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BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề liên quan đến cơ 

chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Yên Thành thực hiện đề án “Phát triển 

nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa 

bàn huyện Yên Thành đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” và đề án 

“Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 

2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030” 

 

UBND huyện Yên Thành báo cáo Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã 

hội và các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Yên Thành 

thực hiện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao gắn với chế biến 

và tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Thành đến năm 2025 định hướng đến năm 

2030” và đề án “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao 

đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 

2030”, như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 

Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơn địa nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Nghệ 

An với 39 đơn vị hành chính gồm 38 xã và 01 thị trấn; huyện có địa hình lòng 

chảo, nghiêng dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, chia thành 2 vùng: Vùng đồng 

bằng (gồm 21 xã, 01 thị trấn) và vùng bán sơn địa (gồm 17 xã). Tổng dân số toàn 

huyện là 313.180 người, trong đó có 183.659 người trong độ tuổi lao động (chiếm 

58,64% dân số), cơ cấu lao động ngành nông, lâm, thuỷ sản chiếm 66,77% trong 

tổng số lao động. Phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, dưới sự hỗ trợ của Trung 

ương, của tỉnh và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp các 

ngành trong huyện với sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng dân cư kinh tế 

trong những năm vữa qua có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 

2022 đạt 10,01%, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/người/năm; tỷ 

trọng ngành nông nghiệp chiếm 37,33%; công nghiệp xây dựng 28,13%; dịch vụ 

34,54%. Xác định là huyện trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh với diện tích, 

sản lượng lúa chiếm 1/7, tổng đàn chăn nuôi chiếm 1/10 của cả tỉnh Nghệ An. 

Trong những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Thành luôn quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phát 

triển kinh tế và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Sản xuất nông, lâm, thủy 
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sản phát triển khá toàn diện; trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng bình 

quân đạt 2,95%/năm; sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có bước chuyển 

từ sản xuất lấy năng suất sang chất lượng và hiệu quả; trong trồng trọt đã hình 

thành các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung, gắn với sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm; chăn nuôi có bước phát triển theo hướng trang trại, công nghiệp; lâm nghiệp 

từng bước chuyển từ khai thác rừng gỗ dăm sang trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, 

chăm sóc và bảo vệ rừng, phát triển rừng gỗ lớn. Các tiến bộ kỹ thuật mới đã được 

áp dụng vào sản xuất góp phần giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản 

hàng hóa và nâng cao giá trị gia tăng. Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã đạt được nhiều thành 

tựu to lớn, xây dựng nông thôn mới trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan 

tỏa rộng khắp trên phạm vi toàn huyện. Thu nhập và đời sống của người dân nông 

thôn ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế-

xã hội được cải thiện, nhiều mô hình sản xuất mới đem lại thu nhập cao, hệ thống 

chính trị cơ sở được củng cố,… Năm 2019, huyện Yên Thành được Thủ tướng 

chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tuy nhiên, do Yên Thành là huyện thuần nông, kinh tế nông thôn có điểm 

xuất phát thấp, quy mô sản xuất chủ yếu là sản xuất nhỏ, manh mún, phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện tự nhiên nên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện còn một số hạn chế như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng 

lợi thế của huyện; công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển chậm; kết cấu hạ 

tầng kinh tế-xã hội đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; bộ 

mặt nông thôn khởi sắc rõ nét tuy nhiên chưa tạo được phong cảnh đẹp; rác thải 

nông thôn vẫn chưa được thu gom xử lý triệt để, chất thải chăn nuôi trong khu dân 

cư thải trực tiếp ra cống rãnh. Sản xuất nông nghiệp chưa gắn với thị trường, khả 

năng cạnh tranh của nông sản hàng hoá thấp; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất như: Sử dụng giống mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến, sản xuất gắn kết với thị 

trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa còn hạn chế, việc nhân 

rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm còn chậm. Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, 

nông thôn hoạt động chưa thật sự hiệu quả; các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị 

còn nhỏ lẻ, các chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm chủ lực chưa bền vững nên việc 

khai thác lợi thế vùng miền còn hạn chế.  

