
 

 

1 

TỈNH BẮC GIANG 

1. Thông tin chung 

Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng miền núi Đông Bắc, nằm cách Thủ đô Hà 

Nội 50 km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) 110 km về 

phía Nam, cách cảng Hải Phòng hơn 100 km về phía Đông. Về quy hoạch kinh 

tế trước đây Bắc Giang nằm trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, từ năm 

2012 là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội. 

Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn. 

Phía Tây và Tây Bắc giáp thành phố Hà Nội, Thái Nguyên.  

Phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh.  

Địa hình Bắc Giang gồm 2 tiểu vùng: Miền núi và trung du có đồng bằng 

xen kẽ. Vùng trung du bao gồm các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên và thành phố 

Bắc Giang. Vùng miền núi bao gồm 7 huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, 

Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang. Trong đó một phần các huyện Lục 

Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Sơn Động là vùng núi cao. Với đặc điểm chủ yếu 

về địa hình miền núi (chiếm 72% diện tích toàn tỉnh) nên có sự chia cắt mạnh, 

phức tạp, chênh lệch về độ cao lớn. Nhiều vùng đất đai tốt, nhất là ở các khu vực 

còn rừng tự nhiên. 

Trên địa bàn tỉnh có các tuyến quốc lộ 1A, 31, 37, 279; tuyến đường sắt 

Hà Nội - Đồng Đăng, Kép - Hạ Long và 3 tuyến đường thủy trên sông Cầu, sông 

Thương, sông Lục Nam. Với vị trí và điều kiện giao thông như trên, tạo cho tỉnh 

những lợi thế về thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và điều kiện tiếp thu 

các công nghệ kỹ thuật tiên tiến để phát triển kinh tế nói chung và sản xuất nông 

- lâm nghiệp nói riêng. 
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2. Dân số và lao động 

Bắc Giang có 9  huyện và  1 thành phố, với 230 xã, phường, thị trấn. Dân 

số tính đến 31/12/2015 có 1.641.231 người, mật độ dân số bình quân 421,3 

người/km2, trong đó cao nhất là thành phố Bắc Giang 2.297,9 người/km2. Tỉnh 

có mật độ dân số bình quân cao hơn so với mật độ dân số bình quân cả nước.  

Dân số sống ở nông thôn có 1.455,23 nghìn người, chiếm 88,67% tổng 

dân số. Dân số ở thành thị là 186 nghìn người, chiếm 11,33%. Trong giai đoạn 

2011-2015, tỷ suất sinh thô giảm từ 17,08‰ (năm 2010) xuống còn 16,93‰ 

(năm 2015). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2015 là 11,61‰. 

 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng là 14,8%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 

tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 99,5%. 

Theo thống kê 2015, lực lượng lao động tỉnh Bắc Giang có 1.036.067 

người trên 15 tuổi. Trong đó, nam có 523.753 người, chiếm 50,55%; nữ có 

512.314, chiếm 49,45%. Trong đó, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào 

tạo tại tỉnh đạt 16,1%. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại thành 

thị đạt 47,4%, ở nông thôn chỉ đạt 12,8%. Tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh là 1,1%. Cơ 

cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong lĩnh vực dịch 

vụ và công nghiệp - xây dựng và giảm dần trong lĩnh vực nông, lâm thủy sản. 

Quy hoạch đến năm 2020  

- Tốc độ tăng dân số bình quân khoảng 0,76%/năm, đến năm 2020 dân số 

là 1.690 nghìn người. 

- Nâng tỷ lệ dân số đô thị lên 22,3%  

- Tập trung các nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ 

nghèo khoảng 1,5-2% trong giai đoạn 2016-2020. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Năm 2015, tổng sản phẩm (GRDP) đạt 34.488,5 tỷ đồng (giá so sánh). 

