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BẮC NINH 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Bắc Ninh có diện tích tự  nhiên 822,71 km²,  dân số 1.154,66 nghìn người, là 

tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, thuộc 

khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 1 

thành phố, 1 thị xã và 6 huyện), 126 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 17 

phường, 6 thị trấn, 102 xã).Vị trí địa lý nằm trong phạm vi từ 20o58’ đến 21o16’ 

vĩ độ Bắc: 

- Phía đông và đông nam giáp tỉnh Hải Dương,  

- Phía tây và tây nam giáp thủ đô Hà Nội,  

- Phía nam giáp tỉnh Hưng Yên.  

- Phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang,  

Trong quy hoạch xây dựng, Bắc Ninh thuộc vùng Thủ đô. Nằm trên 2 hành 

lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam 

Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Địa hình tương đối bằng 

phẳng, được ngăn cách với vùng trung du và miền núi phía Bắc bởi hệ thống 

sông Cầu. Ngoài ra, hai hệ thống sông lớn là sông Thái Bình và sông Đuống, 

tạo nên một mạng lưới vận tải đường thủy quan trọng, kết nối các địa phương 

trong và ngoại tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. 

Bắc Ninh ở vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ và đường không. Các 

tuyến đường huyết mạch: Quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 18, quốc lộ 38, đường sắt Hà 

Nội- Lạng Sơn, Hà Nội- Quảng Ninh nối liền Bắc Ninh với các trung tâm kinh 

tế, văn hóa và thương mại của khu vực phía Bắc Việt Nam, với cảng hàng 

không quốc tế Nội Bài và liên thông với hệ thống các trục đường quốc lộ đến 

với mọi miền trong cả nước. 

Là tỉnh không giàu về tài nguyên khoáng sản và cũng ít tài nguyên rừng, 

nhưng vô cùng phong phú về tài nguyên nhân văn. Đây là một trong những 

miền quê “địa linh nhân kiệt”, một trong những nơi hội tụ nhiều nhất các di tích 

lịch sử, văn hóa. Tiêu biểu là chùa, đền, đình, miếu, các loại hình nghệ thuật 

dân gian gắn liền với các lễ hội, các làng nghề truyền thống. 

Nhờ vị trí địa lý thuận lợi cùng với các cơ chế và giải pháp phát triển kinh tế 

hợp lý, Bắc Ninh đã và đang khai thác các tiềm năng hiện có để trở thành một 

trung tâm kinh tế- văn hóa phụ trợ, một thành phố vệ tinh quan trọng cho Hà 

Nội và là một điểm nhấn trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội- Hải Phòng-

Quảng Ninh. Nơi đây vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là khu vực cung cấp nguồn 

nhân lực, sản phẩm nông sản, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ… cho 

các tỉnh thành trong vùng đồng bằng Sông Hồng và các vùng lân cận. 
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II. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG  

Năm 2015, dân số Bắc Ninh là 1.153.600 người, trong đó, nam 557.190 

người chiếm 48,3% và nữ 575.041 người chiếm 51,7%; khu vực thành thị 

318.516 người, chiếm 27,6% dân số toàn tỉnh và khu vực nông thôn 813.715 

người, chiếm 72,4%. Mật độ dân số trung bình là 1.376 người/km2. 

Nguồn lao động của tỉnh Bắc Ninh tương đối trẻ với hơn 700.000 người 

đang trong độ tuổi lao động; lực lượng lao động đã qua đào tạo chiếm 20,4%, 

có khả năng tiếp cận nhanh chóng các công nghệ hiện đại cũng như trình độ 

quản lý tiên tiến đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, có khả năng tham gia hợp tác 

lao động quốc tế, đồng thời cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư khai thác lao 

động khi đến Bắc Ninh đầu tư. Đặc biệt, lao động trong tỉnh có yếu tố truyền 

thống, văn hiến, năng động trong sản xuất và kinh doanh do sự tác động của các 

làng nghề truyền thống lâu đời… 

Trên địa bàn tỉnh có 4 trường Đại học, 7 trường Cao đẳng, 9 trường Trung 

học chuyên nghiệp và Trung cấp kỹ thuật và trên 50 trường, trung tâm dạy 

nghề. 

Theo báo cáo “quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-

2015 định hướng đến năm 2020” mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo 75%; lao động nông nghiệp còn 20,2%; lao động công nghiệp xây dựng 

47,6%; lao động dịch vụ 32,2%. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các trường 

(các hệ giáo dục đào tạo và dạy nghề) trên địa bàn tỉnh để đào tạo nhân lực cho 

nhu cầu phát triển.. 

Đến năm 2020, tổng số nhân lực qua đào tạo khoảng 504,4 nghìn người, 

trong đó: số nhân lực đào tạo qua hệ thống dạy nghề khoảng 267,3 nghìn người, 

qua hệ thống giáo dục đào tạo khoảng 237,1 nghìn người. Số nhân lực có trình 

độ sơ cấp nghề là 257,2 nghìn người (chiếm 51%); qua trung cấp 131,1 nghìn 

người (chiếm 26%); bậc cao đẳng 50,9 nghìn người (chiếm 10%); bậc Đại học 

60,4 nghìn người (chiếm 12%) và trên đại học 4,6 nghìn người (chiếm 0,9%).  

