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TỈNH LẠNG SƠN 

1. Thông tin chung 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Đông bắc, cách thủ đô Hà 

Nội 154 km đường bộ và 165 km đường sắt. Tọa độ địa lý từ 21o20’ đến 22o27’ 

vĩ độ Bắc và từ 106o08’ đến 107o22’ kinh độ Đông. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây 

(Trung Quốc) với đường biên giới dài 253 km 

- Phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh,  

- Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang,  

- Phía Tây giáp tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.  

Tỉnh có 5 huyện giáp biên giới với 2 cửa khẩu quốc tế: cửa khẩu Ga 

đường sắt Đồng Đăng huyện Cao Lộc và cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị; có một 

cửa khẩu quốc gia: Chi Ma (huyện Lộc Bình) và 10 lối mở biên giới với Trung 

Quốc.  

Lạng Sơn có vị trí địa lý, kinh tế, quốc phòng quan trọng của cả nước; có 

đường Quốc lộ 1A, 1B, 4B và 279 đi qua, có đường sắt liên vận quốc tế, là điều 

kiện thuận cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ với các tỉnh 

phía Tây như Cao Bằng, Thủ đô Hà nội, các tỉnh trong cả nước, với Trung quốc, 

và các nước trên thế giới. 

Địa hình cao trung bình là 251 m, tuy nằm ở trong khu vực nhiệt đới gió 

mùa, nhưng khí hậu Lạng Sơn có nét đặc thù của khí hậu á nhiệt đới. Độ ẩm cao 

trên 83% và phân bố đều trong năm, cho phép Lạng Sơn có thể phát triển đa 

dạng, phong phú các loại cây trồng nhiệt đới, ôn đới và á nhiệt đới, đặc biệt là 

các loại cây ăn quả lâu năm, cây lấy gỗ, cây đặc sản hồi, trám. 

Những năm gần đây kinh tế của tỉnh đã có sự phát triển, đặc biệt là kinh tế 

thương mại với Trung Quốc, cơ cấu chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa 

gắn với thị trường, sản xuất; các loại sản phẩm nông nghiệp có lợi thế như: ngô, 

đỗ, rau, khoai tây, cây ăn quả, chè, chăn nuôi bò, lợn và gia cầm có điều kiện 

phát triển. 
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2. Dân số và lao động 

Lạng Sơn có 10 huyện và  1 thành phố, với 207 xã, phường, thị trấn. Dân 

số tính đến 31/12/2015 có 757.918 người, mật độ dân số chỉ đạt 91,2 người/km2, 

thành phố Lạng Sơn có mật độ dân số cao tới 1.194,15 người/km2. Tỷ lệ tăng 

dân số của tỉnh là 10,1%o. Dân số sống ở nông thôn có 609.073 người, chiếm 

80,36% tổng dân số. Dân số ở thành thị là 148.845 người, chiếm 19,64% dân số. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh luôn tăng 15,9‰ (năm 2011) 

lên 17,45‰ (năm 2015), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cũng tăng từ 8,5‰ (năm 

2011) lên 10,1‰ (năm 2015). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng là 

19,01%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 

98,2%. 

Theo thống kê năm 2015, lực lượng lao động tỉnh Lạng Sơn có 508.538 

người trên 15 tuổi, Trong 5 năm 2011-2015 đã giải quyết việc làm cho trên 63 

nghìn lao động, bình quân mỗi năm 12,6 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp năm 

2015 chỉ có 0,64%.   

Tỷ lệ hộ nghèo của Lạng Sơn cũng giảm mạnh, theo tiêu chí cũ năm 2011 

tỷ lệ hộ nghèo là gần 28,34%  thì đến năm 2014 giảm còn 14,9%. Tuy nhiên, 

năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo tính theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 là 25,95%. 

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

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

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55%. 

