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TỈNH CAO BẰNG 

1. Thông tin chung 

Cao Bằng là tỉnh miền núi vùng cao biên giới, nằm ở cực Bắc của Tổ 

quốc.  

Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc .  

Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. 

Phái Nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. 

Tỉnh Cao Bằng có 3 cửa khẩu Quốc gia (Tà Lùng, Hùng Quốc, Sóc 

Giang) và nhiều cửa khẩu tiểu ngạch. 

Thành phố Cao Bằng cách thủ đô Hà Nội 283 km theo quốc lộ 3, cách 

thành phố Lạng Sơn 120 km theo quốc lộ 4A và nối với các tỉnh Hà Giang, 

Tuyên Quang bằng quốc lộ 34. Trên địa bàn tỉnh có 3 sông chính bắt nguồn từ 

Trung Quốc (sông Bằng, sông Gâm và sông Quây Sơn), trong đó sông Quây 

Sơn chảy vào huyện Trùng Khánh tạo nên thác Bản Giốc - khu du lịch nổi tiếng 

của tỉnh.  

Tỉnh Cao Bằng có vị trí địa lý khá thuận lợi, đường biên giới Việt Trung 

dài 333km, cùng nhiều cửa khẩu và các lối mở. Có lợi thế cạnh tranh thương 

mại, du lịch và vận chuyển hàng hoá với Trung Quốc và quốc tế, gần hành lang 

kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn. Có thế mạnh phát triển du lịch với các di tích lịch sử 

văn hoá, cách mạng có giá trị, khí hậu ôn hoà, nhiều núi cao, phong cảnh thiên 

nhiên thích hợp cho nghỉ ngơi, du lịch. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị 

cao, trữ lượng đủ lớn để phát triển công nghiệp. Có quỹ đất thích hợp phát triển 

nông lâm nghiệp, nông nghiệp sạch. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nhân lực, nguồn 

lực tài chính, hệ thống đường giao thông còn thiếu và chất lượng kém nên chưa 

phát huy được các tiềm năng, đời sống, thu nhập của người dân còn rất nhiều 

khó khăn. 
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2. Dân số và lao động 

Tính đến năm 2015, tỉnh Cao Bằng có 522.365 người, mật độ dân số đạt 

78 người/km2. Tỉnh có 1 thành phố và 12 huyện với 177 xã, phường, thị trấn. Tỷ 

lệ tăng dân số của tỉnh là 9,06‰.  

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tuy tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 32,98% xuống 

còn 15,86% nhưng Cao Bằng hiện nay vẫn là tỉnh nghèo. Dân số sống ở nông 

thôn có 401,52 nghìn người, chiếm 76,87% tổng dân số. Dân số ở thành thị là 

120,85 nghìn người, chiếm 23,13%. Tỷ suất sinh thô giao động trong khoảng 

17‰, tỷ lệ chết thô giao động trong khoảng 8‰. 

Năm 2015, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Cao Bằng có 

349.265 người, chiếm 66,86% tổng dân số tỉnh. Là một tỉnh nghèo lại có đông 

đảo đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế... 

ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội nên tỉnh luôn chú trọng việc 

nâng cao trình độ dân trí và bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực. Trong năm 

2015, tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh chỉ có 0,96%, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã 

qua đào tạo đạt 20,03%. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại 

thành thị đạt 43,85%, ở nông thôn đạt 14,45%.  

Giai đoạn 2016-2020 phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% mỗi năm. Giảm 

tỷ suất sinh trung bình hàng năm 0,089‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,88‰. 

Quy hoạch đến năm 2020, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cơ bản, 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng để thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%, trong đó qua 

đào tạo nghề 33%, có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% 

lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Năm 2015, giá trị tổng sản phẩm của tỉnh đạt 11.346,6 tỷ đồng (giá thực 

tế). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai 

đoạn 2011-2015 đạt 9,2%/năm. Trong đó cơ cấu kinh tế năm 2015, công nghiệp 

- xây dựng đạt 19,33%, dịch vụ du lịch đạt 50,93%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 

đạt 25,28% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp đạt 4,46%. Theo đó, GRDP bình 

quân/người tiếp tục được rút ngắn so với bình quân cả nước, năm 2015 đạt 21,7 

triệu đồng/năm (992 USD). 