III. CƠ CẤU KINH TẾ  

1. Thực trạng phát triển kinh tế giai đoạn 2011 – 2015  

- Về tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Giá trị Tổng sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 tăng cao, bình quân đạt 

11,17%/năm (theo giá so sánh 2010). GRDP năm 2011 là 59.040 tỷ đồng, đến 

năm 2015 đạt 100.242 tỷ đồng. Trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 13,68%, 

dịch vụ tăng 6,29%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,49%. 

Năm 2015, quy mô GRDP theo giá hiện hành là 118,41 nghìn tỷ đồng, xếp 

thứ 6 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 4.709 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp 

tục chuyển dịch đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Về cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch đúng hướng. 

Tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản giảm từ 10,17% năm 2011 xuống còn 5,5% 
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năm 2015 và đạt 6.517,4 tỷ đồng theo giá hiện hành; tỷ trọng ngành công 

nghiệp, xây dựng tăng từ 66,28% lên 74,77%, đạt 88.536,7 tỷ đồng; Ngành dịch 

vụ, du lịch giảm từ 23,55% xuống 19,73% đạt 23.359 tỷ đồng. Tổng thu ngân 

sách Nhà nước đạt 15.050 tỷ đồng, tăng bình quân 15,84%/năm. 

2. Một số định hướng chính đến năm 2020 và 2030 

Theo Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/04/2013 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 một số định hướng 

phát triển cụ thể như sau: 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 là 

11,5%/năm; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 11,9%, dịch vụ tăng 12,8%. 

Giai đoạn 2021 - 2030 là 10,9%/năm, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 

6,8%, dịch vụ tăng 13,5%. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đến năm 2020 tương ứng là: 73,2% - 23,0% - 

3,8%; Đến năm 2030 tương ứng là: 58,2% - 40,0 - 1,8%. 

- GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 146,2 triệu đồng (tương đương 

6.560 USD), năm 2030 đạt 346,7 triệu đồng (tương đương 14.450 USD); 

- Năm 2020 tổng kim ngạch xuất khẩu là 20 tỷ USD và năm 2030 là 30 tỷ 

USD; 

- Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 12%, giai 

đoạn 2021 - 2030 tăng bình quân 10%. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2030 chiếm 33 - 35% GDP. 

IV. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN  

1. Thực trạng phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản  

- Về tốc độ tăng trưởng: Năm 2015, giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy 

sản của tỉnh đạt 8.458 tỷ đồng (theo giá cố định 2010), tốc độ tăng trưởng giai 

đoạn 2011 - 2015 đạt bình quân 0,19%/năm. Trong đó giá trị sản xuất nông 

nghiệp đạt 7.319 tỷ đồng, tăng bình quân 0,02%/năm; giá trị sản xuất lâm 

nghiệp 21 tỷ đồng, giảm bình quân 4,38%/năm; giá trị sản xuất thủy sản 1.118 

tỷ đồng, tăng bình quân 1,47%/năm. 

- Về cơ cấu: Năm 2015, trong tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy 

sản, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh chiếm 85,97%, ngành 

lâm nghiệp chiếm 0,26%, ngành thủy sản chiếm 13,77%. Trong ngành nông 

nghiệp, ngành chăn nuôi chiếm 47,97%, đạt 4.315,6 tỷ đồng (giá hiện hành); 

ngành trồng trọt chiếm 43,62%, đạt 3.924,5 tỷ đồng; ngành dịch vụ và các hoạt 

động khác chiếm 8,41%, đạt 756,9 tỷ đồng. 

2. Một số định hướng chính đến năm 2020 và 2030 

Theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh phê duyệt đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông 
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nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, một số định 

hướng phát triển ngành nông lâm nghiệp, thủy sản như sau: 

-  Giai đoạn 2015 – 2020 

+ Tăng trưởng GTSX bình quân 1,40%/năm (trong đó: nông nghiệp 

1,44%/năm; lâm nghiệp 1,25%/năm và thủy sản 1,07%/năm. 

+ Đến năm 2020 GTSX (giá thực tế) đạt 15.981,8 tỷ đồng. 

+ Cơ cấu GTSX: Nông nghiệp 85,45% (trong đó: trồng trọt 32,45%, chăn 

nuôi 44,26%, dịch vụ nông nghiệp 8,74%); Lâm nghiệp 0,3%; Thủy sản 

14,25%. 

+ GTSX trên 1ha đất canh tác năm 2020 khoảng 190 - 195 triệu đồng. 

-  Giai đoạn 2021 – 2025 

+ Tăng trưởng GTSX bình quân 0,87%/năm (trong đó: nông nghiệp 

1,04%/năm; lâm nghiệp 1,65%/năm và thủy sản -0,56%/năm). 

+ Đến năm 2025 GTSX (giá thực tế) đạt 22.838,2 tỷ đồng. 

+ Cơ cấu GTSX: Nông nghiệp 85,42% (trồng trọt 27,06%, chăn nuôi 

47,31%, dịch vụ nông nghiệp 11,05%); Lâm nghiệp 0,33%; Thủy sản 14,24%. 

