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TỈNH SƠN LA 
 

- Diện tích tự nhiên 

- Dân số năm 2007 

- Mật độ dân số 

- Tỷ trọng GDP NLNTS 2007:  

- Tốc độ tăng trưởng BQ NLNTS (2005 - 2007)  

1.417.444 ha 

1.024.300người 

72 người/km2 

45,8% 

6,0% /năm 

Sơn La là một tỉnh miền núi cao thuộc phía Tây Bắc Việt Nam giáp các tỉnh Yên 

Bái, Lào Cai về phía Bắc, Phú Thọ, Hòa Bình về phía Đông, Lai Châu, Điện Biên về 

phía Tây, tỉnh Thanh Hóa về phía Nam, và có 250 km đường biên giới chung với nước 

CHDCND Lào. Thị xã Sơn La cách thủ đô Hà Nội 320 km. Khí hậu đặc trưng cận ôn 

đới, chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Tỉnh Sơn La có độ cao trung 

bình 600 m - 700m so với mặt nước biển, địa hình chia cắt hình thành 3 vùng sinh thái 

khác nhau : Vùng dọc trục quốc lộ 6, vùng hồ sông Đà và vùng cao biên giới với 

những điều kiện sinh thái khác nhau đã tạo nên đặc trưng của tỉnh Sơn La. Trong đó 

vùng dọc quốc lộ số 6 có hai cao nguyên: Mộc Châu (cao 1.050 m) và Nà Sản (cao 

800 m) là vùng động lực phát triển kinh tế năng động nhất của tỉnh Sơn La trong thời 

gian qua. Giao thông đường bộ quan trọng nhất của Sơn La bao gồm Quốc lộ 6  nối Hà 

Nội - Sơn La - Điện Biên, Quốc lộ 37, 4G, và Quốc lộ 43 đến cửa khẩu Pa Háng lưu 

thông với nước bạn Lào. Hệ thống giao thông đường thuỷ có Sông Đà, Sông Mã với 

các cảng Sông Vạn Yên, Tà Hộc. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có sân bay Nà Sản. 

Sơn La có diện tích tự nhiên là 14.174 km2, chiếm 4,27% tổng diện tích cả nước và 

đứng thứ 5 về diện tích trong số 64 tỉnh, thành phố cả nước. 

Sơn La có một vị trí quan trọng cả về kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng. Cùng 

với Hòa Bình, Điện Biên và Lai Châu, Sơn La còn được coi là mái nhà xanh của đồng 

bằng Bắc Bộ. 

I. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI  

Sơn La là tỉnh có mật độ dân số tương đối thưa (72 người/km2). Tỉnh có 11 đơn vị 

hành chính cấp huyện (10 huyện và 1 thị xã) với 201 xã, phường, thị trấn. Số xã thuộc 

chương trình 135 là 86 xã (chiếm 42,79 % ). Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc anh em 

cùng sinh sống trong đó: đông nhất dân tộc Thái: 55,2%, dân tộc Kinh 18%, dân tộc 

Hmông 12%, dân tộc Mường 8,2%, dân tộc Dao 2,76%, dân tộc Xinh Mun 1,45%. Tỷ 

lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới năm 2005 là 43,92%, cao nhất là huyện vùng cao Bắc 

Yên  (66,54%) tiếp đến là các huyện Sốp Cộp (58,92%), huyện Mường La (55,8%). 

Tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh có tốc độ tăng trưởng bình quân 15,32%/năm 

(giai đoạn 2005-2007). GDP năm 2007 gấp 1,33 lần so với năm 2005 và đạt giá trị 

3.022,1 tỷ đồng. Trong đó tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng  

24,6%, ngành dịch vụ 24,1% và ngành nông lâm nghiệp 6,0%. Sơn La có nhiều lọai 

nông sản mũi nhọn như: chè, cà phê, ngô, sắn, nhãn, mận và các sản phẩm chăn nuôi 

trâu, bò, lợn, sữa... 

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của Sơn La chuyển dịch phù hợp với xu thế 

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

công nghiệp - xây dựng  tăng từ 9,49% năm 2000 lên 16,92% (năm 2007);  Tỉ trọng 

dịch vụ tăng từ 29,55 (năm 2000) lên 37,28% (năm 2007), đồng thời tỉ trọng nông 

nghiệp trong GDP giảm từ 60,96% (năm 2000) xuống còn 45,8% (năm 2007). Tỉ trọng 
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ngành công nghiệp trong tương lai còn tăng mạnh khi mà trên địa bàn tỉnh có sự hiện 

diện của Thuỷ điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á. 

Giá trị xuất khẩu trực tiếp của Sơn La năm 2007 đạt 4,69 triệu USD tăng 

51,44%/năm (giai đoạn 2005 – 2007). 

II. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP  

2.1. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Năm 2007 diện tích đất sản xuất nông nghiệp 247.224 ha. Trong những năm qua 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp liên tục tăng. Diện tích đất sử dụng cho nông 

nghiệp sẽ thay đổi khi Thuỷ điện Sơn La hoàn thành vào năm 2012. Sơn La có 3 

huyện bị ngập (là huyện Quỳnh Nhai, Mường La và Thuận Châu), theo tính toán tổng 

diện tích bị ngập khoảng 13.730ha, trong đó có 6.321ha đất sản xuất nông nghiệp 

(bình quân mỗi hộ mất khoảng 0,65ha đất sản xuất nông nghiệp trong đó ruộng lúa 

nước 0,13ha). Bên cạnh đó sẽ xuất hiện các vùng bán ngập với diện tích hàng trăm ha, 

có thể tận dụng diện tích đất này để trồng trọt và chăn nuôi vào mùa chưa ngập. 

Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

                                                   (Đvt: ha) 

Hạng mục Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 Tăng (+); giảm (-) 

§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp     188.435      248.244  247.224 58.789 

1- §Êt trång c©y hµng n¨m     162.434      214.761  213.771 51.337 

- §Êt lóa       48.990        30.962  31.352 -17.638 

- §Êt ®ång cá ch¨n nu«i         1.168          1.655  1.665 497 

- §Êt c©y hµng n¨m kh¸c     112.276      182.144  180.754 68.478 

2- §Êt trång c©y l©u n¨m       26.001        33.483  33.453 7.452 

Trong ®ã ®Êt trång c©y ¨n qu¶         9.219        20.568  24.016 14.797 

Nguồn: Bộ tài nguyên và Môi trường 

Quỹ đất sản xuất nông nghiệp rất hạn chế. Diện tích bình quân đầu người là 0,2 ha, 

trong đó quỹ đất dành cho sản xuất cây lương thực là 0,16 ha. Quỹ đất để phát triển 

cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, cây ăn quả là 23.520 ha. Quỹ đất để phát 

triển đồng cỏ phục vụ chăn nuôi là 1.167 ha.  