1. Đất đai 

Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Yên Thành là 54.909 ha, trong đó đất 

nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hơn 44.000 ha (chiếm 80,23%) bao gồm đất sản xuất 

lúa mùa gần 14.000 ha, đất trồng cây hàng năm hơn 5.000 ha, đất lâm nghiệp hơn 
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24.000 ha; đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng gần 11.000 ha. Yên Thành có 

địa hình lòng chảo, nghiêng dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, chia thành 2 vùng: 

Vùng đồng bằng và vùng bán sơn địa. Vùng đồng bằng có 21 xã, 1 thị trấn là vùng 

trọng điểm sản xuất lúa; vùng bán sơn địa có 17 xã, nằm trong vùng chuyển tiếp 

giữa đồi núi và đồng bằng của tỉnh Nghệ An, có đồi núi thấp, sườn núi thoải dần về 

phía Đông, là vùng có thế mạnh phát triển cây công nghiệp, lâm nghiệp và chăn 

nuôi gia súc. Từ đặc điểm trên cho thấy điều kiện địa hình ở Yên Thành có nhiều 

thuận lợi để phát triển đa dạng cây trồng, vật nuôi, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, thúc đẩy việc phân bổ lại lao động và dân cư cũng như nhu cầu đầu tư các 

công trình kết cấu hạ tầng. 

2. Tài nguyên du lịch  

Yên Thành là vùng đất khoa bảng, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, 

đậm đặc di tích lịch sử văn hóa. Trên địa bàn huyện Yên Thành có 532 di tích, 

danh thắng đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục, trong đó có 25 di tích đã 

được xếp hạng cấp quốc gia, 67 di tích được xếp hạng cấp tỉnh như: Di tích Tràng 

Kè xã Mỹ Thành, nhà lưu niệm Phan Đăng Lưu xã Hoa Thành, khu lưu niệm Bác 

Hồ về thăm Vĩnh Thành, đền Đức Hoàng xã Phúc Thành, đền Cả xã Hoa Thành, 

đền – chùa Rú Gám xã Xuân Thành, đền thờ Trần Đăng Dinh xã Phúc Thành, đình 

Mõ xã Hậu Thành,... Nhiều di tích mang giá trị nghệ thuật kiến trúc độc đáo như 

nhà thờ đá Bảo Nham xã Bảo Thành, Đình Sừng xã Lăng Thành. Nhiều di tích có 

giá trị về mặt văn hóa như Đền Đức Hoàng xã Phúc Thành, Đền - Chùa Gám xã 

Xuân Thành,… Năm 2022, UBND tỉnh đã công nhận Điểm du lịch cho 02 di tích 

đền - chùa Gám xã Xuân Thành, đền Cả, chùa Bảo Lâm xã Hoa Thành (đạt sản 

phẩm du lịch OCOP 4 sao), đền Đức Hoàng xã Phúc Thành, nhà thờ đá Bảo Nham 

xã Bảo Thành. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có hơn 200 hồ đập lớn nhỏ, trong đó 

có nhiều điểm du lịch sinh thái tiềm năng hấp dẫn như Hồ Vệ Vừng, Quản Hài, 

đập Sặt, hồ Xuân Nguyên, đầm sen Diệu Ốc,… Hàng năm, hơn 10 lễ hội lớn nhỏ 

được tổ chức tiêu biểu là lễ hội đền Đức Hoàng xã Phúc Thành, đền Cả xã Hoa 

Thành, đền chùa Gám xã Xuân Thành,...  

3. Nguồn vốn đầu tư phát triển 

Trong giai đoạn 2016 – 2020, vốn đầu tư toàn xã hội xây dựng kết cấu hạ 

tầng kinh tế-xã hội của huyện Yên Thành đạt 7.817 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với 

vốn huy động giai đoạn 2011-2015, trong đó: 

- Vốn ngân sách cấp trên (bao gồm cả các chương trương mục tiêu quốc gia) 

202 dự án, tổng vốn 1.361 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17,41%. 
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- Vốn ngân sách huyện, xã: Ngân sách huyện - xã đầu tư chủ yếu từ nguồn 

cấp quyền sử dụng đất, với tổng số 195 dự án, tổng vốn huy động 974 tỷ đồng, 

chiếm tỷ lệ 12,46%. Nguồn vốn từ tiền cấp quyền sử dụng đất chi cho hạ tầng kinh 

tế xã hội tăng đều qua các năm.  

