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TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

 

- Diện tích tự nhiên : 954.125,06 ha 

- Dân số năm 2015: 547.785 người 

- Mật độ dân cư: 57 người/km2 

- Tổng SP NN trong nền KT (2015): 24,81% 

 

Điện Biên là tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc được thành lập do tách từ tỉnh Lai 

Châu cũ theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam. Điện Biên có vị trí giáp ranh: phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía 

Đông và Đông Nam giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 

phía Tây và Tây Nam giáp CHND Lào. 

Hệ thống giao thông chính của tỉnh bao gồm các quốc lộ 6A, QL12, QL279 và 

một sân bay dân dụng. Mạng lưới sông suối phân bố khá đều trên lãnh thổ của tỉnh, 

trong đó có các hệ thống sông lớn là sông Đà, sông Mã và hệ thống sông Mê Kông. 

I. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Điện Biên là tỉnh có mật độ dân số thưa: 57 người/ km2. Tỉnh có 8 huyện, 1 TP 

thuộc tỉnh, 1 Thị xã, 130 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 21 dân tộc anh em, trong 

đó người Thái chiếm 42%, người Mông 27%, người Kinh 19%. Dân số sống ở vùng 

nông thôn chiếm 83%. 

Số xã thuộc chương trình 135 là 59 xã (chiếm 63% tổng số xã). Tỷ lệ hộ nghèo 

năm 2005 theo tiêu chí mới là 44,8%, cao nhất là huyện vùng cao Mường Nhé 76,6%, 

huyện Tuần Giáo 58,1%. 

Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2005-2007 đạt 10,99 %/năm, trong đó ngành 

nông nghiệp tăng 2,24%/năm. Cơ cấu nền kinh tế năm 2007: nông nghiệp-công nghiệp 

xây dựng-dịch theo thứ tự là: 37,02 -24,83%- 38,15%, (năm 2000 tỷ lệ này là 43,67% - 

16,60% - 39,73%). 

Giá trị xuất khẩu trực tiếp của địa phương năm 2007 đạt 753,8 nghìn USD, tốc độ 

tăng trưởng giai đoạn 2005 – 2007 bình quân 5,76%/năm, cao nhất là năm 2006 đạt 

764 nghìn USD. Giá trị xuất khẩu không đáng kể, chủ yếu là đá lợp và gỗ xẻ ván. 

Từ nay đến năm 2010, điều chỉnh chiến lược phát triển hàng xuất khẩu, hình 

thành một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: chè, thịt chế biến, gỗ chế biến, 

măng chế biến, xi măng, vật liệu xây dựng, khoáng sản v.v… Phấn đấu nâng kim 

ngạch xuất khẩu trên địa bàn lên khoảng 16 - 17 triệu USD vào năm 2010, trong đó 

xuất khẩu hàng của địa phương khoảng 8 triệu USD. 
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II. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp     

                                                   Đơn vị: ha 

Loại đất 2000 2005 2007 

    Đất sản xuất nông nghiệp 20.148 118.562 120.578 

1.1. Đất trồng cây hàng năm 18.873 114.283 116.503 

Trong đó: Đất lúa, lúa màu 12.856 15.266 46.188 

1.2. Đất trồng cây lâu năm 1275 4.279 4.075 

Trong đó đất trồng cây ăn quả 205 978 1.227 

Nguồn: Kiểm kê đất tỉnh Thái Nguyên năm 2007- Sở TN & MT. 

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2007 là 740,592 nghìn ha, trong đó diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp là 120,578 nghìn ha, diện tích đất lúa là 46,188 nghìn ha, 

trong đó diện tích đất trồng lúa nương là 29,8 nghìn ha (chiếm 66,14% diện tích đất 

trồng lúa). Tỉnh có cánh đồng Mường Thanh 6000ha, trong đó đất lúa 4500ha - là cánh 

đồng lúa lớn nhất vùng TDMNBB có ưu thế phát triển lúa hàng hoá. 

Bình quân đất sản xuất nông nghiệp đạt 2941m2/khẩu nông nghiệp, 4028 m2 /lao 

động nông nghiệp; trong đó đất lúa là 1007 m2/khẩu nông nghiệp. 

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2007 là 195,005 nghìn ha, chiếm 23,43% diện tích 

đất tự nhiên, diện tích đồi núi chưa sử dụng là 189,90 nghìn ha, đất bằng chưa sử dụng 

là 760,27 ha, còn lại là núi đá không trồng được cây rừng. 

Tiềm năng quỹ đất để phát triển sản xuất nông-lâm-thuỷ sản có thể được khai thác 

theo hướng sau: 

- Chuyển đổi 9.000 ha đất ruộng 1 vụ sang 2 vụ (2.500 ha trồng lúa 2 vụ và 6.500 

ha trồng rau mầu và cây công nghiệp ngắn ngày) 

- Tăng thêm khoảng 2.000-3.000ha diện tích vụ Đông (ngô, đậu tương) trên đất 2 

vụ ở vùng bắng, chủ động tưới tiêu. 

- Khai hoang làm ruộng nước (bao gồm cả ruộng bậc thang) 2.000-3.000 ha, tập 

trung chủ yếu ở Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông 

- Mở rộng thêm 2.500-3.000 ha đất đồi núi thích hợp (chủ yếu ở Tủa Chùa, Mường 

Lay) để trồng cây lâu năm (chè, cà phê, CĂQ). 

