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TỈNH YÊN BÁI 

1. Thông tin chung 

Yên Bái là môṭ tỉnh nằm ở trung tâm vùng núi và trung du phía Bắc, 

thuộc vùng sinh thái Việt bắc Hoàng Liên Sơn. 

- Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai và Hà Giang. 

- Phía Nam, Tây nam giáp tỉnh Sơn La.  

- Phía Đông giáp tỉnh Tuyên Quang. 

- Phía Đông nam giáp tỉnh Phú Thọ.  

Yên Bái có vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của 

một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - 

Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội 

thuận lợi để Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát 

triển văn hóa xã hội… không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế 

lớn trong cả nước mà còn cả trong giao lưu kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các 

tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. 

Bên cạnh thuận lợi, Yên Bái cũng là tỉnh có địa hình phức tạp, bị chia cắt, 

diện tích dốc chiếm tỷ lệ lớn hạn chế đến xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản 

xuất, đời sống, lưu thông tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Đồng thời điều 

kiện tự nhiên còn gây nên một số yếu tố bất thuận như: mưa lớn tập trung vào 

một số tháng, đất dốc nên dễ gây xói mòn, rửa trôi đất đai, lũ quét sạt lở làm mất 

đất sản xuất, ách tắc giao thông. 
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2. Dân số và lao động 

Yên Bái có 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố, với 155 xã, phường, thị trấn. 

Dân số tính đến 31/12/2015 có 792.710 người, mật độ dân số chỉ đạt 115 

người/km2, tuy nhiên thành phố Yên Bái có mật độ 935 người/km2 và thị xã 

Nghĩa lộ có mật độ 987 người/km2 là tương đối cao. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 

của tỉnh là 12,15%o. 

Dân số sống ở nông thôn có 630.860 người, chiếm 79,58% tổng dân số. 

Dân số ở thành thị là 161.850 người, chiếm 20,42%. Gai đoạn 2011 - 2015, tỷ 

suất sinh thô khoảng 19‰ (năm 2015 đạt 19,05‰). Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em 

dưới 5 tuổi là 19,0 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đạt 98,81%. 

Theo thống kê 2015, lực lượng lao động tỉnh Yên Bái có 512.464 người 

trên 15 tuổi. Trong đó, nam có 258.622 người, chiếm 50,47%; nữ có 253.842, 

chiếm 49,53%. Trong đó, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại tỉnh 

đạt 16,9%. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại thành thị đạt 

19,4% trong khi ở nông thôn chỉ đạt 9,3%. Tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh chỉ có 

0,82%.  

Quy hoạch đến năm 2020: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 là 1,04%. 

-  Số lao động được tạo việc làm mới bình quân mỗi năm 17.700 người. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua 

đào tạo nghề là 35%. 

- Năm 2020 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 17%. Tỷ lệ trẻ em 

dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt trên 98,5%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Năm 2015, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 14.765,93 tỷ đồng (giá 

so sánh), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,76%/năm. Trong đó: Nông lâm 

nghiệp và thủy sản đạt 3.491,57 tỷ đồng (tăng bình quân 4,97%/năm), công 

nghiệp và xây dựng đạt 3.561,49 tỷ đồng (tăng bình quân 7,37%/năm), dịch vụ 

và du lịch đạt 6.086,04 tỷ đồng (tăng bình quân 4,93%/năm), thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp đạt 1.626,73 tỷ đồng (tăng bình quân 7,43%). GRDP bình quân/người 

năm 2015 ước đạt 1.202 USD ( 26,1 triệu đồng), tăng 440 USD so với năm 

2010.  

Giá trị sản xuất (giá hiện hành) năm 2015 đạt 38.835,3 tỷ đồng. Trong đó, 

linh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.971,9 tỷ đồng (chiếm 23,1%); công 

nghiệp - xây dựng đạt 17.558,2 tỷ đồng (chiếm 45,21%0, dịch vụ đạt 12.305,2 tỷ 

đồng (chiếm 31,69%).  

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 12.505,8 tỷ đồng, chi ngân sách 

năm 2015 toàn tỉnh là 11.536,09 tỷ đồng. 

* Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ 

2016-2020 trên 7% (giá so sánh 2010). 

- Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020: Nông lâm nghiệp - Công 

nghiệp, xây dựng - Dịch vụ là 21,3% - 30,8% - 47,9%. 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu 

đồng trở lên. 

- Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 200 triệu USD trở lên. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt trên 3.000 tỷ đồng. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của ngành nông, lâm, thuỷ sản giai 

đoạn 2011-2015 đạt bình quân 4,97%/năm. Trong ngành nông nghiệp, tỷ trọng 

nông nghiệp là 72,03%, lâm nghiệp là 24,37% và thuỷ sản đạt 3,6%. 

Đối với cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp tiếp tục có sự 

chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng giá trị sản xuẩt ngành chăn nuôi tăng 

từ 23,46%% năm 2010 lên 29,26% năm 2015, trồng trọt giảm 75,3% năm 2010 

xuống còn 69,39% năm 2015. 

-  Về trồng trọt: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 4.307,03 tỷ đồng (giá 

thực tế). Tổng sản lượng lương thực hàng năm giai đoạn 2010 - 2105 đạt từ 

250.797 tới 300.721 tấn do diện tích gieo trồng được tăng lên từ 63.653 ha năm 

2010 lên 69.465 ha năm 2015. Sản lượng lương thực bình quân đạt 379,0 

kg/người. Diện tích trồng một số cây lâu năm tăng từ 19.163 ha lên 20.466 ha. 

- Về chăn nuôi: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 2.077,22 tỷ đồng (giá 

thực tế). Tổng đàn trâu đạt 102.548 con, đàn bò đạt 21.627 con, tổng đàn lợn đạt 

519.344 con, tổng đàn gia cầm đạt 4.010,35 nghìn con. Tổng sản lượng thịt hơi 

các loại đạt 39.504 tấn. 

- Về lâm nghiệp: năm 2015, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 

2.186,49 tỷ đồng (giá thực tế). Đất lâm nghiệp có diện tích 466.950 ha, trong đó 

đất rừng sản xuất đạt 291.854 ha, rừng phòng hộ 138.949 ha, rừng đặc dụng 

36.147 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 62%. 

- Về thủy sản: Giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 323,25 tỷ đồng (giá 

thực tế). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 đạt 2.399 ha, tổng sản lượng 

thủy sản năm 2015 đạt 5.639 tấn. 

Quy hoạch đến năm 2020 - 2030 

a) Đến năm 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản (giá so sánh 2010) giai đoạn 2016 - 2020 là 4,6%. 

- Cơ cấu sản xuất: Nông nghiệp 67%; lâm nghiệp 28%; thủy sản 5%. 

- Giá trị sản sản xuất nông nghiệp bình quân 1 ha đạt 80 triệu đồng. 

c) Đến năm 2030 

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản (giá so sánh 2010) giai đoạn 2021 - 2030 là 4,7%. 

- Cơ cấu sản xuất: Nông nghiệp 66,5%, lâm nghiệp 27,7%, thủy sản 5,8%. 

- Giá trị sản sản xuất nông nghiệp bình quân 1 ha  là 100 triệu đồng. 



 

 

5 

5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 588.708 ha chiếm 

85,47% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 119.337 ha chiếm 20,27% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 71.851 ha, chiếm 60,21% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 28.055 ha, chiếm 39,05% 

diện tích trồng cây hàng năm. Diện tích trồng cây hàng năm khác là 43.786 ha, 

chiếm 60,95% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 47.486 ha, chiếm 39,79% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 466.950 ha, chiếm 79,32% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 291.854 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 138.949 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 36.147 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chỉ có 2.360 ha, chiếm 0,4% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 61 ha. 

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

nghiệp của tỉnh là 592.849 ha, tăng 4.141 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 2.205 ha còn 25.850 ha. Đất trồng cây lâu năm 

là 51.258 ha, tăng 3.772 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp là 469.630 ha, tăng 2.680 ha so với năm 2015. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 838 ha còn 1.522 ha vào năm 

2020. 

