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TỈNH LAI CHÂU 

 
- Diện tích tự nhiên 

- Dân số năm 2007 

- Mật độ dân số:  

- Tỷ trọng GDP của ngành NN năm 2007 :  

- Tốc độ tăng trưởng BQ ngành NN từ 2004 - 2007  

911.232,44 ha 

336.936 người 

37 người/km2 

38,50% 

5,4% /năm 

Lai Châu là tỉnh được tách ra thành lập tỉnh mới từ tỉnh Lai Châu cũ từ tháng 11 

năm 2003. Tỉnh Lai Châu thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ , có đường ranh giới : 

phía Đông giáp tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La ; phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Điện 

Biên; phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Tỉnh Lai Châu nối với vùng kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ bằng các tuyến quốc lộ 4D, 70, 32 và đường thuỷ sông Đà. Là tỉnh 

có chung 261,2km đường biên giới Việt - Trung, có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, 

thông thương với cửa khẩu Lào Cai Lai Châu có điều kiện trực tiếp giao lưu với vùng 

lục địa rộng lớn phía Tây Nam của Trung Quốc. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Lai 

Châu phát triển kinh tế, dịch vụ giao thông vận tải, thương mại và xuất nhập khẩu...  

I. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI  

Lai Châu có mật độ dân số thưa nhất toàn quốc (37 người/km2). Năm 2007 tỉnh có 

5 huyện, và 1 thị xã với 90 xã, phường, thị trấn, số xã thuộc chương trình 135 là 74 xã 

(chiếm 82,2 % tổng số xã). Dân số sống ở nông thôn là 273.243 người, chiếm 84,42%. 

Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới năm 2005 là 63,57%, cao nhất là huyện Mường Tè là 

77,43%, Phong Thổ là 74,59%, huyện Sìn Hồ là 74,1%. 

Tuy mới được chia tách từ tỉnh Lai Châu cũ từ năm 2003 nhưng Kinh tế tỉnh Lai 

Châu mới trong những năm qua tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng GDP giai đoạn 

2004 - 2007 đạt 13,03%/năm.  Đặc biệt năm 2007 kinh tế Lai Châu có bước tăng nhảy 

vọt đáng kể và đạt tăng trưởng trên 11%. Trong đó giá trị khu vực nông – lâm - thuỷ 

sản tăng 6,2%; khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 21,4%, khu vực dịch vụ tăng 

12,58%. Mạng lưới thương mại, dịch vụ phát triển nhanh đáp ứng được yêu cầu phát 

triển sản xuất và đời sống nhân dân. Giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn năm 2007 đạt 

trên 16 triệu USD. Các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá chủ lực của tỉnh gồm ngô, đậu 

tương, chè, sắn, gỗ, trâu, bò, lợn.  

Cơ cấu kinh tế của tỉnh có bước chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với đường lối 

phát triển kinh tế của đất nước theo xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tỉ trọng 

công nghiệp - xây dựng  tăng từ 22,73% năm 2003 lên 27,54% (năm 2007);  Tỉ trọng 

dịch vụ tăng từ 27,59 (năm 2003) lên 29,46% (năm 2007), đồng thời tỉ trọng nông 

nghiệp trong GDP giảm từ 49,7 (năm 2003) xuống còn 43% (năm 2007). Tuy tốc độ 

chuyển dịch khá song đến nay tỉ trọng nông nghiệp trong GDP vẫn còn ở mức cao và 

Lai Châu vẫn là tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp là chính. 

II. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP - THUỶ SẢN :  

2.1. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp : 

Đất nông nghiệp năm 2007 có 468.837 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp là 77.579 ha chiếm 17,7%. Trong đất sản xuất nông nghiệp, đất cây hàng năm 

chiếm đến 91,4% chỉ còn lại 8,6% là đất trồng cây lâu năm. Trong mấy năm qua toàn 

tỉnh đã thực hiện khai hoang thêm 2.000 ha ruộng nước, đưa tổng diện tích ruộng nước 
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lên 15.130 ha, trong đó có 4.693 ha ruộng 2 vụ;  mỗi năm trồng mới 300 ha thảo quả, 

đưa tổng diện tích cây thảo quả lên 3.934 ha; trồng mới được 300 ha chè, đưa tổng 

diện tích cây chè lên 4.320 ha vào cuối năm 2005. Bình quân đất sản xuất nông nghiệp 

đạt 2.915,5 m2 /khẩu nông nghiệp, trong đó đất lúa là 1.091,8 m2/khẩu nông nghiệp. 

Bảng 1 :  Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông lâm nghiệp 

                                                   (Đvt: ha) 

Hạng mục Năm 2003 Năm 2005 Năm 2007 
Tăng ( +); 

giảm (-) 

Tổng diện tích đất nông nghiệp 308.921 437.021 468.837 159.916 

Tr. đó: Đất sản xuất nông nghiệp 63.320 77.328 77.579 14.259 

    1- Đất trồng cây hàng năm 59.414 71.027 71.434 12.020 

- Đất lúa 26.040 28.957 29.137 3.097 

- Đất đồng cỏ chăn nuôi 5.798 541 541 -5.257 

- Đất cây hàng năm khác 27.577 41.530 41.756 14.179 

     2- Đất trồng cây lâu năm 3.906 6.300 6.145 2.239 

      Trong đó: đất trồng cây ăn quả 175 613 1.022 847 

Nguồn : Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu  

Khả năng mở rộng diện tích nông nghiệp trên đất trống đồi núi trọc khoảng 18.000 

ha, trong đó đất đồng cỏ là 1.500 nghìn ha, đất trồng chè là 5000 ha (Phong Thổ 2200 

ha, Than Uyên 1700 ha, Sìn Hồ và các nơi khác 1.100ha). chuyên màu, CCNNN  là 

5.500 ha, chủ yếu ở Phong Thổ và Mường Tè. 

2.2. Thực trạng sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản 

Bảng 2 :    Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản :  

           Đvt: tỷ đồng (giá so sánh năm 1994) 

Hạng mục Năm 2004 Năm 2005 Năm 2007 
Tăng BQ (%) 

2004 - 2007 

Tổng giá trị SX  272,8 297 470,30  19,91 

1. Nông nghiệp 185,7 202,9 366,26  25,41 

2. Lâm nghiệp 82 88,3 96,22  5,48 

3. Thuỷ sản 5,1 5,8 7,81  15,25 

Nguồn :Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu. 

Bảng 3 :    Cơ cấu kinh tế các ngành trong nhóm nông lâm thuỷ sản 

Hạng mục Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2007 

I. Giá trị sản xuất (tỉ đồng giá HH)         

1. Nông nghiệp 323,4 404,68 479,99 661,25  

2. Lâm nghiệp 117,45 126,85 133,35 176,34  

3. Thuỷ sản 8,48 12,83 16,50 21,52  

II. Cơ cấu ( % )         

1. Nông nghiệp 72,0 73,0 76,2 76,97  

2. Lâm nghiệp 26,1 22,9 21,2 20,53  

3. Thuỷ sản 1,9 2,3 2,6 2,51  

Nguồn :Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu. 