- Vốn doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, hợp tác xã và các tổ chức: 20 

dự án, vốn đầu tư thực hiện 5.021 tỷ đồng, chiếm 64,23% trong tổng vốn đầu tư 

huy động được. 

Trên địa bàn huyện Yên Thành có 48 hợp tác xã nông nghiệp với vốn điều lệ 

đạt trên 24 tỷ đồng. Ngoài các dịch vụ nông nghiệp, cung cấp vật tư đầu vào, các 

HTX đã chủ động bảo trì, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn, phục 

vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Vốn huy động đóng góp của nhân dân: 107 dự án với tổng vốn 461 tỷ 

đồng, chiếm tỷ lệ 5,9%. 

Mặc dù số lượng dự án triển khai lớn, tuy nhiên đa số là dự án có vốn đầu 

tư, quy mô nhỏ. Một số dự án lớn đã đăng ký nhưng chưa triển khai thực hiện 

được. Thực trạng đó gây khó khăn cho huyện trong việc huy động nguồn lực tại 

chỗ để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn yếu kém và thiếu đồng 

bộ. 

4. Đánh giá hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn 

4.1. Hạ tầng giao thông 

Hệ thống giao thông của huyện hiện chỉ có giao thông đường bộ. Toàn 

huyện có 2.960,28 km đường các loại, trong đó có 3 tuyến quốc lộ (Quốc lộ 7, 

Quốc lộ 7B, Quốc lộ 48E) với tổng chiều dài 70,28 km; 06 tuyến đường tỉnh (533, 

538, 538D, 538E, 537, 538C) với tổng chiều dài 109,1 km; 12 tuyến đường huyện, 

chiều dài 230,77 km; đường nội thị 17,5 km; 273 tuyến đường xã, chiều dài 559 

km. Đường trục thôn, xóm, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng có tổng 

chiều dài 1.973,63 km. Hệ thống giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư, là 

khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống đường huyện, đường xã, 

đường thôn xóm dày đặc, đảm bảo kết nối thuận tiện từ trung tâm huyện đến 39 xã, 

thị trấn.  

Hệ thống đường giao thông của huyện Yên Thành vẫn còn nhiều hạn chế: 

Các tuyến đường giao thông xương cá kết nối Quốc lộ 7, 7B, 48E đi trung tâm các 

xã chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Một số tuyến đường 

huyện, cầu trên đường huyện được xây dựng đã lâu, mặt đường nhựa nhỏ, hẹp nên 

đến nay đã bị hư hỏng. Nhiều tuyến thiếu hệ thống mương thoát nước dọc hai bên 

đường. Một số tuyến đường cấp huyện còn thiếu biển báo hiệu đường bộ, mốc lộ 
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giới. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông liên xã, đường xã, giao thông thôn, 

xóm còn yếu và chưa đồng bộ, cần phải được đầu tư, nâng cấp trong quá trình phát 

triển.  

4.2. Hạ tầng thuỷ lợi, phòng chống thiên tai 

Trên địa bàn huyện có hệ thống Thủy lợi Bắc đi qua tạo nên sự đồng bộ của 

hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện, từ công trình đầu mối đến hệ thống kênh 

mương, hệ thống tưới, tiêu nước đều được quản lý khai thác hiệu quả. Huyện có 

hơn 200 hồ đập lớn nhỏ, 43 trạm bơm và 1.737 km kênh mương các loại (trong đó 

có 700km đã được bê tông hóa), giao cho các HTX nông nghiệp dịch vụ điều tiết 

nước, đảm bảo tưới, tiêu và phòng chống bão lụt, hạn hán. Hệ thống đê phòng 

chống lũ kiên cố: có 9 tuyến đê sông có tổng chiều dài 64,1 km với 40 cống tiêu 

lớn nhỏ, bảo vệ 8.639 ha đất sản xuất. Có 8 tuyến đê nội đồng có tổng chiều dài 

50,6 km với 21 cống tiêu lớn nhỏ, bảo vệ 3.230 ha đất nông nghiệp. Hệ thống cấp 

nước sinh hoạt khu vực nông thôn đã có bước tiến bộ. Đến nay, toàn huyện có 

98,5% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 63% hộ dân sử dụng nước sạch 

do các công trình cấp nước sạch tập trung và các thiết bị lọc nước tại hộ gia đình. 

