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TỈNH HOÀ BÌNH 

 
- Diện tích tự nhiên  

- Dân số năm 2007 

- Mật độ dân số 

- GDP ngành NN năm 2007  

- Tốc độ tăng trưởng ngành GDP NN ( 2005 - 2007) 

: 468.309,8 ha 

: 829.512 người 

: 177 người/km2 

: 45,73% 

: 5,54%/năm 

 

Hoà Bình là tỉnh miền núi cửa ngõ của vùng Tây Bắc với vùng ĐBSH và Thủ đô 

Hà Nội. Tỉnh có vị trí giáp ranh: Phía bắc giáp tỉnh Phú Thọ; Phía nam giáp tỉnh 

Thanh Hoá và Ninh Bình; Phía đông giáp tỉnh Hà Tây và Hà Nam; Phía tây giáp tỉnh 

Sơn La. 

Hoà Bình có địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn. Lãnh thổ của tỉnh chia 

thành 2 vùng: vùng núi cao nằm ở phía tây - bắc có độ cao trung bình từ 600 – 700m, 

địa hình hiểm trở, chiếm 44,8% diện tích toàn tỉnh, vùng núi thấp nằm ở phía đông - 

nam của tỉnh ít bị chia cắt độ cao trung bình từ 100 – 200m.  

Hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh được phân bố tương đối đồng đều với các 

sông lớn là sông Đà, sông Bôi; đặc biệt hồ thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà là một lợi 

thế về giao thông đường thuỷ và nuôi trồng thuỷ sản. Đường bộ có quốc lộ 6 nối liền 

trung tâm Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc; các QL 12B, và 21 đảm bảo giao lưu giữa các 

huyện trong và ngoài tỉnh. Hoà Bình có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có nền văn hoá dân 

tộc đặc sắc, phong phú đã và đang được khai thác để phát triển du lịch dưới nhiều hình 

thức như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá, du lịch sinh thái… (khu du lịch văn hoá 

Bản Lác là một ví dụ điển hình). 

I. Khái quát về kinh tế - xã hội 

Tỉnh Hoà Bình có 10 huyện, 1 Thành phố, với 210 xã, phường, thị trấn.  Số xã 

thuộc chương trình 135 là 102 xã (chiếm 47,66%). Dân số sống ở nông thôn là 

685.681 người, chiếm 84,64 % số dân. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo tiêu chí mới năm 

2005 là 37,3%, (cao nhất là huyện Lạc Sơn là 52,65%, huyện Tân Lạc là 48,98%, 

huyện Đà Bắc là 48,93%).   

Tốc độ tăng GDP 9,59%/năm trong giai đoạn 2005 – 2007 (theo gía so sánh) trong 

đó ngành nông nghiệp tăng 5,54 %/năm, giá trị đạt 1,21 nghìn tỷ, bằng 34,11% giá trị 

nông nghiệp toàn vùng. Các sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn của tỉnh là mía đường, 

đậu tương, cây ăn quả, lạc nhân, ngô, thịt lợn,... 

Cơ cấu nền kinh tế năm 2007 theo các khối ngành: nông nghiệp - công nghiệp xây 

dựng-dịch vụ theo thứ tự là: 45,73% - 20,97% - 33,30%; Nếu không tính thuỷ điện 

Hoà Bình thì tỷ lệ này là 46,07% - 20,18% - 33,76%. Nhìn chung cơ cấu kinh tế của 

tỉnh ổn định, nguồn thu chính của tỉnh là ngành công nghiệp (nhà máy thuỷ điện Hoà 

Bình)  

Giá trị xuất khẩu trực của địa phương giai đoạn 2005 - 2007 đạt tốc độ tăng trưởng 

23,9 %/năm, năm 2007 đạt 23,23 triệu USD. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 

yếu gồm: dưa chuột muối, mây che đan, ớt, gừng muối... 
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II. NÔNG NGHIỆP  

Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Đơn vị: ha 

HẠNG MỤC 2000 2005 2007 

Đất sản xuất nông nghiệp 50.938 55.697 56.088,22 

1- Đất trồng cây hàng năm 45.592 48.207 47.758,01 

- Đất lúa 29.536 29.449 29.253,64 

- Đất đồng cỏ chăn nuôi 498 360 359,52 

- Đất cây hàng năm khác 15.558 18.398 18.144,85 

2- Đất trồng cây lâu năm 5.346 7.490 8.330,21 

trong đó đất trồng cây ăn quả 2.138 2.277  

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Năm 2007 diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 56,09 nghìn ha, tăng 5,15 nghìn ha 

so với năm 2000, diện tích đất lúa 29,25 nghìn ha. Bình quân đất sản xuất nông nghiệp 

đạt 818,1m2/khẩu nông nghiệp, trong đó đất lúa là 432,6m2/khẩu nông nghiệp. 

