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BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập bình quân đầu người  

trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2011-2021  

 

Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 

2016 - 2020; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính 

phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và 

công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1415/2017/QĐ-

UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020; Phương án 

Điều tra lao động, việc làm và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020; Kế hoạch số 641/KH-CTK ngày 12 tháng 12 năm 2018; Kế hoạch số 

698/CTK-DSVX ngày 28/12/2020 về việc điều tra lao động, việc làm và thu nhập 

bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ủy ban nhân dân huyện Thiệu 

Hóa báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 

huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2011 - 2021, như sau: 

1. Tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2021 

Thiệu Hóa là huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa cách Thành phố Thanh 

Hóa khoảng 17 km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 45, phía Đông giáp huyện 

Hoằng Hóa, phía Tây giáp huyện Thọ Xuân, phía nam giáp huyện Triệu Sơn, phía 

Bắc giáp huyện Yên Định. Huyện được tái lập năm 1997 trên cơ sở sáp nhập một 

số xã của 2 huyện Thiệu Yên và Đông Sơn với 31 đơn vị hành chính (30 xã, 01 

thị trấn; đến năm 2012 chuyển 3 xã Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Thiệu Vân về 

Thành phố Thanh Hóa nên còn lại 28 xã, thị trấn (27 xã, 01 thị trấn). Đến 

01/12/2019 sau khi sáp nhập các xã, toàn huyện còn 25 đơn vị hành chính (24 xã 

và 01 thị trấn). 

 Tổng diện tích tự nhiên 15.992 ha, trong đó đất nông nghiệp 10.457,5 ha 

(chiếm 65,4%). Dân số toàn huyện ước đến 31/12/2020 là 162.017 người, trong 

đó lao động trong độ tuổi khoảng 98 nghìn người (chiếm 60,4%). Trong những 

năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện luôn ở mức khá, cơ cấu các 

ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa của đất nước. 

  Thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân 

dân huyện Thiệu Hóa đã đặt mục tiêu đến năm 2021 về đích huyện NTM, do đó 

huyện đã chủ động đề xuất việc lựa chọn xã điểm trong xây dựng nông thôn mới, 
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nhằm tạo động lực và bước đi hợp lý, có hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn 

mới trên toàn huyện. Trong đó, xã Thiệu Trung được chọn là xã điểm của tỉnh, và 

đã đạt mục tiêu hoàn thành đủ 19 tiêu chí về nông thôn mới vào năm 2012. Lần 

lượt các xã còn lại cũng đều được xây dựng lộ trình phù hợp với đặc điểm, thế 

mạnh phát triển riêng, cụ thể: 

- Tổng số xã XD NTM trên địa bàn huyện: 24 xã.  

- Số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 24/24 xã đạt tỷ lệ 100%, trong đó: 

+ Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2017 theo 

Bộ tiêu chí quốc gia 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

4296/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa: 9 xã, đạt 37,5%. 

 + Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017 đến nay 

theo Bộ tiêu chí quốc gia 1980/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định 1415/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa: 15 xã, đạt 62,5%. 

2. Thực trạng, kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập 

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện với sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ xây 

dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, 

cộng với sự nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã 

đạt được những kết quả hết sức khả quan: Bức tranh nông thôn, nông nghiệp có 

nhiều thay đổi, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn; hình thức tổ chức sản xuất tập 

trung được phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và 

nâng cao, thu nhập tăng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, chất lượng an sinh xã hội 

được nâng lên rõ rệt; quốc phòng an ninh được cũng cố vững chắc; an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội ổn định 24/24 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.  

Trong những năm qua huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng 

bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2012 - 2021 đạt gần 13% cao hơn 

so với giai đoạn trước; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng 

giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 chiếm 23,5% giảm 

17,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 44,2%, tăng 9,9% và dịch vụ chiếm 32,3% 

tăng 8% so năm 2011. Năm 2021, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng 

trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 135,6 triệu đồng/ha, tăng 1,56 lần so với năm 

2011; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có bước đột phá trở thành động lực cho 

tăng trưởng kinh tế của huyện; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. 

* Về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020: Qua kết quả 

điều tra lao động thu nhập năm 2020, toàn huyện đạt 45,5 triệu đồng/ người/năm 

(tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020). 

* Về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của xã ước năm 2021:  

Thu nhập bình quân đầu người ước năn đạt 48,38 triệu đồng/người/năm  

tăng gấp 3,61 lần so với 2011 (năm 2010 đạt 13,4 triệu đồng), tăng bình quân 
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hàng năm 13,52%. Kết quả thẩm định, đánh giá cho thấy, thu nhập bình quân đầu 

người của 24/24 xã của huyện Thiệu Hóa đều đạt trên 46 triệu đồng (mức thu 

nhập bình quân đầu người quy định đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng 2 

năm 2020 là 46 triệu/người/năm); (Theo phụ lục số liệu đính kèm). 