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 260.689 tấn/kế hoạch 250 tấn; 

giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 35 triệu đồng/ha. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.689,9 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 

đạt 1.152,95 tỷ đồng. 

* Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân trên 7%/năm, trong 

đó: nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,5%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%, 

dịch vụ tăng 8,7%. 

- Tỷ trọng cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2020: nông - 

lâm - ngư nghiệp 19,5%; công nghiệp - xây dựng 23,0%; dịch vụ 57,5%. 

- GRDP bình quân đầu người đạt trên 1.650 USD; 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 265 ngàn tấn; giá trị sản phẩm 

trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích (ha) đạt 40 triệu đồng; 

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng trên 10%/năm; 

- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm. Trong đó: Thu 

nội địa tăng 16%/năm; thu xuất nhập khẩu tăng 4,5%/năm. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 10%/năm. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Trong giai đoạn 2011-2015 sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 

của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông lâm 

nghiệp bình quân đạt 3,8%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 35,19 triệu 

đồng/ha. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế năm 2015 đạt 

25,28%; trong đó, trồng trọt chiếm 60,65%, chăn nuôi 37,44%, dịch vụ và các 

hoạt động khác chiếm 1,91%. Năm 2015, giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 

2.767,2 tỷ đồng, chăn nuôi đạt 1.707,9 tỷ đồng, dịch vụ đạt 87,1 tỷ đồng, thủy 

sản đạt 22,7 tỷ đồng và lâm nghiệp đạt 525,5 tỷ đồng.  

Về trồng trọt: Tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt bình quân cả giai đoạn 

đạt 3,6%/năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích cây lương thực có hạt tăng 

không nhiều, từ 69 nghìn ha lên 70,5 nghìn ha. Tổng sản lượng lương thực tăng 

từ 242 nghìn tấn lên 263 nghìn tấn. Lương thực bình quân đầu người đạt 

504kg/người/năm. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt 35,16 

triệu đồng. Diện tích cây hàng năm năm 2015 đạt 96,4 nghìn ha. Diện tích cây 

lâu năm tăng mạnh từ 2,88 nghìn ha năm 2011 lên 7,1 nghìn ha năm 2015. 

Về chăn nuôi: Tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi bình quân cả giai đoạn 

đạt 11,7%, đến năm 2015 tổng đàn bò đạt 128.280 con, đàn trâu đạt 104.098 

con, đàn lợn đạt 389.204 con, tổng đàn gia cầm đạt khoảng 2,2 triệu con, đàn dê 

đạt 58.892 con.  

Về lâm nghiệp: năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 508.804,47 

ha, trong đó: rừng đặc dụng 16.804,36 ha, rừng phòng hộ 450.474,09 ha, rừng 

sản xuất 41.486,02 ha. Tổng diện tích rừng là 358.283 ha, trong đó: rừng tự 

nhiên là 343.392 ha, rừng trồng 14.891 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%. Hiện nay 

tỉnh đang thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung để thu hút các cá 

nhân, doanh nghiệp đầu tư vào phát triển rừng sản xuất gắn với chế biến.  

Về thủy sản: Đây không phải thế mạnh của tỉnh Cao Bằng. Diện tích nuôi 

trồng thủy sản toàn tỉnh chỉ đạt 310,45 ha, sản lượng 414,63 tấn.  

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt trên 4%/năm. 

- Đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế là 

19,5%. Trong đó: Trồng trọt chiếm tỷ trọng 52,5%, chăn nuôi chiếm tỷ trọng 

33,2%, dịch vụ chiếm tỷ 2,2%, lâm nghiệp chiểm tỷ trọng 11,5% và thuỷ sản 

chiếm tỷ trọng 0,6%. 