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

Giá trị sản xuất nông nghiệp 

           Đvt: tỷ đồng (giá so sánh năm 1994) 

Mục Lục Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 Tăng BQ (%) 

2000 - 2007  

Tổng giá trị SX  885,6 1.415 1.856 11,15 

1. Nông nghiệp 533,2 1158,6 1651,5 17,53 

2. Lâm nghiệp 334,7 231,1 154,77 -10,43 

3. Thuỷ sản 17,7 25,3 49,7 15,89 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2007 
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Cơ cấu kinh tế các ngành trong nhóm nông lâm thuỷ sản 

Mục Lục Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 

I. Tổng giá trị SX (giá hh) 1.427,60 2.668,10 4.499,96  

1. Nông nghiệp 1.073,40 2178,2 3.994,05  

2. Lâm nghiệp 322,1 410,6 389,74  

3. Thuỷ sản 32,1 79,3 116,17  

II. Cơ cấu % 100 100 100  

1. Nông nghiệp 75,19 81,64 88,76  

2. Lâm nghiệp 22,56 15,39 8,66  

3. Thuỷ sản 2,25 2,97 2,58  

Nguồn: Niên giám thống kê 

Giai đoạn 2000 - 2007 tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao và có xu 

hướng tăng liên tục từ 75,19 % (năm 2000) lên 88,76 % ( năm 2007), trong khi đó giá 

trị sản xuất lâm nghiệp tăng chậm, tỷ trọng giảm từ 22,56 % năm 2000 xuống còn 

8,66% năm 2007. Ngành thuỷ sản là ngành có tốc độ tăng tương đối cao 

(15,89%/năm) song vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 

(năm 2007 chiếm tỷ lệ 2,58 % ).  

2.2.1. Nông nghiệp 

a. Trồng trọt 

Những năm gần đây tỉnh Sơn La đã chú trọng phát triển trồng trọt theo hướng sản 

xuất hàng hoá, bước đầu phát huy được thế mạnh của từng tiểu vùng sinh thái. Giai 

đoạn 2000 – 2007 diện tích trồng cây hàng năm tăng thêm 4,0 %/năm; cây lâu năm 

tăng 3,67 %/năm. Diện tích cây trồng lương thực có hạt có xu hướng giảm mà đặc biệt 

là cây lúa nương trên đất dốc , thay vào đó là diện tích ngô, đậu đỗ, trong khi đó tỉ 

trọng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày tăng nhanh như cây lạc, đậu tương.  

Sản xuất lương thực: Theo quan điểm sản xuất hàng hoá, tỉnh đã chú trọng thâm 

canh tăng vụ, ứng dụng giống mới và tiến bộ kỹ thuật canh tác.Tổng sản lượng lương 

thực năm 2007 đạt 653.570 tấn (ngô 504.760 tấn, lúa 148.810 tấn), lương thực bình 

quân đầu người đạt 638 kg/người/năm (năm 2000 chỉ đạt 269 kg/người). Sơn La cơ 

bản đã đảm bảo được an ninh lương thực và đang đi vao sản xuất lương thực theo quan 

điểm hàng hoá cung ứng cho thị trường ngoài tỉnh. 

Cây công nghiệp chủ lực: Được đầu tư chiều sâu, và đang hình thành các vùng 

chuyên canh sản xuất chè, cà phê, mía tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị 

trường tiêu thụ. Tổng diện tích cây công nghiệp chủ lực tăng từ 4.460 ha năm 1995 lên 

10.860 ha năm 2005 (chè 4.460 ha, cà phê 2.900 ha, mía 3.500 ha). 

Cây ăn quả: Phát triển về cả quy mô và chủng loại cây ăn quả, tỉnh đã nhập nội 

một số giống cây ăn quả ôn đới chất lượng cao bước đầu đem lại kết quả khả quan cả 

về diện tích và sản lượng. Năm 2007 tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt 24.016 ha 

tăng 14.797 ha so với năm 2000 và đạt trên 60.000 tấn quả các loại. 
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Diễn biến sản xuất một số cây trồng chính 

Mục ĐVT Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 
Tăng BQ ( %) 

2000 - 2007 

1. DT cây lương thực 1000ha 113,36 142,2 185,1 7,25 

T.đó: - Lúa cả năm 1000ha 41,54 39,1 50,8 2,92 

          - Ngô 1000ha 51,65 80,9 134,3 14,62 

+. SL  lương thực có hạt 1000 tấn 243,89 358,6 653,6 15,12 

T.đó: - Thóc 1000 tấn 108,12 131 148,8 4,67 

2.BQ lương thực/người kg 269 363 638 13,13 

3. Nhóm cây ngắn ngày          

- Sắn 1000ha 16,952 17,8 18,6 1,35 

- Mía 1000ha 3,742 3,5 4,0 0,97 

- Đậu tương 1000ha 9,484 12,1 9,2 -0,47 

4. Nhóm cây lâu năm           

- Chè 1000ha 2,246 4,3 4,118 9,05 

- Cà phê chè 1000ha 3,862 2,87 3,386 -1,86 

- Cây ăn quả 1000ha 18,68 25,2 24,016 3,65 

Trong đó:+ Nhãn, vải 1000ha 9,651 14,2 13,5 4,91 

                + Mận, mơ 1000ha 2,01 2,8 3,278 7,24 

                + Xoài 1000ha 2,495 4,3 4,111 7,39 

Nguồn: Niên giám thống kê 

Các vùng cây công nghiệp lâu năm tập trung, chuyên canh rất được quan tâm đầu 

tư phát triển trong thời gian qua ở Sơn La. Tốc độ mở rộng diện tích cây công nghiệp 

lâu năm giai đoạn 2000 – 2005 khá nhanh (khoảng 13,87%/năm). Các vùng cây công 

nghiệp lâu năm chủ yếu gồm: vùng cà phê chè tập trung tại các xã, phường của Thị xã 

Sơn La, huyện Thuận Châu, huyện Mai Sơn., vùng nguyên liệu chè ở huyện Mộc 

Châu, huyện Yên Châu, huyện Mai Sơn và vùng chè đặc sản Tà Xùa - huyện Bắc Yên. 