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 9,49%/năm, trong đó, 

công nghiệp - xây dựng đạt 16,43%/năm, dịch vụ đạt 6,23%/năm, nông, lâm 

nghiệp, thủy sản đạt 4,07%/năm. GRDP bình quân/người năm 2015 đạt 31.080,4 

nghìn đồng (tương đương 2.332,9 USD), tăng 17.095,2 nghìn đồng so với năm 

2010.  

Hiện nay, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng cơ 

cấu lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và giảm cơ cấu lĩnh vực nông lâm nghiệp 

thủy sản. Năm 2015, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 39,34% tổng 

GRDP, lĩnh vực dịch vụ và du lịch chiếm 34,30%, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 

chiếm 24,32%, lĩnh vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 2,04%.  

Giá trị xuất khẩu trực tiếp của địa phương giai đoạn 2011 - 2015 chưa ổn 

định, năm 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 162.439 triệu USD trong khi tổng 

kim ngạch nhập khẩu đạt 165.609 triệu USD (âm 317 triệu USD, năm 2010 âm 

12.602 triệu USD, năm 2014 dương 1.984 triệu USD). 

* Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao hơn tốc độ phát triển chung của 

vùng Trung du và Miền núi phía Bắc và cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng tích cực; 

- Tăng trưởng bình quân giai giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10-10,5%, trong 

đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 14-15%, dịch vụ tăng từ 9-9,5%, 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 2,5-3%.  

- Đến năm 2020, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 42-42,3%, dịch 

vụ chiếm 38-38,3%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20-19,4% 

- Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,5-3 tỷ USD. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.700 - 2.800USD. 

* Tầm nhìn đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 9,5 - 

10%/năm giai đoạn 2021 - 2030; thu nhập bình quân đầu người đạt 9.300-9.500 

USD, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực công nghiệp, dịch vụ 

chiếm khoảng 88,5 - 89%; xuất khẩu đạt trên 6,5 tỷ USD. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu nông lâm nghiệp thủy sản trong tổng sản 

phẩm của tỉnh (GRDP) giảm dần từ 28,27% đến 24,32%. Tốc độ tăng trưởng 

GRDP bình quân của ngành nông, lâm, thuỷ sản giai đoạn 2010-2015 đạt 

4,07%. Trong ngành nông lâm nghiệp thủy sản, tỷ trọng ngành nông nghiệp 

chiếm là 90,84%, ngành lâm nghiệp là 3,85% và ngành thuỷ sản 5,3 %. 

Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng 

tích cực. Tỷ trọng giá trị sản xuẩt ngành chăn nuôi tăng từ 45% năm 2010 lên 

46,3% năm 2015, trồng trọt giảm 52% năm 2010 xuống còn 51,2% năm 2015. 

-  Về trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực hàng năm giai đoạn 2010 - 

2105 đạt từ 642,75 tới 661,3 vạn tấn do năng suất được cải thiện dù diện tích cây 

lương thực có hạt giảm từ 124,55 nghìn ha năm 2010 xuống 122,27 nghìn ha 

năm 2015. Sản lượng lương thực bình quân đạt 403,0 kg/người. Diện tích cây 

công nghiệp hàng năm trong giai đoạn 2011 – 2015 giảm từ 14,38 nghìn ha 

xuống 12,89 nghìn ha. Diện tích trồng cây lâu năm giảm từ 48,37 nghìn ha 

xuống 46,12 nghìn ha. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,7%. 

- Về chăn nuôi: tổng đàn bò đạt 134,2 nghìn con, đàn trâu đạt 57,5 nghìn 

con, tổng đàn lợn hơn 1.244,2 nghìn con, tổng đàn gia cầm đạt 16.586 nghìn 

con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 218,12 nghìn tấn. Tốc độ tăng trưởng 

GRDP đạt 3,8%. 