 3 

Năm 2007 tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng tăng 

liên tục từ 72% năm 2003 lên 76,97% năm 2007, trong khi đó giá trị sản xuất lâm 

nghiệp từ 26,1 % năm 2003 xuống còn 20,53 % năm 2007. Tuy ngành thuỷ sản có tốc 

độ tăng tương đối cao (15,25%/năm)  song tỷ trọng giá trị sản xuất vẫn còn thấp trong 

cơ cấu giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp - thuỷ sản của tỉnh, chỉ chiếm tỷ lệ 2,51% 

năm trong 2007.  

2.2.1. Nông nghiệp 

a. Trồng trọt 

Trong những năm gần đây Lai Châu  đã chú trọng phát triển cây trồng theo hướng 

sản xuất hàng hoá. Trong giai đoạn 2003 - 2007 diện tích trồng cây hàng năm tăng 

thêm 4,71%/năm; cây lâu năm 12%/năm. Tỉ trọng diện tích cây  lương thực có hạt có 

xu hướng giảm mà đặc biệt là cây lúa nương, diện tích ngô tăng đều hàng năm, trong 

khi đó tỉ trọng diện tích gieo trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày trong cơ cấu 

tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng nhanh như cây lạc, đậu tương...  

Sản xuất lương thực: Diện tích gieo trồng cây lương thực năm 2007 là 48,0 ngìn 

ha ( trong đó: 30,2 nghìn ha lúa, 17,8 nghìn ha ngô) , tăng 9 nghìn ha so với năm 2003. 

Tổng sản lượng lương thực năm 2007 đạt 137,4 nghìn tấn (ngô 37.521 tấn, lúa 99.834 

tấn), lương thực bình quân đầu người đạt 408 kg/người/năm (năm 2003 đạt 295,6 

kg/người).  

Cây công nghiệp hàng năm: Tập trung chủ yếu vào cây đậu tương và cây lạc. 

Năm 2007 toàn tỉnh có 3.139ha  đậu tương đạt sản lượng 1.778 tấn và 1.171ha lạc đạt 

sản lượng 927 tấn. 

Cây công nghiệp lâu năm: Chủ yếu phát triển cây chè và đây cũng là cây chủ lực 

cho sản phẩm hàng hoá, xuất khẩu của tỉnh. Diện tích chè năm 2007 đạt 3.235ha, trong 

đó diện tích chè cho sản phẩm là 2.042ha. Năm 2007 sản lượng chè búp tươi của toàn 

tỉnh đạt 16.532 tấn. Cây chè tập trung chủ yếu ở 2 vùng là Tam Đường và Than Uyên. 

Bảng 4 : Diễn biến sản xuất một số cây trồng chính 

Hạng mục ĐVT Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2007 

Tăng BQ ( %) 

2003 - 2007 

1. DT cây lương thực 1000ha 39,08 43,63 54,9 48,0  5,29 

T.đó: - Lúa cả năm 1000ha 25,67 28,61 30,4 30,2  4,16 

          - Ngô 1000ha 13,41 15,02 16,2 17,8  7,36 

2. SL lương thực có hạt 1000 tấn 91,67 106,59 119,3 137,4  10,64 

T.đó: - Thóc 1000 tấn 73,08 83,59 93,8 99,8  8,11 

3.BQ lương thực/người kg 252 346 380 408  12,78 

4. Đậu tương ha 1.514 1.483 2.100 2.139  9,02 

5. Cây sắn ha 4.677 5.504 6.800 5.432  3,81 

6. Chè ha 4.020 4.082 4.126 3.235  -5,29 

7. CĂQ ha 470 545 704 1.022  21,43 

Nguồn :Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu. 
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b. Chăn nuôi 

Lai Châu là tỉnh có ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh cả về quy mô và chất 

lượng. Đặc biệt nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều bãi cỏ rộng dưới tán rừng 

nên chăn nuôi trâu bò của Lai Châu phát triển với tốc độ nhanh. Năm 2007 tổng số đàn 

bò của tỉnh 12.436 con tăng 2.566 con so với năm 2003, tốc độ tăng đàn bò bình quân 

5,95%/năm.  

Bảng 5 :Tình hình chăn nuôi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2003 - 2007 

          Đvt: SL: 1.000 con; SP: 1.000 tấn 

Mục lục ĐVT 
Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2007 

Tốc độ tăng SL 

BQ 2003-2007 

(%/năm) 

Đàn trâu 1000con 73,24 79,79 84,65 92,378  5,98 

Đàn bò 1000con 9,87 11,13 12,4 12,436  5,95 

Đàn lợn 1000con 136,16 143,06 155,76 163,778  4,73 

Đàn dê 1000con 16,09 16,19 19,65 24,167  10,70 

Đàn ngựa 1000con 9,48 9,1 9 9,166  -0,84 

Đàn gia cầm 1000con 575,59 493,28 526 853,386  10,35 

Thịt  hơi các loại 1000tấn  4,08 3,48 4,243 5,481  7,66 

Thịt lợn 1000tấn 2,89 2,94 2,947 3,647  5,99 

Nguồn :Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu. 

Đàn trâu cũng có mức tăng trưởng đàn khá (5,98%/năm), năm 2007 toàn tỉnh có 

92.378con trâu tăng 19,138 con so với năm 2003. Trong chăn nuôi lợn có bước chuyển 

dịch về cơ cấu theo hướng tăng tỉ trọng  lợn ngoại, lợn hướng lạc trong cơ cấu đàn .  

Năm 2007 đàn lợn có 163,78 nghìn con tăng so với năm 2003 là 27,62 ngàn con tương 

đương với tốc độ tăng 4,73 %/năm. Đàn gia cầm có 853,39 nghìn con tăng so với năm 

2003 là 277,796 ngàn con.  

2.2.2. Lâm nghiệp 

Lai Châu có diện tích che phủ rừng thấp, theo Báo cáo của ngành lâm nghiệp, Bộ 

NN và PTNT, năm 2007 diện tích rừng Lai Châu là 390,77 nghìn ha tỷ lệ che phủ rừng 

là 42,88% diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Rừng tự nhiên: 326,44 nghìn ha, rừng 

trồng 18,26 nghìn ha, ngoài ra có diện tích khoanh nuôi rừng 36,22 nghìn ha và đất 

trồng rừng 3,55 nghìn ha. Sản lượng gỗ khai thác từ 5,4 nghìn m3 năm 2004 lên 5,98 

nghìn m3 năm 2007, chủ yếu từ gỗ rừng tự nhiên. Sản lượng khai thác gỗ tròn ngày 

càng giảm. 

