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TỈNH LÀO CAI 

1. Thông tin chung 

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới nằm phía Tây Bắc Việt Nam cách Hà 

Nội 296 km theo đường sắt và 345 km theo đường bộ. Phía đông giáp tỉnh Hà 

Giang; phía tây giáp tỉnh Sơn La và Lai Châu; phía nam giáp tỉnh Yên Bái, phía 

bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 203 km đường biên giới.  

Địa hình Lào Cai rất phức tạp, phân tầng độ cao lớn, mức độ chia cắt 

mạnh. Hai dãy núi chính là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Con Voi cùng có hướng 

Tây Bắc - Đông Nam nằm về phía đông và phía tây tạo ra các vùng đất thấp, 

trung bình giữa hai dãy núi này và một vùng về phía tây dãy Hoàng Liên Sơn 

Lào Cai có vị trí địa lý quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh 

(Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đây là lợi thế của tỉnh trong phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống giao thông liên vùng 

nối Lào Cai với thủ đô Hà Nội và mở ra với cả nước tương đối thuận tiện: 

- Tuyến đường sắt quốc tế Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc) nối liền Lào 

Cai với các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước và quốc tế. 

- Đường bộ gồm các quốc lộ 279, 4D, 32, 70, đường xuyên Á nối Lào Cai 

với các trung tâm kinh tế vùng, thủ đô Hà Nội và Trung Quốc. 

- Đường thuỷ với Sông Hồng, sông Chảy, Nậm Mu… nối Lào Cai với 

chuỗi đô thị, công nghiệp, du lịch phía Bắc (Yên Bái, Việt Trì, Vĩnh Yên, Tuyên 

Quang, Hà Nội…). 
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2. Dân số và lao động 

Lào Cai có 8 huyện và  1 thành phố, với 143 xã, phường, thị trấn. Dân số 

tính đến 31/12/2015 có 674.530 người, mật độ dân số chỉ đạt 106 người/km2. Tỷ 

lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh là 12,76‰. 

Tại Lào Cai, dân số sống ở nông thôn có 519.602 người, chiếm 77,03% 

tổng dân số. Dân số ở thành thị là 154.928 người, chiếm 22.97%. 

Trong giai đoạn 2010 - 2015, tỷ suất sinh thô giảm từ 24,4‰ năm 2010 

xuống còn 18,98‰ năm 2015, bình quân mỗi năm giảm từ 1,08 %, tỷ lệ suy 

dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 19,2%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đạt 97,2%. 

Theo niên giám thống kê 2015, lực lượng lao động tỉnh Lào Cai có 

422.460 người trên 15 tuổi. Năm 2015 tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 

khoảng 55.776 người, tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh chỉ có 1,24%. Trong đó, tỷ lệ lao 

động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại tỉnh đạt 15,71%. Tỷ lệ lao động từ 15 

tuổi trở lên đã qua đào tạo tại thành thị đạt 55,27% trong khi ở nông thôn chỉ đạt 

6,12%. Tỷ lệ hộ nghèo của Lào Cai giảm nhanh, theo tiêu chí cũ nếu như năm 

2011 tỷ lệ hộ nghèo là gần 42,9%  thì đến năm 2015 giảm xuống còn 12,11%. 

Quy hoạch đến năm 2020, để 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 tỉnh phấn 

đấu tạo việc làm tăng thêm cả giai đoạn cho 60 nghìn lao động. Tỷ lệ lao động 

qua đào tạo 65%, trong đó qua đào tạo nghề 55%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp giảm còn 63%. 

- Dự kiến giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4% mỗi năm. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 giảm còn 18%. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%/năm. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015 (giá so sánh) đạt 19.150,31 

tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,15%/năm, trong đó, tốc độ tăng 

trưởng ngành nông nghiệp đạt 3,87%/năm, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 

11,02%/năm và dịch vụ đạt 7,84%/năm, thuế sản phẩm trừ trợ cấp đạt 18,05%.  

Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá hiện hành) đạt 26.528,6 tỷ 

đồng, bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng/năm, gấp 2,4 lần so năm 2010. 