- GTSX trên 1ha đất canh tác năm 2025 khoảng 255-260 triệu đồng. 

-  Định hướng đến năm 2030 

+ Tăng trưởng GTSX bình quân 0,47%/năm (trong đó: nông nghiệp 

0,67%/năm; lâm nghiệp 0,55/năm và thủy sản (-1,27%)/năm). 

+ Đến năm 2030 GTSX (giá thực tế) đạt 32.040,7 tỷ đồng. 

+ Cơ cấu GTSX: Nông nghiệp 85,12% (trồng trọt 22,80%, chăn nuôi 

49,86% dịch vụ nông nghiệp 12,45%); Lâm nghiệp 0,36%; Thủy sản 14,52%. 

+ GTSX trên 1ha đất canh tác năm 2030 bình quân trên 300 triệu đồng. 
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V. SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 có 49.615,3 ha, chiếm 60,3% 

tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh, trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp có 43.790,6 ha, chiếm 88,26% diện tích đất nông 

nghiệp toàn tỉnh 

- Đất lâm nghiệp có 588,4 ha, chiếm 1,19% diện tích đất nông nghiệp toàn 

tỉnh 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản có 5078,9 ha, chiếm 10,24% diện tích đất nông 

nghiệp toàn tỉnh 

- Đất nông nghiệp khác có 157,4ha, chiếm 0,32% diện tích đất nông nghiệp 

toàn tỉnh 

2. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP, ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 

(2011-2015) tỉnh Bắc Ninh. 

Đất nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 có 38.425 ha, chiếm 46,71% 

tổng diện tích tự nhiên, trong đó: 

- Đất trồng lúa: 33.500 ha, chiếm 87,17%  diện tích đất nông nghiệp 

- Đất trồng cây lâu năm: 97 ha, chiếm 0,25%  diện tích đất nông nghiệp. 

- Đất  rừng phòng hộ: 64 ha, chiếm 0,17%  diện tích đất nông nghiệp. 

- Đất rừng đặc dụng: 404 ha, chiếm 1,05%  diện tích đất nông nghiệp. 

- Đất rừng sản xuất: 157 ha, chiếm 0,41%  diện tích đất nông nghiệp.. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 4.203 ha, chiếm 10,94%diện tích đất nông nghiệp. 

3. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 

Theo Quyết định số 60/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 02 năm 2013 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng quy hoạch đất nông nghiệp của 

tỉnh như sau: 

- Quy hoạch, bố trí sử dụng đất nông nghiệp gồm các vùng sản xuất nông 

nghiệp chuyên canh tập trung ở khu vực Nam sông Đuống, đặc biệt là các 

huyện Gia Bình và Lương Tài; các vùng nông nghiệp ngoại thành, ngoại thị, 

gắn với quá trình đô thị hoá tại đô thị lõi Bắc Ninh, các huyện Quế Võ, huyện 

Yên Phong và huyện Thuận Thành, trên cơ sở bảo tồn quỹ đất trồng lúa hai vụ 

theo chỉ tiêu Chính phủ giao; điều chỉnh cơ cấu, chỉ tiêu sử dụng đất nông 

nghiệp; bảo vệ các trọng điểm quốc phòng, an ninh và quỹ đất an ninh quốc 
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phòng theo quy hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

- Đảm bảo cơ cấu sử dụng đất hợp lý giữa đất nông nghiệp và đất phi nông 

nghiệp: khoảng 46,2 % và 53,8 % tổng diện tích đất tự nhiên vào năm 2030. 

- Ưu tiên dành đủ quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích đất 

lúa 2 vụ khoảng 33.500 ha theo chỉ tiêu do Chính phủ giao, phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất cả nước được Quốc hội phê duyệt. 

- Bảo tồn quỹ đất rừng, đất cảnh quan thiên nhiên ven sông, hồ và đất danh 

thắng, di tích văn hóa lịch sử; kiểm soát chặt chẽ việc sử dựng đất thuộc hành 

lang an toàn kỹ thuật, đất bảo vệ thiên nhiên và các loại đất thuộc vùng cấm xây 

dựng theo quy định của pháp luật. 

VI. NGÀNH TRỒNG TRỌT 

1. Thực trạng phát triển ngành trồng trọt  

- Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2015 đạt 

87.305 ha. Trong đó: Diện tích lúa cả năm toàn tỉnh đạt 71.907 ha, năng suất 

bình quân đạt 64,29 tạ/ha, sản lượng đạt 462,27 ngàn tấn; ngô đạt 3.575 ha, 

năng suất đạt 49,06 tạ/ha, sản lượng đạt 17.539 tấn; Diện tích đậu tương 946 ha, 

năng suất đạt 20,76 tạ/ha, sản lượng đạt 1.964 tấn; diện tích rau các loại 8.671 

ha, năng suất đạt 299,6 tạ/ha, sản lượng đạt 199.125 tấn... 

- Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 2.162 ha. Trong đó, diện tích 

cây ăn quả là 2.095 ha chiếm 96,9% diện tích các loại cây lâu năm. Trong các 

loại cây ăn quả của tỉnh, cây chuối có diện tích gieo trồng lớn nhất 1.195 ha, sản 

lượng đạt 32,41 nghìn tấn; tiếp đến là cây nhãn với diện tích 308 ha, sản lượng 

đạt 1.605 tấn; cây bưởi toàn tỉnh có 129 ha, sản lượng đạt 959 tấn; cây vải có 98 

ha, sản lượng đạt 572 tấn; cây chan cam, quýt diện tích 75 ha, sản lượng đạt  

trên 300 tấn… 

2. Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, định hướng 2030 

- Cây lúa: diện tích gieo trồng đến năm 2020 còn 65.165 ha, định hướng đến 

năm 2030, tổng diện tích gieo trồng lúa chỉ còn 60.700 ha. Chú trọng phát triển 

vùng sản xuất lúa tập trung, quy mô lớn. 

- Cây ngô: Diện tích trồng ngô giảm nhẹ và ổn định khoảng 3.000 - 3.050 ha 

giai đoạn 2020-2025. Đến 2030, diện tích gieo trồng ngô chỉ vào khoảng 2.500-

2.550 ha. Phấn đấu đến năm 2020 năng suất ngô bình quân đạt 50,5 tạ/ha, sản 

lượng đạt 15.390 tấn; năm 2025 năng suất bình quân đạt 52,2 tạ/ha, sản lượng 

đạt 16.655 tấn. Đến năm 2030, sản lượng ngô đạt 13.600 tấn. 

- Cây đậu tương: Diện tích đến năm 2020 khoảng 1.600 ha, năng suất ước 

đạt 21,3 tạ/ha, sản lượng khoảng 3.410 tấn; đến năm 2030 diện tích 1.400 ha, 

năng suất 23 tạ/ha, sản lượng khoảng 3.215 tấn 
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- Cây lạc: đến năm 2020 có 930 ha, năng suất ước đạt 25 tạ/ha, sản lượng 

khoảng 2.326 tấn; đến năm 2030 diện tích 900 ha, năng suất 26,5 tạ/ha, sản 

lượng khoảng 2.385 tấn 

- Cây rau đậu thực phẩm: Tập trung xây dựng các vùng rau chuyên canh 

truyền thống sản xuất theo hướng an toàn được chứng nhận. Mở rộng tối đa sản 

xuất rau ở những nơi có điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất rau vụ đông với 

nhiều chủng loại. Định hướng phát triển từ 10.000 – 10.500 ha (trong đó vùng 

trồng rau an toàn dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh có 625 – 700 ha), năng suất 

khoảng 220 – 231 tạ/ha, sản lượng đạt 220 – 243 nghìn tấn 

- Sản xuất hoa và cây cảnh: Phấn đấu đến năm 2025 và 2030 toàn tỉnh đạt từ 

320-380 ha và hình thành một số khu vực trồng hoa, cây cảnh quy mô diện tích 

khá tại các huyện Tiên Du, thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn. 

- Sản xuất cây lâu năm và cây ăn quả: dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh có 

1.700 ha và đến năm 2030 có khoảng 1.500 ha 

VII. NGÀNH CHĂN NUÔI 

1. Thực trạng phát triển ngành chăn nuôi  

Năm 2015, thực trạng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh như sau: 

- Đàn trâu có 2.403 con, có xu hướng giảm do cơ giới hóa trong nông nghiệp 

ngày càng nhiều nên đàn trâu nuôi lấy sức cày kéo giảm, nuôi trâu lấy thịt mang 

lại lợi nhuận chưa cao. Sản lượng thịt hơi đạt khoảng 188 tấn 

- Đàn bò có 34.032 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.379 tấn. 

- Đàn lợn có 415.066 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 72.737 tấn. 

Hiện nay chăn nuôi dần đi vào sản xuất lớn, số lượng trang trại và gia trại chăn 

nuôi lợn đều tăng, nhiều trang trại đầu tư nuôi lợn nái và lợn nuôi thịt theo qui 

mô lớn. 

- Tổng đàn gia cầm có 4.828,5 nghìn con. Trong đó, đàn gà 3.682,5 nghìn 

con; vịt, ngan, ngỗng 1.021,6 nghìn con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 

16.907 tấn, sản lượng trứng đạt 210.193 nghìn quả. 

2. Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 

- Đàn trâu: Chủ trương không tăng tổng đàn do không có lợi thế, chủ yếu 

duy trì ở những nơi có điều kiện bãi chăn thả tự nhiên. Quy mô đàn trâu sẽ giảm 

dần đến năm 2020 còn 1.990 con, sản lượng thịt trâu xuất chuồng khoảng 179 

tấn và đến năm 2030 còn 1.170 con, sản lượng 115 tấn. 