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

Năm 2015, ngành trồng trọt vẫn còn chiếm tỷ trọng cao trong nông nghiệp 

của tỉnh (chiếm 66,65%). Giá trị sản xuất trồng trọt (giá so sánh) tăng từ 

2.712,26 tỷ đồng (năm 2011) lên 3.153,14 tỷ đồng (năm 2015), tốc độ tăng 

trưởng bình quân đạt 3,06%/năm. Giá trị sản xuất/ha đất canh tác năm 2015 đạt 

55,78 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng so với năm 2010.  

Năm 2015 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 661,3 nghìn tấn. Bình 

quân lương thực đạt 379kg/người/năm. Trong đó, diện tích lúa cả năm đạt 

41.230 ha, sản lượng đạt 207.751 tấn; diện tích gieo trồng đạt 28.235 ha, sản 

lượng đạt 92.970 tấn. Diện tích một số cây lâu năm đạt 20.466 ha. Trong đó, 

diện tích chè đạt 11.241, diện tích cho thu hoạch đạt 10.059 ha, sản lượng đạt 

85.448 tấn; diện tích cây ăn quả 6.617 ha. 

Quy hoạch: Tới năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu: 

- Cây lương thực (lúa, ngô): Diện tích gieo trồng lúa cả năm 42.810 ha, 

sản lượng 221.000 tấn; diện tích gieo trồng ngô cả năm 30.000 ha, sản lượng 

99.000 tấn.  

- Cây rau, đậu thực phẩm: Diện tích gieo trồng khoảng 9.400 ha; sản 

lượng 111.870 tấn.  

- Cây hàng năm khác (sắn, khoai các loại, đậu tương, lạc, mía, hoa): Tổng 

diện tích gieo trồng 18.385 ha. 

- Cây lâu năm: 

+ Cây chè: Diện tích khoảng 10.400 ha, sản lượng chè búp tươi 85.000 

tấn.  

+ Cây ăn quả (không bao gồm cây Sơn tra): Diện tích 9.500 ha, sản lượng 

khoảng 50.000 tấn.  

Xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Vùng sản xuất 

hoa 100 ha; vùng sản xuất rau an toàn 200 ha; vùng cây ăn quả lâu năm 600 ha; 

vùng sản xuất giống lúa 300 ha; vùng sản xuất chè 900 ha;  
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7. Ngành chăn nuôi 

Yên Bái là tỉnh có ngành chăn nuôi bò, lợn, gia cầm phát triển khá tốt. 

Năm 2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh đạt 1.329,7 tỷ đồng 

(tăng 484,82 tỷ đồng so với năm 2010). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 

giai đoạn 2011-2015 đạt 9,49%/năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong 

tổng giả trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp chưa thật sự cao, chỉ đạt 32,14%. 

Năm 2015, đàn trâu đạt 102.548 con; đàn bò đạt 21.627 con; đàn lợn có 

519.344 con; đàn dê có 31.610 con; đàn gia cầm các loại có 4.010,35 nghìn con. 

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 39,504 nghìn tấn%. 

Quy hoạch đến năm 2020: 

- Tổng đàn gia súc chính 761.000 con (đàn lợn 608.000 con, đàn bò 

39.800 con, đàn trâu 113.200 con); đàn gia cầm 4,5 triệu con; đàn dê 39.000 

con.  

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 51.000 tấn. 

Phát triển giống trâu thịt tại huyện Văn Chấn và Lục Yên; vùng chăn nuôi 

bò thịt, bò sinh sản tập trung tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên; phát 

triển nuôi ngựa, dê ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình; phát triển 

chăn nuôi lợn hướng nạc, siêu nạc tập trung tại các thị trấn, thị tứ và các xã lân 

cận của các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và 

thành phố Yên Bái. Phát triển đàn gia cầm theo hướng an toàn sinh học và bền 

vững. Tích cực phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

Xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: vùng chăn nuôi 

lợn nái 10.000 con; vùng chăn nuôi bò sữa 1.500 con. 
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8. Ngành thủy sản 

Tại tỉnh Yên bái, nuôi trồng thủy sản của tỉnh tiếp tục được quan tâm phát 

triển với tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp đáng kể cho ngành nông nghiệp. 