Giai đoạn 2010-2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tích cực 

giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản và tăng trong công nghiệp xây dựng: Tỷ 

trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 18,39% năm 2010 xuống còn 

15,69% năm 2015; công nghiệp và xây dựng tăng từ 45,94% năm 2010 lên 

52,24% năm 2015; dịch vụ  từ 35,67% năm 2010 giảm còn 32,07% năm 2015. 

Ngoài ra thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 6.846,82 tỷ đồng, chi 

ngân sách năm 2015 toàn tỉnh là 12.615,86 tỷ đồng.  

* Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân giai đoạn 2016 - 

2020 khoảng 10,5 - 11,5%/năm, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tăng 6,0 - 6,5%/năm, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12 - 12,5%/năm, 

ngành dịch vụ tăng 11 - 12%/năm. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) 

năm 2020 khoảng 75 triệu đồng. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 

tỷ trọng 13,0%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 44,5%; ngành 

dịch vụ chiếm tỷ trọng 42,5%. 

- Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu năm 2020 đạt 4,6 tỷ 

USD. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020: 9 nghìn tỷ đồng. 

Tầm nhìn đến năm 2030: Phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 

khoảng 9 - 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 

6.500 - 7.000 USD;  
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Giai đoạn 2010-2015, giá trị sản sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản của tỉnh tiếp tục tăng trưởng nhờ từng bước khai thác tiềm năng đất đai, lao 

động, ứng duṇg tiến bô ̣ky ̃thuâṭ vào sản xuất cho dù tỷ trọng của ngành có giảm. 

Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản đóng góp trong tổng sản phẩm của tỉnh giảm từ 

18,99% xuống còn 15,18%.  

Cơ cấu kinh tế nội ngành có sự chuyển dịch tích cực: Tỷ trọng trồng trọt 

giảm dần từ 66,13% năm 2010 xuống còn 57,06% năm 2015; tỷ trọng chăn nuôi 

tăng từ 31,90% năm 2010 lên 41,73% năm 2015; dịch vụ nông nghiệp từ 1,97% 

năm 2010 còn 1,21% năm 2015. 

Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh toàn diện nhờ áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật đã phát huy có hiệu quả những lợi thế về đất đai, khí hậu, 

bước đầu xây dựng các vùng sản xuất có hiệu quả như: cây chuối cấy mô, rau an 

toàn, hoa, cây ăn quả ôn đới.  

-  Về trồng trọt: Giá trị sản xuất đạt 2.847,4 tỷ đồng (giá so sánh). Giá trị 

sản xuất trên đơn vị đất canh tác bình quân đến hết năm 2015 đạt 49,63 triệu 

đồng/năm, tăng 1,17 lần so với năm 2011. Tổng sản lượng lương thực có hạt 

năm 2015 đạt trên 283.260 tấn, tăng trên 55.000 tấn so với năm 2010. Diện tích 

cây lâu năm tăng từ 11.392 ha năm 2010 lên 15.682 năm 2015 

- Về chăn nuôi: giá trị sản xuất đạt 1.837,53 tỷ đồng (giá so sánh). Tổng 

đàn bò đạt 16,41 nghìn con, đàn trâu đạt 124,98 nghìn con, tổng đàn lợn đạt 

506,06 nghìn con, tổng đàn gia cầm đạt 3.493 nghìn con. Tổng sản lượng thịt 

hơi các loại đạt 54,87 nghìn tấn.  

- Ngành lâm nghiệp: Giá trị sản xuất đạt 553,52 tỷ đồng (giá so sánh). 

Trong năm 2015, đất lâm nghiệp có diện tích 358.747,69 ha, trong đó đất rừng 

sản xuất đạt 161.309,6 ha, rừng phòng hộ 142.558,98 ha, rừng đặc dụng 

54.879,11 ha. Diện tích rừng hiện có đạt 339.225 ha, trong đó: rừng tự nhiên 

267.100 ha, rừng trồng 72.125 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,1%. Tỷ lệ che phủ 

rừng đến năm 2015 đạt 53,3%. 