Ngành lâm nghiệp: 

Trong năm 2015, đất lâm nghiệp có diện tích 146.026,7 ha, trong đó đất 

rừng sản xuất đạt 110.269,9 ha, rừng phòng hộ 22.569,1 ha, rừng đặc dụng 

13.187,7 ha. Diện tích rừng hiện có đạt 141.959 ha, trong đó: rừng tự nhiên 

60.244 ha, rừng trồng 81.715 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,1%. Giá trị sản xuất 

ngành lâm nghiệp năm 2015 (theo giá 2010) đạt 711,l4 tỷ đồng. Tốc độ tăng 

trưởng GRDP giai đoạn 2011 - 2015 đạt 17,3%. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 

2015 đạt 54,4%. 

Ngành thủy sản: 

Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triền với tổc độ tăng trưởng cao và đóng 

góp đáng kể cho ngành nông nghiệp. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 đạt 

9.952 ha, tổng sản lượng thủy sản năm 2015 ước đạt 36.178 tấn. Tốc độ tăng giá 

trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 10,9%, chiếm 5j3% giá trị sản 

xuẩt toàn ngành. 

Định hướng giai đoạn 2016 – 2020: 

- Phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm 

năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực..., phấn đấu đạt 

giai đoạn 2016-2020 là 3-3,5%/năm. 
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- Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: nông nghiệp chiếm 87,6%, 

lâm nghiệp chiếm 4,7%, thuỷ sản chiếm 7,7%. Trong nội bộ ngành nông nghiệp: 

tỷ trọng trồng trọt chiếm 45,7%, chăn nuôi chiếm 50%, dịch vụ chiếm 4,3%. 

- Giá trị sản xuẩt bình quân trên/ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 110-120 

triệu đồng/ha. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt ổn định khoảng 660 nghìn tấn. 

- Tổng sản lượng thịt hơi đạt 275 nghìn tấn. 

- Tổng sản luợng thủy sản đạt 41 nghìn tẩn. 

- Bình quân mỗi năm trồng khoảng 5.000 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ 

rừng lên 38%. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 302.404,6 ha chiếm 

77,63% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 148,04 nghìn ha chiếm 48,95% tổng diện 

tích đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 85,44 nghìn ha, chiếm 57,71% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 76,38 nghìn ha, 

chiếm 89,4% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 62,6 nghìn ha, chiếm 42,29% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 146,03 nghìn ha, giảm 5,3  nghìn ha so với 

năm 2010, chiếm 48,29% tổng diện tích đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 110,3 nghìn ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 22,6 nghìn ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 13,2 nghìn ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chỉ có 8,2 nghìn ha, chiếm 2,7% tổng diện tích 

đất nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 139 ha. 

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

nghiệp của tỉnh là 266,36 nghìn ha, giảm 36,05 nghìn ha so với năm 2015. 

Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 9,67 nghìn ha còn 76,38 nghìn ha. Đất trồng 

cây lâu năm là 62,6 nghìn ha, giảm 19,93 nghìn ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp là 146,04 nghìn ha, hầu như vẫn giữ nguyên 

trạng. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 1.831,7 ha còn 6.370 ha vào năm 

2020. 

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

Năm 2015 giá trị sản xuất trồng trọt đạt 11.601 tỷ đồng. Tổng sản lượng 

lương thực có hạt đạt 661,3 nghìn tấn. Lương thực bình quân đầu người đạt 

403kg/năm. Giá trị sản xuất/ha đất canh tác năm 2015 đạt 78,4 triệu đồng, tăng 

34,2 triệu đồng so với năm 2010.  

Năm 2015: diện tích lúa chuyển địch theo hướng tăng diện tích xuân 

muộn, mùa sớm và các giống lúa chất lượng như: Hương thơm số 1, LT2, Bắc 

thơm số 7, Nàng Hương, Nàng Xuân, N46, BC15, tập trung phát triển tại các 

huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn, Son Động, Hiệp Hòa. Tổng diện tích 

lúa cả năm đạt 111.558 ha, sản lượng đạt 619.035 tấn. Cây ngô: diện tích gieo 

trồng đạt 10.711 ha, sản lượng đạt 42.266 tấn. 

