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TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

1. Thông tin chung 

Quảng Bình là tỉnh nằm giữa dải Duyên hải Bắc trung bộ, phần đất liền 

nằm trải dài từ 16°55’ đến 18°05’ vĩ Bắc và từ 105°37’ đến 107°00’ kinh Đông. 

Tỉnh có 6 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh với 7 thị trấn, 16 phường và 136 xã. Vị 

trí địa lý của tỉnh: 

- Phía Đông giáp với Biển Đông. 

- Phía Tây là dãy Trường Sơn giáp với Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.  

- Phía Bắc giáp với Hà Tĩnh. 

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị. 

Giao thông đa dạng, đường bộ có quốc lộ 1A, 12, 15, tuyến đường sắt Bắc 

nam; giao thông đường thuỷ với hệ thống sông Long Đại, sông Con. Quảng 

Bình có bờ biển dài, thuận lợi cho việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Di sản 

thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng là tiềm năng để Quảng Bình phát 

triển du lịch trong nước và quốc tế. 

Quảng Bình có vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 2 

vạn km². Ngoài khơi lại có các đảo Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm, Hòn Cỏ, Hòn 

Chùa nên đã hình thành các ngư trường với trữ lượng lớn hải sản các loại. 

Bờ biển có nhiều thắng cảnh đẹp, cùng với thềm lục địa rộng gấp 2,6 lần 

diện tích đất liền tạo cho Quảng Bình có một ngư trường rộng lớn với trữ lượng 

khoảng 100 nghìn tấn và phong phú về loài (1650 loài), trong đó có những loại 

quý hiếm như tôm hùm, tôm sú, mực ống, mực nang, san hô. Phía Bắc Quảng 

Bình có bãi san hô trắng với diện tích hàng chục ha, đó là nguồn nguyên liệu 

quý cho sản xuất hàng mỹ nghệ và tạo ra vùng sinh thái của hệ san hô. Điều đó 

cho phép phát triển nền kinh tế tổng hợp vùng ven biển. 

Song Quảng Bình cũng là tỉnh có điều kiện khí hậu khắc nghiệt như chịu 

ảnh hưởng gió Tây Nam khô nóng và chịu tác hại nặng của bão vào mùa thu từ 

tháng 8 - tháng 10. Ngoài ra, vùng ven biển có nhiều bãi cát và cồn cát lớn di 

chuyển gây khó khăn cho phát triển nông nghiệp các huyện ven biển. 
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2. Dân số và lao động 

 Dân số tỉnh Quảng Bình tính đến 31/12/2015 là 872.925 người. Trong đó, 

dân số thành thị là 170.943 người, chiếm 19,6%.  Mật độ dân số của tỉnh đạt 109 

người/km2, cao nhất là thành phố Đồng Hới với tỷ lệ 749 người/km2. Tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 10,49‰. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô luôn giao động khoảng 15 - 

16‰, năm 2015 là 15,85‰.  

Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2015 là 530.064 người 

(chiếm 60,72% dân số toàn tỉnh), đạt tốc độ tăng bình quân 2,51%/năm giai 

đoạn 2010 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 521.208 người, Lực lượng 

lao động đã qua đào tạo gần 105.000 người,chiếm 25% số lao động. Theo đánh 

giá của các chuyên gia, hiện tại đội ngũ lao động dân tộc chủ yếu tập trung trong 

lĩnh vực nông lâm nghiệp có trình độ chưa cao. 

 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: Ước tính trong giai đoạn 2012 - 2020, dân số 

Quảng Bình ước tính sẽ có tốc độ tăng dân số 0,6 - 0,65%/năm, giải quyết việc 

làm hằng năm cho 3,1 - 3,2 vạn lao động. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong 

lực lượng lao động đạt 65% năm 2020, trong đó, đào tạo nghề đạt 50%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn từ 2011 - 2015, tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so 

sánh 2010) năm 2010 đạt 12.673.058 triệu đồng, năm 2015 đạt 17.368.292 triệu 

đồng (đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,51%/năm giai đoạn 2010 - 2015). Sự 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh thể hiện ở cả 3 lĩnh vực trong sản xuất, trong đó khu 

vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất (8,46%/năm), khu 

vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (4,71%/năm). 

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Bình chỉ đạt mức trung 

trong số các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.  