- Ngành thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 là 1.901ha, sản 

lượng đạt 5.162 tấn. Giá trị sản xuất đạt 180,5 tỷ đồng (giá so sánh). 

* Định hướng giai đoạn 2016 – 2020: 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 6%/năm; giá trị sản 

phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác bình quân đạt 80 triệu đồng/ha, trong đó 

giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bình quân đạt 260 triệu 

đồng/ha; tổng sản lượng lương thực có haṭ đạt 330.000 tấn; tỷ lệ che phủ rừng 

đạt 56%... 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 496.870,63 ha 

chiếm 78,08 tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 135.527,45 ha chiếm 27,27% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 109.172,28 ha, chiếm 80,55% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 31.373,35 ha, chiếm 

28,73% diện tích trồng cây hàng năm. Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 

77.798,93 ha, chiếm 71,23% diện tích đất trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 26.255,17 ha, chiếm 19,45% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 358.747,69 ha, tăng 30.992,69 ha so với 

năm 2010, chiếm 72,2 tổng diện tích đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 161.309,6 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 142.558,98 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 54.879,11 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 2.555,86 ha, chiếm 0,51% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 39,63 ha. 

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

nghiệp của tỉnh là 507.700 ha, tăng 10.829,37 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 7.673,35 ha còn 23.700 ha. Đất trồng cây lâu 

năm là 22.913 ha, giảm 3.442,17 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp là 417.701 ha, tăng 58.953,31 ha so với năm 

2015. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 67,86 ha còn 2.488 ha vào năm 

2020. 

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

Hiện nay, ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng khá cao trong nông nghiệp 

(57,05% năm 2015). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 2.847,4 tỷ năm 2015 

(giá so sánh), tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 5,3%/năm. Giá trị sản xuất/ha đất 

canh tác năm 2015 đạt 49,63 triệu đồng, tăng 7,44 triệu đồng so với năm 2011. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt 283.260 tấn. Bình quân 

lương thực ước đạt 420kg/người/năm. Trong đó: diện tích lúa cả năm đạt 30.730 

ha, sản lượng đạt 150.108 tấn, ngô 37.434 ha, sản lượng đạt 133.152 tấn. Cây 

lâu năm đạt diện tích 15.682 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện: Bắc Hà, Sa Pa, 

Mường Khương, Bát Xát. 

 Quy hoạch đến năm 2020 

 - Diện tích gieo trồng lúa đạt 33.250 ha, năng suất bình quân đạt 51 tạ/ha, 

sản lượng đạt 170.070 tấn; cơ bản không còn diện tích trồng lúa nương kém hiệu 

quả. Phát triển ổn định vùng lúa chất lượng cao đạt trên 5.000 ha, mỗi huyện đạt 

từ 800 - 1.000 ha. 

- Duy trì diện tích đất trồng ngô khoảng 36.000 ha. Hình thành các vùng 

hàng hóa tập trung quy mô lớn, thuận lợi cho chế biến, tiêu thụ (Mường 

Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, bình quân mỗi huyện 5 - 6 nghìn ha); 

đưa năng suất ngô bình quân đạt trên 47 tạ/ha, sản lượng đạt 169.930 tấn.  

- Xây dựng Lào Cai thành trung tâm sản xuất giống cây trồng của vùng: 

Tiếp tục nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, đến năm 2020 tổ chức sản xuất 

hạt giống lúa, ngô với quy mô 500 ha, sản lượng 1.250 tấn. Chủ động được 

nguồn giống khoai tây sạch bệnh cung cấp cho sản xuất tăng vụ và cung ứng cho 

các tỉnh phía Bắc. Sản xuất giống cây ăn quả ôn đới, rau, hoa, cây dược liệu đáp 

ứng đủ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. 

 Xây dựng một số vùng sản xuất chuyên canh như: 

+ Rau an toàn: Từ sau 2015 đến 2020, mở rộng quy mô lên 700 ha với các 

loại rau cao cấp, từng bước hình thành các vùng sản xuất rau chuyên canh ứng 

dụng công nghệ cao.   