(Diện tích chè từ 2.246ha năm 2000 lên 4.118ha năm 2007) 

b. Chăn nuôi 

Ngành chăn nuôi của Sơn La phát triển mạnh nhất trong các tỉnh vùng Tây Bắc cả 

về quy mô và chất lượng. Đặc biệt chăn nuôi trâu, bò thịt với lợi thế về tiềm năng thế 

mạnh đồng cỏ tự nhiên để phát triển mở rộng quy mô đàn ở các hộ gia đình và chăn 

nuôi trang trại tập trung. Đàn trâu năm 2007 toàn tỉnh là 162.090 con tăng 37.800 con 

so với năm 2000, tương đương với tốc độ trung bình tăng trưởng đàn 3,87%/năm. Tốc 

độ tăng trưởng của đàn bò bình quân giai đoạn 2000 – 2007 là 8,47%/năm. Quy mô 

đàn bò toàn tỉnh năm 2000 là 90.510 con và 2007 là 159.900 con trong đó có 3.395 

con bò sữa, 2.440 con bò cái sữa, 2.500 con bò thịt chất lượng cao. Những vùng chăn 
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nuôi bò tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá có tốc độ tăng nhanh trong mấy năm 

gần đây là Mộc Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã. Trong đó có Mai Sơn và Mộc 

Châu là 2 nơi có điều kiện phù hợp để chăn nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao, cung 

cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa Mộc Châu và Sơn La. Chăn nuôi lợn có 

bước chuyển dịch về cơ cấu, tỉ trọng đàn lợn ngoại, lợn hướng lạc trong cơ cấu đàn 

tăng dần và liên tục, năm 2007 đàn lợn có 405,09 ngàn con tăng so với năm 2000 là 

5,77 ngàn con tương đương với tốc độ tăng 0,21%/năm. Đàn gia cầm có 4.840 nghìn 

con tăng so với năm 2000 là 1.998,2 ngàn con. Sản lượng thịt hơi các loại năm 2007 

đạt 24.848 tấn tăng 1,99lần so với năm 2000.   

Tình hình chăn nuôi tỉnh Sơn La giai đoạn 2000 - 2007 

Đvt: SL: 1.000 con; SP: 1.000 tấn 

Mục lục ĐVT Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 
Tăng BQ 2000-

2007 (%/năm) 

Đàn trâu 1000con 124,29 143,82 162,09 3,87 

Đàn bò 1000con 90,51 119,92 159,90 8,47 

Đàn lợn 1000con 399,32 476,03 405,09 0,21 

Đàn dê 1000con 36,27 85,29 173,68 25,08 

Đàn ngựa 1000con 16,28 18,46 18,60 1,92 

Đàn gia cầm 1000con 2841,8 3402,3 4840 7,90 

Thịt  các loại 1000tấn 12,47 18,11 24,85 10,35 

Thịt lợn tấn 8.636 11.818 14.583 7,77 

Nguồn: Niên giám thống kê 

2.2.2. Lâm nghiệp 

Sơn La là một trong những tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp lớn, chiếm 73% diện 

tích đất tự nhiên. Đất đai phù hợp với nhiều loại cây lâm nghiệp, có điều kiện xây 

dựng hệ thống rừng phòng hộ và tạo nhiều vùng kinh tế hàng hoá có giá trị cao. Rừng 

có nhiều nguồn động thực vật quý hiếm, có các khu rừng đặc dụng phục vụ nghiên cứu 

khoa học và du lịch sinh thái. Đến năm 2007 diện tích rừng của Sơn La là 588,758 

ngàn ha, trong đó rừng tự nhiên 566,955 ngàn ha, rừng trồng 21,803 ngàn ha; ngoài ra 

có diện tích khoanh nuôi rừng là 8,1 ngàn ha. Độ che phủ của rừng đạt 41,54%, với tỷ 

lệ che phủ trên so với yêu cầu phòng hộ cho đồng bằng Bắc Bộ và điều chỉnh nguồn 

sinh thuỷ cho thuỷ điện Hoà Bình thì còn rất thấp. Rừng tự nhiên của Sơn La chủ yếu 

là rừng nghèo và rừng phục hồi (hai loại rừng này chiếm đến 58,4 % diện tích rừng tự 

nhiên.  Sơn La có 5 khu rừng đặc dụng bảo tồn thiên nhiên đó là: Khu rừng Xuân Nha 

(Mộc Châu): 27.084ha; Khu rừng Copi A (Thuận Châu): 19.354 ha; Khu rừng Tà Xùa 

( Bắc Yên): 17.650 ha; Khu rừng Sốp Cộp: 8.709ha; Khu rừng Sông Mã: 4.132ha.  

Rừng tự nhiên của Sơn La có trữ lượng gần 87,053 triệu m3 và 554,9 triệu cây tre 

nứa. Năm 2005 sản lượng gỗ tròn khai thác đạt 50,4 ngàn m3, chủ yếu từ gỗ rừng tự 

nhiên, và 5,42 triệu cây tre luồng. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp theo giá hiện hành 

năm 2007 là 389,736 tỉ đồng chiếm 8,66% trong cơ cấu ngành nông lâm nghiệp thuỷ 

sản. 
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2.2.3. Thuỷ sản 

Trên địa bàn tỉnh có 2 con sông lớn chảy qua là sông Đà và sông Mã cùng 35 con 

suối lớn, hàng trăm con suối nhỏ tạo thành mạng lưới sông, suối khá dày khoảng 1,8 

km/km2. Là tỉnh có điều kiện và lợi thế về diện tích mặt nước sông, hồ, ruộng ngập 

nước để nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản. Toàn tỉnh có gần 9.000 ha mặt nước (hồ chứa 

của thủy điện Hòa Bình), trong đó có 8.000 ha có khả năng khai thác, nuôi trồng thủy 

sản. Năm 2007 diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 2.542,6ha với tổng sản lượng 

4.915 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng lá 4.112 tấn. Giai đoạn 2000 – 2007 giá trị 

ngành thuỷ sản của Sơn La tăng trung bình hàng năm 15,89% và năm 2007 đạt khoảng 

116,17 tỉ. Trên địa bàn tỉnh đã triển khai nuôi cá lồng trên sông hồ, năm 2004 số lượng 

đã lên đến 500lồng, năng suất bình quân 0,5 tấn/lồng. Nếu được đầu tư vốn, kĩ thuật, 

kiềm chế dịch bệnh, mỗi lồng có thể cho thu nhập 4 – 5,5 triệu đồng/năm   

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

2.3.1.Thuỷ Lợi 

Hệ thống thuỷ lợi đã được phát triển rộng khắp trong phạm vi toàn tỉnh. Các công 

trình đã được từng bước đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp xây dựng bán kiên cố và 

kiên cố đồng bộ từ đầu mối đến kênh mương, đã và đang phát huy tốt năng lực sử 

dụng. 