Dự kiến giai đoạn 2016-2020 giảm nghèo bền vững cho cư dân nông thôn 

khoảng trên 3%/năm; Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 32-

34 triệu đồng/người/năm vào năm 2020 và 36-40 triệu đồng/người/năm vào năm 

2025. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Trong năm 2015, tổng sản phẩm đạt 17.559 tỷ đồng (giá so sánh). Tốc độ 

tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2010-2015 

đạt 6,63%/năm, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 8,82%/năm, dịch vụ tăng 

7,09%/năm, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,12%/năm. GRDP bình 

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

1.484 USD (31,32 triệu đồng), tăng 464 USD so với năm 2011.  

Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 

tích cực, trong năm 2015, lĩnh vực dịch vụ và du lịch chiếm 54,8%, lĩnh vực 

nông, lâm, thủy sản chiếm 25,72%, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 

19,48%. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong 

lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng và giảm dần trong lĩnh vực nông, 

lâm thủy sản. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 9.013,98 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 9.168,42 tỷ đồng.  

* Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

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

8 - 9%. 

- Đến năm 2020 tỷ trọng các ngành trong cơ cấu GRDP là: Nông lâm 

nghiệp chiếm 19 - 20%, công nghiệp - xây dựng 20 - 21%, dịch vụ 60 - 61%. 

- Đến năm 2020 GRDP bình quân đầu đạt khoảng 2.600 - 2.700 USD. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân từ 9 - 10%. 

- Thu nội địa tăng bình quân từ 8 - 9%. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Năm 2015, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt 6.105 tỷ đồng 

(giá hiện hành), chiếm 25,72% trong cơ cấu tổng sản phẩm của tỉnh. Giai đoạn 

2010-2015, cơ cấu nông nghiệp đóng góp trong tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) 

giảm dần từ 26,68% xuống còn 25,72%. Xu hướng có giảm nhưng tốc độ giảm 

chậm và cũng không liên tục theo từng năm.  

Năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp (gồm trồng trọt, chăn nuôi và dịch 

vụ) đạt 8.213,93 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 1.784,65 tỷ đồng, thủy sản đạt 70,5 tỷ 

đồng (giá hiện hành). Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp: sản xuất nông nghiệp 

vẫn chiếm tỷ lệ cao là 81,49%, sản xuất ngành lâm nghiệp là 17,81% và sản xuất 

thuỷ sản đạt 0,7%. 

Ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 

bình quân 2,49%/năm, trong đó: 

-  Về trồng trọt: Giá trị sản xuất đạt 5.012,6 tỷ đồng (giá hiện hành). Tổng 

sản lượng lương thực hàng năm giai đoạn 2011 - 2105 đạt từ 270,68 tới 314,94 

nghìn tấn do diện tích và năng suất được cải thiện. Diện tích cây lương thực có 

hạt năm 2015 đạt 71.881 ha, tăng 1.335 ha so với năm 2010. Diện tích cây công 

nghiệp lâu năm giảm từ 894 ha còn 806 ha. Diện tích trồng các loại cây ăn quả 

như cam, quýt, xoài, lê cũng giảm từ 14.664 ha còn 11.434 ha.  

- Về chăn nuôi: Giá trị sản xuất đạt 3.080,97 tỷ đồng (giá hiện hành). Năm 

2015 đàn bò đạt 123.476 con, đàn trâu đạt 35.650 con, đàn lợn đạt 327.096 con,  

đàn gia cầm đạt 4.339,02 nghìn con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 59,56 

nghìn tấn.  

Ngành lâm nghiệp: Giá trị sản xuất đạt 1.794,65 tỷ đồng (giá hiện hành). 

Năm 2015, đất lâm nghiệp có diện tích 574.571 ha, trong đó đất rừng sản xuất 

đạt 448.539 ha, rừng phòng hộ 117.733 ha, rừng đặc dụng 8.299 ha. Diện tích 

rừng hiện có đạt 469.411 ha, trong đó: rừng tự nhiên 259.961 ha, rừng trồng 

209.450 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 54,5%. 

Ngành thủy sản: Giá trị sản xuất đạt 70,5 tỷ đồng (giá hiện hành). Nuôi 

trồng thủy sản không phải thế mạnh của tỉnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 

2015 là 1.298 ha, sản lượng đạt 1.478 tấn.  

* Định hướng giai đoạn 2016 – 2020: 

- Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản (theo giá thực tế) đạt 

17.130 tỷ đồng vào năm 2020 và 25.700 tỷ đồng vào năm 2025. Cơ cấu GRDP 

ngành nông nghiệp trong cơ cấu chung toàn tỉnh năm 2020 chiếm từ 28-29%. 