+ Đến 2020 mở rộng diện tích vùng trồng thuốc lá nguyên liệu đạt trên 

2.000 ha. 

+ Cây chè: Áp dụng sản xuất chè theo tiêu chuẩn VIETGAP để nâng cao 

chất lượng các vùng chè. Giai đoạn 2016 - 2020 mở rộng vùng nguyên liệu thêm 

khoảng 1.000 ha để ổn định vùng chè của tỉnh đạt khoảng 6.000 ha, năng suất 

đạt trên 10 tấn/ha. 

- Cây ăn quả: 



 

 

7 

+ Cây ăn quả nhiệt đới: Chuyển đổi diện tích đất đồi, gò, baĩ để có diện 

tích trồng chuối, dứa tập trung đạt: 3.000 ha ở vùng giáp biên giới tạo khối 

lượng hàng hóa lớn, thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.  

+ Cây ăn quả ôn đới và cây ăn quả khác: Đến năm 2020 duy trì và tiếp tục 

trồng mới 500 ha cây ăn quả ưu thế (lê VH6, đào Pháp...) để diện tích đạt 

khoảng 3.300 ha; ổn định vùng mận huyện Bắc Hà (khoảng 500 ha) theo hình 

thức trang trại tập trung gắn với xây dựng cơ sở bảo quản quả tươi. 

- Cây dược liệu: Khai thác thế mạnh về đất đai, khí hậu, nguồn gen quý 

sẵn có (như Atisô, giảo cổ lam, xuyên khung...) và nhập nội các giống mới có 

chất lượng tốt để phát triển cây dược liệu ở các huyện: Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma 

Cai, Bát Xát ổn định từ 350 - 400 ha.   
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7. Ngành chăn nuôi 

Giá trị sản xuất chăn nuôi tăng từ 1.061,31 tỷ đồng (năm 2010) lên 

1.837,53 tỷ đồng (năm 2015) theo giá so sánh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

11,6%/năm.  

Đàn trâu năm 2015 đạt 124.982 con; đàn bò 16.410 con; đàn lợn 506.056 

con; đàn gia cầm 3.476 nghìn con. Tổng sản lượng  thịt hơi xuất chuồng đạt 

54,87 nghìn tấn. Đàn gia súc, gia cầm những năm qua đã được chú trọng phát 

triển nhanh cả về số lượng, chủng loại và quy mô; nâng cao năng suất, chất 

lượng, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Các huyện trọng điểm chăn nuôi đại gia súc như Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, 

Văn Bàn. 

Quy hoạch đến năm 2020:  

Đến năm 2020, phát triển tổng đàn lợn đạt 640 nghìn con, trong đó phát 

triển đàn lợn thịt giống bản địa đạt 273.500 con, chiếm 80% cơ cấu tổng đàn 

chăn nuôi lợn vùng cao. 

Phát triển đàn trâu đạt 145.000 con, sản lượng đạt 2.000 tấn; đàn bò đạt 

25.000 con, sản lượng thịt bò hơi đạt 600 tấn. Tỷ trọng đàn trâu 80 - 85%, đàn 

bò 15-20%. Phát triển diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi thâm canh đại gia 

súc đạt 4.000 - 4.500 ha. 

Tổng đàn gia cầm đạt khoảng 5,8 triệu con, sản lượng thịt hơi 7.200 tấn, 

trứng gia cầm đạt 65 triêụ quả. Trong cơ cấu tổng đàn, đàn gà chiếm khoảng 85 

- 90%. 
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8. Ngành thủy sản 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Lào Cai đã khai thác tốt những ưu thế về mặt 

nước, khí hậu để phát triển thủy sản đa dạng. Hiện nay đã hình thành một số 

vùng nuôi thủy sản tập trung tại Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn. 

Đặc biệt tỉnh đã phát triển được nghề nuôi cá nước lạnh trong bồn, bể với sản 

phẩm đặc trưng là cá hồi tại Sa Pa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, dần trở thành 

thương hiệu được thị trường ưa chuộng. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 

đạt 1.901 ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 5.162 tấn tăng 1,28% so với năm 

2012. 