- Đàn bò: Trong ngắn hạn, tập trung phát triển đàn bò thịt, bò sữa ở các xã 

ven sông. Định hướng lâu dài sẽ xây dựng một số mô hình trồng cỏ thâm canh, 

nuôi nhốt theo phương thức sản xuất công nghệ cao. Đến năm 2020, tổng đàn 

bò đạt 33,17 nghìn con  (trong đó bò sữa 700 con) sản lượng thịt hơi 2.355 tấn, 
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sữa 1.750 nghìn lít; đến năm 2030, tổng đàn 32,49 nghìn con (trong đó bò sữa 

1.000 con) sản lượng thịt hơi 2.404 tấn, sữa 2.500 nghìn lít 

- Đàn lợn: đến năm 2020 có 396,6 nghìn con, sản lượng thịt xuất chuồng 

khoảng 72,3 nghìn tấn và đến năm 2030 còn 381,4 nghìn con, sản lượng 76,37 

nghìn tấn. 

- Đàn gia cầm: đến năm 2020 có 4.371 nghìn con, sản lượng thịt xuất 

chuồng khoảng 19,39 nghìn tấn, sản lượng trứng 212 triệu quả; Đến năm 2030 

có 4.490 nghìn con, sản lượng thịt hơi 21,91 nghìn tấn, sản lượng trúng 215,5 

triệu quả. 

VIII. THỦY SẢN 

1. Thực trạng phát triển ngành thủy sản:  

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 5.358 ha. Trong đó, các huyện 

có diện tích nuôi trồng lớn gồm: huyện Lương Tài 1.353 ha, huyện Gia Bình 

1.023 ha, huyện Quế Võ 1.019 ha… Sản lượng thủy sản năm 2015 đạt 35.650 

tấn. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 34.175 tấn; sản lượng khai thác đạt 

1.475 tấn. 

2. Quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, định hướng 2030 

Ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có (trừ các diện tích phải chuyển 

sang mục đích sử dụng khác trong kỳ quy hoạch: khoảng 1.143,56 ha). 

Giai đoạn 2016 – 2020, quy hoạch diện tích nuôi trồng thuỷ sản khoảng 

5.300 ha, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt khoảng 35,9 nghìn tấn. Sản lượng 

thủy sản khai thác ước đạt 1,25 nghìn tấn. 

Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn: Tăng cường đầu tư 

thâm canh nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích mặt nước, ruộng trũng hiện có; ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật và giống mới trong nuôi trồng thuỷ sản, chuyển từ quảng 

canh sang bán thâm canh và thâm canh. Đến năm 2030 diện tích khoảng 4.500 

ha, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt khoảng 32,8 nghìn tấn. Sản lượng thủy 

sản khai thác ước đạt 1,08 nghìn tấn. 

IX. LÂM NGHIỆP 

1. Thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp:  

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 586,7 ha diện tích rừng. Diện tích rừng 

trồng mới tập trung toàn tỉnh năm 2015 là 9,1 ha rừng đặc dụng. Diện tích rừng 

được chăm sóc là 69,2 ha. Công tác bảo vệ rừng của tỉnh luôn được các đơn vị 

và các địa phương duy trì thường xuyên. Công tác phòng chống cháy rừng được 

các ngành chức năng chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng luôn được cảnh báo. 

Năm 2015, các sản phẩm từ rừng của tỉnh gồm: gỗ 4.771 m3, củi 6.321 Ste, 

tre 238,5 nghìn cây, măng 45,1 tấn, lá dong 1.567 nghìn lá… 
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2. Quy hoạch lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

- Quy hoạch bảo vệ rừng: Quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ môi 

trường theo quy hoạch được duyệt với tổng diện tích rừng cần được bảo vệ: 

645,3 ha (giai đoạn 2011- 2015: 590,8 ha; giai đoạn 2016-2020: 645,3 ha). 

- Quy hoạch xây dựng và phát triển rừng: 

+ Làm giàu rừng có trồng bổ sung lâm sản ngoài gỗ, trồng bổ sung các loài 

cây bản địa, cây lâm sản như: tre măng Bát độ, cây thuốc quý như đảng sâm, 

kim ngân, thổ sâm… 

+ Làm giàu rừng kết hợp trồng bổ sung các loài cây bản địa: trên diện tích 

179,97 ha rừng trồng thuần loài keo, bạch đàn. 

+ Trồng rừng (tập trung) mới trên diện tích đất trống 54,5 ha, mật độ 1.600 

cây/ha, trong đó có 1.000 cây thông và cây bản địa, 600 cây keo 

+ Cải tạo rừng trồng thành lâm viên: Diện tích 59,76 ha ở một số khu di tích 

lịch sử có khả năng chuyển sang du lịch sinh thái hoặc là nơi nghỉ ngơi cuối 

tuần cho du khách.  

- Quy hoạch khai thác tận dụng rừng: Giai đoạn 2016 - 2020: Đối tượng là 

645,3 ha rừng và khoảng 2.000.000 cây phân tán. Tổng trữ lượng khoảng 3.978 

m3 gỗ và 1.000 ster củi.  

X. THỦY LỢI 

1. Thực trạng hệ thống thuỷ lợi 

Đến năm 2015, toàn tỉnh đã xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 40 trạm bơm 

đầu mối và trạm bơm cục bộ, kiên cố hóa 36,6 km kênh cấp I, 65 km kênh cấp 

II, 114 km kênh cấp III; nạo vét, khơi thông 43,5 km dòng chảy trục tiêu chính 

các sông của tỉnh. 