Những năm qua, GDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng khá nhanh. 

Năm 2010 đạt 14,66 triệu đồng, năm 2015 đạt 28 triệu đồng (tăng 1,9 lần so với 

năm 2010). 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa có sự chuyển dịch hợp lý theo hướng tích 

cực, phù hợp với xu thế chung của cả nước và phát huy được lợi thế so sánh về 

vị trí địa lý và tiềm năng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng 

nhẹ du lịch và dịch vụ cùng với công nghiệp và xây dựng, giảm nông lâm 

nghiệp thủy sản. Năm 2010: nông lâm thủy sản đạt 24,74%, công nghiệp và xây 

dựng đạt 19,07 %, dịch vụ và du lịch đạt 51,12%, thuế sản phẩm đạt 4,08%. 

Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 22,72%; 20,88%; 51,48%; 4,91%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh chỉ đạt 4.269,46 tỷ đồng, chi ngân 

sách là 12.818,28 tỷ đồng. Như vậy về cân đối thu chi ngân sách: năm 2015 âm 

8.548,82 tỷ đồng. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

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

năm đạt 8,5 - 9%. 

- Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 

20%, công nghiệp - xây dựng đạt 28%, dịch vụ đạt 52%. 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt: 65 - 70 triệu đồng 

(tương đương 3.000 - 3.200 USD). 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.000 tỷ đồng. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2015 

chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thủy sản và giảm dần tỷ trọng 

khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp. Cụ thể, năm 2010 cơ cấu khu vực nông 

nghiệp theo ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 68,65% - 

6,65% - 24,71% thì đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng 

ngành nông nghiệp của tỉnh giảm xuống còn 65,39%, tỷ trọng ngành lầm nghiệp 

tuy nhỏ nhưng cũng giảm xuống còn 6,05%. Trong khi đó, tỷ trọng ngành thủy 

sản tăng lên chiếm 28,57% tổng GRDP toàn ngành. 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng 3,67%/năm giai đoạn 2010 - 2015 trong 

đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ (15,38%/năm), chăn nuôi tăng 5,96%/năm, 

trồng trọt tăng 1,5%/năm. Ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 2,72%/năm, 

tăng chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp (24,5%/năm giai đoạn 2010 - 2015), 

lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác tăng 1,11%/năm, trồng và chăm sóc rừng 

tăng 7,86%/năm, trong khi đó lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ 

và lâm sản khác giảm 7,79%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 

7,76%/năm 

Trong ngành nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), cơ cấu giữa trồng trọt và chăn 

nuôi trong những năm qua đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, trồng trọt 

có xu hướng ngày càng giảm (từ 56,18% năm 2010 xuống còn 50,53% năm 

2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng dần (từ 42,83% năm 2010 lên 

47,77% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ tăng mạnh từ 1% năm 2010 lên 1,7% 

năm 2015. 

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trồng và 

chăm sóc rừng, dịch vụ lâm nghiệp. Như vậy, tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản 

có xu hướng giảm (từ 82,76% năm 2010 còn 76,47% năm 2015) trong khi đó tỷ 

trọng trồng và chăm sóc rừng có xu hướng tăng dần (từ 12,34% năm 2010 lên  

15,75% năm 2015). 

Trong nội bộ ngành thủy sản, cơ cấu ngành nghề chuyển dịch theo hướng 

tăng dần tỷ trọng khai thác thủy sản tự nhiên (từ 65,99% năm 2010 lên 68,75% 

năm 2015) và dịch vụ (từ 0,77% năm 2010 lên 1,32% năm 2015), giảm dần tỷ 

trọng nuôi trồng thủy sản (từ 33,24% năm 2010 xuống 29,93% năm 2015). 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình 

quân từ 4,5 - 5% giai đoạn 2016 - 2020. Đến 2020, cơ cấu ngành nông nghiệp 

đạt: nông nghiệp 63%, thuỷ sản 29%, lâm nghiệp 7%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 721.849 ha chiếm 

90,23% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 89.981 ha chiếm 12,47% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 62.208 ha, chiếm 69,13% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 34.275 ha, chiếm 55,1% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 27.773 ha, chiếm 30,87% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 628.260 ha, chiếm 87,03% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 324.146 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 180.546 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 123.568 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 3.313 ha, chiếm 0,46% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất làm muối có 73 ha 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 222 ha. 