Đất trống đồi trọc để mở rộng sản xuất nông nghiệp của tỉnh có còn là 11,6 nghìn 

ha, trong đó: 

- Đất để phát triển CAQ là 4 -5 nghìn ha,  

- Đất chuyên màu ngắn ngày là 2-3 nghìn ha,  

- Diện tích trồng lúa là 500 ha, 

- Đất trồng cây chè 1 -2 nghìn ha 

- Diện tích đồng cỏ 1-2 nghìn  ha. 

- Giá trị sản xuất nông-lâm-thuỷ sản năm 2007 đạt 3.111,25 tỷ đồng (giá hiện 

hành) và cơ cấu theo thứ tự là 82,95 % - 15,87 % - 2,46 %. Tỷ trọng giữa các ngành 

cho thấy ngành nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ 82,95% năm 2005 và cao hơn 

năm 2000 5,97%. Trong khi đó, tỷ trọng lâm nghiệp giảm là một dấu hiệu không tích 

cực đối với tỉnh miền núi như Hoà Bình. 

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

Đơn vị: giá trị- tỷ đồng, cơ cấu- % 

HẠNG MỤC 2000 2005 2007 

Tổng giá trị sản xuất 1.131,00 1.996,40 3.111,25  

1. Nông nghiệp 870,70 1.630,60 2.580,82  

% 76,98 81,68 82,95  

2. Lâm nghiệp 242,9 316,9 454,88  

% 21,48 15,87 14,62  

3. Thuỷ sản 17,4 48,9 75,56  

% 1,54 2,45 2,43  
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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 BQ (%) 

Tổng giá trị sx 1.044 1.361 1.588 6,18 

1. Nông nghiệp 822 1114 1253 6,20 

2. Lâm nghiệp 209 225 308  5,70 

3. Thuỷ sản 13 22 28  11,32 

- Giai đoạn 2000 - 2007, tốc độ tăng trưởng toàn ngành 6,18 %/năm, trong đó nông 

nghiệp tăng 6,20%/năm, lâm nghiệp tăng 5,7 %/năm, thuỷ sản tăng khá 11,32 %/năm.  

2.2.1. Nông nghiệp 

- Năm 2007, cơ cấu các ngành trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ của Hoà Bình là 

71,99%-27,86%-0,15% (tỷ lệ này năm 2000 là 75.18%-24.70%-0.12%). như vậy, cơ 

cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng thuận nhưng còn chậm. 

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

cơ cấu ngành dịch vụ tăng nhanh nhưng còn nhỏ bé. 

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

đậu tương, ngô và lúa gạo hàng hoá. 

a.Ttrồng trọt 

Tổng diện tích các loại cây trồng năm 2005 đạ126.055 ha, trong đó: 

- Cây hàng năm: 18.144,85 ha, chiếm 94.06%, hệ số sử dụng đất cao, trên 2.2 lần. 

hoà bình là một trong các tỉnh dẫn đầu vùng tdmnbb về thâm canh tăng vụ, khai thác 

hiệu quả quỹ đất cây hàng năm hiện có 

- Cây lâu năm: 8.330 ha, chiếm 5.94%. chủ yếu là chè và cây ăn quả. 

Trong diện tích cây hàng năm, diện tích cây lương thực có hạt là 77,0 nghìn ha, 

cây có củ là 18,5 nghìn ha, cây công nghiệp hàng năm 13,7 nghìn ha, cây rau đậu các 

loại là 9,1 nghìn ha.  