Như vậy, năm 2015 giá trị sản xuất ngành thuỷ sản đạt 180,5 tỷ đồng (giá 

so sánh), tăng 1,86 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn chiếm 

tỷ trọng rất thấp trong khu vực kinh tế nông nghiệp (đạt 3,49 % năm 2015). 

Quy hoạch thủy sản :  

Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2015 - 2020 là 

9,2%/năm, chiếm 5-6% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng 

bình quân trong giai đoạn 2021 -2030 là 6,0%/năm; chiếm 7-8% giá trị sản xuất 

ngành nông nghiệp. 

- Đến năm 2020: Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.420 ha; trong đó ao hồ 

nhỏ 2.100 ha, hồ chứa mặt nước lớn 320 ha, thể tích nuôi cá lồng 10.410m3, thể 

tích khai thác cá nước lạnh 54.500m3. Sản lượng đạt 9.813 tấn (nuôi trồng 9.603 

tấn; khai thác 210 tấn). Đảm bảo cung cấp khoảng 70% nhu cầu giống thủy sản 

phục vụ sản xuất: Giá trị sản xuất thủy sản xuất thủy sản đạt 521 tỷ đồng, tăng 

trưởng bình quân đạt 9,2% năm; tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động. 

- Định hướng đến năm 2030: Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.880 ha; 

trong đó ao hồ nhỏ 2.480 ha, hồ chức mặt nước lớn 400 ha, thể tích nuôi cá lồng 

15.310 m3, thể tích nuôi cá nước lạnh 78.000 m3. Sản lượng đạt 15.034 tấn 

(nuôi trồng 14.764 tấn; khai thác 270 tấn). Đảm bảo cung cấp khoảng 80% nhu 

cầu giống thủy sản phục vụ sản xuất. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 954 tỷ đồng, 

tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm; tạo việc làm cho hơn 11.100 lao động. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2015 đạt 553,517 tỷ đồng, trong đó trồng 

và nuôi rừng đạt 87,83 tỷ đồng, khai thác gỗ và lâm sản đạt được 391,81 tỷ 

đồng, các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp đạt 53,2 tỷ đồng, thu nhặt sản phẩm từ 

rừng không phải gỗ và lâm sản khác đạt 20,7 tỷ đồng.  

Trong năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Lào Cai đạt 

358.747,69 ha (rừng sản xuất đạt 161.309,6 ha, rừng phòng hộ đạt 142.558,98 

ha, rừng đặc dụng 54.879,11 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 339.225 ha 

(rừng tự nhiên đạt 267.100 ha, rừng trồng đạt 72.215 ha). Sản lượng khai thác 

năm 2015 để lấy gỗ là 52,98 nghìn m3 không tăng nhiều so với năm 2010 (50,6 

nghìn m3), để lấy củi là 53 nghìn ste.  

 Tỉnh đã cơ bản giao đất, rừng cho các đối tượng, trong 5 năm từ 2011 - 

2015 diện tích rừng trồng mới đạt 38.114 ha, trong đó năm 2015 trồng được 

9.196 ha. Tỷ lệ che phủ rừng hàng năm tăng 0,71%/năm, năm 2015 đạt tỷ lệ 

53,3%. 

* Quy hoạch đến năm 2020: 

Bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng hiện có, tăng nhanh diện 

tích rừng sản xuất trồng mới vói các loại cây gỗ lớn năng suất cao trên 

(120m2/ha). Tăng giá trị lĩnh vực lâm nghiệp thông qua thúc đây công nghệ chế 

biến sâu, 100% diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, cho thuê, khoán bảo 

vệ để rừng và đất lâm nghiệp có chủ đích thực. Năng suất rừng trồng mới tăng ít 

nhất 1,2 - 1,5 lần vào năm 2020. 

