 85.399 CV so vâi du nhim ks', trong do: cci cu các loai tàu thuyn 
ci th nhu sau: 

+ Tàu có chiu dài < 6m: 795 tàu =35,3% 
+ Tàu có chiu dài tr 6m - < 12m: 536 tàu 23,8% 
+Tàu có chiêu dài tr 12m - <15m: 515 tàu = 22,9 % 
+ Tàu có chiu dài> 15m: 403 tâu = 18% 
Tàu cá cO cong suit dirài 50 CV tth xung giâm 484 chic (trong do: tan 

có cong suit duài 20 CV giám 471 chic, tàu CO cong sut tir 20 CV dn dixOi 50 
CV giâm 13 chic). Tàu cá CO cOng suit tir 50 CV dn 90 CV tang 49 chic, tàu 
cO cong suit trên 9OCV tang 382 chic (co phy bié'u 05 kern theo). 

Tong san krçrng khai thác và nuôi trng näm 2020 uóc dat  37569 tn = 117 % 
KH, thu mua thñy san bIrth quàn 98.347 tn = 98% KH(cóphy biEu 05 kêin theo). 

- Ch bin và xut khu thüy san: Trên dja bàn thj xä Co 45 cong ty, 231 co 
sà ch bin thüy san, nhiu cong ty ch bin thüy san dt tiêu chun hang xut 
khu vào mt s nuâc châu A, mt s san phm cO cht hxçmg cao giá trj xut 
khu näm 2020 ithc dat  23,7 triu USD. Các hip hi ch bin nithc mrn Do 
Xuyên — Ba Lang phithng Hái Thanh, cong ty c ph.n nithc mm Nghi Son 
phtr&ng Ninh Hái và các h san xut nithc mm truyn thng hoat dng cO hiu 
qua, dã duqc chirng nhn 6 san phm OCOP các phir&ng: Hài Thanh; Hãi 
Binh, Ninh Elài. Doanh thu ch bin hang nàm 'iiâc dat  gân 300 tr dông. 

- Nuôi trng thüy san: Din tIch mt rnrâc có nuôi trng thüy san: 800 ha. 
Tang san lucmg nuôi trng thiXy san dat  2.767 tan = 138% KH. NuOi trng thuSl 
san dã và dang phát trin manh,  dc bit là nuOi trng theo buàng cong ngh cao 
duçrc quan tam, tp trung chi dao  và dang phát trin có hiu qua, duqc nhân rng 
trên dja bàn các xã, phix&ng: Thanh Thñy, Hãi Châu, True Lam, Xuân Lam. mô 
hInh tich ti tp trung dt dai nuôi trng thüy san theo huàng cOng ngh cao 
buâc du cho kát qua t& nhir: Mo hIrih nuôi torn theo hu&ng cong ngh cao xã 
Thanh Thüy 30 ha, trong do có 5 ha nuôi torn theo cong ngh cao cho näng suât 
15-20 tn/haInãrn, giá trj thu nhp tü 2 -2,5 tj'haInàm. 

- Cong tác bão v ngun lçii thüy san: Thrc hin Chi thj 07/CT-UBND 
ngày 06/3/2008 cüa ChiX tjch UBND tinh Thanh HOa v vic t chüc "Tháng 
hành dông báo v ngun im thüy san yang yen bin tinh Thanh Hóa". Hang 
näm, UBND thj xã ban hành k hoach, t chirc trin khai thic hin tháng hành 
dng báo v ngun lqi thüy san vIng yen bin. 

- Cong tác dam bão an toàn cho ngiz?ñ và phuing tin khai thác thus' san 
duçic quan tam, dã chi dao  kin toàn và thành 1p m&i dixçc 130 t di doàn kt 
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trên bin, trên 20.000 lixçit tàu thuyM tránh trt bão an toàn. Xây dirng phát trin 2 
rnô hinh dng quán 19 ngh& cá yen bin tai  Hâi Ninh, Hãi Thanh, các to di hot 
dng trên bin có hiu qua, gop phn báo v ngun lçi thüy san vCing yen bi. 

V thüy lçii: Tng ngun vn du lit trong 5 nàm cho vic nãng cp ho dp, 
xây dmg tram barn tuài, barn tiêu và kiên c hóa kênh mircing phiic viii tixâi tiêu 
cho san xut là 120 t dng, trong do: du lii cho h và tram barn iixOi tiêu: 87 t) 

th các cong trinh: du liz M ông già, tram barn tiêu xã Thanh son 18 ti', M 
soc hoAng, tram barn tiêu xã Các San 20 ti', H Sui chan, h Ithe miu phtr&ng 
Nguyen Binh 18 t. H khe dé, b khe dôi, khe dira xã Phii Lam 10 t'. H dng 
c.m xâ Djnh Hâi 5 t. H khe chö, Tram  barn tthi phiuing Tan Dan 14 t. Du ttx 
kiên c hóa h thng kênh muang txài, tiêu hang näm 32 t' dng. Dn nay, cong 
trinh thñy lçii ca bàn dam bão phiic vi Ithi, tiêu cho san xuât vmg lüa tp trung. 

2- V xây drng Nông thôn mó'i 
2.1. Kêt qua buy dng nguôn hrc nám 2020 là: 356,181 tj 6ing 
Trong do: 
* Vein trirc tip NTM: 181,256 tST dng = 51%; 
Trong dO: 
+ Trung wang: 89,300 1j dong; 
+ Ti'nh: 20,534 t5' dng; 
+ NS thj xâ. 35,99 tj' thng, 
+ Von ngân sách xã/phu'O'ng: 35,43 lji ddng, 
* Von 1ng ghép: 164.97 t dng = 46,2%; 
*Doanh nghip: 5 t' dông = 1,4%; 
* Nhân dan dóng gop: 4, 64 tr dng 1,4%; 
2.2. V xây dirng co s& hi tang 
Nam 2020 toàn huyn dä du tu nâng cap và lam mài 23,77km dumg triic 

xâ; 31,635 km dixng lien thôn; be tong hoá 14,6 km dung lang ngO xóm; xây 
dirng 6,1 km thrng ni dng; 19,5 km kênh rnuang ni dng; 01 tram barn; 06 
nhà van hóa da näng; 23 cong trInh trtthng hçc; 11 nhà van hOa thOn, 5 tram 
bin áp; 7,07km duâng day cao th; 33,23 km di.r&ng day ha th; 941 nhà a dan 
Cu, các tiêu chI v giáo d%lc, y t, phát trin san xut, thu nhp bInh quân du 
ngithi, giám t' 1 h, nghèo, co cu lao dng nông thOn, van hóa, mOi truàng, 
xây drng h tMng t chirc chInh trj - xã hOi  dang ducrc các xä tp trung chi dao 
thirc hin. Các co si san xut có cong trinh xü 1' chat thai dam bão dat  tiêu 
chun mOi truàng tüng bithc duçrc nãng cao (co phy biéu 09 kern theo). 