Đối với sản xuất hàng hoá, tỉnh Hoà Bình tập trung những sản phẩm sau đây: 

- Sản xuất ngô hàng hoá: tập trung  ở các huỵên Lạc Sơn, Kim Bôi, Mai Châu, Đà 

Bắc, Tân Lạc. diện tích vùng ngô này năm 2007 đạt 26 nghìn ha, chiém 77% diện tích 

ngô toàn tỉnh. 

- Phát triển cây công nghiệp ngắn ngày gồm đậu tương, mía, lạc. diện tích lạc và 

đậu tương được trồng tập trung ở huyện Yên Thuỷ, bằng 40% diện tích toàn tỉnh. Sản 

phẩm mía nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho ngành mía đường đóng trên địa bàn tỉnh. 

- Phát triển cây ăn quả. Năm 2005 diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt 9,8 nghìn ha. 

Hoà Bình có điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu trồng cây ăn quả cây có múi như 

cam sành, quýt vùng nông trường huyện Cao Phong, Tân Lạc.  
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Diễn biến sản xuất một số cây trồng chính 

mục Đvt 2000 2005 2007 
Tốc độ tăng BQ 

2000-2007 (%/năm) 

1. Diện tích cây lương thực 1000ha 83,75 95,50 95,4  1,88 

Trong đó: - Lúa cả năm 1000ha   41,90      41,81  41,4  -0,18 

          - Ngô 1000ha   21,55      33,80  34,0  6,73 

2. Cây lương thực có hạt 1000 tấn 210,69   289,10  319,2  6,12 

Trong đó: - Thóc 1000 tấn 161,93   194,20  194,1  2,62 

3. BQ lương thực/người/năm kg 273,5 360,70  384,8  5,00 

4. Cây chè ha 2.067,0 2.400     

5. Cây mía ha     6.491  6.600 7.984 3,00 

      Sản lượng 1000 tấn        331  389 496 5,96 

6. Lạc ha 3.916 4.599 4.500 2,01 

      Sản lượng tấn 4.427 7.336 7.871 8,57 

7. CĂQ ha   10.203  9.800    

Trong đó: nhãn vải ha     4.568  4.300    

b. Chăn nuôi 

Hoà Bình là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển khá, nhất là đàn lợn, dê và gia cầm, 

có bước chuyển dịch về cơ cấu giống như lợn ngoại, lợn hướng nạc, đàn bò lai sind.  

Diễn biến đàn vật nuôi 

                           Đơn vị: SL: 1.000 con; SP: 1.000 tấn 

mục 2000 2005 2007 
Tốc độ tăng BQ 

2000-2007 (%/năm) 

Đàn trâu 128,29 125,01 126,09 -0,25 

Đàn bò 47,96 64,26 81,68 7,90 

Đàn lợn 294,68 410,29 397,99 4,39 

Đàn dê 11,84 38,82 37,94 18,10 

Đàn gia cầm 2523,9 3482,8 3423,22 4,45 

Thịt  hơi các loại 15,83 27,59 28,96 9,01 

Thịt lợn 11,45 19,44 21,35 9,31 

- Tổng đàn bò năm 2007 đạt 81,68 nghìn con, trong 7 năm tốc độ tăng khá, đạt 

7,9%/năm. đàn bò tập trung chủ yếu ở các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên 

Thuỷ, Lạc Thuỷ. 

- Đàn lợn và gia cầm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, đàn lợn với số lượng 

397,99 nghìn con, chiếm 32,75% tổng đàn vùng Tây Bắc nhưng sản lượng thịt lai đạt 

50%  

- Đàn gia cầm với số lượng 3,423 triệu con, bằng 41,82 % đàn gia cầm vùng Tây 

Bắc, tập trung ở các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc phát triển mạnh đàn gia súc, gia 

cầm. Giá trị sản xuất chăn nuôi giai đoạn 2005-2007 theo giá cố định tăng 4,94%/năm, 

tỷ trọng trong nông nghiệp đạt khá 26,16%. 

- Riêng đàn dê đạt 37,94 nghìn con và tăng với tốc độ cao (18,1%/năm) 
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2.2.2. Thuỷ sản  

Với hệ thống sông hồ, diện tích ruộng ngập nước; đặc biệt với mặt nước hồ Hoà 

Bình, có thể nói Hoà Bình là tỉnh có lợi thế về nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản so với 

các tỉnh khác trong vùng. Năm 2007 diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 

1.741 ha, trên 900 lồng cá, với tổng sản lượng thuỷ sản là 2.700tấn (trong đó, sản 

lượng đánh bắt 550 tấn).  Giai đoạn 2000-2007, giá trị đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 

tăng với tốc độ 11,36 %/năm.  