+ Trồng mới trên 41 loại cây dược liệu, với diện tích đến 2020 trên 

5.000ha. Tập trung vùng có lợi thế. Với hình thức thành lập các Hợp tác xã liên 

kết với các doanh nghiệp để trồng gắn vói chế biến và tiêu thụ sản phâm. Trồng 

dưới tán rừng, trồng tập trung và kết hợp cả thu hái bền vững trong tự nhiên. Giá 

trị ước đạt: 555 tỷ đồng. Tỷ trọng lĩnh vực lâm nghiệp trong cơ cấu ngành nông, 

lâm nghiệp phấn đấu tăng lên và chiếm 12%. 

+ Khoanh nuôi tái sinh rừng 30.950 ha tập trung ở vùng sâu, vùng xa, 

giao thông kém phát triển, nơi không đáp ứng được điều kiện trồng rừng; góp 

phần tăng nhanh độ che phủ của rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 58% trở lên. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 156 Ban Thuỷ lợi xã; 1.176 tổ chức 

hợp tác trực tiếp quản lý thuỷ nông, 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thuỷ lợi, 1 

trạm quản lý công trình liên xã đặt tại huyện Si Ma Cai; 995 tổ quản lý công 

trình cấp nước, 8 HTX dịch vụ cấp nước sinh hoạt, 01 công trình nước sạch 

nông thôn giao tư nhân quản lý với tổng số 6.000 người làm công tác quản lý tại 

cơ sở. 

Đối với cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản: Đến 

nay tỉnh Lào Cai có 1.485 hệ thống công trình thuỷ lợi, trong đó có 97 hồ chứa 

nước, 1.034 hệ thống đập dâng kênh dẫn tự chảy, 02 hệ thống trạm bơm điện 

nhỏ phục vụ tưới tiêu, 4.310 km kênh dẫn (kiên cố hóa được 2.790 km). Trong 

05 năm (giai đoạn 2011-2015) toàn tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp được 214 

danh mục công trình thuỷ lợi, diện tích được tưới tăng từ 30.804 ha năm 2011 

lên 34.120 ha năm 2015.  

 Nâng cao đảm bảo an toàn hồ đập: Tiến hành rà soát 101 hồ với số lượng 

hư hỏng xuống cấp là 43 hồ 

* Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh, góp phần kiên cố hóa hệ thống công trình hạ tầng nông nghiệp, 

nông thôn và xây dựng. Chuyển dịch mạnh mẽ đối tượng phục vụ của thủy lợi từ 

sản xuất đơn thuần sang phục vụ sản xuất nông nghiệp đa mục tiêu, ưu tiên cao 

phục vụ cho cây lúa, nuôi trồng thủy sản, cây rau, hoa, chè, cây ăn quả, dược 

liệu, cấp nước cho ngành chăn nuôi, sản xuất công nghiệp và dân sinh. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Nông thôn tỉnh Lào Cai đang có bước phát triển theo hướng công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất và đời sống. Hệ thống dịch vụ nông nghiệp được củng cố, tăng cường. Kết 

cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt. Ngành nghề nông thôn được khuyến 

khích phát triển, giảm sản xuất thuần nông, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ. Làng nghề truyền thống được khôi phục, số lượng làng nghề có 

tăng, quy mô nhiều làng nghề được mở rộng tạo được nhiều việc làm, làm gia 

tăng giá trị nông sản 

* Định hướng tới năm 2020: 

- Hệ thống kỹ thuật: 

+ Thực hiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật đối với sản xuất giống để Lào Cai 

trở thành Trung tâm sản xuất một số giống quan trọng của vùng vào năm 2020, 

mở rộng nhân dòng giống lúa bố mẹ, diện tích sản xuất hạt lai F1 có uy tín của 

tỉnh lên 500 ha, sản lượng 1.250 tấn; hàng năm sản xuất 300 - 500 ha để sản xuất 

khoảng trên 3.000 tấn khoai tây giống; giống cây ăn quả ôn đới, giống cấy mô 

(chuối, hoa,...), giống cây công nghiệp (chè, thuốc lá...).  

- Dịch vụ cung ứng vật tư, kỹ thuật cho sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông 

sản: 

+ Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống khuyến nông, bảo vệ sản 

xuất; đẩy mạnh các hoạt động cung ứng vật tư, kỹ thuật đảm bảo thuận lợi cho 

người sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi bền vững. 