Hiện trạng hệ thống thuỷ lợi 

TT 
Loại công 

trình 

Số lượng 

CT 

Năng lực công trình Nhiệm vụ khác 

Thiết kế (ha) 
Thực Tế 

(ha) 

Tưới cây 

CN (ha) 

Cấp nước sinh hoạt 

(người) 

1 Đập xây 247 10.205,8 710,2 930 25.031 

2 Phai rọ thép 149 1.961,0 1.466,5 5 1.500 

3 Hồ 112 2.819,5 2.329,5 608 850 

Nguồn: Viện Quy hoạch thủy lợi 

Hiện tại tỉnh có 532 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, trong đó : 247 đập xây bê 

tông,149 đập rọ thép xếp đã hộc, 13 hồ chứa có dung tích (0,2 – 4,5) triệu m3. 99 hồ 

chứa có dung tích <0,1 triệu m3, 24 trạm thuỷ điện lớn nhỏ có công suất > 5kv/1 trạm 

và 11 trạm bơm thuỷ luân lấy nước trên kênh. 1230 km kênh kương thuộc các đầu mối 

công trình đã được kiên cố 400km, còn lại 830 km kênh đất.Tổng số diện tích 22.286 

ha lúa nước :Vụ mùa : 14.986 ha, tưới chủ động 11.505 ha.Vụ chiêm : 7.300 ha, tưới 

chủ động 6.000 ha, 

2.3.2. Hệ thống dịch vụ nông nghiệp  

Trong giai đoạn 2000 – 2005 tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh xây dựng các cơ sở sản 

xuất giống cây trồng, vật nuôi ( mở rộng điểm sản xuất giống đậu tương, chè, mía, cây 

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

xuất tập chung. Các lâm trường và công ty lâm nghiệp Sơn La ngày càng phát huy vai 

trò của mình trong việc đào tạo cán bộ cơ sở và chuyển giao kỹ thuật. Các hoạt động 

dịch vụ về giống, vật tư, kỹ thuật cho cộng đồng trên địa bàn lâm trường và khu vực 

lân cận bước đầu đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.  



 

 

7 

Tỉnh đã có các trung tâm kĩ thuật như khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, giống 

cây trồng, chăn nuôi - thuỷ sản. Các trung tâm này đã góp phần phổ biến tiến bộ Khoa 

học – công nghệ và sản xuất, ngoài ra còn có mạng lưới cung ứng vật tư kĩ thuật nông 

nghiệp của tư nhân chủ yếu cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật , thú y.  Có thể 

nói các hoạt động của hệ thống các cơ sở dịch vụ kĩ thuật trên địa bàn trong những 

năm qua vẫn chưa gắn với yêu cầu thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá nâng cao 

năng suất chất lượng. 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.  

2.3.3 Hệ thống cơ sở chế biến nông lâm thuỷ sản 

 Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp ngành công nghiệp chế biến nông lâm 

sản cũng được chú ý phát triển và đạt được kết quả ban đầu về chế biến chè, tơ, lâm 

sản, mía đường, đậu tương, thức ăn gia súc. Tính đến cuối năm 2005 tổng số cơ sơ chế 

biến nông lâm thuỷ sản toàn tỉnh Sơn La là 2.037 cơ sở, trong đó sản xuất thực phẩm 

và đồ uống 896 cơ sở, sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản 275 cơ sở. Số lượng các cơ sở 

chế biến nông lâm sản ngoài quốc doanh chiếm tỉ trọng lớn nhưng quy mô nhỏ, vốn và 

lao động ít, sản xuất sản phẩm thủ công, đơn chiếc chủ yếu là cho nhu cầu và đời sống 

của nhân dân trong tỉnh. Các ngành nghề chính của các cơ sở chế biến nông sản ngoài 

quốc doanh là xay sát, làm bún, bánh, sơ chế hoa quả (chuối khô, long nhãn), chế biến 

đường thủ công, chế biến lâm sản (đóng đồ mộc gia dụng), dệt may (dệt thổ cẩm), chế 

biến chè thủ công. Hiện tại công nghiệp chế biến nông lâm sản Sơn La mới chỉ có duy 

nhất một đơn vị là Công ty TNHH LIGARDEN Việt nam với nhiệm vụ chủ yếu là 

trồng và chế biến chè xuất khẩu tại huyện Mộc Châu. Số lương cơ sở chế biến nông 

lâm sản là doanh nghiệp nhà nước chỉ có 18 đơn vị. Tuy ít về số lượng nhưng quy mô 

hoạt động lớn, sản lượng sản phẩm sản xuất ra chiếm tỉ lệ cao, chủ yếu là những sản 

phẩm mũi nhọn có chất lượng tốt có khả năng tiêu thụ ra ngoại tỉnh và xuất khẩu. Các 

cơ sở chế biến nông lâm sản lớn của tỉnh Sơn La hầu như tập trung chủ yếu ở các cụm 

công nghiệp dọc vùng ven Quốc lộ số 6 : 

Cụm công nghiệp Mộc Châu:  

- Nhà máy chè của công ty chè Mộc Châu bao gồm 7 dây chuyền sản xuất với 

công suất 170 tấn chè búp tươi/ ngày 

- Xưởng chế biến chè của nông trường Chiềng Ve (Nay là Công ty cổ phần Chiềng 

Ve). 

- Xưởng chế biến sữa của công ty sữa Thảo Nguyên hàng năm chế biến và cho ra 

sản phẩm khoảng 2.500 tấn sữa tươi thanh trùng và 500 tấn sản phẩm từ sữa 

- Nhà máy ươm tơ thuộc công ty dâu tăm tơ Mộc Châu có công suất 40 tấn tơ/năm 

- Xưởng chế biến lâm sản của lâm trường Mộc Châu hàng năm sản xuất khoảng 

1.500 m3 gỗ xẻ. 

Cụm công nghiệp Mai Sơn:  

- Nhà máy mía đường Sơn La: hàng năm sản xuất được từ 12.000 –14.000 tấn 

đường mật 

- Xưởng chế biến chè của nông trường Tô Hiệu hàng năm chế biến khoảng 800 – 

1000 tấn chè búp tươi cho ra 2 loại sản phẩm chè đen và chè xanh 
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- Nhà máy chế biến thức ăn gia súc: hàng năm có thể sản xuất từ 1.500 – 2000 tấn 

thức ăn cho gia súc, gia cầm 

- Xưởng chế biến bột giấy của công ty lâm công nghiệp Sơn La 

- Xưởng chế biến chè của công ty dịch vụ phát triển chè Sơn La 

Cụm công nghiệp Thị Xã Sơn La:  

- Xưởng chế biến cà phê của công ty Cà Phê và Cây ăn quả với công xuất 2.000 

tấn – 3000tấn quả tươi/năm 

- Xí nghiệp chế biến gỗ ván ép của công ty chế biến lâm sản hàng năm sản xuất 

2000m3 ván ép 

- Xưởng sản xuất bia của công ty chế biến và kinh doanh lương thực 

- Xưởng sản xuất rượu bia của xí nghiệp chế biến thực phẩm Sơn La 

Ngoài các xưởng, xí nghiệp, nhà máy chế biến nông lâm sản đã nêu ở 3 cụm 

công nghiệp trên, ở địa bàn tỉnh Sơn La còn có: 

- Xưởng chế biến cà phê ở Thuận Châu với công suất 1.000 – 1.500 tấn cà phê 

tươi/ năm 

- Xưởng Chế biến chè Yên Châu hàng năm sản xuất khoảng 80 – 100 tấn chè đen 

của Công ty Dịch vụ phát triển chè Sơn La. 