 Rừng Lai Châu rất phong phú và đa dạng về chủng loaị gỗ quý hiếm như Lát hoa, 

Pơ Mu, Nghiến, Giổi; cây thuốc: Sa nhân, sinh địa, Hoàn Tinh, Đỗ trọng.  Những năm 

qua, cây thảo quả cũng phát triển khá mạnh, tập trung ở khu vực núi cao biên giới Việt 

Trung, năm 2004 đã có gần 1500 ha. Lai Châu cơ bản hoàn thành việc giao đất, khoán 

rừng đến hộ và nhóm hộ. Tỉnh làm tốt công tác khoanh nuôi tái sinh phục hồi, bảo vệ 

rừng, nhất là huyện Phong Thổ. 

 



 5 

Bảng 6: Diễn biến diện tích rừng 

(ĐVT: Ha) 

Hạng mục Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2007 

Tốc độ tăng BQ 

năm (%) (2003 – 

2007) 

Đất có rừng sản xuất 25.224,7 25.599,8 25.624,6 36.319,37 9,54 

Đất có rừng phòng hộ 245.519,7 259.942,6 273.125,9 321.526,20 6,98 

Đất có rừng đặc dụng 31.814,8 32.923,7 33.360,1 32.921,80 0,86 

TỔNG CỘNG 302.559,2 318.466,1 332.110,6 390.767,37 6,60 

Nguồn :Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu                                                                     

2.2.3. Thuỷ sản 

Năm 2007 giá trị sản xuất (giá CĐ94) ngành thuỷ sản đạt 7,8 tỷ đồng, với tốc độ 

tăng 15,25 %/năm giai đoạn 2004 – 2007. Tuy nhiên ngành thuỷ sản của tỉnh phát triển 

vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có và vì vậy tỉ trọng trong ngành nông lâm 

thuỷ sản vẫn còn rất thấp (năm 2007 mới chỉ đạt 2,51% ). Tổng diện tích nuôi trồng 

thuỷ sản là 600 ha, tổng sản lượng thuỷ sản là 1.003,1 tấn. Thuỷ sản không phải là thế 

mạnh của tỉnh Lai Châu, sản phẩm làm ra chỉ cung cấp thực phẩm cho nội tiêu của 

tỉnh.  

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

2.3.1. Thuỷ lợi 

Bảng 7: Tổng hợp hiện trạng các công trình thuỷ lợi 

 

Hạng mục 

Số 

lượng 

(cái) 

Chiều dài kênh (km) DT thiết kế (ha) DT thực tế (ha) 

Tổng Kênh 

đất 

Kênh 

xây 

Vụ 

mùa 

Vụ 

chiêm 

Vụ 

mùa 

Vụ 

chiêm 

Tổng  CT kiên cố 975 596 227 369 11.446 8.790 10.226 6.034 

Đập dâng 235 496 174 322 9.602 7.363 8.598 5.346 

Hồ chứa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mương 55 100 52 47 1.844 1.428 1.628 689 

CT tiểu thủy nông 685 797 791 5 4.066 1.300 3.998 860 

Nguồn: Viện Quy hoạch Thuỷ lợi 

Toàn tỉnh Lai châu có 975 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ bao gồm : 

- 235 đập dâng tưới thực tế vụ chiêm 5.346 ha đạt 72,6% và vụ mùa  8.598 ha đạt 

89,8% so với thiết kế; 55 công trình kênh mương lấy nước trực tiếp từ dòng chính thực 

tế vụ chiêm 689 ha đạt 48,2% và vụ mùa 1.628 ha đạt 88,3% so với thiết  kế; 685 công 

trình phai tạm và tiểu thuỷ nông tưới vụ chiêm 860 ha và 3.998 ha vụ mùa; Kể cả  

công trình nhỏ, tạm thì tổng diện tích tưới được là: 14.124 ha vụ mùa, 6.794 ha vụ 

chiêm. 

- Hệ thống kênh mương: Toàn tỉnh hiện có 1393 km kênh mương trong đó kênh 

mương được kiên cố hoá là 374 km  đạt 26,8% còn lại 1018 km kênh mương là kênh 

đất chiếm 73,2%. 
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2.3.2 Hệ thống dịch vụ nông nghiệp  

Năm 2005, dịch vụ nông nghiệp chỉ chiếm 0,16% giá trị sản xuất ngành nông 

nghiệp, còn quá thấp so với cả nước, chủ yếu là cung ứng giống, vật tư nông nghiệp 

(phân bón, thuốc trừ sâu), dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, bao tiêu sản phẩm nông 

nhiệp. Có các công ty lương thực, vật tư nông nghiệp, các chi cục khuyến nông 

khuyến lâm, chi cục bảo vệ thực vật, chi cục thú y của Nhà nước và một số hoạt động 

của tư thương trong khâu thu mua sản phẩm nông nghiệp và cung ứng vật tư nông 

nghiệp. Các cơ sở dịch vụ chủ yếu tập trung ở các thị trấn, thị tứ, gần đường giao 

thông. Vùng xa, vùng sâu hầu như chưa tiếp cận với bất kỳ loại hình dịch vụ nào. Hiện 

nay hệ thống các cơ sở còn mỏng, trang thiết bị còn hạn chế và thiếu nguồn nhân lực 

kỹ thuật cả về lượng và chất. 

Toàn tỉnh hiện có : 6 trạm bảo vệ thực vật và 6 trạm thú y tại 6 huyện , thị xã .  

2.3.3. Hệ thống cơ sở chế biến nông - lâm -  thuỷ sản: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy chế biến, 1 chế biến chè xanh và 1 chế 

biến chè đen ở huyện Tam Đường và huyện Phong Thổ, với công xuất 12 tấn/ngày. Có 

1 nhà máy chế biến chè xanh shan tuyết núi cao ở huyện Sìn Hồ công xuất 12 

tấn/ngày; có 638 cơ sở chế biến gỗ với công suất 6010 m3 gỗ/năm. 

Các ngành chính là chế biến nông sản (xay xát, làm bánh, sơ chế hoa quả chuối 

khô, long nhãn, chế biến đường thủ công, chế biến chè thủ công, chế biến lâm sản 

đóng đồ gia dụng, khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, dệt thổ cẩm Sản 

lượng sản phẩm tiểu thủ công nghiệp không lớn, chủ yếu phục vụ tiêu dùng địa 

phương mang tính hộ gia đình, công cụ sản xuất chủ yếu là thiết bị máy móc thủ công. 

Tuy sản lượng hoa quả, thảo quả có tăng thời gian qua nhưng chưa có cơ sở chế biến. 

Sản phẩm lâm sản chế biến chưa có sức cạnh tranh để xuất khẩu ra ngoài tỉnh. 

2.3.4. Các hệ thống cơ sở hạ tầng khác : 

 - Giao thông nông thôn: 94 % số xã có đường ô tô đến trung tâm xã . 

 - Điện nông thôn: 90 5 số xã có điện lưới quốc gia . 

 - Nước sạch nông thôn: đã có 50 % dân số được sử dụng nước sạch sinh hoạt . 