- Cơ cấu trong nội ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đến năm 2020 

nông nghiệp chiếm 65% (nội ngành nông nghiệp trồng trọt chiếm 50%; Chăn 

nuôi 42%; Dịch vụ chiếm 8%); Lâm nghiệp chiếm 32%; Thuỷ sản chiếm 3%. 
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- Giá trị sản xuất các sản phẩm chủ lực (hồi, thông, keo lai, bạch đàn, đại 

gia súc, lợn, rau, na, thuốc lá) tăng từ 4.380 tỷ đồng (chiếm 43,49% tổng giá trị 

sản xuất toàn ngành) năm 2015 lên 8.590 tỷ đồng (chiếm 50,15% tổng giá trị sản 

xuất toàn ngành) năm 2020 và lên 14.160 tỷ đồng vào năm 2025 (chiếm 55,11% 

tổng giá trị sản xuất toàn ngành). 

- Duy trì ổn định lương thực hàng năm khoảng 300 nghìn tấn; đến năm 

2020 thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác trồng trọt và nuôi 

trồng thủy sản đạt 100-120 triệu đồng/ha và đạt 125-150 triệu đồng/ha vào năm 

2025. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 688.159 ha chiếm 

82,81% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 111.533 ha chiếm 16,21% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 84.338 ha, chiếm 75,62% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 44.145 ha, chiếm 52,34% 

diện tích trồng cây hàng năm. Diện tích đất cây hàng năm khác đạt 40.193 ha, 

chiếm 47,66% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 27.197 ha, chiếm 24,38% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 574.571 ha, chiếm 83,49% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 448.539 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 117.733 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 8.299 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chỉ có 1.862 ha, chiếm 0,27% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 191 ha. 

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

nghiệp của tỉnh là 718.131 ha, tăng 29.972 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 3.465 ha còn 40.680 ha. Đất trồng cây lâu năm 

là 40.500 ha, tăng 13.303 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp là 602.800 ha, tăng 28.229 ha so với năm 2015. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 562 ha còn 1.300 ha vào năm 

2020. 

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

Trong những năm gần đây, người dân đa ̃đầu tư đáng kể vào sản xuất các 

loaị cây công nghiêp̣, cây đăc̣ sản, cây ăn quả phù hơp̣ với điều kiêṇ đất đai, điều 

kiêṇ tư ̣nhiên của từng vùng, từng tiểu vùng. Năm 2015 giá trị sản xuất ngành 

trồng trọt đạt 5.012,6 tỷ đồng (giá hiện hành), chiếm 61,02% giá trị sản xuất 

ngành nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,49%/năm. Giá trị sản 

xuất/ha đất canh tác năm 2015 ước đạt 44,94 triệu đồng.  

- Cây lương thực có hạt: Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt 

314.938 tấn. Bình quân lương thực đạt 415,53kg/người/năm. Trong đó: diện tích 

lúa cả năm đạt 49.827 ha, sản lượng đạt 210.532 tấn; diện tích ngô cả năm đạt 

22.053 ha, sản lượng đạt 104.406 tấn; Diện tích một số loại cây lâu năm đạt diện 

tích 45.144 ha, trong đó: cây công nghiệp lâu năm đạt 806 ha; cây ăn quả đạt 

11.434 ha. 

 Quy hoạch: Tới năm 2020, tỉnh Lạng Sơn Phấn đấu: 

- Tổng sản lượng lương thực duy ổn định trong khoảng 280-300 ngàn tấn 

giai đoạn 2016 - 2020; bình quân lương thực/người/năm đạt khoảng 400 kg vào 

năm 2020. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 45-50 triệu đồng/ha năm 

2020, từng bước mở rộng quy mô, những mô hình đạt giá trị 50 triệu đồng/ha. 

- Đối với sản xuất cây lương thực (lúa, ngô): 

+ Lúa: diện tích 49.500 ha, sản lượng là 200.000 tấn; tập trung đầu tư 

thâm canh cao tại một số vùng Tràng Định, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Cao Lộc, Lộc 

Bình, Chi Lăng, Văn Quan, Văn Lãng. 