- Xưởng chế biến lâm sản Bắc Yên của lâm trường Phù Bắc Yên hàng năm sản 

xuất khoảng 2.000 – 3.000 m3 gỗ xẻ. 

Sản phẩm chủ yếu của công nghiệp chế biến nông, lâm sản Sơn La là chè, cà phê, 

tơ tằm, gỗ xẻ, đồ mộc, bột giấy, rượu bia, đường mật... ngoài ra còn rất nhiều các sản 

phẩm phụ khác. Hàng năm công nghiệp chế biến nông lâm sản tỉnh Sơn La sản xuất ra 

được 2.000 – 2.500 chè khô các loại, trong đó quốc doanh chiếm đến 80 % chủ yếu tập 

trung ở địa bàn các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu và Bắc Yên. 

Sản lượng đường trắng tăng không ngừng qua các năm, riêng năm 2004 đạt sản lượng 

13.216 tấn so với  7.049 tấn năm 2000 chủ yếu tập trung ở địa bàn huyện Mai Sơn. 

Hàng năm toàn tỉnh Sơn La sản xuất khoảng từ 1.500 – 2.000 tấn thức ăn gia súc, 

trong đó tập trung chủ yếu ở các xí nghiệp chế biến trên địa bàn thị trấn Hát Lót huyện 

Mai Sơn và Thị xã sơn La. Các sản phẩm rượu bia, thực phẩm chủ yếu do các cơ sở 

ngoài quốc doanh thực hiện. Sản lượng cà phê chế biến xuất khẩu hàng năm được 

công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La sản xuất tại 2 nơi Thị xã Sơn La và thị trận huyện 

Thuận Châu 

2.3. Đánh giá chung  

- Thuận lợi: Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La duy trì 

được tốc độ tăng trưởng khá . Sản xuất lương thực đang theo quan điểm sản xuất hàng 

hoá, 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 theo điều tiết của thị trường. 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 Mộc Châu (2.500ha), Mai Sơn (470ha), Phù Yên (400ha); Yên Châu 

(320ha); Vùng cà phê chè ở Thị xã Sơn La (1.200ha); Thuận Châu (600ha); Mai Sơn 
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(580ha);  Vùng đậu tương Mường La (3200ha), Phù Yên (3100ha), Sông Mã, Yên 

Châu (mỗi huyện trên 2.500ha). 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 Mộc Châu, Yên 

Châu, Sông Mã. 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 2000 – 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 và đạt 

40,5% năm 2005. 

Về tồn tại:   

- Tăng trưởng chưa vững chắc, còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên.  

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tuy có nhiều tiến bộ trong mấy năm trở lại 

đây nhưng việc khai thác tiềm năng lợi thế vẫn còn rất chậm. Đặc biệt ở vùng cao vẫn 

còn chủ yếu làm nương du canh bóc lột đất.  

- Thế mạnh về cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê chè) chưa tạo được một xu 

hướng rõ rệt và tạo ra thị trường ổn định.  

- Chăn nuôi chưa trở thành ngành quan trọng.  

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng không đáng kể tuy diện tích rừng tăng mạnh 

- Hệ thống canh tác của nông dân trên địa bàn của tỉnh hiện nay vẫn còn là hệ 

thống canh tác miền núi, tự cung tự cấp, phương thức canh tác vẫn ở trình độ lạc hậu 

manh mún, công cụ thô sơ, hiệu quả kinh tế thấp.  

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

NĂM 2011-2015 

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

Phấn đấu tốc độ giá trị sản xuất Nông lâm nghiệp, Thuỷ sản tăng trên 5% vào năm 

2010 và đến năm 2015 đạt trên 7,5% 

Cơ cấu GDP Nông lâm nghiệp, Thuỷ sản trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh giảm còn 

40% vào năm 2010 và còn 35% năm 2015. 

Năm 2010, giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 15 triệu đồng/ ha canh tác, tỷ lệ 

che phủ  đạt 50%. 

* Chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu kinh tế hiện nay từ nông - lâm nghiệp - công 

nghiệp - dịch vụ sang cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.  

+ Năm 2010: + CN - XD: 34 - 35 %; Dịch vụ: 37 - 38 %;  + NLN - thuỷ sản: 28 - 

29 %. 

+ Năm 2020: + CN - XD: 45,0 %; Dịch vụ: 33,5 %;  + NLN - thuỷ sản: 21,5 %. 

* Tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông - lâm nghiệp, thủy sản bình quân cả thời kì 

2006 - 2020 là 5,28 %/năm, trong đó thời kỳ 2006- 2010 từ 4 % - 5 %, Thời kỳ 2011 -

2015 là 5 % - 6 %; Thời kỳ 2016 - 2020 là 4,7 % - 5 %.  

* Cơ cấu nội bộ ngành đến năm 2010: nông nghiệp 72% (trong đó trồng trọt 

72,5%, chăn nuôi 25,5%, dịch vụ 1%), lâm nghiệp 24 %, thuỷ sản 4%; đến năm 2020 
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nông nghiệp giảm xuống còn 65% (trong đó trồng trọt còn 64%, chăn nuôi 35%, dịch 

vụ 1%). 

* Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp tăng từ 9 triệu đồng hiện nay lên 18 - 

20 triêu đồng vào năm 2010 và 35 triệu đồng vào năm 2020. 