2.3. Thirc hin các tiêu chI xây diyng NOng thôn mó'i 
- S xã dat  chun NTM là 9 xa, phix?ng: Anh Son, Ng9c L1IIh, Thanh 

Thüy, Thanh San, Hãi Châu, BInh Minh, Tan Dan, Ninh Hâi, Hái LTnh (nay là 
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phung Hãi Châu, Birth Minh, Tan Dan, Ninh Hài, Hãi Linh không tham gia 
xay drng Nông thôn m9i). 

Dati-9 tiêu-chI: DjnhHãi (dã hoàn thin h sa gui van phông Diu phi 
NTM tinh và các sO, ban ngành tinh d ngh thth djnh); 

- Dat 18 tiêu chI: Hãi Nhân (con lai  tiêu chI tnx&ng h9c chua hoàn thành); 
- Dat 16 tiêu chI: Nghi San; 
- Dat 15 tiêu chI: Các San; 
- Dat 14 tiêu chi 2 xã: Tan Trithng, Trithng Lam; 
- Dat 12 tiêu chj: Phñ San; 
-Dat 11 tiêuchI,2xâ: TUngLâm,PhüLâm. 
* BInh quân tiêu chi 13 xã xây dmg Nông thôn mOi: 15,85 tiêu chi/xã, 

tang 0,85 tiêu chI so vOi bInh quân näm 2019 (cóphy bié'u 07 kern theq). 
II- H4N CHE, NGUYEN NHAN 
1- Han chê 
Ben canh  nhtng mt dt duçc, san xut nông nghip và xây dijng nông 

thôn mOi cOn môt s han  ch nhix sau: 
- Di vói san xut trng trQt: Ngoài nguyen nhân din tIch dt nông 

nghip phái thu hi cho các di,r an. Hin nay dt canh tác trng cay hang nArn 
khoáng 9.200 ha, h s6 sü diing dt chi dat  1,97 1n. Din tIch gieo trng näm 
2020 dat  18.186 ha, giám 1.8 14 ha so vài so k hoach. 

- Chàn nuôi: s6 1ung dan trâu bO, dan 1cm, dan gia cam hang näm du 
không dat mvc tiêu do nhiu nguyen nhân nhung nguyen nhân chü yu là chãn 
nuôi nông h và các gia trai  trong khu dan cix dn dn cong tác phOng ch6ng 
dch bnh và môi trithng không dam bào, hiu qua trong chän nuôi thp gay ô 
nhim môi trix&ng trong khu dan cu. Cong tác tiêm phOng và phOng chng djch 
bnh trên dan gia sue, gia cm dat  thp. 

- V thüy san. Di sng cüa ngtr dan cOn khó khan, ngun vn du tu iOn, 
nâng cp, dóng mOi tàu thuyn cho san xut chü yu là vn vay cüa ngân hang, 
trong khi ngun igi thñy san, ngu tnthng khai thác ngày càng can  kit. 

Ca sO ha tang kinh t k th4t ngh cá cOn yu kern nht là ha tang nuoi 
trng thuS' san, bn Ca, ch cá, khu neo du tàu thuyn khu virc Lach  Bang,  Lach 
Ghép 1ung lach  ngày càng can. 

- Xây diyng nông thôn mói: dim xut phát XDNTM thp cã ca sO kt 
A A , A A A A A cau ha tang: cong sci, truang h9c, van hoa, hç thong giao thong nong thon, kenh 

muang thüy lqi nôi dng, t chüc san xut và nhn thüc cüa bô phn nhân dan 
v xây drng NTM chua dy dü, ti' tithng trông chO, h tro cña nhà nuOc cOn 
nhiu. Cong tác dánh giá chi.ra dung thirc trang cu sO h tng hin có, dixa ra dir 
báo và k hoach iOn nên không hoàn thành k hoch. 
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2- Nguyen nhân 
2.1- Nguyen nhân khách quan 
Do tiu vüng khI hu cüa dja phuang ht süc khãc nghit, dat dai chü yêu là 

dt cat pha bac  màu, h tMng turi tiêu chua dáp mg dizçic yêu cu nht là các xa, 

phuô'ng vüng ban sm dja và bäi ngang yen bin, han  han tlnthng kéo dài, nhiu 
vüng thiu niiâc không th san xut duqc, cay màu thu hoch cho nang suit thp, 
djch bnh thithng xuyen xãy ra, rüi ro cao trong san xuAt và hiu qua thp. 

Quy hoach v xây dirng NTM c'iia các xa Co nhiki bin dng do phát trin 
khu cong nghip, cOng tác lânh dao, chi do cUa cp üy, chInh quyn và h 
tMng th chüc chInh tr xã hi phãi tp trung giành rthiêu thOi gian cho Cong tác 
giâi mt bAng và tái djnh cu, dng tb?ii tim luc cüa các xã không dng du nên 
tMn d xây dirng NTM con chm. 

2.2- Nguyen nhân chü quan 
COng tác tham muu cüa cci quan chuyên mon cho cAp üy cOn hn ch& chixa 

dánh giá ht nhü'ng khO khan cüa san xuAt rau an toàn và xây dirng nông thôn 
mi trong giai doan  dang phát trin khu cong nghip và do thi trén dja bàn nên 
dua ra mvc  tiêu qua lan kM näng thirc hiên. 

Cong tác lãnh dao,  chi  dao  i mt s xã chrra quyt liit, nhn thlrc v phát 
triên nông nghip và xay dirng nông thôn mâi nhiu can b cci sâ cOn hin ch& 
chua thc sii dAu tir v th&i gian và tam huyt nên chua phát huy dtrçic tim 
näng, 1çi th cüa dyn vi mInh. 

Tp quán san xuAt nông nghip theo tir tithng tir cung, tir cap nên các san 
phâm nông nghip chua tao  ra hang hóa giá trj kinh t cao, t' l mt hang nông 
nghip chua có sr tham gia cüa doanh nghip trong chui lien két san xuAt, nén 
giá tn san xuAt nông nghip con thAp. 

Sir phii hccp giüa các ngành trong vic chi dao,  thijc hin cOn cbua dng bô 
dn dn mt s cong vic b! chum tin d so vai k hoach. 