Những thành quả đạt được trong những năm qua của huyện Thiệu Hóa là 

đáng khích lệ và tự hào. Với một vị trí địa lý hết sức thuận lợi trong sản xuất nông 

nghiệp, hệ thống giao thông thuận lợi, có nhiều tiềm năng về đất đai, nhiều di tích 

lịch sử văn hóa, làng nghề truyền thống, nên trong lĩnh vực sản xuất NLTS trên 

địa bàn huyện đang phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển vượt bậc, đó là: 

- Việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp ngày càng tăng và có chuyển biến rõ 

nét theo hướng tích cực, 80% diện tích cơ cấu trà lúa xuân muộn và mùa sớm, thực 

hiện theo đúng lịch sản xuất và thời vụ của tỉnh; Các giống lúa chất lượng cao được 

sử dụng với diện tích ngày càng tăng, đến năm 2020 diện tích lúa chất lượng cao 

đạt 6.162.5 ha (tăng 5.278.5 ha so với năm 2011), giá trị kinh tế từ sản xuất lúa chất 

lượng cao hơn sản xuất các giống lúa thông thường từ 1,2 - 1,5 lần; công tác đổi 

điền, dồn thửa lần 3 và tích tụ ruộng đất để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

được tăng cường chỉ đạo. Tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn 

được quan tâm, đến nay toàn huyện có 360 ha mô hình tích tụ tập trung đất đai sản 

xuất nông nghiệp, trong đó sản xuất theo hướng công nghệ cao là 169 ha. Vùng lúa 

thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tiếp tục được duy trì, vùng sản xuất 

rau an toàn và sản xuất rau trong nhà lưới tập trung chuyên canh tiếp tục được duy 

trì, mở rộng góp phần đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất 

lượng và giá trị hàng hóa nông nghiệp trong huyện. 

Đến tháng 11/2021, toàn huyện có hơn 50 trang trại chăn nuôi, trang trại 

thủy sản, trang trại tổng hợp; Các trang trại trên địa bàn huyện chủ yếu là trang 

trại chăn nuôi, trang trại tổng hợp, thu hút 360 lao động thường xuyên, hoạt động 

sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. 

- Ngành chăn nuôi đã chuyển mạnh từ chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ sang chăn 

nuôi trang trại, gia trại và sản xuất hàng hóa. Công tác quản lý dịch bệnh đang 

được quan tâm. Huyện đẩy mạnh áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học 

đối với gà, lợn và triển khai các chương trình nâng cao chất lượng đàn bò. Ứng 

dụng công nghệ bioga, đệm lót sinh học trong xử lý. 

- Số doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020 toàn huyện có 355 doanh 

nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 3,5% tổng số doanh nghiệp cả tỉnh; các 

doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực công nghiệp may mặc, xây 

dựng, công nghiệp như: Công ty TNHH Thiệu Đô, Công ty TNHH may Vạn Hà, 

Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Trà Đông, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 

và Thương mại Trường Xuân, Công ty TNHH Hùng Mạnh… đã thu hút khoảng 

gần 20 nghìn lao động, số lao động địa phương thu hút vào làm việc trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn ngày tăng, cùng với sự phát triển về số lượng, quy mô, 

năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được nâng lên, doanh 

thu và chỉ tiêu nộp vào ngân sách nhà nước luôn tăng hàng năm. 
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- Toàn huyện có 8.415 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (chiếm 4,5% toàn 

tỉnh) chủ yếu kinh doanh thương mại, dịch vụ chiếm 72,6% cơ sở trong huyện, 

các cơ sở phát triển nhanh, đa dạng các loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 

tạo việc làm 15,5 nghìn lao động. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của huyện năm 2021 đạt 

5.145 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng so với năm 2011; Giá trị xuất khẩu hàng hóa 

đạt 16 triệu USD chủ yếu là hàng may mặc.  

- Tỷ lệ đô thị hóa của huyện Thiệu Hóa còn thấp, dân số ở khu vực nông 

thôn chiếm tỷ lệ cao, huyện có 1 đô thị là thị trấn với dân số thành thị trên 17,5 

nghìn người (dân số ước đến cuối năm 2021) chiếm 11,2% tổng dân số toàn 

huyện (toàn tỉnh là 17,3%). Hiện nay công tác phát triển đô thị đang được quan 

tâm, hệ thống hạ tầng đô thị được mở rộng, đầu tư và hoàn thiện. 

Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí số 10 (thu nhập) trong 

bộ tiêu chí xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ước năm 2021, đạt 

48,38 triệu đồng. 

  Uỷ ban nhân dân huyện Thiệu Hóa kính trình Cục Thống kê Thanh Hóa 

thẩm định và ra quyết định công nhận đạt tiêu chí thu nhập của huyện đạt chuẩn 

Nông thôn mới./. 

Nơi nhận:                                                                     

- Cục Thống kê Thanh Hóa; 

- Lưu VT, TK. 

    KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

     Hoàng Trọng Cường 
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