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TỈNH THÁI NGUYÊN 

1. Thông tin chung 

Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói 

riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh 

tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ, có trị trí địa 

lý: 

- Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn. 

- Phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang,  

- Phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên.  

- Phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km). 

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi nhưng địa hình lại không phức 

tạp nhiều so với các tỉnh trung du, miền núi khác, đây là một thuận lợi của Thái 

Nguyên trong sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển kinh tế xã hội so với các 

tỉnh khác trong vùng. 

Thái Nguyên là điểm nút giao lưu thông qua hệ thống đường bộ, đường 

sắt, đường sông hình rẻ quạt kết nối với các tỉnh thành. Hệ thống Đường quốc lộ 

và tỉnh lộ phân bố khá hợp lý trên địa bàn tỉnh, phần lớn các Đường đều xuất 

phát từ trục dọc quốc lộ 3 đi trung tâm các huyện lỵ, thị xã, các khu kinh tế, 

vùng mỏ, khu du lịch và thông với các tỉnh lân cận. Đường quốc lộ 3 từ Hà Nội 

lên Bắc Kạn, Cao Bằng cắt dọc toàn bộ tỉnh Thái Nguyên, chạy qua Thành phố 

Thái Nguyên, nối Thái Nguyên với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng. 

Các quốc lộ 37, 18, 259 cùng với hệ thống Đường tỉnh lộ, huyện lộ là mạch máu 

quan trọng nối Thái Nguyên với các tỉnh xung quanh. Hệ thống đường sông có 2 

tuyến chính là: Đa Phúc - Hải Phòng và Đa Phúc - Hòn Gai; Hệ thống đường sắt 

Thái Nguyên - Hà Nội - Lạng Sơn đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách và 

hàng hóa với các tỉnh trong cả nước. 
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2. Dân số và lao động 

Thái Nguyên có 7 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, với 140 xã, phường, thị 

trấn. Dân số tính đến 31/12/2015 có 1.238.785 người, mật độ dân số đạt 351 

người/km2, cao nhất là thành phố Thái Nguyên với tỷ lệ 1.848 người/km2. Hiện 

nay, dân số thành thị là 422,53 nghìn người, chiếm 34,11%, dân số nông thôn là 

816,26 nghìn người, chiếm 65,89%. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số của tỉnh năm 

2015 là 9,89‰. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô giữ ở mức 16 - 17‰, tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 18,5% (năm 2010) xuống còn 

13,5% (năm 2015), tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc 

xin tăng từ 97,2% (năm 2010) lên 97,8 % (năm 2015). 

Theo thống kê 2015, lực lượng lao động tỉnh Thái Nguyên có 754.610 

người trên 15 tuổi (tăng 68.293 người so với năm 2011). Những năm gần đây sự 

chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng tích cực: số lượng lao động 

trong lĩnh vực nông lâm thủy sản có xu hướng giảm dần. Trong đó, tỷ lệ lao 

động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại tỉnh đạt 25,4%. Tỷ lệ lao động từ 15 

tuổi trở lên đã qua đào tạo tại thành thị đạt 53,7%, tại nông thôn đạt 15,6%. Tỷ 

lệ thất nghiệp tại tỉnh chỉ có 1,89%.  

- Dự báo dân số của tỉnh năm 2020 khoảng 1.263 nghìn người trong đó: 

Quy mô dân số đô thị năm 2020 là 455 nghìn người, chiếm 36% tổng dân số và 

đến năm 2030 có 613 nghìn người, chiếm 45% tổng dân số. 

- Quy hoạch đến năm 2020, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cơ bản, 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng để thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tổng cung lao động đến năm 2020 là 853,0 nghìn 

người và năm 2030 là 897 nghìn người. Tỷ lệ lực lượng lao động/dân số năm 

2020 là 67,5% và năm 2030 là 65,8%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 

70% vào năm 2020. Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 - 22.000 

người. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 10% vào năm 2020 

và còn 5-8% vào năm 2030. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhằm ổn định 

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới mức 16%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Giai đoạn 2010 - 2015, kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đã dần chuyển sang 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so 

sánh) đạt 40.626,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,61%/năm, trong 

đó, công nghiệp - xây dựng đạt 22.614,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 

21,66%/năm, dịch vụ đạt 12.103,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 

7,53%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 5.908,6 tỷ đồng, tốc độ tăng 

trưởng bình quân 5,31%/năm. GRDP bình quân/người năm 2015 ước đạt 1.993 

USD (43,6 triệu đồng), tăng 822 USD so với năm 2011.  

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

trọng tổng sản phẩm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 39,5% (năm 2010) 

lên 50,0% (năm 2015); khu vực nông, lâm, thủy sản giảm từ 21,3% (năm 2010) 

xuống còn 16,9% (năm 2015); chiếm 16,95%; khu vực dịch vụ giảm từ 39,2% 

(năm 2010) xuống còn 33% (năm 2015).   