2.2.3. Lâm nghiệp 

Diễn biến diện tích các loại rừng 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Năm 2003 Năm 2005 Năm 2007 

Tốc độ tăng 

2003-2007 

(%/năm) 

  Tổng số   197.449,3 202.666,3 250.198,73 6,10 

1 Đất có rừng phòng hộ ha 137.920,6 141.019,4 137.304,6 -0,11 

2 Đất có rừng đặc dụng ha 20.132,2 20.201,3 19.796,2 -0,42 

3 Đất có rừng sản xuất ha 39.396,5 41.445,6 93.097,9 23,99 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hoà Bình; Viện điều tra quy hoạch rừng 

Hoà Bình là tỉnh có diện tích rừng che phủ chiếm tỷ khá, theo báo cáo của ngành 

lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển  nông thôn, tính đến 31/12/2005 (2007) diện 

tích rừng che phủ là 250,199 nghìn ha, chiếm 43,4% diện tích đất tự nhiên, trong đó: 

rừng phòng hộ là 137,3 nghìn ha; rừng đặc dụng là 19,796 nghìn ha; rừng sản xuất 

93,098 nghìn ha. sản lượng gỗ tròn khai thác năm 2007 đạt 137 ngàn m3, chủ yếu là gỗ 

rừng trồng cung cấp cho nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh. 

Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu 

Mục Đơn vị 2000 2005 2007 
Tốc độ tăng BQ 

2000-2007 (%/năm) 

  Gỗ tròn khai thác 1000 m3 100 95 137  4,60 

  Tre nứa 1000 cây 9526 7142 11.148  2,27 

  Rừng trồng tập trung ha 5852 6222 8.627  5,70 

  Chăm sóc rừng  ha 9445 14362 16.553  8,35 

  Củi 1000ste 1156 1250 1.416  2,94 

Tỉnh đã cơ bản giao đất, rừng cho các đối tượng sử dụng. trong 6 năm trồng mới 

41,76 ngàn ha rừng tập trung. nghề rừng được tổ chức lại và phát triển theo hướng 

chuyển từ chủ yếu khai thác sang trồng mới, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, gắn việc 

trồng rừng phòng hộ với phát triển rừng kinh tế. Hoà Bình là tỉnh thực hiện khá tốt 

công tác trồng rừng phòng hộ cho các sông: sông đà và sông bôi, rừng đặc dụng cúc 

phương; làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng (huyện mai châu, đà bắc). 

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

 2.3.1. Hiện  trạng  thủy lợi: 

Tỉnh Hoà Bình đã xây dựng kiên cố được 656 công trình thuỷ lợi các loại và 241 

công trình bai tạm. mạng lưới công trình thuỷ lợi hiện có bao gồm : 
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- Hồ chứa 308 công trình trong đó :   

 + hồ chứa có hđập > 10: 102 công trình. 

 + hồ chứa có hđập < 10 m: 188 công trình. 

- Bai (đập) kiên cố: 275 công trình; bai (đập) tạm: 241 công trình; trạm thuỷ luân: 

31 công trình - hỏng 7; trạm thuỷ điện: 16 công trình; trạm bơm điện: 26 công trình – 

hỏng 5. 

- Diện tích tưới thiết kế : vụ chiêm : 19.795 ha; vụ mùa : 22.890 ha. 

- Diện tích tưới thực tế : vụ chiêm : 12.700 ha; vụ mùa : 14.036 ha. 

- Tổng diện tích được tiêu là 500 ha. 

Công tác thuỷ lợi ở hoà bình được chia làm 5 vùng: vùng lưu vực sông bôi; vùng 

lưu vực sông bưởi; vùng lưu vực sông mã; vùng lưu vực sông đà; vùng lưu vực sông 

đáy. 