Đầu tư bê tông hoá mặt đê để vừa chống lũ, vừa làm đường giao thông, tạo 

điều kiện cho các xã, phường ven đê phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay hệ 

thống đê trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được cứng hóa. Toàn tỉnh có 82/97 xã 

(chiếm 84,5% tổng số xã) đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. 

- Hệ thống tưới: 

+ Vùng Bắc Đuống: các công trình thủy lợi vùng Bắc Đuống cấp nước cho 

17.580 ha diện tích đất canh tác (khoảng 21.250 ha diện tích gieo trồng có nhu 

cầu tưới).  

+ Vùng Nam Đuống: các công trình thủy lợi vùng Nam Đuống cấp nước cho 

14.917 ha diện tích đất canh tác (khoảng 18.146 ha diện tích gieo trồng có nhu 

cầu tưới).  

- Hệ thống tiêu: 
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+ Vùng Bắc Đuống: Tổng diện tích cần tiêu cho vùng Bắc Đuống là 46.089 

ha, được chia thành 15 tiểu vùng tiêu với các hướng tiêu ra sông Cầu, sông 

Đuống và các trục tiêu nội đồng. 

+ Vùng Nam Đuống: Tổng diện tích cần tiêu của toàn vùng Nam Đuống là 

29.840 ha, được chia thành 12 tiểu vùng với các hướng tiêu ra sông Thái Bình, 

sông Đuống và tiêu vào sông nội đồng ra hệ thống Bắc Hưng Hải. 

2. Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng 2030 

- Quy hoạch hệ thống tưới: 

+ Vùng Bắc Đuống: Nâng cấp các công trình và kiên cố hóa hệ thống kênh 

các cấp hiện có, gồm: Cải tạo và nâng cấp các trạm bơm như: Trịnh Xá, Tân 

Chi 1, Kiều Lương, Thái Hoà, Kim Đôi 1, Gò Sành, Hữu Chấp....Cứng hóa các 

tuyến kênh tưới chính, kênh nhánh của hệ thống kênh Nam, kênh Bắc; Xây 

dựng mới trạm bơm Tri Phương 2 để tưới đỡ cho phần kênh + Vùng Nam 

Đuống: Nâng cấp các công trình và kiên cố hóa hệ thống kênh các cấp hiện có, 

gồm: Cải tạo và nâng cấp 8 trạm bơm là: Ngọc Quan, Văn Dương, Ấp Dừa, 

Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Song Liễu, Nguyệt Đức, Nhân Thắng. Kiên cố hóa hệ 

thống kênh tưới Bắc và kênh Giữa Như Quỳnh, kênh tưới đoạn 2, 3 TB Ngọc 

Quan, kênh Bắc trạm bơm Kênh Vàng; Xây dựng trạm bơm tưới Phú Mỹ lấy 

trực tiếp từ sông Đuống, bổ sung nước tưới cho 5.600 ha diện tích của kênh Bắc 

và kênh Giữa; Xây dựng mới TB Vạn Ninh tưới bổ sung 2.400 ha ở cuối kênh 

Bắc và vùng bãi. 

- Quy hoạch hệ thống tiêu: 

+ Vùng Bắc Đuống: Nạo vét, cải tạo hệ thống sông, trục tiêu bảo đảm yêu 

cầu tiêu thoát; Cải tạo nâng cấp, thay thế và bổ sung thiết bị 20 trạm bơm đầu 

mối hiện có: Đặng Xá (bơm vợi); Thọ Đức, Phù Cầm, Ngô Khê, Bát Đàn, 

Trung Nghĩa, Xuân Viên, Hữu Chấp, Trịnh Xá, Phú Lâm 1, Phú Lâm 2, Kim 

Đôi 1, Tri Phương 1, Tân Chi 1, Châu Cầu, Phả Lại, An Trạch, Hiền Lương, 

Thái Hòa và Quế Tân; Xây dựng mới 5 trạm bơm tiêu đầu mối: Vọng Nguyệt 2, 

Vạn An 2, Hán Quảng, Tri Phương 2, Kim Đôi 3. 

+ Vùng Nam Đuống: Nạo vét cải tạo hệ thống sông, trục tiêu bảo đảm yêu 

cầu tiêu thoát; Cải tạo nâng cấp, thay thế và bổ sung thiết bị 7 trạm bơm hiện 

có: Kênh Vàng 2, Đại Đồng Thành, Ngọc Quan, Nghĩa Đạo, Nghi Khúc, Cầu 

Sải 2, An Bình 1; Xây dựng mới 6 trạm bơm: Nhất Trai, Đông Miếu 2, Nghi 

An, Ngọ Xá, Ngọc Trì và Văn Quan. 

XI. NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP 

1. Thực trạng ngành nghề và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

- Về ngành nghề nông thôn: Bắc Ninh có 62 làng nghề, trong đó có 31 làng 

nghề truyền thống; 14.360 hộ làm nghề, với 76.870 lao động, chiếm 11,55% số 

lao động trong độ tuổi. Tổng giá trị sản xuất của làng nghề đạt 7.629,4 tỷ đồng, 

bằng 7,78% GDP toàn tỉnh. Thu nhập bình quân của lao động ở các làng nghề 
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đạt 4 - 4,5 triệu đồng/lao động/tháng, có nhiều nghề cho thu nhập đến 7 - 8 triệu 

đồng/tháng. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm ổn 

định và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn..  