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

nghiệp của tỉnh còn 719.149 ha, giảm 2.700 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 4.708 ha còn 29.567 ha. Đất trồng cây lâu năm 

còn 21.287 ha, giảm 6.486 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 641.132 ha, tăng 12.872 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 50 ha còn 3.263 ha vào năm 

2020. 

- Đất làm muối chỉ còn 60 ha. 

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

 Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển dịch theo hướng tăng 

giá trị cây rau, đậu (từ 6,08% năm 2010 lên 10,68% năm 2015) và cây lương 

thực có hạt (từ 44,8% năm 2010 lên 60,37% năm 2015) và giảm dần giá trị sản 

xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 7% năm 2010 xuống còn 6,26% năm 2015). 

Như vậy giá trị sản xuất về nhóm cây lương thực vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Cơ 

cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm chuyển dịch theo hướng giảm giá trị cây 

công nghiệp lâu năm (từ 11,04% năm 2010 xuống 8,48% năm 2015), cây ăn quả 

tăng ít (từ 3,38% năm 2010 lên 3,93% năm 2015). Giá trị sản xuất/ha đất trồng 

trọt năm 2015 đạt 44,23 triệu đồng, tăng 40,71 triệu đồng so với năm 2010.  

 Tới năm 2020, tỉnh Quảng Bình đặt chỉ tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trong ngành trồng trọt như sau: 

- Cây lúa: Sử dụng linh hoạt, có hiệu quả 29.000 ha đất chuyên trồng lúa, 

sản lượng trên 25 vạn tấn/năm. Đến năm 2020 lúa chất lượng cao đạt 16.500 ha. 

Chuyển đổi linh hoạt đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cây hàng năm khác 

(khoảng 2.100 ha). 

- Cây ngô: Mở rộng diện tích ngô trên chân đất có điều kiện, chuyển đổi 

một số diện tích trồng lúa năng suất thấp, kém hiệu quả tại các huyện Bố Trạch, 

Minh Hoá, Tuyên Hoá sang trồng ngô. Đến năm 2020 đạt 6.500 ha, sản lượng 

27.780 tấn. 

- Cây rau: Đa dạng cơ cấu các loại rau màu, phát triển mạnh rau màu đang 

có thị trường tiêu thụ như: ớt, các loại rau, quả,…tập trung ở các xã ven Quốc lộ 

1, ven đô thị, khu công nghiệp; tăng cường sử dụng các loại giống mới kết hợp 

với áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo hướng VietGap, nâng cao chất 

lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai một số mô hình và từng 

bước hình thành, phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn trên cây rau tại một số 

địa phương có lợi thế. 

- Cây sắn: Ổn định diện tích sắn nguyên liệu, đến năm 2020 đạt 5.500 - 

6.000 ha, tập trung phát triển ở các vùng đồi. 

- Cây lạc: Đẩy mạnh sản xuất lạc, phấn đấu nâng diện tích lạc lên 6.000 

ha vào năm 2020, tập trung các huyện Bố Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá. 

- Cây cao su: Phát triển mạnh cao su theo quy hoạch, tập trung chuyển đổi 

mạnh diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng trồng kém hiệu quả đủ điều kiện 

sang trồng cao su theo quy hoạch, đến năm 2020 diện tích đạt 23.000 ha, sản 

lượng mủ khô đạt 19.500 tấn. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc có xu hướng giảm từ 79,64% 

năm 2010 xuống còn 77,80% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia 

cầm tăng từ 16,42% năm 2010 lên 19,73% năm 2015. 

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu và bò, lợn tại tỉnh Quảng Bình có 

xu thế giảm, tuy nhiên sản lượng thịt hơi các loại vẫn có xu thế tăng (đạt 

6,05%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 66.645,4 tấn. Chất lượng đàn vật 

nuôi của Quảng Bình ngày càng được nâng cao, kể cả chất lượng con giống và 

kỹ thuật chăn nuôi.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Đàn trâu bò: Tiếp tục hỗ trợ để cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo, 

đẩy mạnh thiến bò đực cóc, tăng nhanh tỷ lệ bò lai zebu. Phấn đấu đến năm 

2020 là 165.000 con (bò lai trên 60%), tập trung chủ yếu các vùng có đồng cỏ, 

vùng gò đồi ở các huyện. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ bò lai hướng thịt đạt 20% 

tổng đàn. 