Hiện trạng tiêu úng và chống lũ: có một số vùng thuộc lưu vực sông bôi, sông đà, 

sông đáy hàng năm vụ mùa thường bị ngập úng. những thiệt hại do úng lũ quét gây ra 

như rửa trôi làm bạc màu đất xẩy ra hầu hết trên toàn bộ diện tích canh tác, diện tích bị 

úng ảnh hưởng tới năng suất cây trồng hàng năm: lạc thuỷ 200 ha; kim bôi 300 ha; thị 

xã 255 ha; kỳ sơn 300 ha. 

2.3.2.Hệ thống cơ sở chế biến nông  thuỷ sản 

Hiện nay toàn tỉnh có 193 cơ sở, nhà máy chế biến nông sản thực phẩm, trong đó 

có 1 nhà máy chế biến đường với công suất 105 nghìn tấn/năm (dự kiến sẽ nâng lên 

150nghìn tấn/năm); 1 nhà máy sản xuất gỗ ván dăm hoà bình công suất 30 ngàn 

tấn/năm; 2 nhà máy chế biến chè công xuất 3600 tấn sản phẩm/năm; 1 nhà máy chế 

biến giấy 1000 tấn/năm và 185 cơ sở chế biến gỗ. tiềm năng nguyên liệu nông lâm sản 

từ rừng trồng và khai thác phục vụ công nghiệp chế biến của tỉnh còn khá lớn ( sản 

xuất sản phẩm bột giấy, ván dăm,…), nhưng chưa có cơ sở chế biến công nghiệp quy 

mô lớn.  

Nhìn chung các cơ sở công nghiệp chế biến nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu 

thúc đẩy sản xuất nguyên liệu trên địa bàn. đa phần các nhà máy chế biến chè, mía 

đường sử dụng công nghệ cũ, hiệu suất thấp, sản phẩm đơn điệu, không đáp ứng được 

với thị hiếu ngày càng cao của thị trường. 

Trong những năm tới, để đáp ứng cho phát triển sản xuất, tỉnh cần xây dựng thêm 

1 nhà máy sản xuất giấy có công suất 200 nghìn tấn sản phẩm/năm, 1 nhà máy sản 

xuất ván dăm có công suất 30 nghìn tấn sản phẩm/năm; nâng công suất nhà máy chế 

biến đường lên 150 nghìn tấn/năm. 

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN 

2020 

1. Các mục tiêu chủ yếu năm 2010 

- Tốc độ tăng trưởng nông lâm, thuỷ sản giai đoạn 2005-2010 bình quân đạt 7,5-

8%/năm, trong đó: 

  + Ngành nông nghiệp tăng 6,5-7%/năm, tỷ trọng 72% 

  + Ngành lâm nghiệp tăng 7-8%/năm, tỷ trọng 22% 
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  + Ngành thuỷ sản tăng 10-12%/năm,  tỷ trọng 5%                                                                                                            

- Trong nông nghiệp, cơ cấu giữa trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ sẽ là 65%-30%-5%. 

- Bình quân lương thực đầu người đạt 360-370 kg vào năm 2010. 

- Nâng độ che phủ rừng từ 41% hiện nay lên 50-55% vào năm 2010. 

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

  +  về cây trồng: ngô, mía, cây ăn quả 

  +  về chăn nuôi: chăn nuôi trâu bò thịt và dê. 

  +  nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản 

        +  các sản phẩm lâm nghiệp 

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

(đơn vị:ha) 

Hạng mục 2007 2010 2020 

Đất sản xuất nông nghiệp 56.088 54.008 53.031 

   1- Đất trồng cây hàng năm 47.758 45.996 41.359 

        - Đất lúa 29.254 28.000 26.000 

        - Đất đồng cỏ chăn nuôi 360 1.000 3.000 

        - Đất cây hàng năm khác 18.145 16.996 12.359 

   2- Đất trồng cây lâu năm 8.330 8.012 11.672 

     - trong đó: đất trồng cây ăn quả     

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: 

- Cây mía:  

+ Đối với vùng mía nguyên liệu của ngàng mía đường Hoà Bình, theo số liệu báo 

cáo của nhà máy và phương án rà soát tổng quan mía đường Việt Nam, diện tích mía 

đứng năm 2010 dự kiến 8.000 ha, năm 2020 dự kiến 10.000 ha để đảm bảo nguyên 

liệu cho 100% công suất (đã được cải tiến nâng công suất lên 1000 tmn). Các vùng 

mía nguyên liệu tập trung ở các huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn, cao phong, kim bôi, tân lạc và 

tp. hoà bình. 