Hiện nay, tỉnh tập trung phát triển nguồn lợi thủy sản tại các địa phương có diện 

tích mặt nước lớn như: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và trên diện tích mặt nước 

hiện có (ao, hồ, đầm...) kết hợp chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy sản có năng suất và giá trị kinh tế cao. 

Phát triển các loài thủy sản có khả năng thâm canh và giá trị cao như cá Tầm; cá 

Rô-phi đơn tính; một số thủy đặc sản bản địa như cá Chiên, cá Lăng. 

 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 đạt 2.399 ha, tổng sản lượng thủy 

sản đạt 6.429 tấn, trong đó 5.639 tấn là nuôi trồng, 790 tấn là khai thác.  

Giá trị sản xuất thủy sản năm 2015 đạt 323,25 triệu đồng (giá hiện hành), 

chiếm 3,6% giá trị sản xuẩt toàn ngành. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 

giai đoạn 2011-2015 đạt 6,56%/năm. 

* Quy hoạch thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 

Phát triển nuôi trồng thủy sản ở các hồ lớn, xây dựng vùng nuôi trồng 

thuỷ sản tập trung; ứng dụng công nghệ, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến 

trong việc nhân giống, chăm sóc để nhân rộng và phổ biến nuôi trồng các loại 

thủy đặc sản có giá trị cao; thực hiện đa dạng các hình thức nuôi phù hợp với 

điều kiện cụ thể của từng vùng, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản ở vùng hồ Thác 

Bà, hồ Vân Hội, hồ Từ Hiếu, sông Chảy. Phát triển mạnh nuôi cá lồng tại Hồ 

Thác Bà và các hồ đầm khác, phát triển nuôi cá tầm, rô phi đơn tính, cá trắm 

thâm canh, bán thâm canh và một số thủy sản địa phương như cá chiên, cá 

lăng...  

Phấn đấu đến năm 2020 tổng diện tích nuôi thủy sản là 3.590 ha (nuôi ao 

hồ 2.230 ha; nuôi eo ngách 475 ha; nuôi cá ruộng 885 ha) và 1.300 lồng cá. 

- Sản lượng thủy sản 12.300 tấn, trong đó sản lượng khai thác 4.000 tấn; 

sản lượng nuôi trồng 8.300 tấn. 

Xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: vùng nuôi trồng 

thủy sản 200 ha. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2015 đạt 2.186,5 tỷ đồng, chiếm 24,37% 

giá trị sản xuất toàn ngành. Trong đó trồng và nuôi rừng đạt 158,06 tỷ đồng, 

khai thác gỗ và lâm sản đạt được 1.857,74 tỷ đồng, các hoạt động dịch vụ lâm 

nghiệp đạt 87,82 tỷ đồng, thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản 

khác đạt 82,87 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-

2015 đạt 7,35%/năm.   

Năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Yên Bái đạt 466.950 ha 

(rừng sản xuất đạt 291.854 ha, rừng phòng hộ đạt 138.949 ha, rừng đặc dụng 

36.147 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 450 nghìn m3 tăng gấp 

hơn 2 lần so với năm 2010 (200 nghìn m3), để lấy củi là 1.624,25 nghìn ste.  

 Tỉnh Yên Bái đã cơ bản giao đất, rừng cho các đối tượng, trong 5 năm 

trồng mới từ 2011 – 2015 diện tích rừng trồng mới đạt 69.197 ha, trong đó năm 

2015 trồng được 13.228 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 62%. Nghề 

rừng được tổ chức lại chuyển từ khai thác sang trồng mới, khoanh nuôi và bảo 

vệ rừng, gắn bảo vệ rừng với định canh, định cư theo hướng phát triển kinh tế 

vườn rừng, có sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, đã chú trọng gắn việc trồng rừng 

phòng hộ với phát triển rừng kinh tế. 

* Quy hoạch trong thời gian tới ngành lâm nghiệp: 

Quy hoạch 3 loại rừng: Tổng diện tích đất lâm nghiệp 469.858 ha (rừng 

đặc dụng 36.147 ha, rừng phòng hộ 152.794 ha, rừng sản xuất 280.917 ha).  