- Đàn lợn:  Duy trì, ổn định về quy mô, tập trung phát triển về chất lượng. 

Đến năm 2020 có 420.000 con (lợn lai máu ngoại 94%). Tiếp tục thực hiện 

chương trình nạc hoá đàn lợn bằng các giống ngoại có năng suất cao, chất 

lượng. 

- Đàn gia cầm: Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm cả số 

lượng, chất lượng. Phấn đấu đến năm 2015 đàn gia cầm có 3,2 triệu con, đến 

2020 có 4,5 triệu con, (đàn gà 3,4 triệu con), tập trung các vùng chăn nuôi có lợi 

thế ở hầu hết các huyện, thị xã. 

- Một số vật nguôi khác: Phát triển một số giống vật nuôi mới đặc sản, có 

giá trị cao phù hợp thị hiếu tiêu dùng hiện nay như: Lợn rừng, Dê, Kỳ đà, Nhím, 

Bồ câu Pháp, Ong,... gắn với mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại theo lợi thế 

của từng địa phương nhằm đa dạng hoá cơ cấu giống vật nuôi, tạo thêm việc làm 

và thu nhập, nâng cao giá trị ngành chăn nuôi. 
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8. Ngành thủy sản 

 Quảng Bình là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nuôi trồng 

và khai thác thủy sản.  

Năm 2015, sản lượng khai thác 57.009 tấn, tăng 9.779 tấn so với năm 

2012. Đã có 423 tàu được lắp đặt đài tàu, 382 tàu đã hoạt động vùng biển xa. 

Dịch vụ hậu cần hỗ trợ khai thác như cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão 

tàu cá tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp. 

Nuôi trồng thuỷ sản từng bước phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2015, diện tích thả nuôi 5.148,5ha, tăng 10,3% 

và sản lượng 11.942 tấn, tăng 2.134 tấn so với 2010. Hạ tầng nuôi trồng thủy sản 

tiếp tục được đầu tư nâng cấp, nhất là các vùng nuôi tập trung; nhiều nơi nuôi 

tôm thẻ chân trắng mật độ cao (năng suất trên 30 tấn/ha, cá biệt có hộ trên 60 

tấn/ha) mang lại thu nhập cao. 

  Quy hoạch đến năm 2020:  

- Về khai thác: Tiếp tục thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ 

hợp tác, tổ đoàn kết khai thác thủy sản, phấn đấu có 30 - 35% tàu cá khai thác 

hải sản hoạt động theo mô hình liên kết giữa khai thác, dịch vụ hậu cần và tiêu 

thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 46.000 tấn (khai thác biển 45.000 tấn, 

nội địa 1.000 tấn); hỗ trợ tích cực chuyển đổi nghề khai thác ven bờ sang nuôi 

trồng thuỷ sản, khai thác xa bờ, dịch vụ, chế biến thủy sản, chăn nuôi, trồng 

trọt,...; áp dụng mô hình tổ chức đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ vùng biển 

ven bờ, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

- Về nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch 

và đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng nuôi, đặc biệt vùng nuôi tập trung, đảm bảo đủ 

điều kiện nuôi thâm canh theo hướng sản xuất hàng hoá, bền vững và khả năng 

cạnh tranh cao. Phấn đấu đến năm 2020 diện tích nuôi 6.600 ha (mặn lợ 2.600 

ha, nước ngọt 4.000 ha); sản lượng 13.000 tấn, tập trung nuôi mặn lợ, nuôi ngọt 

ở các huyện có lợi thế. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản chiếm tỷ trọng lớn nhất 

chiếm 76,47%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 15,75%, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng chiếm 1,45%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 6,33%. Cơ cấu GTSX chuyển 

dịch theo hướng tăng tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng, dịch vụ lâm nghiệp, giảm 

tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản khác từ rừng. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Quảng Bình năm  2015 đạt 628.260 

ha (rừng sản xuất đạt 324.146 ha, rừng phòng hộ đạt 180.546 ha, rừng đặc dụng 

123.568 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 563.437,7 ha (rừng tự nhiên đạt 