Toàn huyện có 15 công trình nhà máy cấp nước sạch, trong đó có 11 công trình đi 

vào hoạt động, 4 công trình đang trong quá trình xây dựng.  

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn một số xã xây dựng đã lâu hiện nay đã xuống 

cấp, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất của người dân. Nhiều xã vùng 

cao chưa chủ động trong tưới tiêu, khi xảy ra hạn hán một số xã không thể canh 

tác. Hệ thống công trình thủy lợi nội đồng chưa được đầu tư, nhiều công trình tạm, 

thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ nên phần lớn đều đang xuống cấp, cần 

được tu sửa thường xuyên. Một số công trình cấp nước sạch do xã quản lý hoạt 

động kém hiệu quả, tỷ lệ thất thoát nước cao, một số công trình đang thi công tạm 

ngưng do thiếu vốn; một số công trình nước sạch đã được khảo sát, quy hoạch 

nhưng chưa có nguồn vốn để triển khai. 

4.3. Hạ tầng cụm, điểm công nghiệp, thương mại 

Trên địa bàn huyện có 01 cụm công nghiệp thị trấn với diện tích 11ha được 

bố trí các dự án sản xuất theo công nghệ sạch như may mặc, điện tử. Ngoài ra, 

huyện còn có điểm công nghiệp Công Thành A và Công Thành B với diện tích 

45ha, được bố trí các dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ và chế biến nông sản; 

điểm công nghiệp Cửa Nương xã Đồng Thành với diện tích 25ha, được bố trí sản 

xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản; điểm công nghiệp Sơn Thành với diện 

tích 30ha, được bố trí các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng gạch tuynel, sản xuất 

đồ gốm, sứ. Hiện các cụm, điểm công nghiệp vẫn chưa được lấp đầy. Hiện nay 
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huyện có 10/24 chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 3, chưa có chợ đạt tiêu chuẩn chợ 

hạng 2. 

Hạ tầng cụm công nghiệp thiếu vốn đầu tư, dẫn tới các công trình thiết yếu 

như cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hành chưa được đầu tư. Hạ 

tầng thương mại còn hạn chế, quy hoạch chưa hợp lý. Nhiều chợ xuống cấp chưa 

được nâng cấp sửa chữa; hệ thống phòng cháy chữa cháy không có hoặc rất ít; 

công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải chưa đảm bảo; vẫn còn chợ tự phát, 

lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông... 

4.4. Hạ tầng điện 

Nguồn điện hiện tại 110KV Yên Thành công suất 2x25MVA-110/35/10KV, 

01 trạm 1800KVA-35/10KV và 01 trạm 4000KVA-35/10KV cấp điện cho các phụ 

tải trên địa bàn huyện Yên Thành qua 2 lộ đường dây 35KV và 6 lộ đường dây 

10KV, cấp điện áp an toàn kỹ thuật trên địa bàn huyện Yên Thành. Trên địa bàn có 

379,4km đường dây trung thế, có 1.348,5km đường dây hạ thế, được lắp đặt đảm 

bảo đúng quy định của ngành điện, có 398 trạm biến áp với tổng công suất 

95.746,5 KVA, hệ thống cột, đường dây đã được đầu tư cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu 

tiêu dùng trong sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do nhu cầu đời 

sống của người dân ngày càng được nâng lên nên nhu cầu sử dụng điện ngày càng 

lớn, bên cạnh đó do hệ thống đường dây, trạm biến áp đã được đầu tư từ lâu hiện 

nay không đảm bảo an toàn, nhiều cột điện sau khi mở rộng đường giao nằm ở 

giữa đường không đảm bảo an toàn giao thông. 