- Về cơ sở hạ tầng nông thôn:   

+ Đến 2015, đã có 100% các tuyến đường đến UBND xã, 80% các tuyến 

đường liên thôn được đầu tư kiên cố hóa, đảm bảo thông suốt từ huyện đến các 

xã, thôn, xóm. 

+ Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây mới, tập trung đầu tư các công 

trình thuộc vùng khó khăn về nguồn nước, nâng tỷ lệ diện tích tưới chủ động 

đạt trên 84,5% năm 2015.  

+ Hệ thống điện: các xã trong tỉnh có 1.288 trạm biến áp, bình quân 1 xã có 

13,3 trạm, một thôn có 2,2 trạm; có 3.220 tuyến đường dây đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật, 100% số hộ sử dụng điện. 

+ Về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, toàn tỉnh 

hiện nay có 46 công trình cấp nước tập trung, đã cung cấp nước cho 59/97 xã và 

50,7% dân số nông thôn được dùng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

+ Công tác vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh đã quan tâm đầu tư cho 100% 

số thôn trên địa bàn tỉnh có bãi thu gom rác thải tập trung và các thôn đều tổ 

chức tổ thu gom rác thải sinh hoạt. 

2. Quy hoạch đến năm 2020 và một số chỉ tiêu định hướng đến 2030  

- Định hướng phát triển ngành nghề: Phát triển làng nghề ở Bắc Ninh phải 

đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển công 

nghiệp của tỉnh. Có chính sách đầu tư liên kết, hợp tác giữa các làng nghề với 

nhau, giữa làng nghề với cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và với các 

doanh nghiệp công nghiệp lớn để hợp tác gia công và tiêu thụ sản phẩm.  

+ Phát triển làng nghề là góp phần tạo việc làm cho người lao động ngay tại 

địa phương, và thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động theo quan điểm "Ly nông 

bất ly hương". 

+ Hình thành các khu sản xuất tập trung ở các làng nghề để tạo thuận lợi về 

kết cấu hạ tầng, mặt bằng... cho các cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô, phát 

triển sản xuất kinh doanh. 

+ Phát triển làng nghề cần theo hướng đa dạng hóa hình thức sở hữu, mô 

hình tổ chức sản xuất, ưu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, kết hợp với 

công nghệ cổ truyền trong các làng nghề.  

+ Song song với phát triển làng nghề, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi 

trường nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững; do đó cần tập trung di dời các cơ 

sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm (không khí, nước, tiếng ồn) 

nằm xen kẽ trong khu dân cư đến các khu sản xuất tập trung để xử lý vấn đề ô 

nhiễm, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. 
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+ Phát triển làng nghề phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, sản phẩm của 

làng nghề phải có sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại được sản xuất trong 

nước và sản phẩm nhập khẩu của nước ngoài. 

- Về cơ sở hạ tầng nông thôn: Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và phân bố 

dân cư thống nhất trên cơ sở mô hình phát triển "Chùm đô thị hướng tâm, nhất 

thể hóa đô thị nông thôn" gồm: 01 đô thị lõi trung tâm Bắc Ninh, 03 đô thị vệ 

tinh (đô thị Chờ, đô thị Phố Mới, đô thị Hồ), cùng 02 vùng dân cư nông thôn là 

Gia Bình và Lương Tài, đảm bảo cho người dân sống ở các điểm dân cư nông 

thôn được hưởng dụng các tiện ích công cộng có chất lượng cuộc sống gần với 

đô thị. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành vùng đô thị lớn, trong đó đô thị lõi 

Bắc Ninh chủ yếu được hình thành trên cơ sở thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ 

San, huyện Tiên Du giữ vai trò là "đầu tàu và hạt nhân" thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

XII. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1. Thực trạng phát triển nông thôn 

Giai đoạn 2011-2015, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng cao. Quá 

trình tái cơ cấu kinh tế diễn ra mạnh mẽ, thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

tích cực theo hướng CNH, HĐH và đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân; cơ bản hoàn thành công tác “dồn điền, đổi 

thửa”, đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện để 

tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa, công nghệ cao, công 

nghệ sạch vào sản xuất, bảo quản và chế biến; nhiều giống cây trồng, vật nuôi 

mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất. Trong 

trồng trọt đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, bước đầu hình 

thành nông nghiệp đô thị, doanh nghiệp nông nghiệp và liên kết sản xuất theo 

mô hình chuỗi giá trị trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập; mô hình VAC và 

trang trại tiếp tục phát huy hiệu quả; phát triển chăn nuôi mô hình trang trại tập 

trung quy mô công nghiệp, bán công nghiệp; ổn định diện tích, nâng cao hiệu 

quả nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh. 

- Về chính sách an sinh xã hội: cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 20.798 người 

nghèo và 29.509 người cận nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 100% hộ 

nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; 

tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 2,2%. Tích cực triển khai hoạt động ủng hộ Quỹ 

“Vì người nghèo”, hỗ trợ người cao tuổi từ 70 - 75 tuổi. 