Phân thIr hai 
MUC TIEU, NHIM VU VA CAC GIAI PIIAP PHAT TRIEN NONG NGIIIP 

VA XAY DVNG  NONG THON MOI NAM 2021 
I. MLJC TIEU 

1. Mc tiêu chung. 
Phát buy tim nãng lçii th trong san xuât nOng nghip cüa lung vüng, tao  ra 

san phAm hang hóa lan, cO giá trj kinh t cao, dáp 1mg thu cAu tiêu thii và xuAt 
khAu, nâng cao giá trj trên don vi din tIch gieo trOng, tao thu nhp cao và on 
dnh, lung bthc dáp 1mg cor st1 v3t chAt, nâng cao d&i sng Va tinh thAn cho nhãn 
dan vüng nOng thôn. tip tiic lng ghép các chuorng trInh, du an, tp trung huy 
c1ng các ngun lc, uu tiên h trçi vn ngân sách Nhà nuâc cho các xã phn dAu 
dat chuAn nông thôn mài va xä dat  chuAn nông thôn mài nâng cao nãm 2021. 
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2. Mrc tiêu ci tiJ 
• A 0 Tong diçn tich gieo trong 19.500 ha =100/0 ke ho3ch tmh giao nam 2021 

- Tp trung chi do hoàn thành thirc hin tIch ti rung dt san xut theo 
huàng cong ngh cao trén 1 .060ha (Trong do; nãm 2021: tIch tii trén 260 ha). 

- Tng san hrçing luong thirc hang nãm 50.000 tn tr& len. 
- San krcing lc vO hang nám dat  6.000 tAn tr& len (phy 02 kern theo). 
- Tong dan trâu, bô 20.000 con, dan 1cm 50.000 con, gia cAm 650.000 con 

(phy 04 kern theo). 
- Do che phü thng 35% trâ len. 
- San luçing khai thác, nuôi trng thus' san binh quân hang nám dat  32.000 

tAn; thu mua ch bin 120.000 tAn. 
- DOng mài tàu khai thác cO chiu dài lón trên 15m tth len, cong suAt 90 CV 

trâ len là 60 tâu (trong do: Tàu khai thác dóng m&i trên 90 CV dn duOi 200 CV là 
40 tâu. Tàu khai thác dóng m&i trên 200 CV là 20 tàu). 

V xây drng nông thôn mói: 
• - Tip tic chi dao  các xã hoàn thin các chi tiêu, tiêu chI, ciing vi các 

ngun vn dAu tir, h trçi cüa Trung uclng, tinh, thj xã 1ng ghép các chuong 
trInh dir an, các ngun lirc hçip pháp khác d xay dimg kt cAu ha tAng dam báo 
tiêu chI xây dimg NTM. 

- Xã Các Son dat  chuAn nông thôn mâi, xã Thanh Son dat  chuAn nông thôn 
mâi nâng cao trong nãm 2021. 

- Các xã mi xã tang t1r 1-2 tiêu chI. 
II-. CACGIAIPHAPCHUYEU 
A- yE PHAT TRIEN NONG NGHIHP 
1- Tp trung lãnh dio, chi do thirc hin tIch ti,i dAt dai, frng dijng cong 

ngh cao vào san xuAt nông nghip hiu qua, bn vü'ng, dam bão an toàn 
thtrc phAm. 

1.1- V trng trQt 
Tp trung lãnh dao,  chi  dao  thrc hin tIch tii dAt dai theo Nghj quyt s 13-

NQ/TU ngày 11/01/2019 cña Ban ChAp hành Dâng b tinh v tIch tin , tp trung 
dAt dai d phát trin nông nghip quy mô 1&n, cong ngh cao dn näm 2025, 

, • A . . A dpih huong den nam 2030; hoan thiçn do dac  va cap lal  giay chung nhan quyen su 
dung dAt nông nghip sau các xâ, phu&ng chuyn di rung dAt, phát trin kt cAu 
ha tAng nhu h thng giao thông ni dng, chü tr9ng dâu tix nâng cAp, lam mri 
kênh tirài, rà soát và xây dimg các tram born tieu, nâng cAp, nao vet cac h dp 
xung cAp, bi 1ng, img dimg san xuAt và theo hrnrng cong ngh cao vào san xuAt 
nông nghip. 
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Chuyn di mô hInh san xuAt lUa hiu qua thp sang mô hInh trng lüa k& 
hçp nuoi trng thüy san va thUy cm ti các xa Thanh Son, Thaith Thüy, Các Son, 
Ng9c Linh, Hãi Nhân, Nguyen BInh, Trñc Lam... 

Quy hoich và xay dimg vüng san xut hia ig ding cong ngh cao tti các xã 
Các Son, Anh Scm, Ngoc LTnh, Thanh Son, Djnh Hái, Hãi Nhân vth din tIch 600 
ha; Vng 1c thâm canh tai  các xa, phir&ng vüng màu dam báo miic tiêu hrung thrc 
tr 5 0.000 tan, san hxng lac  vô 6.000 tan trâ len. 

Ving san xut rau an toàn: tip tiic phát trin ma rng din tIch vüng 1rng rau 
an toàn tti các xã Hâi Nhãn, Nguyen BInh, Thanh Son qui mô 10 ha. 

T chrc nhân rng các mô hinh hiu qua kinh t cao nhu: MO hInh trng thanh 
long rue,t  do, mô hInh di.ra lê Kim Hoàng Hu, mô hInh ghép nhAn, mô hinh trng 
cay an qua hàiig hóa, mô hinh trng h'ia cãi tin, mô hinh trOng hoa và các mô hlnh 
troi tit kiêm. 

1.2- V chàn nuôi. 
Thrc hin Lut chãn nuôi và các quy djnh cüa tinh v chãn nuOi, tp 

trung chi dao  các gia trai, trang trai du tu chAn nuOi an toàn sinh hoc. Ung 
diring các bin pháp k thut trong chän nuOi nhu dm lot sinh h9c, hAm 
Bioga, cac ch phAm xir 1) chAt thai, thic hin tiêm phOng dAy dü theo quy 
dinh. Rà soát, b trI cac trang tr?i chän nuOi 1cm tp trung theo quy hoach, 
phát trin s trang trai qui mô iOn theo quy hoach, han ch ti da và &ng 
buOc giái th vic chän nuôi nhô lé trong các khu dan cu. Tip tic th?c hin 
chuong trInh cãi tao  nâng cao chAt 1rnng tAm vóc dan bô, phát trin chãn nuoi 
trâu bô thjt t?i  các xa, phu&ng nhu Phü Lam, PhU San, Tan Tnr&ng, Thng 
Lam; Nguyen BInh, Djnh Hãi, Các Son. 

1.3- V lam nghip 
Bão v t& toán b din tIch ri'rng hin có, t chIrc khai thác nhüng din tich 

rrng dn tuti khai thác, khoanh nuoi tái sinh thng tir nhiên, trng 'ai rfrng tren 
din tIch dAt trng và dAt thng sau khai thác tAng t l che phü rirng, dam bão n 
djnh an ninh thng; chü trong cong tác phOng cháy chüa rfrng. Tang cu&ng quãn 
l, tp trung tIch ti dAt rfrng, t chirc trng rfrng k& hçrp phát trién trang tri, 
quán 1r chat ch diên tIch rtrng phOng h và thng yen các h dp d dam bão gi& 
nuOc vã cong tác phông cMng thiên tai. 