+ Ngô: diện tích 21.000 ha, sản lượng 100.000 tấn; tập trung phát triển tại 

các vùng Bắc Sơn, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình. 

- Đối với sản xuất cây rau đậu thực phẩm: diện tích 10.500 ha, sản lượng 

153.160 tấn; vùng sản xuất tập trung tại Thành phố Lạng Sơn, Cao Lộc, Lộc 

Bình, Tràng Định, Hữu Lũng, Chi Lăng.  

- Đối với sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc, thuốc lá): 

+ Đậu tương: diện tích 4.700 ha, sản lượng 9.948 tấn. Vùng sản xuất tập 

trung tại các huyện Hữu Lũng, Văn Quan, Chi Lăng, Cao Lộc. 

+ Thuốc lá: diện tích 5.000 ha, sản lượng là 10.055 tấn. Vùng sản xuất tập 

trung Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng. 

+ Lạc: diện tích 3.000 ha, sản lượng 6.106 tấn. Vùng sản xuất tập trung 

Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn. 

+ Cây thạch đen: diện tích 2.500 ha, sản lượng 19.700 tấn. Vùng sản xuất 

tập trung tại huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia. 
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- Đối với một số cây lâu năm: 

+ Cây ăn quả: diện tích 30.000 ha, sản lượng 40.000 tấn; tập trung phát 

triển một số loại đặc sản theo vùng tập trung với quy mô khá như vùng trồng na 

ở Chi Lăng, Hữu Lũng; vùng trồng quýt ở Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Cao 

Lộc, Văn Lãng, Tràng Định; vùng trồng hồng ở Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, 

Lộc Bình, Văn Quan, Văn Lãng. 

- Cây chè: diện tích 1.500 ha, sản lượng từ 4.000 tấn. Vùng sản xuất tập 

trung chủ yếu tại Đình Lập, Bắc Sơn. 
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7. Ngành chăn nuôi 

Ngành chăn nuôi được coi là mũi nhọn, tạo giá trị lớn trong ngành nông 

nghiệp. Trong những năm qua, Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy phát 

triển chăn nuôi. Trong giai đoạn 2011 - 2015: Giá trị sản xuất chăn nuôi tăng từ 

2.554,34 triệu đồng (năm 2011) lên 3.080,97 triệu đồng (năm 2015) theo giá 

hiện hành. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,82%/năm.  

Năm 2015: đàn trâu có 123.476 con; đàn bò có 35.650 con; đàn lợn có 

327.096 con; đàn dê có 55.618 con; đàn gia cầm các loại có 4,43 triệu con. Tổng 

sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 59,56 nghìn tấn. 

Quy hoạch đến năm 2020: 

- Đàn trâu: 170.000 con. Vùng chăn nuôi tập trung ở các huyện Lộc Bình, 

Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng, 

Bắc Sơn, Đình Lập. 

- Đàn bò: 85.000 con. Vùng chăn nuôi tập trung Chi Lăng, Bình Gia, Văn 

Quan, Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình. 

- Đàn lợn: 480.000 con. Vùng chăn nuôi tập chung Hữu Lũng, Chi Lăng, 

Lộc Bình, Bắc Sơn, Tràng Định. 

- Đàn dê: 25.000 con. Vùng chăn nuôi tập trung ở các huyện Hữu Lũng, 

Chi Lăng, Lộc Bình, Bắc Sơn, Tràng Định, Bình Gia. 

- Đàn ngựa:  5.000 con. Vùng chăn nuôi tập trung ở các huyện Chi Lăng, 

Hữu Lũng, Tràng Định, Đình Lập. 

- Đàn gia cầm: 4.500 ngàn con. Vùng chăn nuôi tập trung Hữu Lũng, Bắc 

Sơn, Thành phố, Văn Quan, Chi Lăng, Tràng Định. 
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8. Ngành thủy sản 

Năm 2015 giá trị sản xuất ngành thuỷ sản đạt 70,5 tỷ đồng, trong đó khai 

thác đạt 12,2 tỷ đồng, nuôi trồng đạt 54,63 tỷ đồng, dịch vụ đạt 3,67 tỷ đồng. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,03%/năm, chiếm tỷ trọng rất thấp trong khu 

vực kinh tế nông nghiệp (đạt 0,7% năm 2015). 