- Cải tạo và mở rộng 1500-2000 ha đồng cỏ chăn nuôi, tập trung chủ yếu ở Tuần 

Giáo, Mường Chà, Mường Nhé. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản có thể mở rộng thêm 500-1000 ha bằng việc cải tạo 

những mặt nước hiện có và khai thác trên những diện tích mặt nước kết hợp thuỷ lợi 

và thuỷ điện. 

- Mở rộng thêm 80.000-100.000 đất chưa sử dụng để phát triển lâm nghiệp 
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2.1. Thực trạng sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản     

Giá trị sản xuất ngành nông lâm thuỷ sản (giá hiện hành)        

Đơn vị: giá trị- tỷ đồng, cơ cấu- % 

Mục 
Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 

Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu 

Tổng GTSX 529,18 100 1054,53 100 1.502,67  100 

1. Nông nghiệp 355,18 67,12 797,33 75,61 1.155,40  76,89 

2. Lâm nghiệp 168,28 31,80 241,09 22,86 319,15  21,24 

3. Thuỷ sản 5,72 1,08 16,12 1,53 28,13  1,87 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2007 

Giá trị sản xuất ngành nông lâm thuỷ sản (giá cố định)        

Đơn vị: giá trị- tỷ đồng, tốc độ tăng BQ- %/năm 

Mục Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 Tốc độ tăng 

Tổng giá trị SX 457,18 642,91 727,842 6,87 

1. Nông nghiệp 355,90 503,34 581,046 7,25 

2. Lâm nghiệp 115,36 132,33 137,637 2,55 

3. Thuỷ sản 5,93 7,15 9,159 6,41 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2007 

- Giai đoạn 2000-2007, tốc độ tăng trưởng toàn ngành 6,87%/năm, cao hơn cả 

nước, trong đó nông nghiệp tăng 7,25%/năm, lâm nghiệp tăng chậm 2,55%/năm, thuỷ 

sản tăng 6,41%/năm. 

- Giá trị sản xuất nông-lâm-thuỷ sản năm 2007đạt 1.502,67 tỷ đồng (giá hiện hành) 

và cơ cấu theo thứ tự là 76,89%-21,24%-1,87%. Tỷ trọng giữa các ngành cho thấy 

ngành nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ 76,89% năm 2007 và cao hơn năm 2000 

(67,12%). Trong khi đó, tỷ trọng lâm nghiệp giảm là một dấu hiệu không tích cực đối 

với tỉnh miền núi như Điện Biên (đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các tỉnh 

miền núi nước ta). 

2.2.1. Nông nghiệp 

- Năm 2007, cơ cấu các ngành trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ là 74,4%-23,4%-

2,2% (tỷ lệ này năm 2000 là 80.42%-19.07%-0.51%). Như vậy, cơ cấu trong nội bộ 

ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm. Chăn nuôi đại 

gia súc là một thế mạnh của tỉnh nhưng vẫn chưa được chú ý khai thác. 

- Các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá mũi nhọn của tỉnh là chăn nuôi đại gia súc, 

đậu tương, cà phê chè, ngô và lúa gạo hàng hoá. 

a. Trồng trọt 

Tổng diện tích các loại cây trồng năm 2005 đạt 88.602ha, trong đó: 

- Cây hàng năm: 92.610ha, chiếm 97,83%, hệ số sử dụng đất chỉ đạt 0,76 do diện 

tích đất nương rẫy trong thời kỳ phục hồi rất lớn. 
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- Cây lâu năm: 2.057ha, chỉ chiếm 2,17%. Đây là một tỷ trọng bất hợp lý ở một 

tỉnh miền núi như Điện Biên. Việc chuyển đổi những diện tích đất nương rẫy ở độ dốc 

cao sang trồng cây lâu năm và trồng rừng sản xuất là một yêu cầu bức thiết hiện nay. 

Diễn biến sản xuất một số cây trồng chính 

Mục ĐVT 2000 2005 2007 
Tăng BQ 

2000-2007 (%) 

1. DT cây LT có hạt 1000ha 65,69 65,55 69,478 0,80 

T.đó: - Lúa cả năm 1000ha 38,73 40,03 42,162 1,22 

         -  Ngô 1000ha 21,41 25,53 27,316 3,54 

2. SL cây LT  1000 tấn 132,13 176,68 187,974 5,16 

T.đó: - Thóc 1000 tấn 100,87 127,54 131,517 3,86 

3.BQ LT/người kg 327 392 401 2,97 

4. Đậu tương ha 3.089 8.572 9.139 16,76 

      Sản lượng tấn 3.233 10.112 11.155 19,35 

5. Chè ha 120,0 250 274 12,52 

      Sản lượng tấn 47 81 69 5,64 

6. Cà phê chè ha 184,0 450 454 13,77 

      Sản lượng tấn 132 148     

7. CĂQ ha 261 734 1.227 24,75 

      Sản lượng tấn 1822 3424    

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2007 

Đối với sản xuất hàng hoá, tỉnh Điện Biên tập trung những sản phẩm sau đây: 

- Sản xuất lúa hàng hoá: Tỉnh có cánh đồng Mường Thanh trồng lúa 4.500ha, lớn 

nhất vùng TDMNBB. Đây là lợi thế về sản xuất gạo với thị trường xuất khẩu và trong 

nước. 