Cây công nghiệp hàng năm có diện tích đạt 12.887 ha. Cây lâu năm diện 

tích 46.119 ha. Trong đó có một số nơi tập trung phát triển cây vải sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP và cây có múi (cam, bưởi, chanh) tại các huyện Lục Ngạn, 

Tân Yên, Yên Thê, Lạng Giang, lục Nam. 

Quy hoạch:  

Đến năm 2020, diện tích lúa duy trì khoảng 110.000 ha, trong đó lúa chất 

lượng khoảng 35 000 ha; diện tích ngô 9.000-10.000 ha; diện tích lạc 12.500 

ha,trong đó diện tích lạc thâm canh cao 5.500 ha, lạc Thu Đông 2.000 ha. Diện 

tích rau chế biến, rau an toàn 8.000 ha, trong đó rau chế biến 2.600 ha. Diện tích 

vải thiều khoảng 30.000 ha, trong đó vải sớm 6.000 ha, vải sản xuất theo hướng 

VietGAP 15.000 ha, vải sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ và 

các nước Châu Âu là 250 ha. Diện tích cam 2.000 ha, trong đó Cam đường canh 

900 ha, diện tích bưởi 1.700ha trong đó diện tích bưởi Diễn 1.000 ha. Sản lượng 

nẩm tươi các loại đạt 8.000-10.000 tấn. 

Quy hoạch các vùng trồng trọt ứng dụng công nghệ cao: 

- Giai đoạn 2017 - 2025 hình thành và phát triển các vùng nông nghiệp 

ứng dụng CNC: 07 vùng rau diện tích 710ha; 02 vùng hoa diện tích 100ha; 01 

vùng sản xuất chè diện tích 300h ; 02 vùng vải thiều diện tích 800ha; 01 vùng 

cây ăn quả có múi diện tích 300ha ; 01 vùng nấm diện tích 5ha;  

- Giai đoạn 2025 - 2030, tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô các vùng sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đã có; đồng thời hình thành và phát triển thêm 

các vùng nông nghiệp ứng dụng CNC mới, gồm: 10 vùng rau diện tích 1.000ha; 

01 vùng vải thiều diện tích 500ha; 01 vùng cây ăn quả có múi diện tích 300ha; 

02 vùng nấm diện tích 10ha.   
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7. Ngành chăn nuôi 

Bắc Giang là tỉnh có ngành chăn nuôi bò, lợn, gia cầm phát triển khá. 

Năm 2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 10,5 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi 

so với 5,7 tỷ đồng năm 2010). Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong tổng giá 

trị sản xuất nông nghiệp đạt 46,3%, là tỉnh có tỷ trọng chăn nuôi khá cao. 

Đối tượng vật nuôi chuyển dịch theo hướng tăng gia cầm và lợn, giảm đàn 

trâu, bò. Phát triển 02 vật nuôi chính là gà và lợn thịt, tập trung tại Yên Thế, 

Hiệp Hòa, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang.  

- Đàn trâu còn 57,5 nghìn con, giảm 26,2 nghìn con so với năm 2010. 

Duy trì tại các vùng đồi núi Sơn Động, Lục Nam, yên Thế. 

- Đàn bò đạt 134,2 nghìn con, giảm 16,8 nghìn con so với năm 2010, duy 

trì nhiều ở các vùng gò đồi ven đê sông Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Yên 

Dũng, Lạng Giang. 

- Đàn lợn có 1.244,2 nghìn con, tăng 81,9 nghìn con so với năm 2010. 

- Đàn gia cầm các loại có 16,59 triệu con, tăng 1,17 triệu con so với năm 

2010. Nổi bật có thương hiệu gà đồi Yên thế. 

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 218,12 nghìn tấn, tăng 1,8%. 

Quy hoạch: 

- Quy mô tổng đàn gà khoảng 15,5 triệu con tập trung tại huyện Yên Thế, 

Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam. Từng bước xây dựng cụm tương hỗ gà đồi Yên 

Thế với quy mô từ 6-8 triệu con.  