2.4. Đánh giá chung  

1-Về thuận lợi: Trong những năm qua kết quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lai 

Châu duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Trong sản xuất lương thực, tỉnh đã chú 

trọng thâm canh tăng vụ, ứng dụng các giống mới và tiến bộ kỹ thuật. Đến năm 2005 

tỉnh đã không những đã đảm bảo được an ninh lương thực mà còn có một số vùng sản 

xuất lương thực hàng hoá. Cây công nghiệp dài ngày,  ngắn ngày đã và đang hình 

thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ như: vùng chè 

Than Uyên (2.600ha), Tam Đường (1.381ha), Vùng đậu tương Tam Đường, Sìn Hồ, 

Phong Thổ. Cây ăn quả phát triển cả về quy mô và chủng loại bằng các dự án trồng 

cây ăn quả á nhiệt đới và ôn đới tại các khu vực vùng cao Sìn Hồ, Phong Thổ. Chăn 

nuôi phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng đặc biệt đối với đàn trâu bò thịt tăng 

nhanh trong giai đoạn 2003 – 2005. Trong lâm nghiệp công tác bảo vệ và phát triển 

rừng bằng biện pháp trồng và khoanh nuôi tái sinh có nhiều tiến bộ. Độ che phủ rừng 

trên địa bàn các huyện trong mấy năm qua đều tăng. 
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2-Về khó khăn:  Hệ thống canh tác của nông dân trên địa bàn của tỉnh hiện nay 

vẫn còn là hệ thống tự cung tự cấp, hoặc sản xuất hàng hoá nhưng với quy mô nhỏ , 

phân tán. Các phương thức canh tác vẫn ở trình độ lạc hậu, công cụ thô sơ, hiệu quả 

kinh tế thấp. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng khai thác lợi thế của 

tỉnh còn chậm. Thế mạnh về phát triển cây công nghiệp dài ngày chưa được quan tâm 

đầu tư phát triển để hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, có thương hiệu 

trên thị trường. Trong chăn nuôi bò, công tác lai tạo giống tuy đã thực hiện trong một 

vài năm trở lại đây song cơ cấu đàn bò chủ yếu là các giống bò địa phương (chiếm đến 

90 – 95%) nên năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò chưa cao . 

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

NĂM 2011-2015, TẦM NHÌN  2020 

- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hoá, đa dạng trên cơ sở điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường, lấy hiệu quả kinh tế trên một đơn 

vị diện tích làm mục tiêu để phát triển. Gắn mục tiêu kinh tế với mục tiêu môi trường, 

đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, ưu tiên phát triển 

công nghiệp chế biến và dịch vụ. Coi công nghiệp chế biến là giải pháp tác động để 

phát triển sản xuất các sản phẩm làm nguyên liệu chế biến. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển nhanh những vùng có lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội để trở thành các vùng kinh tế động lực, tạo điều kiện tích luỹ tái đầu tư mở 

rộng sản xuất cho những vùng khó khăn, dần dần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa 

các vùng. 

- Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản 

phẩm và dịch vụ sản xuất. 

3.1. Các mục tiêu chủ yếu phát triển nông lâm nghiệp đến năm 2010 và giai 

đoạn  2011-2015 

Tốc độ tăng trưởng ngành Nông - lâm nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2006- 

2010 từ 5 – 6%, giai đoạn 2011 – 2020 là 6,13%. Dự kiến giá trị sản xuất nông lâm 

ngư nghiệp (theo giá so sánh) đến năm 2010 đạt 527,2 tỷ đồng. Đẩy mạnh chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp, lựa chọn một số cây, con có ưu thế để tập 

trung phát triển, chuyển sang sản suất hàng hóa, gắn với công nghiệp chế biến và các 

thị trường lớn trong nước và xuất khẩu. Đến năm 2010, tổng sản lượng lương thực đạt 

trên 151.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt khoảng 420,2 kg/người/năm, giá 

trị thu được trên 1 ha đất trồng lúa đạt 50 triệu đồng. đến năm 2020 đạt trên 165.000 

tấn, bình quân đầu người khoảng 370kg/người/năm. Bảo vệ và phát triển vốn rừng, 

phấn đấu đưa độ che phủ rừng từ 36,6% năm 2005 lên trên 45% vào năm 2010 và trên 

60% vào năm 2020. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%. 

- Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2015 

+ Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 5-7%/năm (theo giá so sánh 1994), giá trị 

gia tăng nông lâm thủy sản tăng 7-10%/năm (theo giá thực tế). 

+ Tốc độ tăng sản lượng lương thực bình quân 3,5-5%/năm, sản lượng cây có hạt 

đến năm 2015 đạt trên 183 nghìn tấn, (trong đó lúa 124287 tấn, ngô 21990 tấn). Giá trị 
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trên 1 ha đất nông nghiệp đạt trên 60 triệu đồng/năm. Bình quân lương thực phấn đấu 

đạt 480-500 kg/người/năm. 

+ Cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp: nông nghiệp 50%, CN-TTCN và dịch vụ 50%. 

+ Tốc độ tăng đàn gia súc đạt 6,5%/năm. 

+ Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 48-50% 

+ Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. 

3.2. Bố trí sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Khai thác đất có khả năng sản xuất nông nghiệp chưa sử dụng; chuyển dịch theo hướng 

giảm đất nương rẫy và vườn tạp, tăng các loại đất lúa màu, màu, cây lâu năm, đồng cỏ. 

Cơ cấu các loại đất chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng đất cây hàng năm, đất 

nương rẫy, đất vườn tạp, tăng tỷ trọng đất cây lâu năm, đồng cỏ.  

Bảng 8 :  Bố trí sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 

Đvt : ha 

Hạng mục Năm 2007 Năm 2010 
So sánh tăng 

+; giảm - 

Tổng diện tích đất nông nghiệp 468.837 558.465 89.628 

I- Đất sản xuất nông nghiệp 77.579 84.041 6.462 

1- Đất trồng cây hàng năm 71.434 73.530 2.096 

- Đất lúa 29.137 28.532 -605 

- Đất đồng cỏ chăn nuôi 541 2.416 1.875 

- Đát cây hàng năm khác 41.756 42.582 826 

2- Đất trồng cây lâu năm 6.145 10.510 4.365 

Trong đó đất trồng cây ăn quả 1.022 1.980 958 

Nguồn : Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu  

3.3. Định hướng phát triển các lĩnh vực ngành nông lâm thuỷ sản  

3.3.1. Trồng trọt: 

Phát triển sản xuất lương thực:  

Phấn đấu đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, 

áp dụng rộng rãi công nghệ giống và kỹ thuật canh tác tiên tiến vào sản xuất để tăng 

năng suất lúa, ngô. Hình thành các vùng sản xuất lương thực tập trung năng suất cao ở 

những khu vực có điều kiện.  

Đến năm 2010, diện tích trồng gieo trồng cây lương thực có hạt là 48611 ha, tổng 

sản lượng lương thực đạt 151.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt khoảng 

420,2 kg/người/năm. Đến năm 2015 tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 

53300 ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 183476 tấn, bình quân lương thực đầu người 

đạt 480-500 kg/người/năm. đến năm 2020 đạt trên 165.000 tấn, bình quân đầu người 

khoảng 370kg/người/năm. 

Cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày : 

- Phát triển cây chè theo hướng thâm canh tăng năng suất. Năm 2010 diện tích chè 

đạt 3310 ha (trong đó trồng mới 81 ha), sản lượng ước đạt 20283 tấn. Đến năm 2015 
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diện tích chè đạt 4.000 ha (trong đó trồng mới 700-800 ha), sản lượng chè búp tươi đạt 

34178 tấn. đến năm 2020 đạt 5.500 ha, trong đó có 4.500 ha chè kinh doanh.  

- Năm 2010, diện tích cây cao su đạt 7697,5 ha, trong đó trồng mới 4000 ha. Đến 

năm 2015, tổng diện tích trồng cây cao su đạt 25932 ha, trồng mới bình quân trên 4000 

ha/năm. Sản lượng mủ cao su khô đạt 1445 tấn. trồng mới cây cao su trên địa bàn các 

xã biên giới diện tích từ 3.000 - 5.000 ha. Phát triển cây thảo quả, đến năm 2010 đạt 

3.000 ha, trong đó trồng mới 1.000 ha, năm 2020 đạt 5.000 ha. Khuyến khích phát 

triển những cây công nghiệp ngắn ngày thích hợp với điều kiện của tỉnh như: bông, 

lạc, đậu tương... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện đời sống dân cư. 

- Cây thảo quả: cây thảo quả trồng dưới tán rừng có giá trị kinh tế cao, cần được 

quan tâm đầu tư phát triển. Năm 2010 diện tích dự kiến 4952 ha, trong đó trồng mới 

305 ha, sản lượng ước đạt 735 tấn. Phấn đấu đến năm 2015 tổng diện tích thảo quả đạt 

6000 ha 9trong đó trồng mới khoảng 150 ha/năm), sản lượng đạt 1140 tấn. 

- Cây đậu tương: Diện tích trồng cây đậu tương năm 2010 đạt 2598 ha, sản lượng 

đạt 2476 tấn. Đến năm 2015 diện tích trồng đậu tương là 2980 ha, sản lượng đạt 3284 

nghìn tấn. 

- Lạc: Diện tích trồng lạc năm 2010 là 1531 ha, sản lượng đạt 1443 tấn. Đến năm 

2015 diện tích trồng lạc đạt 1751 ha, sản lượng đạt 1872 tấn. 

Bảng 9 :  Dự báo một số chỉ tiêu sản xuất cây trồng chính 

C¸c c©y 

trång chÝnh 

2007 2010 2015 

DiÖn 

tÝch 

(ha) 

N¨ng 

suÊt  

(t¹ 

/ha) 

S¶n 

lîng 

(tÊn) 

DiÖn 

tÝch 

(ha) 

N¨ng 

suÊt 

(t¹ /ha) 

S¶n 

lîng 

(tÊn) 

DiÖn 

tÝch 

(ha) 

N¨ng 

suÊt 

(t¹ 

/ha) 

S¶n 

lîng 

(tÊn) 

Lóa 30.216 33,04  99.834 28825 36,95 106494 30310 41 124287 

Ng« 17.815 21,06  37.521 19786 22,49 44506 21990 26,92 59189 

ChÌ 3.235 51,10  16.532 3310 61,28 20283 3941 86,72 34178 

Th¶o qu¶ 3.931 1,36  533 4952 1,48 735 5993 1,9 1140 

§Ëu t¬ng 2.139 8,31  1.778 2598 9,53 2476 2980 11,02 3284 

3.3.2.  Chăn nuôi 

Cung ứng giống có chất lượng cao, công tác thú y, vận động đồng bào chuyển đổi 

tập quán chăn nuôi. Tỷ lệ tăng đàn gia súc cả thời kỳ đạt trên 6%. Nhìn chung giai 

đoạn 2006 - 2010 tổng đàn gia súc, gia cầm có sự tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng 

đàn gia súc bình quân đạt 5 - 6%/năm. Năm 2010 dự kiến tổng đàn gia súc 316.510 

con, trong đó: trâu 97.388 con, bò 15.352 con, lợn 203.770 con. Tồng đàn gia cầm đạt 

972.435 con., hàng năm có 8 - 10 nghìn tấn thịt trâu bò hơi cung cấp cho thị 

trường.Với lợi thế địa bàn chăn thả, diện tích đất trồng cỏ cho chăn nuôi đại gia súc 

còn nhiều, phát triển mạnh cần kết hợp cả 2 phương thức chăn nuôi bán thâm canh và 

chăn nuôi thâm canh tập trung. Khuyến khích chăn nuôi theo hướng hàng hoá, nhất là 

chăn nuôi bò, lợn. Năm 2010 nâng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp lên 25 %. 

Chăn nuôi hàng hoá được quan tâm, bò thịt ngoại nhập có chất lượng cao đang thử 

nghiệm nuôi tại nông trường huyện Cam Đường, mở ra hướng đi mới trong phát triển 

chăn nuôi.  
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Đến năm 2010 chú trọng phát triển tăng đàn bò lai Sind, lai tạo nâng tầm vóc đàn 

bò giống địa phương, nâng lên 15 % vào năm 1010; Tổng đàn lợn đạt 215 nghìn con, 

đàn trâu và bò 130 nghìn con, sản lượng thịt hơi 58,5 nghìn tấn. Đến năm 2020 đưa tỷ 

trọng đàn bò lai Sind lên 40%. 

Giai đoạn 2011-2015, định hướng phát triển chăn nuôi theo phương thức chuyển 

dần từ chăn nuôi thả tự nhiên sang chăn nuôi theo hình thức trang trại, nuôi công 

nghiệp tập trung gắn với phát triển chế biến dự trữ thức ăn và trồng cỏ đảm bảo an 

toàn dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân đầu tư sản xuất con giống phục vụ nhu cầu tại chỗ hạn chế nhập con giống vào 

địa bàn tỉnh. Dự kiến trong giai đoạn này tốc độ tăng đàn gia súc đạt 6,5%/năm, đàn 

gia cầm đạt 6-8%/c. Phấn đấu đến năm 2015 tổng đàn gia súc đạt 410448 con, trong 

đó đàn trâu 126499 con; đàn bò 20606 con; đàn lợn 263343 con. Đàn gia cầm đạt 

1332596 con và ngày càng được đầu tư phát triển theo hướng hàng hóa. 