+ Đối với vùmg mía tím hàng hoá, dự kiến phát triển năm 2010 khoảng 3500-4000 

ha, tập trung ở các huyện Tâm Lạc, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi, thành phố Hoà Bình.  

- Cây ngô (sản phẩm thay thế nhập khẩu):  

Tập trung phát triển ngô xuân trên đất 1 vụ, ngô đông trên đất 2 vụ chủ động tưới. 

dự kiến diện tích năm 2010 đạt 35,5 nghìn ha, năm 2020 khoảng 37 nghìn ha. Sản 

phẩm cung cấp cho NM chế biến TAGS CP-VN group Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

Các vùng ngô hàng hoá tập trung ở các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi, Tân Lạc 

và Lạc Sơn. 
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- Cây lạc:  

Dự kiến năm 2010 đạt 5,1 nghìn ha, năm 2020 khoảng 7 nghìn ha. Sản phẩm dùng 

để ép dầu và cung cấp cho các nhà máy sản xuất bánh kẹo trong và ngoài vùng  

- Cây ăn quả:  

Tập trung phát triển nhãn vải khoảng 4,5-6,5 nghìn ha ở các huyện Kỳ Sơn, Lương 

Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc. Phát triển cây có múi khoảng 1,5 nghìn ha ở khu vực 

Cao Phong, Sông Bôi và các huyện Tân Lạc, Mai Châu. 

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

Mục Đvt 2007 2010 2015 2020 

Tốc độ bq 

2007-2010 

(%/năm) 

1. DT cây luơng thực 1000ha 95,40 77,5 77,7 78,0 -9,87 

T.đó: - lúa cả năm 1000ha 41,36 41,0 40,5 40,0 -0,44 

          - ngô 1000ha 35,0 35,5 36,2 37,0 0,71 

2. SL cây lương thực có hạt 1000 tấn 319,21 352,17 376,24 401,5 5,04 

T.đó: - thóc 1000 tấn 194,11 209,95 222,75 232,0 4,00 

3.BQ lương thực/người/năm kg 384,82 370  375 -1,94 

4. Cây chè 1000 ha   4,5 5,0  

      Sản lượng 1000 tán  12  32  

5. Cây mía 1000 ha 8,0 8,0 10,0 10,0 0,00 

      Sản lượng 1000 tấn 496 544 700 750 473 

6.Lạc 1000 ha 5 5,1 6,0 7,0 1,00 

     Sản lượng 1000 tấn 8 9,69 12,0 14,0 10,06 

7. CĂQ 1000 ha   15,0    

Trong đó: cam quýt 1000ha  1,0  1,5   

                 nhãn vải 1000ha  6,5  5,5   

3.2.2. Ngành chăn nuôi 

Với lợi thế địa bàn trồng cây lương thực và chế biến TAGS cung cấp cho chăn 

nuôi, tỉnh sẽ phát triển mạnh chăn nuôi lợn, gia cầm. Ở vùng trung du miền núi sẽ phát 

triển chăn nuôi bò thịt và dê chăn thả.  

Dự báo đàn vật nuôi đến năm 2010 và 2020 

Mục Đơn vị 2007 2010 2015 2020 
Tốc độ tăng bq 

2007-2010 (%/năm) 

Đàn trâu 1.000 con 126,1  170,0 131,6 152,5 16,11 

Đàn bò 1.000 con 81,7  70,5 110,0 150,0 -7,11 

Đàn lợn 1.000 con 398,0  425,0 562,0 700,0 3,34 

Đàn dê 1.000 con 37,9  10,0 47,0 68,0 -48,63 

Đàn gia cầm 1.000 con 3.423,2  3.500 5.450 7.500 1,12 

Thịt  hơi các loại 1.000 tấn 29,0  25,0  65 -7,15 

Thịt lợn 1.000 tấn 21,4  32  60 14,44 
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Sản phẩm chăn nuôi hàng hoá chủ lực của tỉnh bao gồm chăn nuôi đại gia súc và 

lợn và dê. 