2 - Phát trin thüy san. 
2.1.Khai thác thüy san 
Tp trung thirc hin cO hiu qua phát trin bn vtng kinh t bin theo tinh 

thn Nghj Quy& s 36-NQ/TW cüa Ban ChAp hành Trung uong Dâng ye Chiên 
luçc phát trin bn vüng kinh t bin Vit Nam dn näm 2030, tam nhIn dn 
nAm 2045; K hoch s 125-KHITU ngày 15/01/2019 cüa Tinh üy Thanh Hóa 
và K hoach s 174/KH-UBND ngày 12/8/2019 cüa UBND tinh Thanh Hóa. 
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Dy manh  phát trin khai thác, dánh bt hãi san xa bä gAn vói chuyn di 
ngh và phát trin các mô hinh djch vi gn vâi phát trin du ljch, bão v ngun 
igi thüy san và báo v môi triiô'ng; thñc dy các boat dng khai thác hâi san bn 
vfrng, tang cu&ng bào v, tái sinh ngun lçii hãi san, nghiêm cm các hoat dng 
khai thác mang tmnh tn diet. 

Tip tic thrc hin có hiu qua Nghj djnh 17/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018 
cüa ChInh phñ süa di, b sung, bãi bô mt s diu Nghj djnh 67/2014/ND-CP 
v mt s chinh sách phát trin thñy sn Quy& dnh s 35/2019/QD-UBND 
ngày 05/11/20 19 cña UBND tinh Thanh Hóa v vic ban hành quy djnh tiêu chI 
dc thu di v&i dóng m&i, cãi hoán, thuê, mua tàu cá boat dng trên bin. 

Khuyn khIch phát trin tàu có chiu dài ion trên 1 5m, t churc kin toãn vã 
phát trin them t di boat dng trên bin giüp nhau trong khai thác vâ phát trin 
di tàu khai thác xa bO ngày mt iOn manh.T  chirc, mO các lOp dào tao  cp 
bang thuyn truOng, may truOng cho các chü phuang tin tàu thuyn. 

2.2. Ch biln 1/thy san dam báo an bàn thtc phim gtn vói hlnh thành 
các thu'o'ng hiu thüy san 

Thu hiit dAu tix các nhà may ch bin hái san sir dicing cong ngh hin dai, 
da dng boa các san phm hái sn qua ch bin, dáp üng nhu cu thj tnthng ni 
da và xut khAu. Khuyn khIch các doanh nghip ch bin xut khu hái san 
lien kt chit chë vOi ngir dan d thirc hin các quy trmnh khai thác, bão quãn, 
nuôi trng sch, an toàn và có truy xut ngun g& dáp irng yêu cu xut khu 
và các thj trithng. Phát huy lang ngh ch bin hãi san truyn thng, xây dirng 
các cim ch bin hãi san tp trung 0 các xã, phuOng yen bin, dy manh  lien két 
san xut theo hInh thüc t hqp tác, hçip tác xa, lien hip hçip tác xã hi.thng tOi 
hInh thành các trung tam ngb cá iOn tai  các xã, phuOng: Hái Thanh, Hái Binh, 
Nghi San, Hái Châu, Hãi Ninh, Ninh Hâi. 

MO các lOp tp hun v các chi tiêu v sinh an toân thrc phm; th chüc 
kim tra, dánh giá các ca sO ch bin, nuOi trng thñy san, các tâu khai thác dñ 
diu kin dam báo an toàn thrc phm, däng kr san phAm thüy san ni bt tham 
gia chuang trinh mi xA mt san phm (OCOP). Tang cuOng cong tác kim tra, 
kim soát và xü phat nghiêm di vOi các ca sO san xut vi pham. 

2.3. V& nuôi tráng thuj san 
Quy hoach,  nâng cp mt s vOng nuôi trng thñy san, phát triên nuOi trng 

thüy san theo huOng cOng ngh cao 0 các xã Thanh Thciy, Hãi Châu. Tuyên 
truyn, huOng dn nhãn dan sü ding các bin pháp tng hqp trong vic xü 1 
nuOc thai ao nuôi dam bão khOng ãnh huOng dn môi tnthng, trng buOc xây 
dijng dng b k& cu h tng phic vi NTTS. 
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Trin khai dánh giá tác dng môi trueing NTTS tp trung dé dà ra các bin 
pháp khc phic và quãn 1 môi tnx&ig vüng nuôi. Dng thii kim soát tác dng 
gay ô nhim cUa các ngành khác di vâi NTTS trên dja bàn thi. xâ. 

2.4. Xây drng c.rsóhz ting và Bão vç ngun 4i1 thüysdn 
Tip tiic du tr xay dirng, nâng cp và ma rng khu neo du tàu thuyn, 

câng cá, bn cá, phi hçip vâi S& Nông nghip và PTNT nto vet 1ung lach  bng 
phu&ng Hãi Tbanh, 1ung lach  ghép phrning Hái Châu và mt s neo du tam 
cüa các xã, phuông yen bin, âu neo du tàu thuyn cho ngu dan x Hái Ha tti 
phu&ng Hái BInh. 

Tang cithng cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thüc cho nhân dan v 
hoat dng cüa khai thác thüy san yen b&, si'r diing hcp 1 ngun tài nguyen, bão 
v môi tmng. Duy tn hot dtng cüa các T dng quán 1 ngh cá yen bi trong 
quán 1 khai thác bn vfrng ngun !çi thüy san. 

Tang cithng kim tra, kim soát hoat dng khai thác thur sn, xi:r 1 trit d 
chm dirt các vi phim v bão v ngun 1çi thuS' san nhu: ding chit n& cMt dec, 
xung din; si:r ding các loai ngix c11 có m.t luài nhô hon quy djnh. Phát trin san 
xut thüy san di dôi vâi phc hi h sinh thai, báo v môi truông và ngun lçii 
thüy san. 

2.5. V huy t3ng ngun 4rc và thrc Izin các chInh sách thüy san 
Tranh thu sir h trçi du tu t1r ngân sách Trung ilo'ng, các du an du tLr cüa 

các t chüc phi ChInh phi:i, ngun ngân sách dja phucmg dAu tu phát trin kt 
c.0 ha thng cac v1ng nuoi, cáng cá, khu neo du tránh trà bão tàu, tbuyn; chü 
tr9ng du tu cong trInh thüy Igi, din hrâi phiic vi nuOi trng thüy san; du tu 
cho phát trin khai thác thüy san xa b, di mâi cOng ngh ch bin thüy san. 

Tip tic tuyen truyn, ph bin các chInh sácb h trç ngu dan trong khai 
thác và NTTS, thuc hin dng ho các chinh sách phát trin thüy san theo Nghj 
djnh s 17/201 81ND-CP ngày 02/02/2018 sira dôi, b sung mt s diu Nghj 
dilith 67/2014/ND-CP cüa chInh phu; chInh sách h trg phát trin khoa h9c cOng 
ngh theo Nghj quy& s 81/2017/NQ-HDND ngày 07/12/2017 cüa HDND tinh 
Thanh Hoá. 