- Các vùng sản xuất lâm nghiệp: Rừng gỗ lớn 23.500 ha, rừng gỗ nhỏ 

39.800 ha. Sản lượng khai thác bình quân là 600.000 m3/năm.  

- Cây Quế: Diện tích 76.000 ha; sản lượng quế vỏ 20.000 tấn/năm, tinh 

dầu 600 tấn/năm; trồng mới 20.000 ha. 

- Sơn tra: Diện tích 10.000 ha; sản lượng quả 7.500 tấn/năm; trồng mới 

6.200 ha. 

- Tre măng Bát độ: Diện tích 10.000 ha; sản lượng măng tươi 115.000 

tấn/năm; trồng mới 7.500 ha. 

- Phát triển lâm sản ngoài gỗ (tre, nứa, vầu, song, mây...): Sản lượng khai 

thác hằng năm tre, nứa, vầu khoảng 100.000 tấn. 

- Phát triển cây dược liệu: Trồng, khai thác có hiệu quả và bền vững các 

loại cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã từng bước hoàn thành việc kiên cố 

hóa hệ thống kênh mương; cải tạo, nâng cấp các hồ, đập thủy lợi. Toàn tỉnh đã 

có 920 công trình thuỷ lợi, gồm 13 trạm bơm điện, 154 bể chứa, 753 đập dâng 

và kênh dẫn nước, tưới tiêu cho trên 15.750 ha, trong đó có 313 công trình đầu 

mối đã được kiên cố, 727 công trình tưới trên 5 ha, 193 công trình tưới dưới 5 

ha; có 1.670 km kênh dẫn nước, 2.100 km kênh nội đồng, trong đó có 750 km đã 

kiên cố. 

Đối với tưới tiêu, năm 2015 tỉnh đã thực hiện tốt công tá bảo dưỡng, xây 

mới các công trình thủy lợi, khai thác có hiệu quả hệ thống tưới, tiêu phục vụ tốt 

cho sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh có 3.328 công trình thuỷ lợi, đảm 

bảo tưới trên 80% diện tích lúa. 

 * Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng kiên cố hoá hệ thống kênh mương nội đồng, 

nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, hồ chứa, hệ thống 

đê, kè chống ngập úng, sạt lở ven sông, suối. Đầu tư xây dựng hệ thống công 

trình kè chống lũ, chống sạt lở bờ sông Hồng. Xây dựng các trạm bơm đảm bảo 

tưới cho các diện tích lúa dọc theo bờ sông Hồng. Đầu tư xây dựng các cụm 

công trình thuỷ lợi thay thế cho các công trình thuỷ lợi có diện tích tưới nhỏ lẻ, 

manh mún như: cụm công trình thuỷ lợi Lục Yên, Tú Lệ, Bắc Trấn Yên, Nam 

Văn Yên; cụm công trình thuỷ lợi Đông Hồ,... Đến năm 2020 đảm bảo tưới cho 

khoảng 100% diện tích lúa. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đã giữ được sự phát triển ổn định. 

Duy trì được một số vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho công nghiệp chế 

biến, như: vùng thâm canh lúa, quế, chè, nguyên liệu giấy, tre măng Bát độ, cây 

ăn quả. Đến nay năng lực sản xuất của ngành nông phát triển tương đối nhanh 

và bền vững như chế biến gỗ, sắn, quế... Sản lượng chè chế biến thành phẩm đạt 

30.000 tấn, tinh bột sắn hàng năm đạt 35.000 tấn, các sản phẩm từ quế đạt 600 

tấn… Tiếp tục bảo tồn, khôi phục các làng nghề truyền thống gắn với phát triển 

các loại hình du lịch phù hợp với từng địa phương; hiện đã có 01 làng nghề sản 

xuất miến đao tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. 

Đối với cơ sở hạ tầng nông nghiệp, tỉnh đã thực hiện phương châm Nhà 

nước và nhân dân cùng làm, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách 

nhà nước, nguồn lực đầu tư của nhân dân và các tổ chức để xây dựng cơ sở hạ 

tầng, phục vụ xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Yên Bái đã 

thực hiện kiên cố hóa trên 400 km đường bê tông xi măng, mở mới và mở rộng 

trên 500 km nền đường. Đến hết năm 2014 toàn tỉnh hoàn thành được 463 km 

đường bê tông xi măng, bằng 110% mục tiêu đề án; mở mới, mở rộng được 933 

km đường liên thôn bản, 

* Quy hoạch tới 2020: 

- Đối với chế biến nông sản: quy hoạch phù hợp ngoài khu dân cư gắn với 

cơ sở giết mổ, chế biến, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. 