- Sản xuất ngô hàng hoá: Tập trung phát triển ở Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên 

Đông (năm 2007, diện tích đạt 15,8 nghìn ha). Sản phẩm ngô làm nguyên liệu cung 

cấp cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc trong vùng và vùng ĐBSH. 

- Sản xuất đậu tương hàng hoá: Tập trung phát triển ở Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện 

Biên Đông (năm 2007, diện tích đạt 6.799 ha). Cũng như ngô, sản phẩm đậu tương 

làm nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc trong vùng và 

vùng ĐBSH. 

Sản xuất cà phê chè xuất khẩu: Diện tích năm 2005 đạt 323 ha, tập trung ở Huyện 

Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Nhé (huyện Mường Nhé sẽ được Cty Thái Hoà đầu tư 

1000ha). 

b. Chăn nuôi 

Chăn nuôi của tỉnh trong 5 năm qua phát triển khá, sản lượng thịt hơi các loại tăng 

8,87%/năm, trong đó đàn gia cầm và đàn bò tăng cao. Tuy nhiên, so với tiềm năng thì 
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chăn nuôi hiện nay vẫn ở mức thấp, có thể đưa tỷ trọng từ 21.5% hiện nay lên 30% 

vào năm 2010 và 35-40% vào năm 2020. 

Ngành chăn nuôi của tỉnh đã  chuyển dần theo hướng đẩy mạnh đầu tư theo chiều 

sâu, nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm và đa dạng hoá sản phẩm chăn nuôi, 

tăng giá trị hàng hoá trong cơ cấu phát triển nông nghiệp. Sự chuyển biến trong chăn 

nuôi thể hiện rõ qua việc đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất, 

đặt biệt là khâu giống. Nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng được đưa vào vùng 

bước đầu nâng cao sản lượng và giá trị sản lượng chăn nuôi (đưa đàn bò lai sin, bò thịt 

giống từ úc, lợn hướng nạc, gà tam hoàng…). 

Vùng chăn nuôi đại gia súc hàng hoá thế mạnh của tỉnh là vùng chăn nuôi trâu tập 

trung ở 4 huyện: huyện Mường Chà, huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên và huyện 

Điện Điên Đông. Số lượng đàn trâu của vùng này năm 2007 đạt 71,49 nghìn con, 

chiếm 65% toàn tỉnh. Thị trường sản phẩm cung cấp cho các đô thị, các khu công 

nghiệp, du lịch trong và ngoài tỉnh. 

Diễn biến đàn vật nuôi 

Đơn vị tính: Sl: 1.000 con; Sp: tấn 

Mục 2000 2005 2007 
Tốc độ tăng BQ 

2000-2007 (%/năm) 

I. Số lượng đàn         

      - Đàn trâu 85,12 99,57 109,682 3,69 

      - Đàn bò 17,23 27,63 32,198 9,34 

      - Đàn lợn 161,5 210,62 232,304 5,33 

      - Đàn dê 18,78 26,05 35,82 9,66 

      - Đàn ngựa 15,94 16,16 12,578 -3,33 

      - Đàn gia cầm 560,8 917,2 1417,098 14,16 

II. SP thịt  hơi 5.480 8.642 9.933 8,87 

TĐ:  - Thịt trâu 1.190 1.658 1.798 6,07 

          - Thịt bò 471 773 1.006 11,45 

         - Thịt lợn 3.983 5.686 6.334 6,85 

         - Thịt gia cầm 265 525 795 16,99 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2007 

2.2.1. Lâm nghiệp 

Điện Biên là tỉnh có diện tích rừng che phủ chiếm tỷ lệ khá, theo Báo cáo của 

ngành lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT, tính đến 31/12/2005 diện tích rừng che phủ của 

tỉnh là 372 nghìn ha chiếm 39% diện tích đất tự nhiên. Đây là diện tích đất có rừng, 

khác với diện tích đất lâm nghiệp theo kiểm kê đất của ngành Tài nguyên và môi 

trưởng, diện tích các loại rừng hầu như ổn định trong 3 năm qua; trong đó chủ yếu là 

rừng phòng hộ: 569,5 nghìn ha, chiếm tới 92% tổng diện tích rừng.   

Năm 2003, mới thành lập tỉnh Điện Biên mới, tách từ tỉnh Lai Châu, do vậy chỉ có 

số liệu diện tích rừng từ năm 2003. Năm 2007, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 319,15 

tỷ đồng, cơ cấu giá trị giữa trồng và nuôi rừng – dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp 
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khác năm 2007 là 4,68% -95,32%. Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu năm 2007 gồm : 

trồng rừng tập trung 897ha, tu bổ rừng 3.554ha, gỗ tròn khai thác 65.718 m3, củi khai 

thác 631.582 ste. 

Các khu rừng phòng hộ chủ yếu của tỉnh gồm rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, 

sông Mã và hệ thống sông Mê Kông. Rừng đặc dụng chủ yếu tập trung ở khu bảo tồn 

thiên nhiên Mường Nhé khoảng 60 – 120 ngàn ha, Mường Phăng - Điện Biên Phủ. 