Quy hoạch: 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nuôi thủy sản 5,2-8,6%/năm; tổng sản lượng 

đạt 2.897,69 tấn/năm. Giá trị thuỷ sản đạt 45.359,35 triệu đồng vào năm 2020. 

- Sản xuất giống thuỷ sản: đạt 114,1 triệu con cá bột, được 44,12 triệu con 

cá giống các loại. 

- Quy hoạch nuôi cá thương phẩm: 

+ Nuôi cá ao, hồ nhỏ gia đình: Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho 

người dân đào thêm ao nuôi và tận dụng diện tích các công trình thuỷ lợi (hồ, 

đập nhỏ) để nuôi trồng thuỷ sản dự kiến quy mô đến năm 2020 diện tích nuôi 

trồng 1.357 ha, sản lượng 1.900 tấn. 

+ Nuôi cá hồ chứa và đập dâng lớn: Xây dựng các phương án nuôi cá hồ 

chứa và đập lớn phù hợp vừa đảm bảo được các nguồn lợi tự nhiên và khai thác 

có hiệu quả các tiềm năng mặt nước, dự kiến năm 2020 là 4.335 tấn. 

+ Quy hoạch nuôi cá lồng: Để khai thác tiềm năng mặt nước của các hồ 

chứa, đập dâng lớn, sông suối trên địa bàn cần qui hoạch nuôi các loại cá lồng 

như Trắm cỏ, rô phi lai, cá điêu hồng, cá bống...trên các đập lớn như Tà Keo, 

Tam Hoa, Cấm Sơn, Bản Quyền... các sông Sông Kỳ Cùng, Sông thương... 

- Các vùng nuôi trồng tập trung tại các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Cao 

Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2015 đạt 1.794,65 tỷ đồng, trong đó trồng 

và nuôi rừng đạt 112,96 tỷ đồng, khai thác gỗ và lâm sản đạt được 1.648,48 tỷ 

đồng, các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp đạt 11,5 tỷ đồng, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng không phải gỗ và lâm sản khác đạt 21,7 tỷ đồng.  

Năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Lạng Sơn đạt 574.571 ha 

(rừng sản xuất đạt 448.539 ha, rừng phòng hộ đạt 117.733 ha, rừng đặc dụng 

8.299 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 469.411 ha (rừng tự nhiên đạt 

259.961 ha, rừng trồng đạt 209.450 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ 

là 80,03 nghìn m3 giảm 12,87 nghìn m3 so với năm 2010, để lấy củi là 1.892,2 

nghìn ste.  

 Tỉnh đã cơ bản giao đất, rừng cho các đối tượng, trong 5 năm trồng mới 

từ 2011 - 2015 diện tích rừng trồng mới đạt 21.928 ha, trong đó năm 2015 trồng 

được 6.042 ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 54,5%. 

* Quy hoạch   

Đến năm 2020: Bảo vệ rừng 462.067 ha, trồng rừng mới 30.390 ha, xây 

dựng vườn rừng vườn quả 4.800 ha, khai thác rừng và trồng lại rừng sau khai 

thác 11.341 ha, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 23.474 ha, cải tạo rừng tự nhiên 

nghèo kiệt 2.500,0 ha. Sản lượng gỗ khai thác bình quân 120.000 m3/năm; độ 

che phủ rừng 60%. 

- Quy hoạch phát triển rừng: 

+ Phát triển rừng theo các vùng kinh tế trọng điểm gồm: Vùng kinh tế 

động lực Thành phố Lạng Sơn- Đồng Đăng phát triển vườn rừng kinh tế kết hợp 

du lịch sinh thái; Vùng kinh tế Hữu Lũng – Chi Lăng phát triển rừng sản xuất 

(keo, bạch đàn), rừng phòng hộ, bảo tồn; vùng kinh tế Lộc Bình – Đình Lập tập 

trung phát triển cây thông; vùng Văn Quan – Bình Gia - Bắc Sơn phát triển 

chuyên canh tập trung cho cây hồi; Vùng Văn Lãng – Tràng Định phát triển 

vùng nguyên liệu giấy (tre, nứa...). 