- Ổn định sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt từ 250 

ngàn tấn trở lên, giá trị sản phẩm trồng trọt 1 đơn vị diện tích (ha) đạt 40 triệu 

đồng 

 - Trồng trọt:  
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Phát triển theo hướng ứng dụng tiến bộ công nghệ cao, bền vững, sản xuất 

hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn lương 

thực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lao động, nguồn vốn. Kêu gọi đầu tư cho 

công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch theo 

hướng hiện đại nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị gia tăng 

của sản phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 

với nông dân. Đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Chăn nuôi: 

Phát triển diện tích các loại cỏ chăn nuôi trâu, bò; phổ biến kỹ thuật chế 

biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò. Phát triển quy mô đàn bò hàng hóa, chú trọng 

phát triển đàn bò H'mông, đẩy mạnh kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trâu, bò. Phát 

triển lợn ngoại, lợn lai tỷ lệ nạc cao; tăng số lượng các điểm dịch vụ thụ tinh 

nhân tạo lợn; cải tạo phát triển đàn lợn bản địa chất lượng cao. Khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi gà lông màu tại các huyện, 

Thành phố. Phát triển đàn dê giống địa phương, các giống dê lai ngoại tại các 

huyện có điều kiện. Phấn đấu 50% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn. 

- Lâm nghiệp: 

Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hiện có 

gắn với phát triển du lịch sinh thái, nâng cao giá trị rừng sản xuất, đáp ứng nguyên 

liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ gỗ, tăng diện tích 

thâm canh các loại cây giống có giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ che phủ rừng 53%. 

- Thủy sản:  

Khai thác diện tích mặt nước hiện có, tiếp tục cải tạo các hồ thủy lợi kết 

hợp nuôi trồng thủy sản tập trung. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 618,63 nghìn ha 

chiếm 92,33 tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 109,34 nghìn ha chiếm 17,68% tổng diện 

tích đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 102,26 nghìn ha, chiếm 93,52% 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 35,55 nghìn ha, 

chiếm 34,77% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 7,09 nghìn ha, chiếm 6,93% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 508,8 nghìn ha, giảm 25,52 nghìn ha so với 

năm 2010, chiếm 82,25% tổng diện tích đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 41,49 nghìn ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 450,47nghìn ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 16,8 nghìn ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 479,7 ha, chiếm 0,43% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 5,28 ha. 

Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, đến năm 2020 diện tích đất nông 

nghiệp của tỉnh là 627,74 nghìn ha, tăng 9,11 nghìn ha so với năm 2015. Trong 

đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 1,9 nghìn ha còn 33,65 nghìn ha. Đất trồng cây 

lâu năm là 8,97 nghìn ha, tăng 1,88 nghìn ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp năm 2020 là 534,1 nghìn ha, tăng 25,3 nghìn ha 

so với năm 2015. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 36,7 ha còn 443 ha vào năm 

2020. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác không còn. 
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6. Ngành trồng trọt 

Hiện nay, ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng khá cao trong nông nghiệp 

(60,65% năm 2015). Tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt là 3,6%/năm. Tổng sản 

lượng lương thực có hạt ước thực hiện năm 2015 đạt 263,1 nghìn tấn. Bình quân 

lương thực đạt 504kg/người/năm. Giá trị sản xuất/ha đất canh tác năm 2015 đạt 

35,16 triệu đồng, tăng hơn 7 triệu đồng so với năm 2011.  

Nhằm phát triển nông nghiệp, theo hướng hiện đại, toàn diện và bền 

vững, tỉnh Cao Bằng hướng tới tổ chức sản xuất, đổi mới, nâng cao hiệu quả mô 

hình kinh tế hợp tác, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, 

tạo mọi điều kiện về tiếp cận vốn vay tín dụng, đất đai, liên kết, liên doanh trong 

sản xuất gắn với thị trường. Đặc biệt chú trọng đến sản xuất, chế biến các sản 

phẩm nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. 

Kết quả sản xuất ngành trồng trọt năm 2015: Diện tích lúa đạt 30,53 nghìn ha, 

sản lượng đạt 129,5 nghìn tấn. Diện tích ngô đạt 39,86 nghìn ha, sản lượng 

133,5 nghìn tấn. Diện tích mía đạt 3,2 nghìn ha, sản lượng đạt 186,9 nghìn tấn. 

Diện tích sắn là 3,99 nghìn ha, sản lượng được 59,9 nghìn tấn. Diện tích khoai 

lang có 1,5 nghìn ha, sản lượng đạt 8,4 nghìn tấn. Diện tích thuốc lá đạt 3,7 

nghìn ha, sản lượng đạt 7,7 nghìn tấn. 