Diễn biến diện tích đất rừng 

Đơn vị: Ha 

Loại rừng 2003 2007 Tốc độ tăng (%/năm) 

Tổng số 367.397,9 619.101,06 13,93 

1. Đất có rừng phòng hộ 253.889,1 569.514,86 22,38 

2. Đất có rừng đặc dụng 112.477,1 46.630,72 -19,76 

3. Đất có rừng sản xuất 1.031,7 2.955,48 30,10 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2007 

2.2.1. Thuỷ sản 

Thuỷ sản không phải là thế mạnh của Điện Biên. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ 

sản của tỉnh năm 2007là 1.680ha, sản lượng đạt 995 tấn, trong đó nuôi trồng đạt 926 

tấn. Giá trị thuỷ sản năm 2007 đạt 28,13 tỷ đồng (giá hiện hành), chỉ chiếm 1,87% 

tổng giá trị sản xuất nông-lâm, thuỷ sản. 

Hiện trạng sản xuất thuỷ sản 

Mục ĐVT 2001 2002 2004 2005 2007 

Tăng BQ 

(%) 

2000-2005 

1. GTSX (giá CĐ94) Tr.đ 5.926 6425 5.456 7.160 9.159 7,53 

2. Diện tích nuôi trồng ha 1.230 1293 1.384 1.397 1.680 5,33 

Trong đó :    -  Cá ha 1.221 1284 1.361 1.366 1.648 5,13 

3. Sản lượng tấn 347 376 562 736 926 17,77 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2007 

2.3. Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp 

2.3.1. Thuỷ lợi, thuỷ điện 

- Tỉnh Điện Biªn cã c«ng trêng đại thuỷ n«ng Nậm Rốm phục vụ cho c¸nh đồng 

Mường Thanh lớn nhất tỉnh cũng như vïng T©y bắc, diện tÝch tưới cho lóa là  2.950ha, 

cho c©y mà u là  417 ha. Hiện nay, c¸c c«ng tr×nh tưới cña tỉnh chủ yếu khai th¸c c¸c 

hồ đập là  chÝnh và  ®îc ph©n theo c¸c lu vùc s«ng trong tØnh. 

- VÒ các công trình thuỷ điện: Toàn tỉnh có 11 trạm thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng 

công suất là 18.586  KW, ngoài ra còn hàng ngàn công trình thuỷ điện nhá cung cấp 

điện cho các làng bản. Trong số 11 trạm thuỷ điện kể trên thì lưu vực sông Mê Kông 

có 5 trạm với CS = 18.058 kw, lưu vực sông Đà có 3 trạm với CS = 433 kw, lưu vực 

sông Mã có 3 trạm với CS  215 Kw. 
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Thống kê các công trình tưới trong tỉnh  

Hạng mục Số CT 
DT thiết kế DT thực tưới 

Vụ chiªm Vụ mïa Vụ chiªm Vụ mïa 

Toà n tỉnh 

- §Ëp d©ng 

- Trạm bơm 

- Hồ chứa 

- CT. TTN 

LV s«ng §µ 

LV s«ng M· 

LV s«ng MªK«ng 

LV Nậm rốm 

LV NËm Na 

800 

293 

1 

11 

495 

341 

263 

196 

166 

30 

11.533 

8.123 

270 

895 

2.240 

2.628 

2.476 

6.430 

5.724 

705 

15.149 

10.429 

270 

957 

3.493 

4.010 

3.733 

7.479 

6.414 

992 

7.676 

5.670 

95 

446 

1.464 

1.415 

1.426 

4.834 

4.474 

360 

12.632 

8.222 

95 

507 

3.808 

3.905 

2.703 

6.023 

5.383 

640 

Nguån : ViÖn Quy ho¹ch Thñy lîi 

2.3.1. Giao thông 

Toàn tỉnh có 1.220 km đường ôtô, mật độ 0.13km/km2. Các tuyến giao thông quan 

trọng là QL6A, QL12, QL279 có tổng chiều dài 436km. Hệ thống đường tỉnh lộ trên 

400km, trong đó có 80km đường nhựa. Hiện 93/93 xã đã có đường ôtô đến trung tâm 

xã, trong đó có 36 tuyến bêtông, 51 tuyến cấp phối, 6 tuyến đường đất. 

2.4. Đánh giá chung 

- Là tỉnh mới được chia tách, nhưng tỉnh Điện Biên có tốc độ phát kinh tế khá cao. 

Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt 10,17%, cao hơn cả nước (7.5%). 

- Tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân đạt 7,06%/năm trong 5 

năm, cơ cấu nông lâm thuỷ sản chưa hợp lý, lâm nghiệp phát triển chưa tương xứng 

với tiềm năng. 

- Trong nội bộ ngành nông nghiệp, tỷ trọng chăn nuôi còn thấp, chỉ đạt 21,5%,  thế 

mạnh chăn nuôi đại gia súc chưa được chú ý khai thác. Trong trồng trọt, bình quân 

lương thực đã đạt 401 kg/người/năm, vượt xa mức an ninh lương thực. Đây là một tiền 

đề để nông nghiệp của tỉnh chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, đặc biệt là những 

sản phẩm có lợi thế phát triển như: chăn nuôi đại gia súc,  đậu tương, ngô, lúa chất 

lượng cao, cà phê và lâm sản. 