3.2. Bố trí sử dụng đất nông nghiệp  
 

Hạng mục Năm 2007 Năm 2010 
So sánh 

tăng +; giảm - 

Đất sản xuất nông nghiệp 247.224 282.200 34.976 

1- Đất trồng cây hàng năm 213.771 240.200 26.429 

- Đất lúa 31.352 32.000 648 

- Đất đồng cỏ chăn nuôi 1.665 3.200 1.535 

- Đát cây hàng năm khác 180.754 205.000 24.246 

2- Đất trồng cây lâu năm 33.453 42.000 8.547 

Trong đó đất trồng cây ăn quả 24.016 24.000 -16 

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

1. Trồng trọt: 

- 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, sản lượng lương thực có hạt đạt 

trên 50 vạn tấn. Gieo cấy 16.5000 ha lúa nương 9.400 ha lúa chiêm xuân và 16.500 ha 

lúa mùa, đảm bảo cơ cấu giống, thời vụ.. Giảm diện tích Ngô xuống còn 130.000 ha, 

trong đó 10.000 ha ngô thu; lựa chọn các giống ngắn ngày có năng suất cao gieo trồng 

vụ xuân hè, để kịp có đất gieo trồng vụ thu; tăng cường quản lý chất lượng giống đối 

với các đơn vị được giao sản xuất và cung ứng giống, phấn đấu trên 95% diện tích 

được gieo trồng bằng các giống ngô lai. Bình quân 340kg/người/năm; đạt khoảng 42,4 

vạn tấn vào năm 2020. 

- Phấn đấu đến 2015, diện tích lúa cả năm còn khoảng 37.000 ha, trong đó  lúa 

mùa 17.200 ha, lúa đông xuân 11.300 ha, lúa nương 8.500 ha. Giảm diện tích ngô 

xuống còn 80.000 ha ,lựa chọn các giống ngắn ngày có năng suất cao gieo trồng vụ 

xuân hè đảm bảo kịp thời có đất gieo trồng vụ thu, phấn đấu có trên 95% diện tích 

được gieo trồng bằng các giống ngô lai. 

- Xây dựng vùng vành đai thực phẩm, hoa, cây công nghiệp hàng năm phục vụ cho 

công trường thuỷ điện Sơn La, nhu cầu của nhân dân và đặc biệt cho thành phố Sơn La 

trong tương lai gần;  

- Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các vùng có điều kiện tự 

nhiên phù hợp; 

- Ổn định và phát triển các cây công nghiệp dài ngày có giá trị cao như: chè, cà 

phê chè, dâu tằm... tập trung phát triển một số cây ăn quả có khả năng cho sản lượng 
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lớn gắn với công nghiệp chế biến như: cây nhãn, xoài, sơn tra và nhập nội một số cây 

ăn quả ôn đới chất lượng cao. Diện tích một số cây công nghiệp và cây ăn quả:  

 + Chè: năm 2010 trồng mới khoảng 200 ha chè chất lượng cao Kim Tuyên,  Shan 

tuyết chọn lọc, đưa tổng diện tích đạt 4.500 ha, trong đó có 4.000 ha chè thâm canh. 

Giai đoạn 2011-2015 tập trung chăm sóc, thâm canh diện tích chè hiện có,  phấn đấu mỗi 

năm trồng mới từ 500- 600 ha, để đến hết năm 2015 có khoảng 7.000 ha với các giống 

chè có chất lượng cao như chè Kim Tuyên, chè shan tuyết chọn lọc… trên các địa bàn đã 

quy hoạch các huyện Mộc Châu,Thuận Châu, Yên Châu… 

 + Cà phê: Chăm sóc, thâm canh 2.950 ha cà phê kinh doanh; chuẩn bị địa bàn 

giống trồng mới 200 ha ở Thuận Châu, Mai Sơn. Trong giai đoạn 2011-2015 mỗi năm 

trồng mới khoảng (200- 300) ha, phấn đấu đến 2015 có 5.000 ha cà phê với giống 

catimo và một số giống mới có chất lượng và năng suất cao. Hoạt động theo cơ chế 

Doanh nghiệp ứng giống, phân bón, thuốc trừ sâu, hướng dẫn kỹ thuật cho dân trồng 

mới và chăm sóc thâm canh, thu nợ bằng sản phẩm; dân tự bỏ vốn hoặc vay vốn các tổ 

chức tín dụng để phát triển cà phê; Doanh nghiệp thu mua và bao tiêu sản phẩm theo 

giá thị trường, tổ chức chế biến để xuất khẩu, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực 

phẩm giữ vững uy tín và thương hiệu cà phê Sơn La Tăng cường công tác chế biến cà 

phê để xuất khẩu, giữ vững chất lượng, uy tín, thương hiệu sản phẩm Cà phê Sơn La. 

+ Cây cao su: Năm 2010 phấn đấu trồng mới khoảng 6.000 ha, đưa tổng diện tích 

hết năm 2010 có 10.000 ha, địa bàn tiếp tục trồng ở các huyện Quỳnh Nhai, Thuận 

Châu, Mường La, Mai Sơn, Yên châu và mở rộng ở huyện Sông Mã. Dự kiến đến hết 

năm 2015 tỉnh Sơn La có khoảng 32.000 ha;. Xây dựng từ 2- 4 nhà máy chế biến mủ 

cao su; thành lập các làng công nhân cao su có các điều kiện kết cấu hạ tầng tương đối 

đầy đủ nhằm đảm bảo sản xuất và an sinh xã hội.  

+ Cây mía: Tập trung chăm sóc, thâm canh mía lưu gốc, trồng mới, trồng lại 1.300 

ha, ổn định vùng nguyên liệu khoảng 3.500 ha, phấn đấu năng suất bình quân (55 -60) 

tấn/ha; sản lượng mía cây để ép đường 230.000 tấn, đạt 21.000 tấn đường kính. Đến 

năm 2010 ổn định vùng mía nguyên liệu cho Nhà máy đường khoảng 3.500 ha, trồng 

lại các loại giống mía mới có năng suất và trữ đường cao, mỗi năm trồng lại từ (500- 

700) ha, địa bàn tập trung ở các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Thị xã, phấn đấu đạt sản 

lượng đường  trên 23 vạn tấn. 

 + Đậu tương: Đẩy mạnh xen canh, tăng vụ để phát triển đậu tương bằng các giống 

năng suất cao DT99, DT2000; diện tích gieo trồng cả năm 2010 đạt 12.000 ha. 

 + Cây ăn quả: 29.000ha (năm 2010 và 40.000ha năm 2020) Tập trung cải tạo 100 

ha vườn cây ăn quả đã già cỗi, vườn tạp để trồng  các giống cây ăn qủa chất lượng cao, 

trọng tâm là cải tạo các vườn nhãn, xoài, mận đã già cỗi để nâng cao chất lượng sản 

phẩm.Tiếp tục hoàn thiện các trại nhân giống cây ăn quả Mường Hồng và Phiêng Cằm, 

xây dựng các mô hình vườn cây ăn quả ở các xã vùng cao, đảm bảo đủ giống tốt cho 

nhu cầu phát triển. 