481.101,8 ha, rừng trồng đạt 82.335,9 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy 

gỗ là 168.197 m3 tăng gấp 1,46 lần so với năm 2010, để lấy củi là 251.136 ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Tăng cường khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng để nâng cao trữ 

lượng rừng tự nhiên là rừng sản xuất, cung cấp gỗ lớn và phát huy vai trò, chức 

năng phòng hộ của rừng theo hướng bền vững, đáp ứng các dịch vụ môi trường 

rừng. Đẩy mạnh công tác trồng rừng sản xuất, phấn đấu đến năm 2020, trong đó 

rừng nguyên liệu tập trung chuyên canh 75.000 - 80.000 ha được cấp chứng chỉ 

rừng bền vững (FSC); thực hiện tốt việc chuyển mục đích sử dụng rừng, cải tạo 

rừng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, nhất là chuyển đổi diện tích rừng tự 

nhiên nghèo kiệt, rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng kinh tế, đặc biệt 

trồng cao su. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ rừng 

70%. 

- Thực hiện tốt Đề án quy hoạch nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đến 

năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng TBKT trong sản xuất giống, nhất là sử dụng các 

giống năng suất cao, chu kỳ khai thác nhanh để chuyển mạnh sang trồng rừng 

thâm canh. Từng bước đưa vào khảo nghiệm các loài cây gỗ lớn gắn với chế 

biến sâu đồ gỗ xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh khai thác gỗ rừng trồng nhằm đáp 

ứng nguyên liệu. Tăng cường công tác giao khoán, bảo vệ, khoanh nuôi phục 

hồi rừng; khai thác gỗ rừng tự nhiên hằng năm theo phương án điều chế rừng 

gắn với quản lý rừng bền vững. 

- Xây dựng và từng bước nhân rộng mô hình quản lý rừng bền vững; cải 

thiện sinh kế cho cộng đồng các dân tộc thiểu số và đối tượng khác được hưởng 

lợi thông qua phí dịch vụ môi trường rừng; thực hiện quản lý rừng theo tiêu 

chuẩn quản lý rừng bền vững; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 

JICA2, Chương trình REDD+ theo kế hoạch nhằm hỗ trợ tích cực cho việc phát 

triển rừng bền vững, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng. 
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10. Ngành sản xuất muối 

 Giai đoạn 2010 - 2015, ngành sản xuất muối của tỉnh luôn gặp nhiều khó 

khăn và thách thức. Diện tích sản xuất liên tục giảm từ 97 ha năm 2010 xuống 

còn 73 ha năm 2015, với sản lượng muối đạt 6.900 tấn/năm (tăng 628 tấn so với 

năm 2010). 

 Định hướng đến năm 2020, diện tích sản xuất muối khoảng 60 ha, sản 

lượng ước tính 6.000 tấn. 
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11. Ngành thủy lợi 

 Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 150 hồ chứa nước, 221 đập dâng, 299 

trạm bơm và hệ thống kênh dẫn nước 2.162 km. Ngoài ra, còn có khoảng 280 

km đê các loại, 126 cống, tràn dưới đê có chức năng ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm, 

ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng phục phụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, phục vụ dân sinh....  

Hầu hết các hồ, đập được xây dựng từ trước những năm 1980, đến nay đã 

bị hư hỏng, nhiều hạng mục quan trọng có tính quyết định đến sự an toàn của 

công trình như đập đất bị thấm, sụt, lún, cửa cống lấy nước, tràn xả lũ bị hỏng... 

Điều đó cũng làm cho công suất tưới, tiêu, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 

không đạt như thiết kế, nhiều hồ chỉ đạt 30-50% . Bên cạnh đó, hệ thống kênh 

mương nội đồng của nhiều hồ, đập vẫn chưa hoàn chỉnh, lượng nước thất thoát 

còn lớn; công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi vẫn còn những tồn 

tại, bất cập... 

 Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

Ngành nông nghiệp và PTNT đã và đang rà soát, bổ sung quy hoạch chi 

tiêt thủy lợi lưu vực sông Roòn, sông Gianh, sông Nhật Lệ, trong đó có tính đến 

đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi vừa và lớn trên địa bàn tỉnh như hồ 

Châu Giang (Quảng Trạch), hồ Khe Am, hồ Rào Nan (thị xã Ba Đồn), hồ Bang 

(Lệ Thủy), hồ Cầu Vồng (Quảng Ninh), nâng cấp hồ Vực Tròn, hồ Trung 

Thuần, hồ Tiên Lang, hồ Vân Tiền; đồng thời một số hồ sẽ chuyển đổi chức 

năng như hồ Đồng Mười, hồ Cửa Mương, hồ Trén, hồ Bàu Sen; Nghiên cứu ứng 

dụng các thành tựu khoa học - công nghệ để dẫn nước từ các hồ chứa đến các 

vùng đất thiếu nước bằng hệ thống đường ống, kết cấu kênh mương lắp ghép...  
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề chế biến: 

 Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 08 cơ sở chế biến mủ cao su, 4.705 cơ 

sở xay xát, chế biến lúa gạo quy mô hộ gia đình, 02 nhà máy sản xuất tinh bột 

sắn, dong riềng, 01 nhà máy chế biến nhựa thông xuất khẩu, 02 nhà máy chế 

biến gỗ, 04 cơ sở giết mổ tập trung và nhiều cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu, 

nội địa... góp phần tiêu thụ, chế biến nông lâm thủy sản cho nông dân. Với 24 

làng nghề, làng nghề truyền thống, hơn 25 nghìn cơ sở ngành nghề nông thôn, 

ổn định thường xuyên cho hơn 51 nghìn lao động. Một số mặt hàng có sản 

lượng khá như nón lá, mây tre đan, nước mắm, hải sản.  

 Định hướng tới năm 2020: 

Cụ thể, đối với lĩnh vực phát triển ngành chế biến, bảo quản nông, lâm, 

thủy sản: đẩy mạnh đầu tư xây dựng thương hiệu một số làng nghề truyền thống 

như bún, bánh mè xát Tân An, rượu Tuy Lộc, rượu Võ Xá, rượu Vạn Lộc, khoai 

gieo Hải Ninh, nước mắm Cảnh Dương, Bảo Ninh, Quy Đức, Ngư Thủy, Quảng 

Xuân... ; đầu tư mới từ 1-2 cơ sở chế biến thịt đóng hộp các loại với công suất 

50 -100 tấn sản phẩm/năm ở thành phố Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa; nhân rộng 

mô hình chế biến thủy sản cao cấp ăn liền tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) 

cho các cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp như xã Cảnh Dương, Bảo Ninh; hình 

thành một số cơ sở chế biến tôm chua, dưa, cà kiệu đặc sản ở Đồng Hới, Quảng 

Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; khôi phục và phát triển các cơ sở chế 

biến tinh dầu tràm, sả và các loại hương liệu thực vật khác... 

Đối với lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí nhỏ: đầu tư hoàn 

thiện các cơ sở hiện có để sản xuất các mặt hàng chạm khảm cao cấp, đồng thời 

hình thành một số cơ sở điêu khắc từ sản phẩm gỗ, đá ở Đồng Hới, Quảng 

Trạch, Bố Trạch; mở rộng cơ sở thêu ren ở Đồng Hới, Lệ Thủy; khuyến khích 

đầu tư đồng bộ các cơ sở sản xuất bàn ghế học sinh và thiết bị trường học với 

quy mô lớn hơn, bảo đảm cung cấp và thay thế đồ dùng, giáo cụ trực quan cho 

các trường học trong phạm vi toàn tỉnh; mở rộng cơ sở chiếu trúc và bàn ghế 

song mây đạt quy mô 50.000m2/năm và 200 bộ bàn ghế song mây/năm phục vụ 

xuất khẩu; khuyến khích đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất chiếu cói có chất lượng 

cao với quy mô từ 200.000-250.000 chiếc/năm ở huyện Lệ Thủy; phát triển cơ 

khí sửa chữa, chế tạo một số máy móc, phương tiện, phụ tùng thay thế thông 

thường phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp như máy sấy, máy tuốt lúa, gặt 

đập liên hợp, làm đất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch; phát triển các cơ sở 

đóng mới, sửa chữa tàu cá ở Cảnh Dương, Thanh Khê, Đức Trạch, Bảo Ninh... 

Đối với việc phát triển nghề xây dựng, vận tải và dịch vụ khác: chú trọng 

phát triển các ngành nghề xây dựng, vận tải liên thôn, liên xã và các dịch vụ 

khác để tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa 

với quy mô mỗi nghề đạt tối thiểu 1 cơ sở/ xã vùng sâu, vùng cao và 2 - 3 cơ 
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sở/xã vùng đồng bằng, đô thị; phấn đấu thực hiện khoảng 40 - 45% nhu cầu 

hàng hóa, dịch vụ tại địa phương; hình thành các hội nghề nghiệp như hội xây 

dựng, vận tải. 