- Một trong những bất cập trong sử dụng đất hiện nay ở Điện Biên là diện tích đất 

nương rẫy còn rất lớn, chiếm tới 80% diện tích đất nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng vật nuôi và áp dụng các tiến bộ KHCN sử dụng đất dốc là một yêu cầu bức 

thiết đối với Điện Biên nói riêng, các tỉnh vùng núi của cả nước nói chung. 

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU ĐẾN 2010, KẾ HOẠCH 5 

NĂM 2011 – 2015, TẦM NHÌN 2020 

3.1. Các mục tiêu chủ yếu 

- Tốc độ tăng trưởng nông lâm, thuỷ sản giai đoạn 2006-2010 đạt 6,0-6,5%/năm; 

giai đoạn 2010-2020 đạt 6,2-6,4%/năm. Nâng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất 

nông nghiệp lên 26% năm 2010 và khoảng 35% năm 2020.  
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- Cơ cấu GDP của tỉnh đến năm 2010 lần lượt như sau: Nông nghiệp 30%, dịch vụ 

36%, CN-XD 34%; năm 2020: Nông nghiệp 20,7%, dịch vụ 40,4%, CN-XD 38,9%. 

- Sản lượng lương thực đạt 220-230 nghìn tấn năm 2010 và 270-280 nghìn tấn năm 

2020. Bình quân lương thực đạt 446,4 kg/người vào năm 2010. 

- Khoanh nuôi tái sinh khoảng 134 nghìn ha rừng vào năm 2010 và 190-200 nghìn 

ha rừng trong giai đoạn 2011-2020. 

-Tỷ lệ che phủ rừng năm 2010 là 50% và năm 2020 là 65%. 

- Đến năm 2010, tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt đạt 70%, đạt 80% 

năm 2015 và đạt 90% vào năm 2020. 

  + Ngành nông nghiệp tăng 6-6.5%/năm, tỷ trọng 65% 

  + Ngành lâm nghiệp tăng 7-8%/năm, tỷ trọng 32% 

  + Ngành lâm nghiệp tăng 7-8%/năm, tỷ trọng 32% 

- Trong nông nghiệp, cơ cấu giữa trồng trọt-chăn nuôi-dịch vụ sẽ là 65%-31%-4%. 

- Bình quân lương thực đầu người đạt 420-450kg. 

- Nâng độ che phủ rừng từ 41% hiện nay lên 47-50%. 

- Các sản phẩm hàng hoá chủ yếu cần ưu tiên đầu tư phát triển: 

 +  Về cây trồng: Đậu tương, ngô hàng hoá, lúa gạo chất lượng cao, cà phê chè. 

 +  Về chăn nuôi: Chăn nuôi đại gia súc. 

 +   Các sản phẩm lâm nghiệp 

Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp năm 2010 và 2020 

Đvt: ha 

Loại đất 2007 2010 2020 

         Đất sản xuất nông nghiệp 120.578 130.938,04 130.000 

1.1. Đất trồng cây hàng năm 116.503 122.125,57 120.000 

Trong đó: - Đất lúa, lúa màu 46.188 45.424,11 17.800 

              - Đất cây hàng năm khác 68.986 73.645 75.000 

              - Đất đồng cỏ chăn nuôi 1.329,10 1.570 3.000 

1.3. Đất trồng cây lâu năm 4.075 8.812,47 10.000 

Trong đó: Đất trồng cây ăn quả 1.227 1.460 2.500 

Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020 

3.2. Quy hoạch các sản phẩm và sản phẩm hàng hoá chủ yếu 

3.2.1.  Ngành trồng trọt 

Định hướng phát triển những sản phẩm hàng hoá chủ lực như sau: 

a. Sản phẩm lương thực hàng hoá: 

- Đến năm 2010 diện tích gieo trồng cây lương thực trong tỉnh đạt khoảng 70-71 

nghìn ha, trong đó diện tích trồng lúa khoảng 40-41 nghìn ha, sản lượng lương thực 
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đạt 220-230 nghìn tấn (thóc đạt 150-160 nghìn tấn), đạt mức lương thực bình quân 

440-450 kg/người. Năm 2020 diện tích cây lương thực đạt 80 nghìn ha (trong đó lúa 

44-45 nghìn ha), sản lượng lương thực đạt 270 nghìn tấn (thóc đạt 185-190 nghìn tấn). 

- Lúa gạo chất lượng cao: Tập trung ở cánh đồng Mường Thanh với diện tích khoảng 

50% trong tổng số trên 4000 ha. Sản lượng dự kiến từ 2010 đạt  trên 15 nghìn tấn. 

+ Tập trung xây dựng các vùng lúa cao sản, lúa đặc sản, hình thành các vùng trọng 

điểm sản xuất lúa hàng hóa tại các khu vực có điều kiện: Lòng chảo Điện Biên 5000-

6000 ha, huyện Tuần Giáo 2000-2500 ha, huyện Mường Nhé 1500-2000 ha. 