- Quy hoạch phát triển sản xuất cây hồi: Đến năm 2020, diện tích hồi vẫn 

giữ ổn định 34.000 ha, sản lượng 62.475 tấn; vùng sản xuất tập trung Văn Quan, 

Bình Gia, Văn Lãng, Tràng Định. 

- Quy hoạch phát triển khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ khác:            

Khai thác nhựa thông hàng năm đạt 4.000 – 5.000 tấn/năm tại các huyện Đình 

Lập, Lộc Bình; Khai thác tre, nứa 21-25 triệu cây/năm, song mây 20-25 tấn/năm 

tại các huyện Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng, Bình Gia, Bắc Sơn. 

- Với cây keo, bạch đàn: Tập trung phát triển vùng chuyên canh gỗ lớn tại 

các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định với diện tích khoảng 25.000 - 

30.000 ha, sản lượng gỗ 300.000 - 400.000 m3/năm. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Qua nhiều năm đầu tư và phát triển đến nay Lạng Sơn đã xây dựng được 

nhiều công trình thủy lợi lớn nhỏ chủ yếu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp 

kết hợp cấp nước cho dân sinh như: hồ Cao Lan, hồ Bản Nùng, hồ Tà Keo, hệ 

thống trạm bơm xã Tân Mỹ, cụm công trình thủy lợi Chấn Yên - Hưng Vũ, cụm 

công trình thủy lợi biên giới huyện Cao Lộc… Tổng số các công trình đã xây 

dựng là 3.170 trong đó có 34 công trình hồ đập nước lớn từ 100ha trở lên. Tổng 

năng lực công trình có thể tưới cho 38.838 ha. Các công trình thủy lợi phục vụ 

được nhiều nhất cho vụ mùa 22.927 ha 

Các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới chủ yếu tập trung cho tưới lúa và 

màu, các công trình kết hợp tưới cây công nghiệp, cây ăn quả còn hạn chế. Vấn 

đề sạt lở bờ sông suối đang ngày càng nghiêm trọng do hiện tượng biến đổi bất 

thường của thời tiết, đặc biệt các khu vực bờ sông giáp biên giới Việt - Trung 

đang bị sạt lở cần gia cố, cải tạo. Vấn đề quản lý còn nhiều tồn tại vì vậy việc 

xây dựng bộ máy quản lý, khai thác công trình thủy lợi hoàn chỉnh từ tỉnh đến 

xã, bản là yêu cầu cấp bách.  

Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an 

toàn hồ chứa, các công trình thủy lợi, nhà nước tiếp tục hỗ trợ xi măng thực hiện 

kiên cố hóa kênh mương, nâng cao năng lực hiệu quả tưới các công trình thủy 

lợi; phối hợp Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai hoàn thành các hạng mục, 

công trình hồ chứa nước Bản Lải.  

Quy hoạch đến năm 2020 cần tập trung, huy động mọi nguồn lực thực 

hiện tu sửa nâng cấp 180 công trình (60 hồ chứa, 110 đập dâng, 10 trạm bơm) 

đảm bảo diện tích tưới củng cố, tưới phát triển hàng năm tăng 1.380 ha với tổng 

nhu cầu vốn đầu tư là 150 tỷ. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Theo thống kê, tỉnh có 841 cơ sở chế biến, bảo quản nông - lâm sản như 

sấy vải ở Hữu Lũng; làm măng ớt ở Chi Lăng; sấy hồi, làm bún, phở, xay xát ở 

Văn Quan… Cùng với sự phát triển của kinh tế rừng, trên địa bàn tỉnh đã có 32 

cơ sở chế biến và sản xuất đồ gỗ với quy mô vừa và nhỏ; 212 cơ sở sản xuất đồ 

mộc… góp phần tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được tăng cường đầu 

tư, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, kết hợp giữa nhà nước và nhân dân cùng làm, đã 

tập trung các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông 

thôn, lưới điện, các công trình thuỷ lợi đầu mối, hệ thống kênh mương, trường 

học, trạm y tế xã, nhà văn hoá xã, thôn, chợ khu vực. 

* Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

- Mục tiêu: Tập trung, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kết 

cấu hạ tầng nhằm đáp ứng được cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh nói chung khu vực nông thôn nói riêng. 

+ Đầu tư nâng cấp, mở rộng, hoàn chỉnh hệ thống trạm, trại kỹ thuật nông, 

lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, hệ thống cơ sở chế biến nông lâm thuỷ 

sản và hệ thống cơ sở phòng trừ dịch bệnh cho nông, lâm nghiệp – chăn nuôi; 

đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn 

mác sản phẩm, dần hình thành hệ thống tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm nông, lâm 

sản và thuỷ sản. 

+ Đẩy nhanh tiến độ xúc tiến thành lập Trung tâm giống cây trồng, vật 

nuôi, giống thuỷ sản tỉnh Lạng Sơn để cung cấp các giống vật nuôi, cây trồng có 

chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. 

+ Trên cơ sở hệ thống khuyến nông, lâm, ngư cơ sở và hệ thống thú y viên cơ 

sở đã được thiết lập từ tỉnh đến xã đang hoạt động có hiệu quả; tiếp tục đầu tư về cơ 

sở vật chất, nguồn lực nâng cao chất lượng đội ngũ thú y viên, khuyến nông, lâm và 

thuỷ sản cơ sở nhằm ngày một nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ đắc lực trong 

công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Giai đoạn 2011-2015 kinh tế nông thôn từng bước phát triển, đa dạng hoá 

ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; cơ giới hoá, điện khí 

hoá được tăng cường ở các khâu làm đất, chế biến, vận chuyển, góp phần nâng 

cao năng suất lao động. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, chất lượng cuộc 

sống của nhân dân ngày càng được cải thiện 

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã có 13/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 34 

xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 109 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 50 xã đạt dưới 5 tiêu chí. 

Bình quân 1 xã đạt 7,4 tiêu chí, tăng 4,83 tiêu chí so với năm 2011. 

Giai đoạn 2016 - 2020, Lạng Sơn xác định nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh 

công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

- Đến năm 2020 có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82%. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% và tỷ lệ dân 

cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99,9%. 

- Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hoá đạt 99%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm khoảng 2,0%. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Tổng số vốn đầu tư trong tỉnh năm 2015 là 11.136,9 tỷ đồng, cao hơn 

3.916,9 tỷ đồng so với năm 2012. Trong đó đầu tư cho nông lâm thủy sản là 

94,77 tỷ đồng, chiếm 0,85% tổng vốn đầu tư. 

Thực hiện chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh của tỉnh, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch 

vụ, trồng trọt - chăn nuôi đã được nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu, đầu tư. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 117 dự án 

mới với tổng số vốn đầu tư khoảng 9.151 tỷ đồng, trong đó: 63 dự án thuộc lĩnh 

vực công nghiệp, xây dựng, tổng vốn 3.500 tỷ đồng; 36 dự án thuộc lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ, tổng vốn 1.300 tỷ đồng; 9 dự án thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, tổng vốn 4.351 tỷ đồng; 9 dự án thuộc lĩnh vực khác. 

Đối với các dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Chủ yếu tập trung 

vào các dự án trồng rừng. Trong năm 2015 đã có một số nhà đầu tư quan tâm 

đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi lợn và chăn nuôi bò (02 dự án chăn nuôi bò, 02 dự 

án chăn nuôi lợn) với quy mô khá lớn. 

Xuất khẩu địa phương năm 2015 đạt 96 triệu USD, bình quân hằng năm 

giai đoạn 2011 - 2015 tăng 16,78%/năm; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của 

địa phương gồm: Hoa hồi, nhựa thông, thạch đen, ván bóc, các mặt hàng nông, 

lâm sản (thuốc lá, gừng, nghệ, hoa quả các loại...). Thị trường xuất khẩu hàng 

địa phương ngày càng mở rộng: Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, 

một số mặt hàng như hoa hồi, tinh dầu hồi, gỗ bóc,… đã có mặt trên một số thị 

trường khác như EU, Ấn Độ, các nước ASEAN… 

 