3- Tang cirb'ng xüc tin thiro'ng mi, quãng bá san phãm d h trçr 
doanh nghip, h nông dan tiêu thy san phm. 

Tip tVc  phát trin lang ngh ch bin hãi san tai  2 phu&ng Hái Thanh, Hãi 
BInh, h trçi các hoat dng xüc tin thuong mai  nhix tham gia các hi chçi, các 
trin lam hang hóa nông nghip, phát trin thi.rong hieu  tp th di vâi san phm 
nuâc mm Do Xuyên — Ba Lang, xây dung thuong hiu các mt hang ch bin 
thüy san cUa lang ngh và các doanh nghip d quáng bá, gii thiu, tiêu 
hang hóa. 
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B- yE XAY D!NG NONG THON MO! 
1. Dôi vói Các Son phân tâu ttgt chuân nông thôn mói và xfl Thanh 

So'n xây drng nông thôn mói nâng cao trong nám 2021 
Dãng üy, UBND, BCD xây dirng Nông thôn m&i xã tip tic trin khai và 

thirc hin Co hin qua ni dung theo các ni dung ká hoach ciXa UBND thj xã d 
ra, tp trung rà soát dánh giá các tiêu chi con 1i ngay tr du nàm 2021 d tp 
trung lAnh dao,  chi  dao dng b các giái pháp, d.y nhanh tin d hoàn thành các 
tiêu chI nh,t là di vri các tiêu chi phái du tix xây dirng cci bàn, tiêu clil v môi 
trithng và an toàn thiic ph.m, kip  then báo cao, d xuitt trithng Ban chi do, Chü 
tjch UBND thj xã nhüng khO khãn, vrnrng mc d cO bin pháp chi dao  k1ic 
phiic. Phát dng phong trào lam sach  di.thng lang, ngö xOm, cong sO', tnthng bce, 
khuôn viên, trng hoa, cay cánh, cay bong mat, h thng din chiu sang tao 
cánh quail, môi tnrO'ng xanh, sach,  dp và chinh trang nhà cira, kinh t vuO'n 
trong khu dan cix. 

Dâng uS', UBND xã chi dao  dng b các giãi pháp, phân cOng nhim vi c11 

th cho các t chüc, doàn th, UBMTTQ xã, Doàn thanh niên, Hi phii nü, tp 
trung chi dao  hoàn thành các tiêu chI con lai,  trng tiêu chj hoàn thành thO'i gian c11 

th, xem kt qua là thithc do dánh giá näng lc, frách nhim cüa t chüc, cá nhân. 
Huy dng toàn th nhân dan chung süc, dng lông trong xây dimg nông thôn 
mO'i và nông thôn mO'i nâng cao dng thO'i giao trách nhim ci th cho tüng 
thành viên BCD cña xà d tp trung chi dao. 

2. Dôi vó'i các xâ con 4zi: 
Tip tiic dy manh  cong tác tuyên truyn duài mci hInh thirc: truyn 

thanh, hi thi, gn cOng tác tuyen truyn vâi sinh hot thôn, xOm, sinh hoat chi 
b dáng, doàn, hi.v.v. ..làm chuyn bin sâu sc trong nhn thüc cüa can b, 
dáng viên và nhân dan v sir cn thit, tm quan trçng cüa xây dmg nông thôn 
mO'i qua do tao  sir dng thun, tr giác tham gia vâi trách nhiem  cao nht cüa 
cong dng d huy dng ngun lrc xây drng nông thôn mâi. 

- Tp trung chi dao  tiêu chI v môi trix&ng và an toàn thirc phm là mt 
trong nhng tiêu chI cn duqc quan tam, tnrâc ht phái tip tiic tuyén truyn tói 
ngithi dan v phuang pháp và cách lam hay a mt s dja phumig khác d ngithi 
dan lam theo. Dng thO'i cing cn phâi cO các hoat dng cii th nhu: T chüc 
Ngày chü nhât xanh, thành 1p các di tx quán trên các tuyn duO'ng d gii gin 
v sinh môi tnthng. Ben canh  do cn tip tiic tang cuO'ng hoat dng thanh tra, 
kim tra, xü 15'  di vO'i các dan vj cá nhân vi pham v bâo v môi tnrOng. 

Lira chon các tiêu clii phiX hp có th manh  cCia da phiicing d chü dng M 
chirc thrc hin: nhá a dan cix, khuôn vien, tixO'ng rào, nithc sach,  an toàn thc 
phm, v sinh môi trixO'ng, duO'ng lang, ngö xóm, không cO t nan  xã hi. .phát 
huy vai trO ciia các th chirc doàn th trong h thng chinh trj, c)ng dng dan cix 
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thôn, vn dng nhân dan, dông tc, con em dja phrnng lam 5n xa và các cá nhân 
thành dt tham gia xây dung quê hiiong, phAn du nàm 2021 hoàn thành miic 
tiêu dê ra. 

Phnthfrba 
TO CH15C THIXC HIN 

1- Can cir k hoch Phát trin nông nghip và xây drng nông thôn miii nãm 
2021, các cp us', chInh quyn, Mt trn To quôc và các doàn the fIr thj xã den 
cc si ti chIrc quail trit dy dU, sâu rng dn can b, dãng viên, doàn viên, hOi 
viên và các tng ló'p nhân dan, tto sir thng nht và ding th4n  cao trong qua 
trInh thrc hin. 

2- Giao UBND các xã, phuông, các phông, ban, các &m vj, can cir nOi  dung 
k boach ci1a UBND tbj Cu th boa thành k hoach  cüa dcin vj và cüa các phOng, 
ban có lien quan thtjc hin CO hiu qua 

3 - D nghj Mt trn T quc thj xã chit trI, phi hçip vài các doàn th và 
chInh quyn các c.p phát dng rng rãi phong trào thi dua yêu ntràc trong các 
tng lap than dan, nhm thirc hin thing lqi mijc tiêu, nhim vij pbát trin nông 
nghip và xây dmg nông thôn mâi giai do?n 2021./. 

No'i ,zhin: 
- TT Thi üy; TT HDND thi xã (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thi xã; 
- Các dông chI ity viên UBND thj xã; 
-LuuVT. 