- Ngô hàng hoá:  tập trung phát triển ở Tuần Giáo, Huyện Điện Biên, Huyện Điện 

Biên Đông. Dự kiến năm 2010 diện tích 19 nghìn ha, sản lượng 67 nghìn tấn; năm 

2020 DT 18.5 nghìn ha, sản lượng 80 nghìn tấn. Sản phẩm cung cấp cho các nhà máy 

chế biến thức ăn gia súc trong và ngoài tỉnh, thay thế cho nhập khẩu. 

 b. Sản phẩm đậu tương hàng hoá : 

Tập trung phát triển ở Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông. DT năm 2005 đạt 

7.3 nghìn ha, năm 2010 dự kiến trên 10 nghìn ha, SL đạt trên 16,5 nghìn tấn;từ năm 

2015 dự kiến 10 nghìn ha, SL trên 20 nghìn tấn. Năm 2020 diện tích khoảng 18-20 

nghìn ha, sản lượng khoảng 32-35 nghìn ha. 

c. Sản phẩm cà phê chè xuất khẩu: 

- Tập trung phát triển chè ở các vùng: cao nguyên Tà Phình (Tủa Chùa), vùng cao 

nguyên Điện Biên Đông, vùng Mường Nhé – Mường Tong – Nà Hỳ. Dự kiến năm 

2010 DT 1000 ha, SL 650 tấn; năm 2020 DT 4000-4500 ha, SL 4500-5000 tấn. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả diện tích cà phê hiện có ở Mường Ẳng, mở 

rộng diện tích cà phê ở các vùng lân cận như Ẳng Tơ, Ẳng Cang, Mường Đăng. 

Dự báo một số chỉ tiêu sản xuất chính ngành trồng trọt 

Mục ĐVT 2007 2010 2020 
Tốc độ tăng BQ 

2007-2010 (%/năm) 

1. DT cây LT có hạt 1000ha 69,478 70-71 80 0,25-0,72 

T.đó: - Lúa cả năm 1000ha 42,162 40-41 44-45 -1,74-(-0,39) 

         -  Ngô 1000ha 27,316 30 34-35 3,17-  

2. SL cây lương thực 1000 tấn 187,974 220-230 270 5,38-6,96 

T.đó: - Thóc 1000 tấn 131,517 150-160 185-190 4,48-6,75 

3.BQ LT/người kg 401 445-450 450 3,53-3,92 

4. Đậu tương ha 9139 10.011 18000-20000 3,08 

      Sản lượng tấn 11155 16.516 32.000-35000 13,98 

5. Chè ha 274 1000 4000-4500 53,96 

      Sản lượng tấn 69 650 4500-5000 111,20 

6. Cà phê chè ha 454 1.300 2.200 42,00 

      Sản lượng tấn *  1.400 3.800  

7. CĂQ ha 1.227 1500 3500-4000 6,93 

      Sản lượng tấn *  6240 35000-40000  

Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020 
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3.2.2. Ngành chăn nuôi: 

Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu đáp ứng nhu cầu trong nước. Đối với các sản phẩm 

có lợi thế phát triển là trâu bò thịt, tập trung cải tạo phục tráng giống bản địa ở vùng 

cao,  Zebu hoá đàn bò ở vùng thấp, nâng cao thể trọng và chất lượng đàn, đảm bảo vệ 

sinh ATTP. 

Dự báo đàn vật nuôi đến năm 2010 và 2020 

Đơn vị tính: 1.000 con 

Mục 2007 2010 2020 
Tốc độ tăng BQ 

2007-2010 (%/năm) 

- Đàn trâu 109,68  125 205 4,45 

- Đàn bò 32,20  45 122 11,80 

- Đàn lợn 232,30  275 500 5,79 

- Đàn ngựa 12,58  34,7 46 40,24 

- Đàn gia cầm 1.417,10  1600 4900 4,13 

Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020 

Vùng chăn nuôi trâu bò thịt hàng hoá tập trung được quy hoạch ở những địa bàn 

sau: huyện Mường Chà, Tuần Giáo, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông. 

3.2.3. Ngành lâm nghiệp: 

Trong đất lâm nghiệp, theo số liệu viện Điều tra quy hoạch rừng, dự kiến quy 

hoạch các diện tích đất có rừng như sau: 

Dự báo diện tích các loại rừng 

Đơn vị: 1000ha 

Loại rừng 2007 2010 2020 

Tổng số 619,10 470 620 

1. Đất có rừng phòng hộ 569,51 410 460 

2. Đất có rừng đặc dụng 46,63  40 

3. Đất có rừng sản xuất 2,96 35-40 120 

Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020 

Các vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung được quy hoạch như sau: 

- Vùng nguyên liệu giấy: Tập trung ở huyện Điện Biên, Điện Biên Đông (là vùng 

nguyên liệu cho nhà máy giấy Điện Biên), huyện Mường Chà, TX Lai Châu, huyện 

Tủa Chùa, Tuần Giáo (là vùng nguyên liệu cho nhà máy giấy dự kiến sẽ xây dựng ở 

Mường Chà với CS 5000tấn bột giấy/năm).   