Bảng 10 . Diễn biến đàn vật nuôi 

Mục 
Đơn 

vị 

Hiện 

trạng 

2007 

Quy 

hoạch 

2010 

Quy 

hoạch 

2015 

Quy 

hoạch 

2020 

Tốc độ tăng 

2007-2010 

(%/năm) 

Đàn trâu 1.000con 92,378  97,388 126,499 162 5,99 

Đàn bò 1.000con 12,436  15,352 20,606 34,5 15,58 

Đàn lợn 1.000con 163,778  203,770 263,343 325 9,50 

Đàn dê 1.000con 24,167  26,2  34,2 2,73 

Đàn gia cầm 1.000con 853,386  972,435 1.332,596 885 -8,44 

Thịt hơi các loại 1.000 tấn 5,481  5,85  8,8 2,20 

Thịt lợn 1.000 tấn 3,647  4,12  6,6 4,15 

3.3.3. Thuỷ sản 

Phát triển nuôi trồng thủy sản, khai thác diện tích mặt nước hiện có, phát triển 

thêm ao, hồ; tiến tới nuôi trồng tập trung, quy mô lớn khi các hồ thủy điện Sơn La, Lai 

Châu, Huổi Quảng, Bản Chát...Tổ chức khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước ao hồ 

hiện có, dự kiến năm 2010 diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 630 ha, sản lượng 

1166 tấn, sản xuất và cung ứng cá giống các loại đạt 12 triệu con.  

Trong giai đoạn 2011-2015 tổ chức khai thác tốt diện tích mặt nước hiện có đưa 

vào sản xuất, nuôi trồng thủy sản nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh, 

chuẩn bị các điều kiện khai thác nguồn lợi trên diện tích các hồ thủy điện (thủy điện 

Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huổi Quảng) như nuôi cá lồng, bè….tổ chức xây dựng 

quy hoạch phát triển thủy sản, quản lý và khai thác tốt trại giống thủy sản đáp ứng một 

phần nhu cầu giống thủy sản trên địa bàn đồng thời phát triển nuôi cá nước lạnh (như 

cá hồi, cá tầm…) tại khu vực có đủ điều kiện (cao nguyên Sìn Hồ, Dào San, khu vực 

đèo Hoàng Liên Sơn…). Phấn đấu đến năm 2015 diện tích mặt nước nuôi trồng thủy 

sản khoảng trên 1170 ha và khoảng 17000 ha mặt nước hồ thủy đienj, sản lượng nuôi 

trồng đạt 1860 tấn, cung ứng và sản xuất cá giống các loại khoảng 15 triệu con. 

3.3.4. Lâm nghiệp 

Bảo vệ và phát triển vốn rừng, phấn đấu đưa độ che phủ rừng từ 36,6% năm 2005 

lên trên 45% vào năm 2010 và trên 60% vào năm 2020 để phát huy chức năng rừng 
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phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước cho các công trình thuỷ điện. Lựa chọn cơ 

cấu cây trồng vừa phát huy tác dụng phòng hộ đầu nguồn, vừa đạt hiệu quả kinh tế 

cao. Kết hợp trồng mới và khoanh nuôi, tái sinh rừng, tạo vùng nguyên liệu cho phát 

triển công nghiệp giấy, ván dăm, hàng mộc gia dụng. Bảo tồn khu vực rừng nguyên 

sinh, hình thành khu bảo tồn thiên nhiên ở sườn Tây Nam dãy Hoàng Liên Sơn. Có 

chính sách đầu tư thỏa đáng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng cao, biên giới, thiếu 

đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang sống bằng nghề trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng 

phòng hộ. Trong 5 năm 2006 – 2010, tổng diện tích bảo vệ rừng 346683 ha, diện tích 

khoanh nuôi tái sinh 117298 ha, diện tích đầu tư trồng rừng mới tập trung ước đạt 

16592 ha, phấn đấu trồng mới 10.000 ha, giai đoạn 2011 - 2020 trồng mới 30.000 ha 

rừng. Khoanh nuôi tái sinh thêm 200.000 ha rừng, tập trung chủ yếu trên địa bàn 

huyện Mường Tè, Sìn Hồ. 

Trong giai đoạn 2011-2015, tiếp tục quản lý sử dụng hiệu quả vốn rừng hiện có, 

thực hiện xã hội hóa cao cong tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nâng độ che 

phủ rừng lên 48-50%. Phấn đấu trong giai đoạn này khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 

45850 ha; bảo vệ rừng 362863 ha, bình quân trồng rừng mới đạt 7000 ha/năm. 

Bảng 11 : Diện tích các loại rừng 

(ĐVT: Ha) 

Hạng mục  2007  2010 
Tốc độ tăng BQ  

(2007 -2010) (%/năm) 

1-Đất có rừng sản xuất 36.319,37 150.000  60,44 

2-Đất có rừng phòng hộ 321.526,20 230.000  -10,57 

3-Đất có rừng đặc dụng 32.921,80 41.275  7,83 

TỔNG SỐ 390.767,37 421.275  2,54 

Nguồn :Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu; Viện Điều tra Quy hoạch rừng  

3.4. Định hướng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp  

3.4.1. Thuỷ lợi 

Hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất trên toàn tỉnh đến năm 2010 có 

1056 công trình (trong đó 380 công trình kiên cố, 663 công trình tạm). Tổng số kênh 

mương 1486 km, trong đó 506 km được kiên cố, 980 km đất. Phục vụ tưới cho trên 

5000 ha vụ đông xuân, khoảng trên 10000 ha vụ mùa. Dự ước trong 5 năm 2006-2010 

đầu tư xây dựng khoảng 125 công trình thủy lợi với tổng vốn đầu tư 1.505.891 triệu 

đồng từ nhiều nguồn vốn. 

Trong giai đoạn 2011- 2015, đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng nâng 

cao chất lượng công trình, quản lý khai thác công trình hiệu quả. Thực hiện xã hội hóa 

trong đầu tư và quản lý các công trình thủy lợi. 

Phát triển các hồ thuỷ lợi theo hướng sử dụng tổng hợp, đa mục đích (tưới tiêu, thủy 

sản, du lịch…), khai thác lưu vực sông để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, thủy 

sản, du lịch , phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Triển khai mạnh mẽ chương trình 

kiên cố hóa kênh mương; đồng thời áp dụng các công nghệ tưới tiết kiệm nước nâng 

cao hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi. Dự kiến đến năm 2015 đầu tư xây dựng 

trên 71 công trình thủy lợi, ước tổng vốn khoảng 847.000 triệu đồng, đưa diện tích đất 

nông nghiệp được tưới ổn định lên khoảng 10000 ha lúa hai vụ. 
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Ưu tiên đầu tư phát triển thủy lợi, từng bước đáp ứng nhu cầu về nước tưới cho 

nông nghiệp và nước phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Dựa  vào đặc  điểm 

địa hình, thuỷ văn, nguồn nước, tình hình quản lý, sản xuất, Lai Châu được chia thành 

4 vùng tưới như sau : Lưu vực sông Đà ; Nậm Na; Nậm Mạ; Nậm Mu. 