4.5. Hạ tầng Y tế 

Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư mở rộng. Trên địa bàn huyện 

có 01 bệnh viện đa khoa, 01 trung tâm Y tế huyện, 7 phòng khám tư nhân, 39/39 

xã, thị trấn đã có trạm y tế kiên cố và bán kiên cố. Trong những năm gần đây, một 

số trạm y tế được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khang trang như trạm y tế xã Hoa 

Thành, trạm y tế xã Thịnh Thành, trạm y tế xã Hồng thành, trạm y tế xã Quang 

Thành, trạm y tế xã Bắc Thành,... Tuy nhiên, hệ thống y tế và chất lượng dịch vụ y 

tế chưa đáp ứng yêu cầu, cơ sở khám chữa bệnh còn thiếu. Nhiều trạm y tế xã 

xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu thốn.  

4.6. Hạ tầng thông tin 

Trên địa bàn huyện có 46 điểm phục vụ các dịch vụ Bưu chính công ích, 

trong đó có 1 Bưu cục cấp 2, có 8 Bưu cục cấp 3, có 38 điểm Bưu điện văn hóa xã 

có cung cấp dịch vụ báo chí, được trang bị máy vi tính nối mạng đáp ứng cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Toàn huyện có 8 tổng đài, có 162 trạm 

BTS của Vinaphone và Viettel, 600km cáp quang; 100% xã, thị trấn sử dụng hộp 
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thư điện tử, phần mềm VNPT- Ioffice, Tabmis,... phục vụ công tác quản lý, điều 

hành, từng bước thực hiện thành công Chương trình chính phủ điện tử. 

4.7. Hạ tầng giáo dục và đào tạo 

Toàn huyện có 98/110 trường học (các cấp mầm non, tiểu học, THCS) đã 

đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất, chiếm tỷ lệ 89,09%, trong đó số trường đạt cơ sở vật 

chất mức độ 1 có 78/110 trường học, chiếm tỷ lệ 70,9%; số trường đạt cơ sở vật 

chất mức độ 2 có 20/110 trường học, chiếm tỷ lệ 18,18%. Ngoài ra, huyện Yên 

Thành có 06/06 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 

100%, tuy nhiên chưa có trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.  

Hạ tầng giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn; nhiều trường học bị xuống cấp; 

nhiều cơ sở giáo dục thiếu phòng học, thư viện, nhà đa năng, nhà vệ sinh, bếp, nhà 

ăn, phòng ở nội trú, bán trú, nhất là ở các xã miền núi. 

4.8. Hạ tầng về văn hoá, thể thao, du lịch 

Huyện Yên Thành có 532 di tích, danh thắng được UBND tỉnh phê duyệt, 

công tác kiểm kê, ghi danh, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy hiệu quả 

giá trị truyền thống văn hoá huyện Yên Thành được chú trọng. Huyện có hơn 10 lễ 

hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm; nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ như: Câu 

lạc bộ tuồng tại xã Xuân Thành, chèo tại xã Lăng Thành, dân ca ví dặm tại xã Phúc 

Thành,…; câu lạc bộ thể thao như bóng bàn, dân vũ,… tạo được sự đồng thuận, 

đoàn kết trong nhân dân. Hiện tại có 14/38 xã đã lắp đặt các dụng cụ thể dục thể 

thao ngoài trời ở điểm công cộng, đạt tỷ lệ 36,84% để phục vụ nhân dân. Huyện có 

quảng trường Phan Đăng Lưu tại Thị Trấn Yên Thành, là điểm đến vui chơi, giải 

trí của người dân, tuy nhiên chưa được lắp đặt, bố trí các dụng cụ thể dục thể thao 

ngoài trời.  