- Về xây dựng nông thôn mới: Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 35 xã đạt 

19/19 tiêu chí (bằng 36,1% tổng số xã).   

- Nâng cao đời sống của nông dân: Đời sống nông dân không ngừng được 

cải thiện và nâng cao, Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 

31,6 triệu đồng, tăng bình quân 15,8%/năm (giai đoạn 2011-2015). 
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2. Một số chỉ tiêu phát triển nông thôn chủ yếu đến năm 2020  

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng 

năm đạt 10,5 % - 11,5%; trong đó công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 

11,3% - 12,6%, dịch vụ tăng 9,0% - 9,1%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 

0,8%. Đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản 2,6%, công nghiệp 

và xây dựng 75,3%, dịch vụ 22,1%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện 

hành) năm 2020 đạt 9.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 40 – 45%. Tỷ lệ 

xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đạt trên 60%. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 theo giá so sánh 2010 đạt 1.110.000 

tỷ đồng. 

-  Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 32 tỷ USD; nhập khẩu đạt 26 tỷ USD. 

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hàng năm đạt 

14%/năm. 

- Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 24.750 tỷ đồng, tăng 

bình quân 11,6%/năm; tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đạt 363,4 

nghìn tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 35 % - 40% GRDP. Chi ngân sách địa 

phương đến năm 2020 đạt 12.897 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 6,3%/năm. 

- Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội, thực hiện giảm nghèo. Tỷ lệ thất 

nghiệp thành thị còn 2,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm dưới 

10%; tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2020 giảm còn 2,5 % (theo tiêu chí 

mới). 

-  Phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo: Phấn đấu đến năm 2020 

đạt 100% các trường được kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia; bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đẩy 

mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Đạt 155 

thuê bao điện thoại/100 dân, 125 thuê bao Internet/100 dân(trong đó 25 thuê 

bao/100 dân là sử dụng điện thoại thông minh). 

- Đến năm 2020, môi trường được cải thiện, cơ bản không còn tình trạng ô 

nhiễm ở các làng nghề; 100% dân số đô thị và nông thôn được sử dụng nước 

sạch; 100% rác thải sinh hoạt, 100% rác thải y tế, công nghiệp được thu gom, 

cơ bản được xử lý. 

- Phát triển nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%; giải quyết 

việc làm bình quân hàng năm 27.000 lao động; tỷ lệ thời gian sử dụng lao động 

ở nông thôn vào năm 2020: 80 – 85%. Cơ cấu lao động đến năm 2020 là: công 

nghiệp – xây dựng chiếm 42%, dịch vụ chiếm 33%, nông – lâm nghiệp – thủy 

sản chiếm 25%. Chăm sóc, nâng cao sức khỏe và mức sống của nhân dân; tỷ lệ 

các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2018 đạt 100%. 

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; phấn đấu kiềm chế, giảm tai 
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nạn giao thông về cả 3 tiêu chí: só vụ, số người chết và số người bị thương, 

hàng năm giảm cả 3 tiêu chí từ 5% - 10%. 

- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn Bắc Ninh có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã 

hội ngày càng đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn 

nông thôn mới. 

XIII. ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 

- Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư: năm 2015, toàn tỉnh đã phân bổ 

gần 5.614 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã phân 

bổ là hơn 4.400 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn khác là 

hơn 1.100 tỷ đồng. 

- Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được đẩy mạnh với cơ chế, giải pháp 

thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ tiên tiến, hiện đại, 

sử dụng đất tiết kiệm, không gây ô nhiễm môi trường, thu ngân sách lớn. Năm 

2015, tỉnh Bắc Ninh thu hút được 133 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

đăng ký mới và 103 dự án FDI đăng ký tăng thêm với tổng vốn đăng ký mới và 

tăng thêm đạt 3,65 tỷ USD. Kết quả này đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh dẫn đầu cả 

nước trong thu hút FDI, với tổng số 716 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt 11,4 

tỷ USD. 

- Xuất khẩu: 

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, có bước đột phá về tốc độ, góp phần cải 

thiện cán cân thương mại. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 7,757 tỷ 

USD, dự báo năm 2015 đạt 26 tỷ USD; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-

2015 là 60,4%/năm, trong đó nhóm hàng công nghiệp tăng 71,3%/năm. Năm 

2014, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, chiếm 17,7% kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa toàn quốc; chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị xuất khẩu trên địa 

bàn tăng nhanh do tăng mạnh về các sản phẩm thiết bị điện tử, công nghệ thông 

tin của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI. 

Khu vực FDI đóng góp ngày càng cao cho nền kinh tế và xuất khẩu của tỉnh. 

Tính đến tháng 8-2015, đã có 747 dự án FDI đầu tư vào Bắc Ninh, vốn đăng ký 

là 11,2 tỷ USD. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 23,057 tỷ USD, chiếm 

15,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 87,7 % so với năm 2013, 

trong đó khu vực FDI chiếm 88%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm công 

nghệ cao. Trong 4 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7.033,2 

triệu USD, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực FDI đạt 

6.979,3 triệu USD, chiếm 99,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. 