a. Vùng lưu vực sông Đà : Giai đoạn đến 2010  toàn vùng tập trung nâng cấp tu 

bổ 44 công trình để tưới ổn định được: Lúa chiêm : 254 ha, lúa mùa : 487 ha. Sau khi 

nâng cấp toàn lưu vực có 70 công trình đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 828 ha lúa 

chiêm và 1100 ha lúa mùa. Toàn  vùng đề nghị xây mới 43 công trình có quy mô tưới 

thiết kế 1183 ha  lúa và 952 ha màu. Toàn vùng sau khi cải tạo và xây dựng mới các 

công trình diện tích được tưới sẽ là : 1937 ha vụ chiêm; 2283 ha vụ mùa. 

b. Vùng lưu vực sông Nậm Na : Giai đoạn  đến 2010 toàn vùng tập trung nâng 

cấp tu bổ 119 công trình để ổn định tưới được : lúa chiêm : 621 ha, lúa mùa 1745 ha, 

màu : 366 ha. Sau khi nâng cấp toàn lưu vực có 175 công trình đảm bảo cấp nước tưới 

ổn định cho 1906 ha lúa chiêm, 3123 ha lúa mùa, 366 ha màu. Toàn vùng đề nghị xây 

mới 52 công trình có quy mô tưới thiết kế 3147 ha lúa và 1646 ha màu. 

b. Vùng sông Nậm Mạ  : Giai đoạn đến 2010 toàn vùng tập trung nâng cấp tu bổ 

21 công trình để tưới ổn định được 114 ha lúa chiêm, 365 ha lúa mùa, 39 ha màu. Sau 

khi nâng cấp toàn lưu vực có 32 công trình đảm bảo tưới ổn định cho 435 ha lúa 

chiêm, 842 ha lúa mùa, 39 ha màu. Toàn lưu vực xây mới 31 công trình với tổng diện 

tưới thiết kế 1587 ha. Diện tích  tưới vụ chiêm là 2429 ha, vụ mùa 1766 ha. 

Bảng 12 : Quy hoạch thuỷ lợi theo lưu vực sông 

TT 

 

Vùng lưu vực 

 

CT đã xây dựng CT xây dựng mới 

Số lượng 

công trình 

Diện tích 

tưới (Ha) 

Sốlượng 

công trình 

Diện tích 

tưới (Ha) 

1  sông Đà 70 1928 43 2135 

2  sông Nậm Na 175 5395 52 4793 

3  sông Nậm Mạ 32 1316 31 1587 

4  sông Nậm Mu 177 8261 37 3939 

Ngu ồn: Vi ện Quy hoạch thủy l ợi 

c. Vùng Nậm Mu : Giai đoạn đến 2010 tập trung nâng cấp tu bổ 105 công trình để 

tưới ổ định được 1502 ha lúa chiêm, 2533 ha lúa mùa và 498 ha màu. Sau khi nâng cấp 

toàn lưu vực có 177 công trình đảm bảo nước tưới cho 2935 ha lúa chiêm, 4828 ha lúa 

mùa và 498 ha màu.Xây dựng mới 37 công trình, với tổng diện tích tưới thiết kế là 

3939 ha. Diện tích được tưới vụ chiêm là 6424 ha, vụ mùa là 8767 ha. 

3.4.2. Định hướng phát triển hệ thống dịch vụ nông nghiệp  

Quan tâm xây dựng các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện hỗ 

trợ các hộ nông dân ở các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, đầu tư mua máy móc, các 

trạm vật tư nông nghiệp, các công ty dịch vụ lâm nghiệp.  

- Củng cố các trung tâm KHKT, Trung tâm khuyến nông tỉnh, chi cục thú y, chi 

cục bảo vệ thực vật, các trạm khuyến nông, Hội Nông dân, Hội Làm vườn; cung ứng 

hạt giống lúa, hạt giống ngô lai theo quy trình của Viện nghiên cứu ngô Trung ương, 

hạt giống đậu tương theo quy trình của Trung tâm đậu đỗ, Viện KHKT NN, giống chè 
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theo quy trình của Tổng công ty chè Việt Nam, giống cây ăn quả và phương pháp nuôi 

cấy mô, ghép mắt, ghép đỉnh sinh trưởng, ghép cành theo quy trình của Viện Di truyền 

và Viện Bảo vệ thực vật, giống lợn theo quy trình sản xuất của Viện chăn nuôi. Đẩy 

mạnh công tác khuyến nông, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất các loại cây 

con, áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, xây dựng các mô hình mẫu 

và chuyển giao kỹ thuật thâm canh sản xuất nông nghiệp. 

Xây dựng hệ thống trạm, trại: 1 trại giống lúa cấp 1 ở Than Uyên, 5 trạm bảo vệ 

thực vật, 10 trạm thú y, 5 trung tâm khuyến nông-khuyến lâm, 10 trạm bảo vệ rừng ở 5 

huyện. 

- Phát triển mạng lưới doanh nghiệp Nhà nước (công ty lương thực, vật tư nông 

nghiệp…) dịch vụ tư nhân, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ thú y, bảo vệ 

thực vật, bao tiêu sản phẩm: 

Tổ chức 3 cơ sở sản xuất giống cây ăn quả ở Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên. 

Xây dựng 5 cơ sở cung cấp dịch vụ phối giống bò bằng phương pháp thụ tinh nhân 

tạo ở Tam Đường, Than Uyên, mường Tè. 

Đầu tư xây dựng 2 trại giống lợn đực giống thuần ở Phong Thổ, Than Uyên, hàng 

năm cung cấp 12.000 liều tinh cung cấp cho các huyện thị. 

Xây dựng 3 cơ sở sản xuất lợn giống lai ghép giữa lợn Móng Cái với lợn đực ngoại 

Đu Rốc, Landrat ở Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên để cung cấp lợn giống chất 

lượng cao cho các vùng chăn nuôi tập trung. 

Củng cố các doanh nghiệp Nhà nước làm nhiệm vụ nhân giống lợn, cung cấp thức 

ăn công nghiệp cho các vùng chăn nuôi tập trung. 

Xây dựng trại giống thuỷ sản cấp I của tỉnh, công suất 40 triệu cá bột/năm, khuyến 

khích, hỗ trợ xây dựng 2 cơ sở sản xuất giống thuỷ sản của tư nhân ở Than Uyên, 

Phong Thổ, công suất 25 triệu tấn cá bột/năm. Xây dựng các điểm ươm giống trong 

các hộ gia đình, mỗi huyện 3-4 điểm. 

Định hướng đến năm 2015, duy trì, củng cố mạng lưới dịch vụ nông lâm thủy sản 

hiện có làm nòng cốt, đồng thời phát triển dịch vụ theo hướng xã hội hóa, khuyến 

khích mọi thành phần tham gia các hoạt động dịch vụ, tạo sự cạnh tranh thúc đẩy hoạt 

động dịch vụ phát triển giúp người dân có điều kiện thuận lợi tiếp cận TBKHKT. Dự 

kiến đến năm 2015 phát triển và thành lập các doanh nghiệp dịch vụ nông lâm nghiệp 

(cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, bao tiêu sản 

phẩm, thủy nông...) và xây dựng thí điểm mô hình bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

3.4.3. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản 

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, của Nhà máy Giấy - Lai Châu; định 

hướng tăng công suất và chất lượng sản phẩm các nhà máy chè, hình thành cơ sở chế 

biến nông sản tại các vùng sản xuất tập trung. 