- Quy mô tổng đàn lợn khoảng 1,3 triệu con tập trung ở các huyện Hiệp 

Hòa, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Sơn Động… 

- Quy mô đàn trâu khoảng 55 nghìn con, đàn bò khoảng 125 nghìn con. 

Sàn lượng thịt hơi các loại 275,000 tân.  

- Tỷ lệ chăn nuôi trang trại, gia trại và an toàn sinh học chiếm 30% tổng 

đàn đối với chăn nuôi lợn và 35 % tổng đàn đối với chăn nuôi gia cầm và chăn 

nuôi theo hướng VietGAP chiếm 20% tổng đàn đối với chăn nuôi lợn và 30 % 

tổng đàn đối với chăn nuôi gia cầm. 

Giai đoạn 2017 - 2025 hình thành và phát triển các vùng nông nghiệp ứng 

dụng CNC: 02 vùng chăn nuôi lợn với quy mô 20 cơ sở, 50.000 lợn/lứa và quy 

mô 30 cơ sở, 70.000 con/lứa; 02 vùng nuôi gà với quy mô 200 cơ sở, 400.000 

con/lứa và quy mô 60 cơ sở, 100.000 con/lứa. 

Giai đoạn 2025 - 2030, tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô các vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng CNC đã có; đồng thời hình thành và phát triển thêm các 

vùng nông nghiệp ứng dụng CNC mới, gồm: 03 vùng nuôi gà ứng dụng CNC 

với quy mô 140 cơ sở, 350.000 con/lứa. 
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8. Ngành thủy sản 

Giá trị sản xuất thủy sản năm 2015 đạt 1.323 triệu đồng. Tốc độ tăng giá 

trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 10,9%, chiếm 5,3% giá trị sản 

xuẩt toàn ngành. Nuôi trồng thủy sản của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ tăng 

trưởng cao và đóng góp đáng kể cho ngành nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh đã 

hình thành các vùng nuôi thuỷ sản tập trung sản xuẩt hàng hóa ở 7/10 huyện, 

thành phố như Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hoà, Lạng Giang... Cơ cấu 

loài nuôi thủy sản dần được thay thế bởi các loài có giá trị kinh tế cao như cá 

Chép lai, Trắm cỏ, Rô phi đơn tính, chim trắng và các loại thủy đặc sản như: các 

lãng, các nước lạnh, baba... 

 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 đạt 9.952 ha, trong đó diện tích 

nuôi chuyên canh 5.250 ha, diện tích nuôi thâm canh là 1.280 ha. Tổng sản 

lượng thủy sản năm 2015 đạt 36.178 tấn, trong đó 32.469 tấn là nuôi trồng, 

3.709 tấn là khai thác.  

* Quy hoạch thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cẩu ngành thủy sàn, tập trung chỉ đạo mở rộng 

diện tích vùng nuôi chuyên canh, thâm canh, nuôi an toàn sinh học theo tiêu 

chuẩn VietGap nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Phát 

triển các loài thủy sản có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, tập trung vào nuôi các 

đổi tượng hàng hóa chủ lực như : rô phi đơn tính, chép lai, trắm cỏ, cá chim 

trắng, cá nước lạnh, các loài thủy đặc sàn như: ba ba, vược, lăng, điêu hồng... 

chiểm 70 % tổng sân luợng thủy sản toàn tỉnh. Xây dựng một sổ mô hình sản 

xuất giống, nuôi cá ứng dụng công nghệ cao ở Trung tâm giống thủy sản cấp I 

và các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên. 