Ngoài ra, đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp có sự 

liên kết “4 nhà” với một số giống cây chủ lực như: vùng trúc sào tại Nguyên 

Bình, Bảo Lạc; vùng mía nguyên liệu tại các huyện Phục Hòa, Hạ Lang, Quảng 

Uyên, Thạch An; vùng sắn ở Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hòa An, Nguyên 

Bình, Thạch An. Kết quả đạt được trong năm 2015: 

- Cây mía: năm 2015, trồng được 3.232,5 ha, năng suất đạt 617,5 tấn/ha, 

sản lượng 199.634,9 tấn. Trong đó, mía nguyên liệu cho Công ty cổ phần Mía 

đường Cao Bằng 2.732,53 ha; mía hàng hóa xuất khẩu 500 ha. 

- Sắn: vùng nguyên liệu năm 2015 lên đến 2.725 ha tại 5 huyện: Hòa An, 

Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên, Trùng Khánh. Năng suất đạt 15 - 17 

tấn/ha. Hiện vùng nguyên liệu đã đáp ứng được 70% công suất của Nhà máy 

Chế biến tinh bột sắn Cao Bằng. 

-  Cây thuốc lá: Năm 2015 diện tích trồng 3.720 ha. Trong đó vùng sản 

xuất chính là các huyện: Hòa An trên 1.841 ha, Hà Quảng 669 ha, Thông Nông 

501 ha, Trùng Khánh 330 ha và một phần diện tích nhỏ ở các huyện: Quảng 

Uyên, Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Phục Hòa, Bảo Lâm. 

- Cây trúc sào: vùng nguyên liệu trúc (Bảo Lạc, Thông Nông, Nguyên 

Bình) trồng mới 666,4 ha, nâng tổng diện tích trúc hiện có lên 3.268,7 ha, trong 

đó có 1.600 ha đã cho khai thác. 

Quy hoạch: Tới năm 2020, tỉnh Cao Bằng phấn đấu xây dựng một số 

vùng sản xuất chuyên canh như: 
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+ Hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô thích hợp gần cơ 

sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bảo vệ diện tích chuyên trồng lúa nước 2 vụ, 

duy trì quy mô sản xuất lúa hiện tại (30.000 ha) tại các vùng thuộc huyện Hòa 

An, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Bảo Lạc, trong đó phát triển khoảng 1.000 ha 

giống lúa đặc sản, đặc hữu lúa thuần chất lượng cao trở thành hàng hóa. Duy trì 

diện tích sản xuất ngô 38.000 - 40.000 ha ở Bảo Lâm, Bảo Lạc, Trùng Khánh, 

Quảng Uyên; 

+ Phát triển mạnh các cây công nghiệp hàng năm: tăng diện tích trồng cây 

thuốc lá lên 6.000 ha, tập trung chủ yếu ở 6 huyện Hòa An, Hà Quảng, Trùng 

Khánh, Thông Nông, Trà Lĩnh, Nguyên Bình và vùng phụ cận là thành phố Cao 

Bằng, Quảng Uyên, Thạch An, Phục Hoà, Hạ Lang. Đầu tư thâm canh và mở 

rộng diện tích trồng cây mía đường lên khoảng 3.000 ha tại 3 huyện trọng điểm 

là Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An. Duy trì quy mô diện tích 5.000 - 6.000ha 

trồng đậu tương tại các huyện Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Hạ Lang và 

Thông Nông; Vùng sản xuất lạc với diện tích 2.000 ha tại các huyện: Nguyên 

Bình, Thông Nông, Thạch An, Hạ Lang và Hà Quảng; 

+ Phát triển trồng cây ăn quả lên khoảng 2.500 ha: quýt, cam (Trà Lĩnh, 

Hòa An, Nguyên Bình và Bảo Lâm), nhãn, vải ở Hà Quảng, Quảng Uyên, Trùng 

Khánh... xây dựng thương hiệu cho cây dẻ Trùng Khánh; 