Biu 1: Kt qua san xut các cay trng chInh nãm 2020 

TT Xä 
KllT 
san kwng 
hrong thtrc 

Tngsãn 
htçng Lwong 
thuc có hat 

, (Lua+ngo) 

T1% 
san lirqng 

lirong thuc 
có h3t (%) 

Lüa San lirng 
näm 2020 

(/o) 
Ngô San lirQng 

näm 2020 

Ic 
(/o) 

San lirqng 
I3c vô 

San hrçng 
,. nam 2uu 

1c 
( o) 

Ghi chü 

(1=2+3) 2 3 4 

Tng toàn huyn 55,000 51323.96 93.32 48,540 45,785.89 94.3 6,460 5,538.10 85.7 6,000 6,084 101.4 

1 Anh Scm 3060 2926.23 95.63 3000 2,901.93 96.7 60 24.3 40.5 70 62.1 88.7 

2 BInhMinh 800 457.4 57.18 600 204.4 34.1 200 253 126.5 340 357.2 105.1 

3 CácScin 7190 8146.22 113.3 6640 7,798.08 117.4 550 348.1 63.3 360 311 86.4 

4 Djnhllái 2150 2314.6 107.66 2000 2,138.60 106.9 150 176 117.3 110 116 105.5 

5 HãiAn 1700 2112.2 124.25 1400 1,582.80 113.1 300 529.4 176.5 310 493.8 159.3 

6HáiBInh 0 0 0 0 0 0 

7HãiChâu 600 438.15 73.03 500 347.15 69.4 100 91 91 90 100.5 111.7 

8HãiHà 0 0 0 0 0 0 

9 HáiLTnh 1380 1538.2 111.46 1000 1,088.80 108.9 380 449.4 118.3 240 253.44 105.6 

10 HáiNhãn 3600 3093.08 85.92 3100 2,528.40 81.6 500 564.7 112.9 500 414.2 82.8 
11 HãiNinh 2550 2391 93.76 2100 1,827.80 87 450 563.2 125.2 490 484.6 98.9 
12 Hãi Thanh 0 0 0 0 0 0 
13 1-lái Thuqng 0 0 0 0 0 0 0.7 
14HãiYn 0 0 0 0 0 0 
15 MaiLâm 1100 1209.2 109.93 1000 1,122.00 112.2 100 87.2 87.2 80 69 86.3 
16NghiSon 0 0 0 0 0 0 
17Ng9cLTth 3500 3181.32 90.89 3100 2,961.30 95.5 400 220 55 130 147.66 113.6 
18 NguyênBInh 2620 2315.16 88.36 2200 1,965.76 89.4 420 349.4 83.2 750 945.52 126.1 
19 NinhHái 1020 971.23 95.22 800 862.53 107.8 220 108.7 49.4 220 195.9 89 _______ 
20PhüLâm 1520 1078 70.92 1200 864 72 320 214 66.9 230 145.2 63.1 
21 PhüSon 1380 561.52 40.69 1100 398.32 36.2 280 163.2 58.3 330 389.5 118 
22 TânDn 1520 2017.06 132.7 1200 1,396.38 116.4 320 620.7 194 330 329.1 99.7 
23  TânTrixmg 4750 3980.5 83.8 4500 3,775.50 83.9 250 205 82 20 5 25 



24 Thanh Son 2850 3014.56 105.77 2600 2,823.52 108.6 250 191.04 76.4 430 335 77.9 
25ThanhThüy 3020 2419.11 80.1 2900 2,403.87 82.9 120 15.24 12.7 190 133.8 70.4 
26 HáiFlôa 850 382.5 45 700 276.8 39.5 150 105.7 70.5 280 181.52 64.8 
27 ThIhFIái 730 129.5 17.74 700 129.5 18.5 30 0 - 100 198.2 198.2 
28 TrücLãm 1260 1089.25 86.45 1100 1,057.10 96.1 160 32.15 20.1 120 99.7 83.1 

29 TrithngLãm 3350 2689.05 80.27 2900 2,631.05 90.7 450 58 12.9 40 41.4 103.5 

3OTàngLãm 1700 1731.42 101.85 1500 1,662.40 110.8 200 69.02 34.5 200 225 112.5 

31 XuãnLãm 800 1137.5 142.19 700 1,037.90 148.3 100 99.6 99.6 40 48.9 122.3 



Biu 2: K hoch phân b các cay tring chInh nãm 2021 

TT Don Vj 

Cay Lila Cay Ng6 Cay Lic 

Ghi chü Din tIch 
(ha) 

Nng sut 
(ta/ha) 

San 1ung 
(tn) 

Din tIch 
(ha) 

Nãng sut 
(ta/ha) 

San  
Din tIch 

(ha) 
Nãng snt 

(tIha) 
San hrqng 

(tan) 

1 HâiHôa 105 50 525 25 35 87.5 100 19 190 
2 HáiChâu 125 50 625 50 35 175 65 19 123.5 
3 ThanhThily 500, 54 2,700 55 35 192.5 85 19 161.5 
4 ThanhSan 510 55 2,805 105 35 367.5 240 19 456 
5 PhiiSm 185 50 925 85 35 297.5 210 19 399 
6 HãiNinh 450 53 2,385 175 35 612.5 263 19 499.7 
7 AnhScm 605 55 3,328 10 35 35 38 19 72.2 
8 NgçcLTnh 590 56 3,304 150 35 525 90 19 171 
9 HáiAn 320 52 1,664 122 35 427 195 19 370.5 
10 Các San 1315 57 7,496 150 35 525 165 19 313.5 
11 TânDân 290 52 1,508 140 35 490 185 19 351.5 
12 HâiLinh 250 51 1,275 115 35 402.5 135 19 256.5 
13 DjnhHâi 390 56 2,184 70 35 245 80 19 152 
14 NinhHâi 141 53 747 70 35 245 113 19 214.7 
15 NguyênBInh 440 53 2,332 130 35 455 400 19 760 
16 HâiNhân 615 55 3,383 175 35 612.5 210 19 399 
17 BInhMinh 50 49 245 110 35 385 165 19 313.5 
18 PhüLâm 240 51 1,224 120 35 420 90 19 171 
19 XuânLâm. 210 52 1,092 40 35 140 30 19 57 
20 TrücLâm 280 51 1,428 40 35 140 65 19 123.5 
21 TânTrtthng 860 56 4,816 70 35 245 15 19 28.5 
22 TüngLâm 410 53 2,173 55 35 192.5 110 19 209 
24 MaiLârn 240 51 1,224 37 35 129.5 30 19 57 
25 TnthngLam 565 56 3,164 60 35 210 29 19 55.1 
26 TinhHâi 30 40 120 20 35 70 60 19 114 

Tong cong 9,716 52,671 2,179 7,627 3,168 6019.2 



• A • A • A 
Bieu 3: Ket qua thjc hien  ye dan gia suc, gia cam nam 2020 

TT Bcrnvi 

Trâu, bô 
(con) 

Bàn lçn 
(con) 

',. ia cam 
(con) 