Hạ tầng văn hóa cấp huyện, cấp xã còn thiếu một số hạng mục phục vụ hoạt 

động văn hóa, thể thao: Trung tâm văn hóa huyện chưa có bể bơi đạt chuẩn; nhiều 

nhà văn hóa xã xây dựng từ lâu, đã xuống cấp và quy mô nhỏ, không đáp ứng yêu 

cầu sinh hoạt sau sáp nhập xóm; nhiều xã chưa có sân vận động hoặc sân vận động 

chưa đảm bảo yêu cầu. Hạ tầng du lịch còn khiêm tốn nên chưa phát huy được thế 

mạnh và khai thác được tiềm năng to lớn của địa phương về phát triển du lịch, đặc 

biệt là về du lịch tâm linh. Hệ thống dịch vụ còn thiếu, cơ sở lưu trú chưa đảm bảo, 

các di tích lịch sử, văn hóa chưa được đầu tư tôn tạo đúng mức; công tác tuyên 

truyền, quảng bá du lịch chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền thiếu phong 

phú.  

4.9. Hạ tầng về hệ thống xử lý rác thải và vấn đề môi trường 
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Hiện nay có 3/38 xã xây dựng, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt theo công 

nghệ mới (xã Tăng Thành, Minh Thành và Văn Thành) và đưa vào sử dụng hiệu 

quả, đáp ứng được nhu cầu xử lý rác thải tại địa phương; có 35/38 xã thực hiện ký 

hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (với Công ty CP môi 

trường và cây xanh Diễn Châu, Công ty dịch vụ môi trường Yên Thành, các Hợp 

tác xã nông nghiệp dịch vụ môi trường,…), tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý 

theo quy định. Hiện chưa có công trình xử lý rác thải tập trung trên địa bàn huyện, 

chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý được xả chung 

vào hệ thống vào hệ thống thoát nước mưa, thoát nước ra kênh mương thủy lợi, có 

nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. 

II. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Giải pháp 

Huy động nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, tập trung nguồn lực 

của huyện và kêu gọi, thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất y tế, 

trường học, thiết chế văn hóa, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, chợ; hạ 

tầng khung; các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chỉnh trang 

nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung sản xuất nông nghiệp 

sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển 

bền vững, tạo ra khối lượng sản phẩm nông nghiệp lớn, chất lượng cao, có thị 

trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, 

nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp của huyện; gắn phát triển 

nông nghiệp với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; ứng phó với biến đổi khí 

hậu, bảo vệ môi trường; đưa nhanh cơ giới hóa và áp dụng công nghệ trong bảo 

quản, chế biến sau thu hoạch, thực hiện chuyển đổi đổi số vào trong sản xuất tạo 

bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập 

cho người dân, thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 166/QĐ-

UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt “Đề án xây dựng 

huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng 

xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030” và Quyết định số 

192/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Phát 

triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa 

bàn huyện Yên Thành đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.  

2. Kiến nghị 

Để cụ thể các giải pháp trên, UBND huyện Yên Thành đề xuất về xây dựng 

cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ. Cụ thể: 
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a) Cơ chế thu tiền sử dụng đất: Huyện Yên Thành được hưởng 100% tiền sử 

dụng đất của Dự án “Khu đô thị tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 

An” và 100% tiền sử dụng đất số nộp vào Ngân sách nhà nước phần chênh lệch 

(sau khi đã trừ phần thanh toán cho nhà đầu tư) của Dự án “Xây dựng một số tuyến 

đường giao thông nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, 

huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng 

BT)”. 

b) Chính sách hỗ trợ xi măng: Hỗ trợ cho huyện Yên Thành 6.000 tấn xi 

măng PCB40/năm để nâng cấp, đầu tư xây dựng các công trình về giao thông, thuỷ 

lợi trên địa bàn huyện thực hiện Đề án giai đoạn 2023-2030, (ngoài cơ chế hỗ trợ 

xi măng để xây dựng nông thôn mới của tỉnh). 

c) Cơ chế thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: Huyện Yên Thành được 

hưởng 100% tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-

CP, Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa (phần kinh phí các đơn vị phải nộp do thực hiện chuyển đổi mục 

đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án trên địa bàn 

huyện Yên Thành) đối với các dự án trong vùng thực hiện các đề án.  

(Có danh mục dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư kèm theo) 

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và các vấn 

đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Yên Thành thực hiện đề 

án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ 

trên địa bàn huyện Yên Thành đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” và đề án 

“Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và 

định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030”. 