2.  Chăn nuôi 

Phát triển theo hướng sản xuất chăn nuôi hàng hoá có giá trị kinh tế cao (thịt, sữa, 

da...) trên cơ sở tận dụng ưu thế của một Tỉnh miền núi có điều kiện thuận lợi để phát 
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triển nhanh các loại gia súc ăn cỏ như bò sữa, bò thịt chất lượng cao, trâu, dê, lợn 

hướng nạc. Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp và đảm bảo an toàn 

theo 3 loại quy mô công nghiệp, trang trại, hộ gia đình. Mục tiêu cụ thể như sau: 

- Đàn trâu: đến hết năm 2010 tổng đàn đạt 16,4 vạn con và 18,5 vạn con năm 2015. 

- Đàn bò tăng từ 18,2 vạn con năm 2010 (bò sữa 5 nghìn con) lên 21,6 vạn con 

năm 2015 (bò sữa 6,5 nghìn con).  

- Đàn dê từ 17,368 vạn con hiện nay lên 4,5 vạn con (năm 2010) và 6 vạn con 

(năm 2020) 

- Đàn lợn dạt 50 vạn con vào năm 2010 

- Đàn gia cầm trên 6 triệu con năm 2010 và 7,5 triệu con năm 2015 

- Sản lượng thịt hơi các loại đạt 32 nghìn tấn năm 2010 và 40 nghìn tấn năm 20150 

3. Thuỷ sản 

Sử dụng diện tích các ao hồ thuỷ lợi hiện có (hồ thủy điện Hoà Bình, thuỷ điện 

Sơn La và các hồ thuỷ điện khác với diện tích mặt nước sử dụng từ 9000ha năm 2005 

lên 25.000ha vào năm 2020 để nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản tự nhiên với mục đích 

sản xuất hàng hoá. Xây dựng trung tâm cơ sở ươm cá giống để đáp ứng nhu cầu cá 

giống tại chỗ và cung cấp cho khu vực Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào.  

Tăng cường củng cố, đầu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản, đảm bảo 

chất lượng và đủ giống cá và các loại giống Thuỷ sản khác cho nhu cầu sản xuất của nhân dân 

trong tỉnh và 1 số vùng của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào giáp với tỉnh Sơn La. 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và có chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ 

sản, nhất là nuôi cá ruộng, cá lồng, bè trên các sông, suối. Thúc đẩy tiến độ thả và nuôi thuỷ 

sản  trên lòng hồ Thuỷ điện Hoà Bình  và Thuỷ điện Sơn  La nhằm tạo điều kiện ổn định cho 

đời sống nhân dân các xã ven hồ. Tổng sản lượng thủy sản năm 2010 đạt 6000 tấn. Phấn đấu 

đến hết 2015 có khoảng 24.000 ha diện tích nuôi trồng mặt nuớc, trong đó diện tích mặt nuớc 

lòng hồ Thuỷ điện Sơn La, Hồ Hoà Bình khoảng 20.000 ha sử dụng  nuôi trồng Thuỷ sản. 

4. Lâm nghiệp 

- Ưu tiên xây dựng hệ thống rừng phòng hộ ven hồ thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện 

Sơn La, lưu vực Sông Mã và các vùng đầu nguồn quan trọng khác cùng với vùng rừng 

đặc dụng quốc gia Xuân Nha, Sốp Cộp với diện tích đến năm 2020 là 850.000 ha; 

- Khuyến khích phát triển hệ thống rừng sản xuất gồm rừng nguyên liệu giấy và gỗ 

công nghiệp, măng tre xuất khẩu, rừng sinh thái phục vụ du lịch;  

 - Quản lý, bảo vệ vốn rừng hiện có và tăng nhanh vốn rừng. Bảo vệ rừng 594.435 

ha, khoanh nuôi tái sinh 180.000 ha, trồng rừng tập trung 6.500 ha trong đó (Rừng 

phòng hộ 3.500 ha, trồng rừng sản xuất 3.000 ha), phấn đấu đến hết 2015 có khoảng 

770.000 ha được bảo vệ. Đưa độ che phủ của rừng đạt 50% năm 2010 và từ 55-60% 

vào năm 2015. 

- Diện tích đất có rừng đạt trên 900.000ha năm 2010 

- Trồng rừng mới tập trung 8.000 ha năm 2010  
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3.3. Định hướng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp  

1. Định hướng và mục tiêu phát triển thuỷ lợi 

- Đầu tư xây dựng mới các công trình Thuỷ lợi trọng điểm: Hồ Bản Mòng-Thị xã, 

cải tạo và nâng cấp các hồ chứa nước lớn, sửa chữa, cải tạo công trình Thuỷ lợi -Thuỷ 

điện Nậm công,cùng với việc đầu tư xây dựng các công trình Thuỷ lợi nhỏ bằng vốn 

ngân sách địa phương, phấn đấu đảm bảo đủ nước tưới cho trên 9.400 ha lúa chiêm 

xuân, trên 16.500 ha lúa vụ mùa trong năm 2010. Phấn đấu đến 2015 chủ động nước tưới 

cho trên 90 % diện tích lúa nước, một phần diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả; trên  90 

% dân số nông thôn được cấp nước ăn và sinh hoạt hợp vệ sinh. 

- Đảm bảo diện tích tưới được ổn định sau khi một số diện tích lúa và công trình 

tưới bị ngập trong hồ chứa Sơn La, Tưới chủ động phục vụ thâm canh tăng vụ cho 90 

% diện tích lúa ruộng: 21.000 ha. 

- Tạo nguồn, cấp nước tưới ẩm cho 7.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả ở các 

vùng tập trung năm 2020 tưới 2.000 ha. 

- Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 38 vạn dân nông thôn trong đó có 12.000 

hộ  TĐC và số hộ hiện nay không có nước sinh hoạt, giải quyết cơ bản nước ăn cho 

vùng thiếu nước trầm trọng (đến năm 2005 mới có 72 vạn dân = 75 %, số dân nông 

thôn được cấp nước sạch sinh hoạt). Phấn đấu hết năm 2010 toàn tỉnh có 75% dân nông 

thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh bằng hệ thống công trình 

- Cấp cho nhu cầu chăn nuôi đàn gia súc 25 vạn con và nước công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, nuôi trồng thuỷ sản. 