Đối với các làng nghề, phấn đấu đến năm 2020, có 15 - 16 làng nghề được 

công nhận đạt tiêu chuẩn làng nghề cấp tỉnh. Xây dựng quy hoạch làng nghề với 

quy mô, cơ cấu sản phẩm, trình độ công nghệ hợp lý đủ sức cạnh tranh, thích 

hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái, bảo vệ môi trường; gắn hoạt động 

kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển văn 

hóa truyền thống. 

 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

 Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành các dự án 

quan trọng như: mở rộng Quốc lộ 1; đường về xã Thượng Trạch, huyện Bố 

Trạch; trục đường chính Bắc - Nam rộng 60 m, xã Bảo Ninh, Đồng Hới (giai 

đoạn 1); cầu và đường về xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa; cầu Trung Quán, 

huyện Quảng Ninh...hoàn thành bến xe ở các huyện, thị xã, thành phố. 

Đầu tư, xây dựng như nâng cấp các cầu, cống có hoạt tải dưới 30 tấn để 

bảo đảm khai thác đồng bộ mạng lưới giao thông đường bộ trên các tuyến đường 

tỉnh, hoàn thành thủ tục chuẩn bị thực hiện Dự án LRAMP để xây dựng 22 cầu 

dân sinh trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn vay WB. 

Đối với hệ thống đường thủy, đã thực hiện thành công đường nối Hòn Cỏ 

- Hòn La, nâng công suất cảng, bảo đảm tàu có trọng tải 30.000 - 50.000 tấn ra 

vào và trở thành cảng tổng hợp trong quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam. 

Đối với thủy lợi: tỉnh đã đầu tư phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hệ 

thống thủy lợi, chú trọng xây dựng, nâng cấp, bảo đảm an toàn hồ chứa, các 

công trình ngăn mặn, hệ thống đê bao sông biển và các công trình hạ tầng phục 

vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản. Một số công trình thuỷ lợi quan trọng được đầu 

tư như: hồ Sông Thai, hồ Thác Chuối, Troóc Trâu... và các cụm hồ chứa khác 

đang phát huy hiệu quả tại các địa phương.  

Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng đầu tư nhiều công 

trình thuỷ lợi quy mô nhỏ, kiên cố hóa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ đời sống nhân dân. 

 Định hướng phát triển hạ tầng nông thôn đến năm 2020: 

- Về giao thông: Đến năm 2020, đảm bảo 100% tuyến đường liên xã và 

80% đường liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh 

tế xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Nâng cấp tuyến đường 

20 và Cửa khẩu Cà Roòng – Noọng Ma thành cửa khẩu chính. 

- Hệ thống thủy lợi và đê điều: Tiếp tục nâng cấp các hồ đập hiện có,  cải 

tiến công tác quản lý thủy nông để nâng cao hệ số sử dụng các công trình; hoàn 

thành kiên cố hóa kênh mương, nhất là các vùng trọng điểm trồng lúa của 
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huyện, đảm bảo 90% trở lên diện tích lúa được tưới và tưới ẩm cho một số diện 

tích cây công nghiệp, cây thực phẩm. Tập trung đầu tư các công trình: hồ Thác 

Chuối, hồ Ồ Ồ, hồ Khe Sến, hệ thống bơm điện dọc sông Son. 

Đầu tư gia cố đê, kè biển, đê sông để chống xâm lấn tại các xã Hải Trạch, 

Đức Đức, Thanh Trạch, Nhân Trạch để hạn chế thiệt hại đến sản xuất, đời sống 

và an toàn dân cư trong mùa mưa bão. 

- Hệ thống điện: 

Phát triển nguồn điện theo quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai 

đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 (theo Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) để đáp ứng nhu cầu phụ 

tải của vùng. 

Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới điện bao gồm đường dây và trạm 

trung, hạ thế. Xây dựng 2 trạm biến áp 2x25MVA gồm trạm Bắc Đồng Hới - 

Nam Bố Trạch và trạm Thanh Khê. 