Chi tiêu 
Tf(rc thirc 

hiên 
% KR Chi tiêu 

15&c thirc 
hiên 

% KR Chi tiêu 
hoc thtrc 

hiên 
% KR 

Tng cong 20,000 23,075 115.4 50,000 49,586 99.2 650,000 712,904 109.7 

Anh San 750 795 106.0 720 96.0 23,000 38,376 166.9 

2 
BInhMinli 330 400 121.2 360 428 118.9 8,500 16,652 1959 

Các San 2,250 2,350 104.4 3,150 2,752 87.4 58,000 59,500 102.6 

Djnh Hâi 750 950 126.7 3,200 2,736 85.5 25,000 27,350 109.4 

HãiAn 950 1,140 120.0 1,450 2,731 188.3 15,000 17,342 115.6 

6 
Hãi BIrih 50 75 150.0 277 184.7 5,00 3,500 70.0 

Hal Châu 400 580 145.0 400 350 87.5 16,000 17,620 110.1 

8 
Hái Ha 120 95 79.2 150 144 96.0 4,500 4,560 101.3 

Hal LTnh 1,350 1,250 92.6 6,700 6,258 43,000 44,200 102.8 

10 
HâiNhãn 700 820 117.1 750 1,026 136.8 16,000 19,324 120.8 

Hal Ninh 900 1,060 117.8 7,720 7,550 97.8 30,500 31,250 102.5 

12 
HáiThanh 10 10 100.0 300 361 120.3 1,500 1,511 100.7 

13 
Hài Thrcing 180 238 132.2 300 420 140.0 10,000 12,000 120.0 

14 
Hal Yn 50 52 104.0 -. 3,000 3,500 116.7 

MaiLâm 450 580 128.9 1,300 687 52.8 24,000 18,560 

16 
Nghi San - #DW/O! 150 304 202.7 1,000 - 

17 
NgQcLTnh 800 875 109.4 1,000 1,960 196.0 25,000 24,450 97.8 

18 
NguyênBinh 800 890 111.3 1,700 1,422 83.6 16,500 26,815 162.5 

19 
Ninhl-Iãi 500 536 107.2 700 786 112.3 16,000 18,268 114.2 

20 
PhitLâm 800 1,188 148.5 3,500 3,100 88.6 28,000 32,050 114.5 

21 
Phü Son 1,200 1,375 114.6 3,500 3,160 90.3 30,000 34,670 115.6 

22 
TânDân 1,150 1,250 108.7 3,500 3,286 27,000 32,073 118.8 

23 
Tan Trir?rng 1,200 1,239 103.3 1,000 895 89.5 34,000 46,233 136.0 

24 
Thanh San 650 792 121.8 1,200 2,184 182.0 23,000 18,000 78.3 

25 
Thanh Thüy 450 580 128.9 1,200 1,084 90.3 29,000 30,000 103.4 

26 
HâiHôa 660 771 116.8 820 665 81.1 24,500 27,300 111.4 

27 
TrnhHai 250 282 112.8 300 697 232.3 9,000 .12,800 142.2 

28 
TrCicLãm 600 675 112.5 1,500 1,172 781 20,000 20,500 102.5 

29 
TruängLâm 800 950 118.8 1,600 1,120 70.0 36,000 32,000 88.9 

30 
lung Lam 400 612 153.0 1,000 850 85.0 25,000 22,500 90.0 

31 
XuânLâm 500 665 133.0 650 

- 
461 23,000 20,000 87.0 



Biu 4: GIAO CH! TIEU TONG BÀN TRAU BO, 
BÀN LQN VA BAN GIA CAM CHO CAC xA, PHIX(NG NAM 2021 

TT 
• 

Bon vi 
• 

Trâu, bO 
(con) 

Bàn lou 
(con) 

Gia cam 
(con) 

Ghi chu 

Tng cong 20,000 50,000 650,000 

1 Anh Scm 600 720 33,000 

2 BInhMinh 400 430 15,000 

Các Scm 2,000 2,750 45,000 

Djnh Hãi 750 2,700 28,000 

Hãi An 1,140 2,740 20,000 

6 HãiBinh 70 280 3,500 

7 HãiChâu 450 360 18,000 

8 HãiHà 100 150 5,000 

HãiLinh 1,250 6,800 31,000 

10 HãiNhân 670 800 20,000 

HãiNinh 760 7,500 31,000 

12 HãiThanh 10 350 1,500 

13 Hãi Thucmg 230 420 15,000 

14 HãiYn 50 50 3,500 

15 MaiLãm 480 700 18,500 

16 NgQcLTnh 780 1,900 25,000 

17 Nguyen BInh 790 1,600 23,000 

18 NinhHãi 530 800 18,000 

19 Phii Lam 1,000 3,200 30,000 

20 PhU Scm 1,300 3,200 33,000 

21 TânDân 1,050 3,500 32,000 

22 Tan Trii?ing 1,240 1,000 30,000 

23 ThanhScrn 790 1,800 20,000 

24 ThanhThüy 380 1,000 25,000 

25 HãiHOa 620 700 25,000 

26 TTnhHãi 280 700 13,000 

27 True Lam 560 1,300 20,500 

28 Trix&ng Lam 720 1,200 25,000 

29 TüngLâm 450 850 22,500 

30 XuãnLâm 550 500 20,000 

31 Nghi Scm - 300 - 



Biu 5: T!NH HINH TAU CA HUYN TIM! GIA DEN THANG 11 NAM 2020 

TT °l' VI 
xalphirong 

. 

i ong SO 
tau cá 

nám 2019 

Tng 
tàu den 

tháng 11 
nAm 2020 

Táng/giãm 
i ong so 

lao dng 
(ngir&i) 

Phân theo chiu dài 

Lmax < 
6m 

Lmax ttr 6 
~< 12m 

Lmax ti~ 

12 --< 15m 
Lmax tcr 
15 ~< 24m 

Lmax tir 
24 --< 30m 

Lmax ~ 
30m 

1 HâiChâu 115 113 -2 780 14 61 36 2 

2 HâiNinh 475 475 0 1,250 329 19 121 6 

3 HãiHoà 65 66 1 227 22 24 4 16 

4 HáiThanh 403 380 -23 2,466 62 146 166 6 

5 HâiBInh 208 196 -12 1,376 18 56 81 41 

6 Nghi Scm 160 137 -23 539 9 21 61 42 2 2 

7 HáiHà 426 430 4 1,180 51 318 59 2 

8 linh Hãi 18 26 8 42 19 7 

9 HâiThircmg 53 60 7 160 60 

10 NinhHâi 191 183 -8 364 183 

11 HâiAn 2 2 0 4 2 

12 TânDân 40 40 0 120 40 

13 HáiLTnh 77 72 -5 150 72 

14 BInhMinh 62 62 0 120 62 

15 XuânLâm 7 7 0 14 7 

Tng cong 2,302 2,249 -53 8,792 796 536 515 349 51 2 



Biu 6: KET QUA THTfC HIN SAN LTfNG KHAI THAC THEO CHI TIEU GIAO NAM 2020 
DVT. TAn 

TT Do'n vl Näm 2019 Nám 2020 Tãng/giãm Chi tiêu giao 
Sosánh 
k hoch 
(%)nàm 

Ghi chü 

1 HáiBmnh 3,050 3,735 685 3000 124.5 

2 Hâi Châu 8,543 6,014 -2,529 5000 120.3 

3 Hâi Ha 3,120 5,773 2,653 4500 128.3 

4 HâiHoà 500 3,644 3,144 3500 104.1 

5 HãiNinh 4,100 4,555 455 3500 130.1 
6 Hái Thanh 9,650 6,326 -3,324 6000 105.4 
7 Nghi Scm 7,280 4,515 -2,765 4500 100.3 
8 Hâi Thixçing 124 117 -7 115 101.7 
9 TinhHãi 105 123 18 120 102.5 

Tng cong 36,472 34,802 -1,670 30,235 115 



Biu 7: TONG HP TIEU CHI NAM 2020 

Ti' 
Ten 

xa/phu*ng Q
uy

  h
oo

ch
 

G
ia

o  
th

ôn
g  

. 