3.2.3. Ngành thuỷ sản 

Dự kiến phát triển diện tích mặt nước hồ ao nuôi thuỷ sản là đạt 1.798 ha vào năm 

2010 chuyển dần từ nuôi thả quảng canh tận dụng sang thâm canh phát triển mạnh 

phương thức nuôi cá lồng trên sông, hồ, đặc biệt nuôi cá lồng trên sông Đà thuộc 

huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Kỳ Sơn, Sông Bôi, huyện Lạc Thuỷ; dự kiến đến 

năm 2010 có khoảng trên 10.000 lồng. 

3.2.4. Ngành lâm nghiệp 

Tiếp tục quản lý và bảo vệ diện tích 250 nghìn ha rừng hiện có. chia theo 3 loại 

rừng: rừng phòng hộ là 137 nghìn ha, rừng đặc dụng là 20 nghìn ha, rừng sản xuất tăng 

cao là 93 nghìn ha. 

Dự kiến diện tích 3 loại rừng đến năm 2010 và 2020 

Tt Hạng mục 2007 2010 2015 2020 
Tốc độ tăng bq 

2007-2010 (%/năm) 

  Tổng số 250 273,0 298,4 333,7 4,50 

1 Đất có rừng phòng hộ 137 129,4 119,0 131,0 -2,81 

2 Đất có rừng đặc dụng 20 37,4 42,8 42,8 36,75 

3 Đất có rừng sản xuất 93 106,6 136,6 159,9 7,06 

Dự kiến chu chuyển từ đất rừng phòng hộ 41nghìn ha sang đất rừng sản xuất và 

đặc dụng. Trong đất rừng sản xuất, dự kiến trồng 1 nghìn ha cây đặc sản, 35 nghìn ha 

nguyên liệu giấy chú trọng trồng gỗ rừng nguyên liệu, tre lứa, luồng... để cung cấp cho 

nhà máy chế biến ván gỗ công nghiệp, bột giấy, dăm gỗ... phục vụ nhu cầu trong nước 

và đẩy mạnh xuất khẩu. Đối với rừng đặc dụng, chú trọng bảo vệ các khu bảo tồn thiên 

nhiên: Nhọc Sơn - Ngổ Luông, Pà Cò - Hang Kia, Phu Canh, Thượng Tiến - Hoà 

Bình. 

IV. HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 

4.1. Quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi 

* Hiện trạng hệ thống công trình thuỷ lợi:  

Ưu tiên đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình thuỷ lợi kiên cố hiện có hiện 

nay bị hư hỏng xuống cấp trầm trọng, kiên cố hoá các công trình bai tạm, xây dựng bổ 

xung một số công trình (hồ đập, bãi dâng nước). 
Đơn vị: ha 

Lưu vực 

các sông 

DT 

canh tác 

DT 

lúa 

DT cây 

CN 

Số CT  

sửa 

Số CT 

mới 

DT 

chiêm 

DT vụ 

mùa 

DT cây 

CNNN 

Tổng số 

vốn 

Sông Bôi 15.708 8.056 7.852 68 60 50.000 7.800 5.144 142.325 

Sông Bưởi 14.310 7.016 7.294 150 61 5.800 6.800 4.500 156.445 

Sông Mã 4.000 1.300 2.700 34 3 800 900 1.650 7.615 

Sông Đà  12.696 4.500 8.196 89 68 400 4.300  65.489 

Sông Đáy 11.151 4.930 6.221 93 47 400 4.600 1.700 62.682 
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 Vùng lưu vực sông bôi : gồm các huyện lạc thuỷ ; yên thuỷ ; kim bôi 

Hiện tại diện tích lúa được tưới từ các công trình thuỷ lợi: vụ chiêm: 2918 ha; vụ 

mùa: 3314 ha; màu & cây cn đạt từ 15-20% diện tích. Kế hoạch năm 2010: diện tích 

canh tác 15708 ha; trong đó: lúa 8.056 ha; cây công nghiệp + màu: 7.852 ha. dự kiến 

kế hoạch sửa chữa nâng cấp và xây dựng công trình: sửa chữa nâng cấp 68 công trình; 

xây mới 60 công trình; vốn đầu tư: 142.315 triệu đồng. diện tích tưới của các công 

trình: vụ chiêm: 5.000 ha ; vụ mùa: 7.800 ha; màu + cây cn: 5.144 ha. tiêu cả lúa + 

màu : 500 ha. 