Nơi nhận:      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên (b/c);      CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

     Phan Văn Tuyên 
ơ 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
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 ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN YÊN THÀNH    
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

ĐƯỢC ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày    /02/2023 của UBND huyện) 

 

TT Tên chương trình dự án Địa điểm 

1 

Điều chỉnh quy hoạch chung của 38 xã trên địa bàn 

huyện, quy hoạch mở rộng thị trấn Yên Thành, quy 

hoạch 5 đô thị vệ tinh Công Thành, Đô Thành, Tân 

Thành, Lăng Thành và Tây Thành 

Các xã, thị trấn 

2 Nâng cấp hệ thống thoát lũ Bầu Rộc xã Trung Thành 
Đi qua các xã Trung 

Thành, Nam Thành, 

Bắc Thành 

3 Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước thị trấn Yên Thành Thị trấn 

4 
Đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn 

Yên Thành 
Thị trấn 

5 
Đường Vĩnh - Long - Trung - Đồng - Thịnh đoạn 

Trung Thành đi Tỉnh lộ 538, xã Đồng Thành 
Xã Trung Thành 

6 
Đường Long - Sơn - Mỹ - Minh đoạn 7A, xã Mỹ Thành 

đi Tỉnh lộ 538D xã Minh Thành 

Đi qua Mỹ Thành, 

Đại Thành và Minh 

Thành 

7 Nâng cấp tuyến đường Sơn Thành đi Mỹ Thành. 
Đi qua xã Sơn Thành, 

Bảo Thành, Công 

Thành và Mỹ Thành 

8 Hệ thống đèn chiếu sáng thị trấn Yên Thành Thị trấn 

9 Hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn 

10 Đường từ Nam Thành đi Tỉnh lộ 538. Nam Thành 

11 
Đường Khùa kéo dài đoạn từ đường du lịch xã Xuân 

Thành đi tỉnh lộ 538, xã Đồng Thành  
Xuân Thành 

12  Đường Bệnh viện đi Hợp Thành 
Đi qua các xã Văn 

Thành, Hoa Thành, 

Hợp Thành 

13  

Đường kênh N8 nối từ đường tỉnh lộ 537 xã Hợp 

Thành đến đường vào di tích Phan Đăng Lưu xã Hoa 

Thành 

Đi qua xã Hoa Thành, 

Hợp Thành 

14 Đường Dinh chợ Chùa 
Đi qua xã Nhân 

Thành 

15 
Xây dựng chợ an toàn thực phẩm (chợ Dinh Si, chợ 

Dinh, chợ Rộc, chợ Tân Thành, chợ Tây Thành). 
Xã Tân Thành, Hoa 

Thành, Trung Thành, 



11 

 

 

 

Tây Thành, Thị trấn 

16 Xây dựng nhà máy nước xã Mã Thành. Xã Mã Thành 

17 

Đầu tư, nâng cấp các hồ đập: Đập Khe Chuối, đập Khe 

Eo, đập Lùng, đập Thung Bộc, đập Vũng Dạ, đập 

Thung Bầu. 

Các xã: Quang 

Thành, Tây Thành, 

Thịnh Thành, Tân 

Thành, Mỹ Thành 

18 
Bê tông hóa hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng 

phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Các xã: Phú Thành, 

Hồng Thành, Thọ 

Thành; Bắc Thành, 

Xuân Thành, Long 

Thành, Trung 

Thành, Nam Thành, 

Khánh Thành và 

Nhân Thành. 

19 

Xây dựng mới, nâng cấp kết nối cơ sở hạ tầng giao 

thông, thủy lợi, Y tế, Giáo dục, Văn hóa và Du lịch trên 

địa bàn các xã, thị trấn. 

Các xã, thị trấn 

20 
Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Lăng 

Thành và Viên Thành. 

Các xã Lăng Thành 

và Viên Thành  

21 Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung Các xã 

22 

Cơ giới hóa nông nghiệp và áp dụng công nghệ trong 

bảo quản, chế biến sau thu hoạch; ứng dụng công nghệ 

cao vào sản xuất nông nghiệp; liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản 

phẩm; chuyển đổi số trong nông nghiệp. 

Các xã, thị trấn 
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