T
rt

rô
ng

  h
9c

  

C
S

 v
t  

ch
at

  V
H

 

C
s  

h
i  

ta
ng

  t
hu

ir
ng

  m
i n

ôn
g  

th
ôn

  

T
T

 v
à 

tr
u
y

n  
th

ôn
g  

N
hà

&
d
ân

ci
r  

('n. 

H
 ng

he
o  

L
D

  c
ô 

vi
c
  la

m
  

IC
 s

an
  x

u
t  

G
D

 và
 d

ào
  t
o
  

4. 

V
an

  h
O

a  

M
T

 v
à 

an
  t
o

ãn
  T

P
 

H
T

 ch
.  t

rj
  t
ip

  c
n  

P
L

 

Q
P

 v
à 

an
  n

in
h 

Tiêuch1dt 
dn tháng 
11.2020 

Sosánhtiêuchmnàm2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ii 1 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 DjnhHãi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 

2 HáiNhân x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 

3NghiScm x x x x x x x x x x x x x x x x 16 
Tang 2: Van hóa; 
HTCT&TCPL 

4 CácScm x x x x x x x x x x x x x x x 15 Tängl:HTCT&TCPL 

5 Tan Tnrông x x x x x x x x x x x x x x 14 mngl:Vanhóa 

6 Trirng Lam , x 14 
Päng 2: CSHT throng mgi, 
Van hóa 

7 PháScyn x x x x x x x x x x x x 12 

8 Tüng Lam x x x x x x x x x x x 11 
Täng 2: CSHT thtxo'ng mi, 
Van hóa 

9 PhüLâm x x x x x x x x x x x 11 Tàngl:Thñylçi 

BInh quãri tiêu chI 9 xA: 14,6 tiêu chI/xâ 



BIEU 8: CAC XA Di1LT CIUJAN NTM, PHAN DAU NTM NANG CAO, NTM KIEU MAU 

TT Ten xã Dt chun NTM 
K hoch phn du dit 
chuan NTM nâng cao 

K hoich phn du dit 
chun NTM kieu man 

Ghichü 

1 ThanhScin NAm 2017 2021 2023 

2 Thanh Thüy Näm 2016 2022 2024 

3 AnhScyn Näm 2017 2023 2025 

4 NgçcLTnh Nàm 2016 2024 

5 Các San Phn du dat chu.n nám 2021 2025 



Biêu 9: TONG HO KET QUA THIIC HIEN NHOM Hi TANG KINU TE - XA HO!  CHU'(ING TRINII MTQG XAY D!)NG NONG THON MO! 

TT Xa/phirôiig 

Ni dung 

Duông 
1in xä 

Dub'ng 
lien thôn 

Dirirng 
ngo xóm 

Du*ng 
ni dng 

Kênh 
muo11g 

Tram 
b 

Trm 
Trtrong hQc 

Nhàvn 
hôa da 
näng 

Nhà VH 
thôn 

Tram 
bin 

Dr&n g 
day cao 

th 

Dig 
dy h 

th 

Nhà • 
dan cu 

1 Anh Scm 0.9 1.8 1.5 2 1.9 35 

2 BlnhMinh 1.1 0.7 0.8 0.3 2.7 46 

3 Các Scm 2.5 2.48 1.3 1 0.5 1 01 trung mâm non 4 1 33 

4 DjnhHãi 1.5 0.75 2.9 4 1 0.97 24.23 42 

5 Hal An 0.45 1 1 (tu sa triiYng m.m non) 54 

6 Hãi Blnh 1.2 0.5 3.5 61 

7 Hái Châu 2 2.7 01 tnrông mm non 58 

8 Hãi Ltnh 2.5 1.4 0.8 3.5 
2 phông hçc tnx1ng mm non; 01 trumg tiêu 

hoc 
1 1 0.3 0.5 51 

9 Hai Nhan 2.59 1.1 0.85 1.5 1 01 trtthng tiu hQc tu sira 10 97 

10 HãiNinh 1.8 6.5 3 0.5 1.5 
I (bp n trithng mârn non); 01 nhà hiubO 

THCS 25 

11 HãiThanh 0.4 0.37 1 2.3 17 

12 MaiLam 1.2 01 tnthngTHCS 1.5 38 

13 Nghi Scm 0.47 1.5 1(6 phông tnl&ng mAm non) 1 23 

14 Ng9c Linh 1.1 1.1 2 t.ng, 6 phông trixing mm non 19 

15 NguyênBInh 0.5 27 

16 NinhHãi 1.3 1 44 

17 PhüLâm 2.5 1.2 1 19 

18 PhO Scm 1.2 0.5 01 tnxmg tiu hçc 0.5 31 

19 Tan Dan 1.6 0.5 7 phông (tithng tiu hçc) 1 56 

20 TânTnrmg 2 1 22 

21 Thanh Scm 1.68 2.3 2.2 01 trlxmgtiuh9c 1 29 

22 Thanh ThOy 1.93 01 tniang mm non 18 

23 TinhHài 1.08 1.8 1 1.1 16 

24 TrOcLãm 1.055 2.1 01 trithngmAm non 28 

25 TnrôngLâm 1.7 1 3 2 1.8 2 1 15 
26 TOng Lam 3.3 24 
27 Xuãn Lam 01 tnrOng tiu hçc 0.8 13 

Tng cong: 23.77 31.635 14.6 6.1 19.5 2.2 2 23 cong trInh 6 11 5 7.07 33.23 941 



Biu 10: TONG HOP TRANG TRAI CHAJ NUOI NAM 2020 

TT Don VI 
Trang tri 
trâu, bô 

(Tfr 15 con tr& len) 

Trang trii bin 
(Tfr 50 con trôr len) 

Trang tri gia cam 
(Tn 1000 con tr& len) 

1 CácSan 19 2 
2 DjnhHái 2 
3 HãiLinh 6 
4 HãiNhân 2 
5 HãiNinh 4 
6 NguyénBInh 3 
7 PhULâm 2 19 
8 PhUScin 3 34 1 
9 TânDân 10 

10 TãnTnring 2 2 
11 ThanhThuy 2 
12 TthcLâm 6 
13 TruxngLãm 8 
14 TüngLâm 4 
15 XuânLâm 1 

Tngcng 5 117 10 
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