- Đến năm 2020 diện tích nuôi thuỷ sản 12.500 ha, trong đó diện tích nuôi 

chuyên canh đạt 5.800 ha; diện tích nuôi thâm canh cao đạt 1,500 ha, năng suất 

10 tấn/ha; nuôi bán thâm canh đạt 2.700 ha, năng suất 4-5 tấn/ha; diện tích nuôi 

theo hướng VietGAP, an toàn sinh học đạt 700 ha. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 

41 nghìn tấn, trong đó sân lượng thủy sản nuôi là 38.000 tấn, sản lượng thủy sản 

khai thác là 3.000 tấn. 

- Một số vùng phát triển thủy sản: Vùng chuyên nuôi trồng thủy sản ở các 

huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang. Vùng nuôi trồng 

thủy sản kết hợp với ruộng trũng tại huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, 

Tân Yên, Lục Nam. Vùng nuôi trồng thủy sản kết hợp mặt nước lớn tại các 

huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế, Lạng Giang. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2015 đạt 961,9 tỷ đồng, trong đó trồng và 

nuôi rừng đạt 97,33 tỷ đồng, khai thác gỗ và lâm sản đạt được 814,31 tỷ đồng, 

các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp đạt 15,95 tỷ đồng, thu nhặt sản phẩm từ rừng 

không phải gỗ và lâm sản khác đạt 34,32 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 

bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 17,3%, chiếm 3,9% giá trị sản xuất toàn 

ngành. Đã hình thành một số vùng sản xuất nguyên liệu gỗ với diện tích khoảng 

70 nghìn ha tại các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động. 

Năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Bắc Giang đạt 146.026,7 

ha (rừng sản xuất đạt 110.269,9 ha, rừng phòng hộ đạt 22.569,1 ha, rừng đặc 

dụng 13.187,7 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 141.959 ha (rừng tự nhiên 

đạt 60.244 ha, rừng trồng đạt 81.715 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy 

gỗ là 400 nghìn m3 tăng gấp 6,15 lần so với năm 2010 (65 nghìn m3), để lấy củi 

là 70,2 nghìn ste.  

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

từ 2011-2015 diện tích rừng trồng mới đạt 35.569 ha, trong đó năm 2015 trồng 

được 7.567 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 37,1%.   

* Quy hoạch trong thời gian tới ngành lâm nghiệp: 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững; đẩy mạnh việc 

chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào trồng rừng; tăng cường đầu 

tư, nâng cao hiệu quả rừng sản xuất theo hướng trồng rừng thâm canh bằng các 

giống mới, năng suất, chất lượng. 

Tập trung trồng rừng kinh tế với quy mô bình quân đạt khoảng 5.000 

ha/năm và trồng cây được liệu dưới tán rừng, sử dụng các giống cây phát triển 

nhanh song phải đảm bảo chất lượng gỗ cao. Từng bước chuyển từ trồng rừng 

kinh tế sang trồng các loại cây gỗ lớn như lim, dổi, lát. Quan tâm đầu tư trồng 

rừng tại các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và bổ sung trồng cây được liệu 

dưới tán rừng ở những nơi có điều kiện. Xây dựng một sổ mô hình trồng rừng 

thâm canh bằng các giống công nghệ mới ở các huyện Lục Ngạn, Yên Thế, Lục 

Nam, Sơn Động (vườn rừng) gắn với phát triển công nghiệp chế biến. 

Trong giai đoạn 2016-2020, trồng rừng tập trung khoảng 25.000 ha (bình 

quân 5.000 ha/năm), trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 1.060 ha, rừng sản xuất 

23.940 ha; trồng cây phân tán 6,4 triệu cây (bình quân 1,3 triệu cây/năm), bảo vệ 

rừng 152.445 ha/năm, bao gồm rừng đặc dụng là 13.303 ha/năm, rừng phòng hộ 

20.708 ha/năm và rừng sản xuất 119.728 ha/năm. Sản lượng khai thác gỗ rừng 

1.500.000 m3 (bình quân mỗi năm 300.000m3), trong đó tỷ lệ gỗ lớn (đường 

kính > 25 cm) chiếm 40% tổng sản lượng khai thác. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Năm 2015, trên địa bàn tính có 1.043 công trình thùy lợi gồm: 618 hồ 