- Hệ thống cấp, thoát nước: 

Tăng cường quản lý nguồn nước và hệ thống cấp nước. Đẩy nhanh tiến độ 

để đưa vào sử dụng dự án cấp nước thị trấn Hoàn Lão. Triển khai công trình cấp 

nước sạch khu du lịch Đá Nhảy, Phong Nha và ở các xã chưa có nước sạch vùng 

nông thôn, ưu tiên các xã có mật độ dân cư cao và khan hiếm nước như Sơn 

Lộc, Thượng Trạch 

Vận hành tốt bãi xử lý rác thải chung với khu công nghiệp Bắc thành phố 

Đồng Hới và xây dựng các bãi xử lý rác tại các cụm công nghiệp sẽ hình thành 

trong thời gian tới. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã có 100% số xã hoàn thành quy hoạch 

chung, 81,6% xã hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm xã, 98,6% xã cắm mốc 

chỉ giới; cơ sở hạ tầng thiết yếu được chú trọng đầu tư; phong trào hiến đất, hiến 

tài sản... được các cấp, các ngành chỉ đạo tích cực và được người dân đồng tình, 

hưởng ứng; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức được triển khai đồng bộ, 

hiệu quả; bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi; có 32 xã đạt từ 13 đến 19 tiêu 

chí, 01 xã đạt xã nông thôn mới; số tiêu chí bình quân cả tỉnh 8,9% tiêu chí/xã. 

 Để đạt mục tiêu xây dựng các vùng nông thôn phát triển theo hướng tiên 

tiến, hiện đại, tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2016-2020 như sau: 

Phấn đấu đến năm 2020 có thêm ít nhất 40 xã đạt xã NTM, để đến hết năm 2020 

toàn tỉnh có ít nhất 68 xã (50% số xã) đạt xã NTM và có thêm 3 huyện đạt 

NTM. Cùng với đó là nhà văn hoá thôn đảm bảo đủ điều kiện hoạt động; xây 

dựng trung tâm văn hoá - thể thao đủ điều kiện hoạt động; 100% xã, phường, thị 

trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở (mức độ III); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình 

quân 2 - 3%/năm; xây dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và cụm 

dân cư; 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; 97% dân cư thành 

thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; tỷ lệ đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đạt 50%; tỷ lệ tổ chức đoàn thể trong xã trong sạch 

vững mạnh... 

Trong thời gian tới nhiều chương trình sẽ được tỉnh triển khai nhằm 

hướng đến mục tiêu xây dựng NTM Quảng Bình tiên tiến, hiện đại. Tỉnh sẽ đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí đồng bộ, hiện 

đại và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công 

nghiệp chế biến, dịch vụ. Môi trường sống tại khu vực nông thôn được bảo vệ, 

an ninh trật tự được giữ vững và đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

ngày càng được nâng cao. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

 Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá so sánh thực hiện cho các ngành kinh 

tế là 7.738.065 triệu đồng, tăng 3.971.369 triệu đồng so với năm 2010, trong đó 

đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 280.317 triệu đồng (chiếm 

3,62% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

 Giai đoạn 2015 - 2020, Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 

các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh: Ưu tiên nguồn vốn phát triển kết cấu 

hạ tầng, trước hết đầu tư tập trung vào những vùng sản xuất hàng hoá, những 

chương trình sản xuất nông, hỗ trợ đầu tư cho phát triển ngành nghề nông thôn, 

hỗ trợ đầu tư chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Vốn đầu tư cần tập trung 

vào khâu sản xuất giống cây trồng (lúa chất lượng cao, cây ăn quả…), giống vật 

nuôi (lợn hướng nạc, giống bò thịt, bò sữa, gia cầm siêu thịt, siêu trứng)… 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 104.554 

nghìn USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 26.458 nghìn USD, 

hàng lâm sản đạt 29.213 nghìn USD, hàng thủy sản đạt 1.645 nghìn USD. Các 

nông sản xuất khẩu là:cao su sơ chế (14.125 tấn), mực đông lạnh (97 tấn), tôm 

đông lạnh (207 tấn),  cá đông lạnh (41 tấn), gố tròn (8.137 m3), gỗ xẻ (11.333 

m3), dăm gỗ (208.870 tấn), phân bón các loại (22.688 tấn), nhựa thông tinh chế 

(884 tấn). 

 