+ Mở rộng diện tích trồng rau, hoa lên khoảng 3.500 - 4.000 ha tại các 

huyện Hòa An, Quảng Uyên, Nguyên Bình và thành phố Cao Bằng theo hướng 

tăng cường sản xuất rau an toàn, sản xuất rau, hoa hàng hóa. 
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7. Ngành chăn nuôi 

Cao Bằng là tỉnh có thế mạnh về phát triển gia súc ăn cỏ, là nơi lưu giữ, 

bảo tồn và phát triển nhiều loại vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao như bò 

Mông, lợn mán, gà đồi, dê núi… Trong quá trình phát triển chăn nuôi, cũng bộc 

lộ những bất cập như chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao cả về số lượng đầu 

con và sản lượng thịt. Tuy nhiên, giá trị sản xuất chăn nuôi tỉnh Cao Bằng tăng 

từ 690,04 triệu đồng (năm 2011) lên 1.099,26 triệu đồng (năm 2015) theo giá so 

sánh, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 11,7%/năm.  

Tổng đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh đạt 232.378 con; tổng đàn lợn có 

389.204 con; tổng đàn dê có 58.892 con; tổng đàn gia cầm các loại có 2,19 triệu 

con. Tổng sản lượng  thịt hơi xuất chuồng là 34,82 nghìn tấn. 

Quy hoạch trong thời gian tới về chăn nuôi: 

Đến năm 2020: 

Chăn nuôi trâu, bò: Phát triển đàn bò, trâu tại các vùng gắn với diện tích 

trồng cỏ tập trung ở các huyện vùng phía Tây: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông; 

phổ biến kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò, nhân rộng mô hình ủ 

chua, ủ rơm ure tăng nguồn thức ăn dự trữ qua mùa Đông cho đàn trâu, bò. Phát 

triển quy mô đàn bò hàng hoá, chú trọng phát triển đàn bò H’Mông, đẩy mạnh 

kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trâu, bò. Đến năm 2020, tổng đàn trâu đạt trên 102 

nghìn con, tổng đàn bò đạt trên 139 nghìn con. 

Chăn nuôi lợn: phát triển trọng tâm tại các huyện vùng giữa và vùng phía 

Đông: Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Thạch An. Phát triển lợn ngoại, lợn 

lai tỷ lệ nạc cao tại các vùng đã có dịch vụ thụ tinh nhân tạo lợn; tăng số lượng 

các điểm dịch vụ thụ tinh nhân tạo lợn; cải tạo phát triển đàn lợn bản địa chất 

lượng cao. Đến năm 2020, tổng đàn lợn đạt  trên 859 nghìn con. 

Chăn nuôi gia cầm: phát triển tập trung chủ yếu ở các huyện Hòa An, 

Nguyên Bình, Hà Quảng và một số địa bàn bằng phẳng: Trùng Khánh, Quảng 

Uyên, Thạch An, Nguyên Bình và phát triển gà đồi ở các địa bàn truyền thống.... 

Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi gà lông màu tại 

tất cả các huyện, Thành phố. Đến năm 2020, tổng đàn gia cầm đạt khoảng 4 

triệu con. 

Chăn nuôi dê: Phát triển đàn dê giống điạ phương, các giống dê lai ngoại taị 

các huyêṇ có điều kiêṇ như Nguyên Bình, Thông Nông, Hà Quảng, Trùng Khánh, 

Ha ̣Lang, Phục Hòa. Đến năm 2020, tổng đàn dê đạt trên 30 nghìn con. 
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8. Ngành thủy sản 

Tỉnh Cao Bằng có điều kiện tự nhiên, thủy văn, khí hậu á nhiệt đới nóng 

ẩm lại pha chút khí hậu ôn đới rất thuận lợi cho phát triển thủy sản, đặc biệt nuôi 

được cá nước lạnh. Diện tích, tiềm năng nuôi trồng thủy sản tỉnh Cao Bằng 

phong phú, đa dạng, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo có 479 ha, chưa kể mặt nước các 

con sông chính: Quây Sơn, Sông Bằng, Sông Hiến, Sông Neo. Tuy nhiên, thuỷ 

sản không phải là thế mạnh của Cao Bằng, sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ tại 

chỗ, nghề nuôi trồng thủy sản còn nhỏ bé, manh mún, phân tán.  