- Đối với chế biến lâm sản: đầu tư tăng năng lực của các cơ sở chế biến 

lâm sản và cải thiện cơ sở hạ tầng ngành lâm nghiệp. Khuyến khích hộ gia đình 

phát triển trồng rừng kinh tế cây gỗ lớn có chu kỳ dài ở vùng thấp, từng bước 

chuyển giao kỹ thuật trồng rừng kinh tế tại vùng cao. Tập trung phát triển kinh 

doanh rừng sản xuất theo hướng ứng dụng tiến bộ về giống để tăng sản lượng và 

giá trị nguyên liệu gỗ phục vụ cho chế biến và xuất khẩu 

- Chế biến Chè: Phấn đấu năm 2020 sản phẩm chè chế biến các loại đạt 

35.000 tấn/năm. 

* Quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn:  

- Tiếp tục củng cố hệ thống đường giao thông nông thôn. Nâng cấp các 

tuyến đường huyện, đường xã đạt tiêu chuẩn cấp VI trở lên, đường thôn bản đạt 

cấp A, B giao thông nông thôn trở lên. Kiên cố hóa toàn bộ hệ thống mặt đường, 

các công trình thoát nước có tải trọng thiết kế từ H13 - X60 trở lên đảm bảo giao 

thông thông suốt bốn mùa, tạo điều kiện cho việc thông thương hàng hóa, nhu 

cầu đi lại của người dân. 

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Yên Bái hiện nay vẫn là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ 

hộ nghèo của tỉnh vẫn chiếm 19,7% tổng số hộ trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ số 

hộ nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh mới đạt 85%. 

Sau 5 năm thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2011 - 2015, Yên Bái 

có 6 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, ngoài ra có 90 xã đạt từ 5 tiêu chí trở lên, 

trong đó có 25 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. 

Quy hoạch mục tiêu phát triển nông thôn: 

- Tỷ lệ các xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2020 là 40% (64/157 xã), tỷ 

lệ các huyện đạt tiêu chí nông thôn mới là 14,3% (1/7 huyện). Phấn đấu xây 

dựng huyện Trấn Yên đạt huyện nông thôn mới. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 

2020 đạt khoảng 90%. 

- Tỷ lệ các xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2030 khoảng 70% (khoảng 

110 xã). 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 

2030 đạt 98%. 

- Tỷ lệ lao động được qua đào tạo trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy 

sản đạt 20%.  

- Bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,0%.  
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Năm 2015, tổng vốn đầu tư thực hiện cho các ngành kinh tế là 8.611 tỷ 

đồng, trong đó đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 574,86 tỷ 

đồng, đạt 6,68%.  

Trong năm 2015, đã có 181 dự án đăng ký đầu tư mới (năm 2010 có 70 

dự án đăng ký đầu tư), tổng số vốn đăng ký đầu tư là 18.662,4 tỷ đồng và 177 

triệu USD. Các dự án đăng ký đầu tư mới tập trung vào lĩnh vực: sản xuất công 

nghiệp 150 dự án, chiếm 82,87% tổng số dự án; nông lâm nghiệp 16 dự án, 

thương mại dịch vụ 15 dự án. Một số dự án về nông nghiệp như: Dự án chăn 

nuôi chế biến thỏ công nghệ cao tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn quy 

mô 15.000 thỏ/ngày, 30.000 thỏ giống/năm với tổng vốn đầu tư là 78,6 triệu. 

Tổng nhu cầu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ giai đoạn 

2016 - 2020 khoảng 3.000 tỷ đồng. 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 66,609 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 13,446 triệu USD (chiếm 

20,19%), hàng lâm sản đạt 3,081 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu là: chè, gỗ 

xẻ, đũa gỗ, tinh bột sắn. 

 

 