 Để đáp ứng nhu cầu trên sẽ xây dựng mới và nâng cấp khoảng trên 297 công trình, 

thuỷ lợi và 155 công trình cấp nước , trong đó một số công trình trọng điểm như công 

trình .công trình Bản Mòng (Thị xã Sơn La) tưới 2.650 ha, công trình Đập Chà Lồng 

(Yên Châu - Sơn La) tưới 750 ha , công trình trình Phiêng Chanh (Thuận Châu -  Sơn 

La) tưới 550 ha, công trình Nậm Sỏi (Sông Mã - Sơn La) tưới 600 ha, thuỷ lợi hồ Lái 

Bay xã Phỏng Lái - Thuận Châu phục vụ tưới cho 300 ha ruộng khai hoang, tưới ẩm 

1000ha cây công nghiệp (chè, cà phê) và cung cấp nước sinh hoạt cho 3.000 hộ dân 

vùng khan hiếm nước các xã Chiềng Pha, Chiềng Bôm, Phỏng Lái, thị trấn huyện 

Thuận Châu công trình kè nắn suối Nậm La – xã Chiềng Khơi, Chiềng An - Thị xã 

Sơn La giải quyết thoát lũ suối Nậm La nhằm sắp xếp lại sản xuất và dân cư. Năng lực 

phục vụ của các công trình trên sẽ đáp ứng nhu cầu cho: 

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. Tỉnh cần hỗ trợ nông dân 

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

- Phát triển dịch vụ cung ứng vật tư hàng hóa thiết yếu và thu mua sản phẩm phục 

vụ sản xuất và đời sống ở vùng đặc biệt khó khăn. 

- Đẩy mạnh hoạt động khuyến lâm để xhuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về trồng 

rừng, thâm canh, khoanh nuôi tái sinh phục hồi... đến từng hộ dân và tăng cường 
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khuyến khích sản xuất thu lợi lâm sản ngoài gỗ như dược liệu quý, nấm, măng, tre, 

nứa.. 

3. Định hướng phát triển hệ thống cơ sở chế biến nông sản 

- Đẩy nhanh quá trình xây dựng và củng cố hệ thống công nghiệp, ngành nghề trên 

địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời với việc củng cố và phát triển các cụm công nghiệp, phát 

triển khu công nghiệp mới, tạo ra khối lượng lớn về sản phẩm và thị trường tiêu thụ, 

phải đặc biệt chú trọng phát triển công nghiệp nhỏ và ngành nghề dịch vụ nông thôn.  

- Tập trung phát triển những ngành nghề có lợi thế so sánh; vừa phát triển những 

ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sử dụng nhiều lao động, vừa đặc biệt chú 

trọng đi nhanh vào áp dụng công nghệ tiên tiến trong công nghiệp chế biến lâm sản. 

- Tại trung tâm cụm xã, các cụm dân cư và khu vực nông thôn cần chú trọng phát 

triển các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền 

thống. Chú trọng xây dựng hệ thống cơ chế chính sách thực sự hấp dẫn đối với khu 

công nghiệp và các cụm công nghiệp. 

- Xây dụng các cơ sở công nghiệp chế biến nông lâm sản tai địa bàn Thị xã, 

Mường La, Mai Sơn, Mộc Châu, Sông Mã - Sốp Cộp, Phù - Bắc Yên, Thuận Châu, 

Quỳnh Nhai... 

- Công nghiệp chế biến Mía đường: Nhà máy đường được đầu tư xây dựng công suất 

1000 tấn mía cây/ngày đưa vào sử dụng niên vụ 1999 - 2000 thiết bị công nghệ Trung 

Quốc, đến nay đã nâng cấp lên 1.500 tấn mía cây/ngày, hiện tại Công ty cổ phần mía đường 

đã đầu tư cơ cấu lại để năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 - Công nghiệp chế biến chè: Hiện tại có 19 cơ sở chế biến, công suất đạt 160 tấn/ 

ngày. Công nghiệp chế biến chè không chỉ phát triển về số lượng mà còn đổi mới về thiết 

bị và công nghệ chế biến, những cơ sở chế biến mới và những đơn vị mở rộng công suất 

chế biến phần lớn là thiết bị hiện đại và công nghệ tiến tiến của Nhật Bản và Đài Loan.  

 - Công nghiệp chế biến Cà phê: Hiện tại có 3 cơ sở chế biến cà phê, với tổng 

công suất trên 8.000 tấn quả tươi; 1 cơ sở xay sát tuyển chọn đánh bóng cà phê nhân 

xuất khẩu công suất 4.000 tấn / năm và  hàng trăm cơ sở chế biến quả tươi của các hộ 

gia đình với công suất trên 15.000 tấn quả/ năm 

 - Công nghiệp chế biến tinh bột Sắn: 1 nhà máy với công suất 200 tấn sắn tươi 

ngày, tương đương với 50 tấn tinh bột/ ngày. 

 - Công nghiệp chế biến Sữa : Hiện có 1 nhà máy chế biến sữa với công suất  

15.000 tấn sữa tươi/ ngày và 1 nhà máy  chế biến sữa tiệt trùng với công suất 20 

tấn/ngày. Đảm bảo thu mua chế biến hết sữa cho các hộ gia đình thực hiện chương trình 

phát triển chăn nuôi bò sữa. 

 - Công nghiệp chế biến hoa quả: Do công nghiệp chế biến chưa phát triển nên 

hầu hết hoa quả tiêu thụ dưới dạng quả tươi như mận, mơ, chuối, nhãn (có một phần 

được sấy khô). Hiện tại toàn tỉnh mới có 2 cơ sở chế biến Rượu vang nguyên liệu 

chính là quả Sơn tra, 1 cơ sở chế biến rượu mận bằng thiết bị và công nghệ của Pháp; 

1 cơ sở thái lát, chiên giòn củ, quả. 
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4. Định hướng phát triển hệ thống giao thông nông thôn 

- Đến năm 2010 các tuyến các tuyến đường bộ chính của Tỉnh (đường Quốc lộ 

TỈnh lộ), đường đến các trung tâm cụm xã cần được đầu tư nâng cấp, phấn đấu  đường 

được xây dựng đúng cấp hạng, mặt đường được thảm nhựa, rải nhựa và công trình 

thoát nước vĩnh cửu. 

- Phát triển mạnh mạng lưới giao thông nông thôn, giao thông liên huyện, liên xã, 

giao thông phục vụ di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La đến các khu vực sản xuất hàng 

hóa đảm bảo sự thông suốt trong cả mùa mưa; kết hợp với việc bố trí sắp xếp lại dân 

cư, đến năm 2010 mở đường giao thông đến tất cả các thôn, bản. 

-  Nâng cao chất lượng và khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách, khuyến khích 

đối với tất cả các thành phần kinh tế tham gia, chú trọng phát triển các tuyến vận tải 

lên các xã vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa hẻo lánh. 

5. Định hướng phát triển hệ thống cung cấp nước và sạch điện nông thôn  

- 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 sẽ có 

trên 80 % dân số đô thị và 30% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, đến năm 

2020 cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước sạch cho mọi người dân.  

- Phát triển hệ thống lưới điện: đến năm 2010 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. 

 