Năm 2015 giá trị sản xuất ngành thuỷ sản tỉnh Cao Bằng đạt 22,7 tỷ đồng. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 chỉ đạt 310,45 ha; sản lượng 414,63 tấn 

tăng 1,13%so với năm 2011, chủ yếu là người nông dân nuôi trồng. 

Theo quy hoạch phát triển thủy sản tại Cao Bằng đến năm 2020, tỉnh sẽ 

chú trọng phát triển các giống thủy đặc sản như: cá nước lạnh (Phia Đén), cá 

nước mát ở Phục Hòa, Nguyên Bình; phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản: 

nuôi cá trên ruộng trồng lúa nước, nuôi cá lồng trên sông và ở các hồ như hồ 

Thang Hen và một số hồ khác... 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Diện tích rừng của tỉnh là 358.283 ha (rừng tự nhiên 343.392 ha, rừng 

trồng 14.891 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 19,8 nghìn m3, để 

lấy củi là 1.225,54 nghìn m3. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 51%. Nghề 

rừng được tổ chức lại chuyển từ khai thác sang trồng mới, khoanh nuôi và bảo 

vệ rừng, gắn bảo vệ rừng với định canh, định cư theo hướng phát triển kinh tế 

vườn rừng, có sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, đã chú trọng gắn việc trồng rừng 

phòng hộ với phát triển rừng kinh tế.. 

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2015 (giá hiện hành) đạt 525,49 tỷ 

đồng, trong đó trồng và nuôi rừng đạt 17,3 tỷ đồng, khai thác gỗ và lâm sản đạt 

được 487,54 tỷ đồng, các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp đạt 7,98 tỷ đồng, thu 

nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác đạt 12,67 tỷ đồng. 

Quy hoạch tới năm 2020: 

- Diện tích đất lâm nghiệp đến năm 2020, dự kiến khoảng 534.099 ha. 

Trong đó, rừng sản xuất 218.155 ha, rừng phòng hộ 298.321 ha, rừng đặc dụng 

17.623 ha. Phấn đấu hằng năm diện tích rừng được bảo vệ đạt 225.278 ha, 

khoanh nuôi đạt 15.000 - 20.000 ha, chăm sóc rừng đạt 2.500 ha, trồng rừng đạt 

12.500 ha. 

- Xây dựng vùng chuyên canh cây nguyên liệu tập trung, cung cấp nguyên 

liệu cho công nghiệp chế biến gắn với cơ sở chế biến (trọng tâm ở vùng phía 

Tây và vùng trung tâm). Quy hoạch vùng nguyên liệu như sau: 

+ Vùng sản xuất gỗ lớn phục vụ xây dựng và gia dụng: Quy hoạch 30.000 

ha, chiếm 20% diện tích đất rừng sản xuất;  

+ Vùng sản xuất gỗ ván thanh, ván bóc: Quy hoạch 34.000 ha, chiếm 

15,5% diện tích đất rừng sản xuất; 

+ Vùng sản xuất nguyên liệu mành trúc, đồ thủ công mỹ nghệ và rừng đặc 

sản: Quy hoạch 15.000 ha, chiếm 6,8% diện tích đất rừng sản xuất; 

+ Vùng sản xuất gỗ nhỏ và nguyên liệu chế biến khác: Quy hoạch 46.829 

ha, chiếm  21,5% diện tích đất rừng sản xuất. 

- Chú trọng phát triển các lâm sản ngoài gỗ: dược liệu, hương liệu: Cây 

Hồi: Diện tích trồng mới đến năm 2020 là 1.000 ha, tập trung tại các huyện 

Thạch An, Bảo Lạc, Trà Lĩnh, nâng tổng diện tích lên 5.500 ha; Cây Quế: Diện 

tích trồng mới đến năm 2020 là 500 ha, nâng tổng diện tích lên 1.200 ha. Cây 

Trúc Sào: Ổn định diện tích đến năm 2020 là 5.000 ha. 