+ Khuyến khích phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với quy mô 

phù hợp đảm bảo hoạt động có hiệu quả để thực sự trở thành đầu mối kết nối 

giữa các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ đời sống nông thôn. 

+ Phát triển hệ thống các cơ sở chế biến trong sản xuất nông nghiệp. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ cho sản xuất: 

Xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, điện, hệ thống chợ, 

thông tin liên lạc... gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

- Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm: 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, thiết 

lập mạng lưới phân phối. Phát triển hợp lý hệ thống chợ theo tiêu chí nông thôn 

mới (chợ xã, chợ đầu mối ở các thị tứ, thị trấn, chợ bán buôn nông sản và các 

trung tâm thương mại - giao dịch.v.v...), hệ thống kho bãi phương tiện chuyên 

dùng đáp ứng yêu cầu bảo quản và lưu thông tiêu thụ nông sản thuận lợi, hiệu 

quả. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 42,99% năm 2010 xuống còn 12,11% 

(theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015), bình quân giảm 6,18%/năm. Tỷ lệ dân 

thành thị được dùng nước sạch đạt 90,4%, tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước 

sạch chỉ đạt 85,7%. Tỷ lệ dân thành thị được dùng điện lưới quốc gia ở thành thị 

đạt 100% nhưng ở nông thôn chỉ đạt 95,81%. 

Sau 5 năm thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2011 - 2015, Lào Cai 

có 21 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đạt 14,5%. 

Đến năm 2020 phấn đấu có thêm 29 xã đạt chuẩn NTM (21,5%), điều đó 

có nghĩa, trong giai đoạn 2016 -2020 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

35% tổng số xã trên địa bàn, ngoài ra bình quân mỗi xã đạt 14,1 tiêu chí tiến tới 

tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã hoàn 

thành. 

- Củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 

164 xã, phường, thị trấn; 57,7% số trường đạt chuẩn quốc gia; 80% thanh niên 

trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục phổ thông và tương đương. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt trên3 - 4%.  

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96%. 

- Tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 100%. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Tổng số vốn đầu tư trên địa bàn năm 2015 (giá so sánh) là 11.943.367 

triệu đồng, tăng bình 11,5%/năm. Tổng số vốn đầu tư (giá hiện hành) là 

15.998.139 triệu đồng, trong đó đầu tư cho nông lâm thủy sản là 847.747 triệu 

đồng. Tỷ trọng vốn đầu tư cho nông lâm thủy sản giảm từ 5,87% (năm 2010) 

xuống còn 5,3% (năm 2015). 

Giai đoạn 2016 - 2020, Lào Cai xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao là một nhiệm vụ quan trọng. Lào Cai đã dành nguồn vốn gần 192 

tỷ đồng để thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu đưa giá trị bình quân sản phẩm 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 150 triệu đồng/ha đất canh 

tác/năm. Đến năm 2020 tỉnh Lào Cai sẽ có 6 vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao được quy hoạch ở các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng, 

Mường Khương, Sa Pa, Văn Bàn và thành phố Lào Cai. 

Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật, áp dụng thâm 

canh, tăng vụ tới những vùng khó khăn để nâng cao năng suất cây trồng và đảm 

bảo an ninh lương thực; xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm để phát triển thị 

trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh; thực 

hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ để phát triển kinh 

tế nông nghiệp; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phù hợp với điều kiện và xu 

hướng phát triển vùng, liên vùng; gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế 

biến và thương mại nông, lâm, thủy sản, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp 

tiên tiến, đảm bảo sản xuất hiệu quả, bền vững... 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 262.353 

triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 39.554 triệu USD, hàng 

lâm sản đạt 133 triệu USD, hàng thủy sản đạt 219 triệu USD. Các mặt hàng xuất 

khẩu là: hàng thủy sản, hàng rau quả, hồ tiêu, cà phê, cao su, chè, gạo, đường, 

sản phẩm gỗ... 

 