- Vùng nguyên liệu ván dăm: Tập trung chủ yếu ở Tuần Giáo, cung cấp nguyên 

liệu cho nhà máy ở Tuần Giáo với CS dự kién sau 2015 đạt 20 nghìn m3/năm 

- Vùng nguyên liệu gỗ công nghiệp:Tập trung ở huyện Mường Nhé, huyện Tủa 

Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông. 
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IV.  HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 

1. Phương án quy hoạch thuỷ lợi : 

Tưới : Biện pháp chủ yếu là củng cố các CT cũ, xây mới một số hồ đập. Theo quy 

hoạch toàn tỉnh có DT cần tưới là : vụ chiêm 20.164 ha, vụ mùa 23.793 ha được  bố trí  

theo các lưu vực sông như sau : 

Lưu vực sông Đà : có 459 CT tưới vụ chiêm 7.090 ha, vụ , mùa 8.485 ha 

Lưu vực sông Mã : có 285 CT tưới vụ chiêm 3.896 ha, vụ mùa 5.153 ha 

Lưu vực sông MêKông : có 217 CT tưới vụ chiêm 9.273 ha, vụ mùa 10.250 ha 

Tổng toàn tỉnh :  961 CT tưới vụ chiêm20.164 ha, vụ mùa 23.793 ha 

Giải pháp tiêu úng - chống lũ: chủ yếu là tự chảy, gắn liền giải pháp công trình và 

phi công trình như kè bảo vệ bờ, chỉnh trị dòng sông…kết hợp cắt lũ bằng các hồ chứa 

thượng nguồn như xây dựng trên sông NËm Rốn 7 hồ chứa, trên sông Nậm Núa xây 

mới 5 hồ và 1 kè, trên sông đà tại dòng Nậm nay làm kè ở các vị trí TT Mường Chà, 

xã Mường Tùng, khu vực thị xã Mường Lay. Trên sông Mã làm kè ở thị trấn Tuần 

Giáo.  

Quy hoạch thuỷ điện : dự kiến xây mới 8 công trình thuỷ điện trên các nhánh Nậm 

Rốn 3 CT, sông Mã 1 CT, sông Đà 5 CT có công suất từ 1,5 MW  trở lên, công suất 

lắp máy 66 M W , điện lượng 302,411 triệu K Wh. Theo dự kiến sẽ được hoà vào lưới 

điện quốc gia và cấp điện cho 20.285 hộ. 

Quy hoạch tiêu úng và thoát lũ :  Mục tiêu của  Quy hoạch là tiêu thoát lũ cho DT 

đất nông nghiệp 70.791 ha, bảo vệ dân 546.538 người. 

Tổng vốn đầu tư : 

Tổng kinh phí đầu tư đến năm 2010 và 2010 là 1.331 tỷ đồng trong đó : 

- Cấp nước 1.276 tỷ                    + cấp nước cho nông nghiệp 1.090 tỷ đồng. 

                                                    + cấp nước cho sinh hoạt 186 tỷ  đồng. 

- Tiêu úng – chống lũ:                  55 tỷ đồng. 

2. Hệ thống dịch vụ nông  nghiệp : 

a. Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. 

- Củng cố và xây dựng 4 trung tâm sản xuất giống cây trồng thuộc công ty giống 

nông - lâm nghiệp tỉnh Điện Biên gồm: Trung tâm giống Điện Biên (huỵên Điện Biên) 

với quy mô 20  - 25 ha, trung tâm giống Tuần Giáo 5 ha, trung tâm giống Mường Chà 

8 -10 ha, Trại giống Tủa Chùa 5 ha. 

- Ngoài các cơ sở trên, hệ thống sản xuất và cung ứng giống cây trồng trên địa bàn 

tỉnh còn có một số đơn vị chuyên doanh về kỹ thuật như: 

 * Công ty cây công nghiệp: ở Mường ẳng (huyện Tuần Giáo) sản xuất giống 

cây cà phê và cây ăn quả, dự kiến cung cấp 1 - 2 triệu cây/năm. 

 * Các lâm trường Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Lay: cung ứng giống cây lâm 

nghiệp và cây ăn quả. 
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- Hệ thống cung cấp giống chăn nuôi: 

 + Các giống trâu, bò, lợn, gia cầm: chủ yếu do trung tâm phát triển chăn nuôi 

của tỉnh (ở thành phố Điện Biên) chọn lọc và chuyển giao các tiến bộ khoa học xuống 

các địa phương . 

 + Giống thuỷ sản: Tiếp tục đầu tư phát triển trại giống thuỷ sản ở phường Him 

Lam. Ngoài ra, trung tâm thuỷ sản của tỉnh còn thực hiện công tác chuyển giao khoa 

học - kỹ thuật cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

b. Hệ thống cung ứng vật tư - kỹ thuật nôngnghiệp; 

- Hệ thống cung ứng vật tư - kỹ thuật nông nghiệp (giống, phân bón, thức ăn chăn 

nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y …) chủ yếu do công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp 

với mạng lưới các cửa hàng đảm nhận, ngoài ra các đơn vị chuyên doanh như chè, cà 

phê, nông - lâm  trường và các hộ tư doanh tổ chức kinh doanh cung ứng. 

- Hệ thống cơ khí phục vụ nông nghiệp chủ yếu do Công ty Cơ khí nông nghiệp và 

xây dựng Điện Biên đảm nhận. Ngoài ra, cùng với việc hình thành các cụm công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cơ khí - cơ giới sẽ phát triển theo nhu cầu của 

từng khu vực và trong các thành phần kinh tế. 

c. Hệ thống các cơ quan hỗ trợ: 

- Hệ thống bảo vệ thực vật và thú y: gồm Chi cục bảo vệ thực vật và Chi Cục thú 

y, mỗi chi cục có các trạm trực thuộc tại các huyện, thị xã.   

- Mạng lưới khuyến nông được tổ chức từ cấp tỉnh (TT khuyến nông) tới cấp 

huyện, thị (trạm khuyến nông)  và các cơ sở khuyến nông xã, bản. 