Duy trì diện tích rừng phòng hộ và bản địa hiện có, mở rộng và nâng cao 

tỷ lệ thâm canh đối với bộ phận rừng sản xuất (trọng tâm ở phía Đông). 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Cao Bằng là một tỉnh miền núi có các công trình thuỷ lợi thuộc loại vừa 

và nhỏ. Trong đó loại vừa có: 4 hồ chứa dung tích trên 1 triệu m3 và 9 hồ chứa 

nước dung tích dưới 1 triệu m3, còn lại là hàng trăm công trình thuỷ lợi quy mô 

nhỏ.  

Hiện nay, toàn tỉnh có 4.200 km kênh mương các loại, trong đó đã kiên cố 

hóa 1.745 km, đảm bảo khả năng tưới cho 3.137 ha lúa đông xuân và 19.094 ha 

lúa mùa, ngoài ra còn kết hợp tưới cho khoảng 5.750 ha hoa màu và cây công 

nghiệp. Tuy nhiên, do xây dựng đã lâu, nhiều công trình xuống cấp nghiêm 

trọng, thêm vào đó, nhu cầu sản xuất ngày càng lớn trong khi hệ thống công 

trình thủy lợi chưa đáp ứng, hiện toàn tỉnh còn khoảng 2.455 km kênh mương 

đất chưa được kiên cố hóa. Toàn tỉnh có 190/199 xã, phường có công trình thủy 

lợi tưới do địa phương quản lý. 

Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020: 

 Bảo vệ, khai thác hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên nước, chủ 

động phòng chống, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do nước gây ra. Triển 

khai thực hiện theo tiến độ các dự án thủy lợi, trong đó chú trọng các công trình 

mang tính chất bền vững như các hồ chứa nước: Hồ Khuổi Khoán (huyện Hòa 

An), hồ Khuổi Kỳ (huyện Hà Quảng), hồ Nà Lái (huyện Quảng Uyên); các hồ 

thuộc hệ thống hồ chứa nước vùng sông Gâm, hệ thống hồ chứa nước vùng sông 

Quây Sơn, hệ thống hồ chứa nước vùng sông Bắc Vọng, hệ thống hồ chứa nước 

vùng sông Bằng; đầu tư gia cố đập hồ và nâng cấp hệ thống kênh mương; 

Về thủy lợi phục vụ tưới: bố trí công trình tưới cho 26.761 ha Đông xuân 

và 15.080 ha vụ mùa.  

Ổn định bờ sông và tăng cường tiêu cho các vùng trũng.  
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến nông sản còn 

hạn chế, giá trị sản phẩm hàng hóa chưa cao. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển 

sản xuất còn thiếu và chưa đồng bộ, cơ giới hóa trong các khâu sản xuất còn 

chiếm tỷ lệ thấp.  

Định hướng phát triển:  

- Ngành nghề nông thôn: Tiếp tục phát triển ngành nghề thủ công, các 

làng nghề truyền thống sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ phát triển du lịch. Tăng 

cường công tác sơ chế, bảo quản nông lâm sản, thực phẩm nhằm nâng cao giá trị 

của hàng hóa. Phát triển các cơ sở nhỏ bảo quản sơ chế nông sản ở nông thôn. 

Đẩy mạnh các hình thức sản xuất theo mô hình trang trại, tổ hợp tác xã trong 

nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ nông, lâm sản ở nông thôn. Tạo 

điều kiện thông thoáng để các doanh nghiệp hợp tác liên kết với nông dân sản 

xuất. 

Tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo 

chuỗi khép kín trong và ngoài tỉnh, trong đó, tập trung phát triển sản xuất các 

sản phẩm có cùng lợi thế, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, đồng nhất về chất 

lượng. Đặc biệt chú trọng đến sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp an 

toàn gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo đủ sức mạnh 

cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực. 

- Giao thông nông thôn: Toàn bộ hệ thống đường huyện cải tạo nâng cấp 

đạt cấp IV miền núi, tối thiểu đạt cấp V miền núi. Đường xã, đường liên thôn cải 

tạo, mở mới và cứng hóa mặt đường đạt loại GTNT B. 

- Về giáo dục nghề nghiệp: Quy hoạch mỗi huyện có 01 Trung tâm giáo 

dục thường xuyên và dạy nghề. Thành lập và đầu tư xây dựng Trung tâm dạy 

nghề dành riêng cho người khuyết tật tại địa bàn Cao Bằng. Cải tạo, nâng cấp 

Trung tâm dạy nghề huyện Trùng Khánh thành Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu. 