chứa, 203 đập dâng, 822 trạm bơm, 6.481 km kênh tưới và 1.443km kênh tiêu 

các loại. Kết quả hàng năm đảm bảo tưới cho khoảng trên 170.000 ha diện tích 

gieo trồng cây hàng năm, trong đó tưới cho khoảng 110.000 ha diện tích lúa, rau 

màu 59.000 ha và cây ăn quà khoảng gần 3.000 ha; tiêu úng cho khoảng 36.735 

ha. Nâng tỷ lệ điện tích đất cây trồng hàng năm được tưới chủ động lên 85%. 

Trên địa bàn tỉnh có 03 tuyến đê cấp III với tổng chiều dài 130,258 km, 

07 tuyến đê cấp IV với chiều dài 106 km, 25 tuyến đê bổi, 14 tuyến đê bao tồng 

chiều dài 17.010Km, có 44 kè, 280 cổng và 86 điếm canh đê.  

* Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

- Cấp đủ nguồn nước để tưới 78.528,75 ha đất canh tác hàng năm (riêng 

đất lúa 71.508,25 ha), tiến tới bảo đảm tưới chủ động cho 100% diện tích lúa 2 

vụ (110.000 ha), nâng tần suất đảm bảo tưới lên 85% vùng đồng bằng và 75% 

vùng miền núi. 

- Đảm bảo tưới, tiêu nước chủ động phục vụ phát triển vùng cây ăn quả 

15.001 ha, nuôi trồng thuỷ sản 4.135 ha. 

- Công trình thủy lợi cấp nước cho 4.135 ha nuôi trồng thủy sản thâm 

canh và bán thâm canh, với các vùng nuôi trồng tập trung 2.063 ha của các 

huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên, thành phố Bắc Giang, Yên Dũng và Lục 

Nam, được cấp nước từ 24 công trình hồ đập và trạm bơm trong khu vực. 

Những vùng nuôi thủy sản phân tán 2.072 ha được cấp bằng hệ thống kênh Thác 

Huống, Cầu Sơn và các công trình nhỏ do địa phương quản lý. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 39 làng nghề được UBND tỉnh 

công nhận (gồm 12 làng nghề mây tre đan, 07 làng nghề vôi cay xì, 07 làng 

nghề chế biến thực phẩm, 02 làng nghề mộc, 02 làng nghề sinh vật cảnh và 09 

làng nghề khác); 435 làng có nghề; ngoài ra còn có gần 14,3 nghìn cơ sở sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề như chế biến nông, lâm sản; sản 

xuất cơ khí; vật liệu xây dựng; thủ công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, làm giấy dó… 

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang chủ trương hỗ trợ các ngành nghề, làng 

nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp 

với tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, 

truyền nghề, ứng dụng máy móc thiết bị, tiến bộ khoa học kỹ thuật… vào sản 

xuất gắn với tư vấn trợ giúp thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội, hiệp 

hội ngành nghề; phối hợp trong tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và 

bao tiêu sản phẩm.  

Tính đến hết năm 2015, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cứng 

hóa được gần 2.500 km đường giao thông nông thôn. Hàng trăm công trình thủy 

lợi (bờ bao, cống, trạm bơm) đã được sửa chữa; nâng cấp, kiên cố hóa 2.527 km 

kênh mương các loại, đảm bảo thực hiện tưới tiêu chủ động lên 75%; 158 km 

kênh mương nội đồng đã được cứng hóa.... 

Ngành điện lực tiếp tục đầu tư thay mới hệ thống đường dây, trạm biến 

áp. Đã có 192 xã đạt tiêu chí Điện nông thôn. 

Hạ tầng thông tin - truyền thông được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh, 

100% các xã được phủ sóng điện thoại di động và kết nối internet. Đã có 199 xã 

đạt tiêu chí bưu điện. 