 Vùng lưu vực sông bưởi : gồm các huyện Lạc Sơn và Tân Lạc. 

Diện tích đất canh tác (2010) là: 14.310 ha; trong đó lúa 7.016 ha; mùa & cây cn 

7294 ha. Diện tích được tưới: vụ chiêm 4.803 ha; vụ mùa 5.312 ha; màu & cây cn 

7.294 ha. Số diện tích lúa và màu còn lại là do công trình chưa được xây dựng kiên cố, 

các công trình xây dựng kiên cố hiện nay bị hỏng. 

Phương án cấp nước cho vùng này đến năm 2010: sửa chữa nâng cấp 150 công 

trình, xây dựng mới 61 công trình, diện tích tưới: lúa vụ chiêm 5800 ha; vụ mùa 6800 

ha; màu và cây cn 4500 ha. vốn đầu tư: 156.445 triệu đồng. 

  Vùng sông mã : nằm gọn trong huyện mai châu 

Diện tích canh tác (năm 2010) là 4000 ha: lúa 1300 ha; màu & cây cn: 2700 ha. 

diện tích được tưới: vụ chiêm 627 ha; vụ mùa 725 ha. 

Phương án tưới cho vùng đến năm 2010 : sửa chữa nâng cấp 34 công trình, xây 

dựng mới 03 công trình. Diện tích tưới: vụ chiêm 800 ha; vụ mùa 900 ha; màu & cây 

cn 1650 ha. kinh phí đầu tư: 7.615 triệu đồng. 

  Vùng thuộc lưu vực sông đà 

Diện tích canh tác 12.696 ha: lúa 4500 ha; màu + cây cn 8196 ha; diện tích được 

tưới: vụ chiêm 1343 ha; vụ mùa 1942 ha. 

Phương án đến năm 2010: sửa chữa nâng cấp 89 công trình; xây dựng mới  68 

công trình; diện tích được tưới: vụ chiêm 4000 ha; vụ mùa 4300 ha; vốn đầu tư: 

65.489 triệu đồng. 

 Vùng thuộc lưu vực sông đáy 

Diện tích canh tác đến năm 2010: 11.151 ha trong đó diện tích lúa 4930 ha; màu + 

cây cn 6221 ha; diện tích được tưới: vụ chiêm 3021 ha; vụ mùa 3010 ha; màu & cây cn 

1240 ha. 

Tu sửa nâng cấp công trình đã có 93 công trình; xây dựng mới 47 công trình: diện 

tích tưới: lúa chiêm 4000ha; lúa mùa 4600 ha; màu & cây cn 1700ha; diện tích tiêu lúa 

+ màu 2791ha; vốn đầu tư: 62.682 triệu đồng. 

4.2. Hệ thống dịch vụ nông lâm nghiệp, thuỷ sản 

Củng cố và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tại tỉnh 

nhằm đảm bảo cung ứng giống chất lượng và cho năng suất cao, phục vụ nhu cầu sản 

xuất. tập trung ưu tiên cho xây dựng trại giống cây trồng vật nuôi, giống thuỷ sản (mở 

rộng hệ thống điểm sản xuất giống ngô, đậu tương, chè; giống mới lợn giống, cá 

giống,), tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nông dân ở các vùng sản xuất hàng hoá, hỗ trợ 

nông dân vốn trong chương trình khoanh nuôi và và bảo vệ rừng. 

 



11 

  

4.3. Hệ thống cơ sở chế biến nông  thuỷ sản 

Trong những năm tới, để đáp ứng cho phát triển sản xuất, tỉnh cần xây dựng thêm 1 

nhà máy sản xuất giấy có công suất 200 nghìn tấn sản phẩm/năm, 1 nhà máy sản xuất 

ván dăm có công suất 30 nghìn tấn sản phẩm/năm; nâng cấp công suất nhà máy chế 

biến đường lên 1000 tmn; 1 nhà máy chế biến quả; 1 nhà máy chế biến cồn, bánh kẹo 

(sử dụng sản phẩm sau đường) tại tp hoà bình, các lò giết mổ tập trung tại tành phố và 

các thị trấn . 

 