Thành lập thêm 10 cơ sở tư thục dạy nghề cho lao động nông thôn, 3 trung tâm 

dạy nghề tư thục. Xây dựng Trung tâm dạy nghề cụm huyện Miền Tây; 

Giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức các khóa đào tạo nghề, nghề mới, truyền 

nghề và bồi dưỡng kiến thức cho 650 lao động, mỗi năm đào tạo 130 lao động, 

chủ yếu là đào tạo ngắn hạn tại chỗ (01 - 03 tháng) gắn với phát triển nghề của 

các cơ sở CNNT để tạo việc làm và nâng cao tay nghề. Trong đó, hỗ trợ đào tạo 

nhóm nghề chế biến lâm sản 200 lao động; nhóm nghề gia công cơ khí 100 lao 

động; nhóm nghề chế biến nông sản thực phẩm 100 lao động; nhóm nghề truyền 

thống thủ công 100 lao động (dệt, làm hương thắp, giấy dó, miến dong,...); 

nhóm nghề sản xuất vật liệu xây dựng 150 lao động. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

với mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 25 triệu đồng 

(tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015). 

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%/năm trở lên theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, tỷ lệ hộ 

nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm trở lên; hộ nghèo 

dân tộc thiếu số giảm từ 3-4%/năm. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ 

nghèo của tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ 

nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân 

tộc thiểu số tăng gấp 2 lần).  

Phấn đấu đến năm 2020, có 01 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt 

khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; 10% số xã đặc biệt khó khăn 

thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; Từ 80% - 90% xã, có đường ô tô đến 

trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ 

thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; trên 60% thôn, bản có đường 

trục giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định 

của Bộ Giao thông vận tải; 60% xã đạt tiêu chí quốc về y tế xã, 100 % trạm y tế 

cấp xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 99,50% xã có mạng lưới 

trường mầm non, phổ thông; 100% số xã duy trì, củng cố các trung tâm học tập 

cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 

13,42% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; trên 95% 

dân cư thành thị được dùng nước sạch và trên 55% dân cư nông thôn được dùng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh;   

Giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm: 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc 

gia, các dự án xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến 

lâm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tự lực của các hộ nghèo để cùng 

với sự trợ giúp của cộng đồng vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát triển các 

hoạt động an sinh xã hội đồng thời thực hiện tốt các chính sách chăm sóc người 

có công với nước, các chính sách về quyền trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, mở mang các ngành nghề 

mới, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang các ngành công 

nghiệp, dịch vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng cho nhu cầu trong 

nước và xuất khẩu. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Tổng số vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2015 là 7.779.887 

triệu đồng, trong đó đầu tư cho nông lâm thủy sản là 599.400 triệu đồng. Tỷ 

trọng vốn đầu tư cho nông lâm thủy sản giảm từ 9,23% (năm 2011) xuống còn 

7,7% (năm 2015). 

Nhằm thu hút vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp của tỉnh trong những 

năm tới, tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể: 

- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, chủ động xây dựng 

kế hoạch, phân kỳ đầu tư phù hợp để đảm bảo vốn cho các công trình, các dự án 

trọng điểm. Đồng thời cần có các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và 

ngoài nước; huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các 

nguồn vốn từ dân cư, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đầu tư trực tiếp nước 

ngoài; tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các nguồn lực 

đầu tư, chú trọng huy động vốn từ khai thác quỹ đất, vốn vay ODA, xã hội hóa 

đầu tư. 

- Khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương đối với khu 

vực cửa khẩu, tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa 

phương khó khăn. 

- Huy động nhiều nguồn vốn (nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Trung ương, 

vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay nước ngoài trả chậm hoặc thuê tài chính, vốn đầu 

tư trực tiếp FDI, ODA...) và sử dụng có hiệu quả, xử lý đồng bộ các nguồn vốn 

trung hạn và dài hạn để đảm bảo sản xuất ổn định và phát triển. 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 4.750 nghìn 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông lâm sản đạt 420 nghìn USD (chiếm 

8,84%).  

 

 