Phát triển công nghiệp chế biến nông ,lâm sản  theo hướng làm tăng chất lượng, 

giá trị sản phẩm, tập trung vào những sản phẩm chủ lực của tỉnh như chè, cao su, chế 

biến lâm sản.....trên các địa bàn Thị xã, Tam Đường, Than Uyên... 
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* Huyện Phong Thổ: 

- Tại Khu công nghiệp ngã ba Phong Thổ, huyện Phong Thổ: bố trí các cơ sở chế 

biến nông-lâm sản (xây dựng nhà máy sơ chế bột giấy, chế biến gỗ ván dăm công suất 

5.000 tấn/năm) thức ăn gia súc (xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc công suất 

5.000 tấn/năm. 

- Cơ sở chế biến thảo quả Dào San huyện Phong Thổ. 

- Khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống: mây tre đan, dệt thổ cẩm của 

người Thái, Hà Nhì, sản xuất các đồ thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu và du lịch. 

* Huyện Sìn Hồ: 

- Xây dựng 3 cơ sở khai thác, sơ chế lâm sản vùng suối Nậm Mạ. 

- Xây dựng 4 cơ sở thu mua và sơ chế dược liệu tại vùng cao nguyên Tả Phìn. 

- Tại thị trấn huyện Sìn Hồ: Xây dựng xí nghiệp chế biến dược liệu, nhà máy chế 

biến chè tuyết, nhà máy chế biến gỗ công nghiệp (ván dăm, ván ép), một xí nghiệp ép 

dầu sở, xây dựng một nhà máy giấy. 

- Khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống: nghề mộc, đan lát tại các trung 

tâm cụm xã. 

* Huyện Tam Đường: 

- Nâng cấp nhà máy chè Tam Đường. 

- Xây dựng một một nhà máy chế biến thức ăn gia súc, một cơ sở chế biến hoa quả, 

3 cơ sở chế biến gỗ, sản xuất đồ mộc dân dụng. 

* Huyện Than Uyên: 

Xây dựng một nhà máy chế biến chè tại nông trường chè Than Uyên, công suất 12 

tấn búp tươi/ngày. 

Tại thị trấn Than Uyên: xây dựng một cơ sở chế biến thức ăn gia súc, một cơ sở 

chế biến hoa quả khô (nhất là chuối khô), 3 cơ sở chế biến gỗ, sản xuất đồ mộc dân 

dụng, 5 cơ sở sản xuất các sản phẩm từ song, mây tre để xuất khẩu sang Trung Quốc. 

3.4.4. Định hướng phát triển hệ thống giao thông nông thôn 

Năm 2006 có 100% số xã có đường ôtô đến trung tâm xã. Đến năm 2010 có 70% 

và đến năm 2020 có 100% tuyến đường giao thông nông thôn đi lại được các mùa 

trong năm.  Xây dựng các tuyến đường liên thôn, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ 

kết nối với hệ thống đường quốc gia. Tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông nông 

thôn đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô. Cải tạo, nâng cấp và đảm bảo đường 

giao thông nông thôn đi lại được các mùa trong năm. 

- Xây dựng tuyến vành đai biên giới: Pa Tần - Hua Bum - Mường Tè - Pắc Ma 

- Xây dựng tuyến Mường Kim-Mường La để liên thông Quốc lộ 32 với Quốc lộ 6; 

Tuyến Tà Ghênh - Nậm Pậy nối Sìn Hồ với khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; 

Tuyến Bản Hom - Pu Sam Cáp nối vùng thấp Sìn Hồ với khu vực Bình Lư - Tam 

Đường 
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- Nâng cấp và cải tạo các tuyến: Chiềng Chăn – Sìn Hồ – Nậm Loỏng; Khổng Lào 

- Dào San - Sì Lờ Lầu; Seo Lèng - Noong Hẹo; Thị xã - Bình Lư; Mường So - Thèn 

Sin - Tam Đường. 

- Đối với hệ thống đường liên thôn, bản: tiếp tục đầu tư các tuyến đến các trung 

tâm xã chưa có đường ô tô. Cải tạo nâng cấp đảm bảo 50% đường giao thông nông 

thôn đi lại được quanh năm.. 

Đối với giao thông đường thuỷ và hệ thống cảng: khảo sát, xây dựng một số cảng 

đường thuỷ trên sông Đà như: cảng Pắc Ma, cảng Pô Lếch, cảng Nậm Hằng, cảng 

Chăn Nưa, cảng Pa Há,... để phát triển giao thông đường thuỷ khi các công trình thuỷ 

điện lớn trên địa bàn được xây dựng.  

3.4.5. Định hướng phát triển hệ thống cung cấp nước sạch : 

- Phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt:  

Đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các hệ thống cấp nước sạch cho thị xã, các thị 

trấn, các khu cụm công nghiệp. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh 

hoạt cho các vùng nông thôn, ưu tiên đầu tư trước cho các bản vùng cao, vùng khó 

khăn về nước sinh hoạt. Đến năm 2010 có trên 80% dân số đô thị và 85% dân số nông 

thôn được sử dụng nước sạch, đến năm 2015 tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng 

nước sạch là 90%, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước sạch cho mọi người dân. 

Huyện MườngTè: cấp nước cho 11.500 người, trong đó khu vực thị trấn 8 5.000 

người, khu vực nông thôn 6.500 người. 

Huyện Phong Thổ: cấp nước cho 17.600 người. Trong đó khu vực thị trấn  7.600 

người (gồm thị trấn huyện, thị trấn Nậm Pậy, thị trấn Pa Nậm Cúm, thị trấn Mường 

So, thị trấn Vàng Bó), khu vực nông thôn 8.500 người. 

Huyện Sìn Hồ:cấp nước sạch cho 12.103 người. Trong đó khu vực thị trấn 5.000 

người, khu vực nông thôn 7.103 người , gồm các xã Tả Phìn, Ma Quai, Noong Hẻo, Tùa 

Sín Chải, Tả Ngao, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp, Làng Mô. 

Huyện Tam Đường: cấp nước sạch cho 8.700 người. Trong đó khu vực thị trấn 

5.000 người, khu vực nông thôn 3.700 người. 

Huyện Than Uyên: cấp nước sạch cho 9.551 người. Trong đó khu vực thị trấn 

5.000 người, khu vực nông thôn 4.551 người , gồm các xã Mường Khoa, Hố Mít, Nậm 

So, Mường Mít, Mường Kim, Tà Hừa. 

3.4.6. Phát triển hệ thống lưới điện:  

Đến năm 2010 sẽ có 100% số xã có điện lưới quốc gia, 80% số hộ được sử dụng. 

Đến năm 2020, cơ bản giải quyết được nhu cầu về sử dụng điện đến mọi người dân 

trên địa bàn tỉnh. 