3. Hệ thống cơ sở chế biến nông  thuỷ sản 

a.  Các cụm công nghiệp chế biến nông - lâm sản tập trung: 

Hệ thống công nghiệp chế biến nông - lâm sản được gắn với các vùng nguyên liệu, 

tập trung theo các cụm công nghiệp đã có và được quy hoạch phát triển trong tương 

lai. 

- Cụm công nghiệp Tuần Giáo: Chế biến thức ăn gia súc, gỗ ván dăm, ván sợi ép, 

chế biến cà phê, lâm sản… Xây dựng nhà máy chế biến gỗ ván dăm Tuần Giáo công 

suất 12000 tấn/năm; nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Tuần Giáo (55000 m2/năm), 

Mường Chà, Mường Nhé (45000 m2/năm)... 

- Xây dựng các nhà máy chế biến măng xuất khẩu tại Mường Chà, Tuần Giáo, 

Điện Biên gắn với vùng trồng tre lấy măng. 

- Cụm công nghiệp huyện Điện Biên: sản xuất giấy, xay sát, chế biến hoa quả, 

rượu, bánh kẹo, sản xuất phân vi sinh, đồ mộc gia dụng, cơ sở giết mổ gia súc và chế 

biến thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc… 

- Xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn gia súc quy mô 10000 tấn/năm. Xây 

dựng mới nhà máy chế biến thức ăn gia súc Tuần Giáo, gắn với vùng ngô, đậu tương 

Pú Nhung-Phình Sáng-Ta Ma. 

-  Cụm công nghiệp Tủa Chùa: Xây dựng cơ sở chế biến chè công suất 1500 

tấn/năm, cơ sở chế biến lâm sản. 

- Xây dựng nhà máy chế biến rau quả tại Điện Biên, Mường Nhé. 
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- Xây dựng một số nhà máy chế biến bông, chế biến cà phê gắn với các vùng sản 

xuất nguyên liệu tập trung 

b. Các cụm tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn: 

- Phát triển các cụm tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề nông thôn gắn với các trung 

tâm cụm xã, chủ yếu là sửa chữa cơ khí nhỏ, điện - điện tử, chế biến nông - lâm sản 

(chế biến thức ăn gia súc, xay sát, chế biến lương thực, thực phẩm, mộc gia dụng…), 

dệt may (chú ý phát triển dệt hàng thổ cẩm) … để thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá 

nông thôn, đồng thời giải quyết lao động và nâng cao đời  sống của nhân dân. 

- Trên địa bàn từng huyện xác định các trung tâm làm hạt nhân phát triển, cụ thể 

bố trí một số ngành nghề thủ công truyền thống như: mây tre đan ở xã Mường Phồn, 

Nà Tấu (huyện Điện Biên), xã Mường Mươn huyện Mường Chà, dệt thổ cẩm ở thành 

phố Điện Biên Phủ, xã Nứa Ngan, Thanh Nưa (huyện Điện Biên ), thị trấn huyện Tủa 

Chùa, thị trấn Tuần Giáo …. 

4. Quy hoạch phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn 

Đến năm 2010, dự kiến 70 % dân cư nông thôn tỉnh Điện Biên (khoảng 277.800 

người) được cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh với chỉ tiêu tính toán 100 

lít/người/ngày đêm. Năm 2015 chỉ tiêu đó là 80% và đến năm 2020 đạt 90% 

- Căn cứ vào các cơ sở trên, dự kiến phát triển các công trình cấp nước sinh hoạt 

đến năm 2010 như  sau: 

- Giải pháp công trình: 

 + Cấp nước sạch về các bể chứa công cộng (cự ly lấy nước <250 m). 

 + Nơi có nguồn nước (như suối, khe, mó nước, hồ chứa , kênh chảy…) qua xử 

lý lắng, lọc và dẫn bằng đường ống về nơi  sử dụng. Đây là biện pháp rất hiệu quả vì 

nó phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và tập quán sử dụng nước của nhân dân. 

 + Nơi có nguồn nước mặt (sông, suối, mó nước, hồ chứa, kênh mương …) ở 

thấp hơn khu dân cư  sẽ xây dựng trạm bơm điện, bơm va … qua xử lý lắng, lọc dẫn 

vào đường ống đưa về các khu dân cư. 

 + Nơi  không có nước mặt nhưng có nước ngầm nông (5 – 15m) thì đào giếng 

bơm tay để sử dụng cho từng nhóm hộ dân. 

 + Nơi không có nước mặt và nước ngầm thì xây dựng bể, lu chứa nước mưa để 

trữ nước sinh hoạt. 

- Giải pháp kỹ thuật: 

 + Cấp nước khu dân cư đô thị: xây dựng các trạm cấp nước có công suất     

2000 – 20.000 m3/ngày, có lắng lọc và xử lý bằng hoá chất. 

 + Cấp nước vùng nông thôn: xây dựng các công trình cấp nước nhỏ phục vụ 

cho cụm dân cư, một hay nhiều bản , có xử lý lắng, lọc đảm bảo vệ sinh. 

  Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2005 – 2010 

la 83,2 tỷ đồng, trong đó cấp nước tập trung chiếm 77 tỷ đồng (chiếm trên 92% tổng 

vốn đầu tư ). 

 