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát 

triển cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới; có cơ chế hỗ trợ thêm cho các địa bàn khó khăn để 

thúc đẩy phong trào làm đường giao thông, xây dựng, tu sửa kênh mương, công 

trình thủy lợi...  
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao, chiếm 14,16% tổng số hộ trên địa 

bàn. Tỷ lệ số hộ nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh mới đạt 91,07%. 

Sau 5 năm thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2011-2015, Bắc Giang 

có 19 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đạt 15 - 18 tiêu chí: 26 xã, đạt 10-14 tiêu 

chí: 104 xã, đạt 5-9 tiêu chí 39 xã, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Đến cuối 

năm 2016, toàn tỉnh đã có 49 xã đạt chuẩn NTM, tăng 15 xã so với năm trước. 

Tỉnh đề ra mục phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại 

52/158 xã đã được quy hoạch đạt chuẩn nông thôn mới trong phạm vi toàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2020. 

- Phấn đấu có từ 01 đến 02 huyện đạt chuẩn NTM; tỷ lệ xã đạt chuẩn 

NTM chiếm 35-40% tổng số xã; hoàn thành Đề án xã Hồng Giang, huyện Lục 

Ngạn mang đặc trưng vùng trồng cây ăn quả của huyện. Phấn đấu số tiêu chí 

bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 08 tiêu 

chí trong giai đoạn 2 (2016-2020). 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% năm 2020  

- Tập trung các nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ 

nghèo khoảng 1,5-2%/năm. 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,4%. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2020 còn dưới 12% 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn năm 2020 đạt 

100%. 

- Phấn đấu tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 35 - 40%. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Tổng số vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2015 là 

30.467.293 triệu đồng, trong đó đầu tư cho nông lâm thủy sản là 562.875 triệu 

đồng. Tỷ trọng vốn đầu tư cho nông lâm thủy sản giảm từ 4,3% (năm 2010) 

xuống còn 1,85% (năm 2015). 

Nhằm thu hút vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp của tỉnh trong những 

năm tới, tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể: 

- Tỉnh Bắc Giang cần  lựa chọn địa bàn quy hoạch xây dựng khu, vùng 

nguyên liệu hợp lý, dựa trên điều kiện thuận lợi tối ưu cho sản xuất đối với từng 

loại sản phẩm như: Khí hậu, giao thông, nguồn nước tưới, đất đai... để người dân 

và doanh nghiệp sẵn sàng tham gia. Tích cực hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp 

lựa chọn công nghệ phù hợp với từng đối tượng cây trồng, vật nuôi mang lại 

hiệu quả kinh tế cao nhất.   

- Rà soát, điều chỉnh các chính sách liên quan đến đổi mới công nghệ, lãi 

suất ngân hàng theo hướng thuận lợi, ưu tiên hơn để khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư, triển khai các dự án.  

- Các địa phương trong tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác dồn điền đổi 

thửa, tích tụ ruộng đất, tạo ra quỹ đất tập trung lớn.  

- Nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng các loại nông, lâm, 

thuỷ sản có thế mạnh như rau chế biến, vải thiều, gỗ nguyên liệu, lợn hướng nạc, 

gia cầm qua việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông 

dân. 

- Đẩy mạnh việc thành lập nhiều HTX kiểu mới, các nhóm hộ để liên kết, 

bắt tay với doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. 

Doanh nghiệp là đầu tầu về đầu tư công nghệ, tham gia định hướng tổ chức sản 

xuất nguyên liệu, thu mua chế biến, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ 

và cùng hưởng lợi với nông dân.  

 - Khuyến khích nhân dân, các thành phần kinh tế và doanh nghiệp đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông 

sản. Mục tiêu đến năm 2020, năng suất tăng từ 20 - 30%, tăng giá trị gia tăng từ 

20-30% so với thời điểm hiện tại...  

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 2.460 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 42,7 triệu USD. Mặt hàng 

nông sản xuất khẩu chủ yếu là rau quả. 