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 13.328,4 tỷ đồng, chi ngân sách 

toàn tỉnh là 11.039,6 tỷ đồng. Như vậy về cân đối thu chi ngân sách: năm 2015 

dư 2.288.8 tỷ đồng, 

* Định hướng phát triển : 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10-

11,0%/năm; GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt khoảng 80,0 - 81 

triệu đồng, tương đương 3.100 USD (bằng mức trung bình của cả nước) 

Cơ cấu kinh tế: khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 47 - 

48,0%, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 39,5 - 40,5% và khu vực nông - lâm - 

thủy sản chiếm khoảng 11,5 - 14,0%. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 10 - 

10,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2025 khoảng 150 triệu đồng, năm 

2030 khoảng 265 triệu đồng (theo giá thực tế). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tích cực, khu vực công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 90% vào năm 

2030.  
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu nông nghiệp đóng góp trong tổng sản phẩm 

của tỉnh (GRDP) giảm dần từ 21,3% xuống còn 16,9%. Tốc độ tăng trưởng bình 

quân của ngành nông, lâm, thuỷ sản giai đoạn 2010-2015 đạt 6,46%/năm (trong 

đó nông nghiệp tăng bình quân 6,18%/năm, lâm nghiệp tăng bình quân 

14,27%/năm, thủy sản tăng bình quân 7,52%/năm). Năm 2015, giá trị sản xuất 

nông lâm thủy sản đạt 14.880,74 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng ngành nông nghiệp 

là 93,51%, ngành lâm nghiệp là 3,49% và ngành thuỷ sản là 3,0%.  

Năm 2015, trong nội bộ ngành nông nghiệp nói riêng: tỷ trọng ngành 

trồng trọt 51,19%, ngành chăn nuôi 41,37%, ngành dịch vụ chỉ đạt 7,44%. 

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

2105 đạt từ 339,77 nghìn tấn tới 381,33 nghìn tấn do diện tích cây lương thực có 

hạt tăng lên từ 87,63 nghìn ha tới 93,46 nghìn ha. Sản lượng lương thực bình 

quân đạt 378,83kg/người. Diện tích cây công nghiệp hàng năm trong giai đoạn 

2011 – 2015 giảm từ 6.266 ha xuống 5.482 ha. Diện tích trồng cây lâu năm tăng 

từ 36.062 ha lên 37.927 ha.  

- Về chăn nuôi: tổng đàn bò đạt 40,17 nghìn con, đàn trâu đạt 69,64 nghìn 

con, tổng đàn lợn đạt 597,99 nghìn con, tổng đàn gia cầm đạt 10.915 nghìn con. 

Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 102,44 nghìn tấn.  

Ngành lâm nghiệp: Trong năm 2015, đất lâm nghiệp có diện tích 186.002 

ha, trong đó đất rừng sản xuất đạt 109.812 ha, rừng phòng hộ 36.851 ha, rừng 

đặc dụng 39.359 ha. Diện tích rừng hiện có đạt 185.525,9 ha, trong đó: rừng tự 

nhiên 77.451,4 ha, rừng trồng 108.074,5 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,1%. Giá 

trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2015 (theo giá 2010) đạt 387,98 tỷ đồng.  

Ngành thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 đạt 5.741 ha, 

tổng sản lượng thủy sản năm 2015 đạt 8.310 tấn. Giá trị sản xuất năm 2015 đạt 

446,86 (giá hiện hành). 

Định hướng giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030: 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản đạt bình quân là 4 - 5%/năm thời kỳ đến năm 2020 và khoảng 4% thời 

kỳ 2021 - 2030; trong thời kỳ đến năm 2020, tiếp tục duy trì là ngành kinh tế 

quan trọng, đóng vai trò trong việc đảm bảo đời sống dân cư và ổn định xã hội. 

Cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản là: nông nghiệp 94,0%; lâm nghiệp là 

2,7% và thuỷ sản là 3,5% (trong nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt 45,8%; 

chăn nuôi 44,9% và dịch vụ 9,3%).  

- Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp là 75 triệu đồng. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 303.674 ha chiếm 

86,11% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 112.797 ha chiếm 37,14% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 61.620 ha, chiếm 54,63% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 45.253 ha, chiếm 73,44% 

diện tích trồng cây hàng năm. Còn lại là đất trồng cây hàng năm khác 16.368 ha. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 51.177 ha, chiếm 45,37% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 186.022 ha, chiếm 61,26% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 109.812 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 36.851 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 39.359 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chỉ có 4.651 ha, chiếm 1,5% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 204 ha. 

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

nghiệp của tỉnh là 279.269 ha, giảm 24.405 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 4.253 ha còn 41.000 ha. Đất trồng cây lâu năm 

là 51.177 ha, giảm 11.980 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp là 178.873 nghìn ha, giảm 7.149 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 200 ha lên 4.851 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 không còn chiếm tỷ trọng cao trong nông 

nghiệp (51,19 % năm 2015). Giá trị sản xuất trồng trọt tăng bình quân giai đoạn 

2011 – 2015 đạt 5.139,3 tỷ đồng (giá so sánh). Tổng sản lượng lương thực có 

hạt ước thực hiện năm 2015 đạt 469,3 nghìn tấn. Bình quân lương thực đạt 

378,83kg/người/năm. Giá trị sản xuất/ha đất canh tác năm 2015 đạt 84,8 triệu 

đồng, tăng 29,8 triệu đồng so với năm 2010.  

Tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển các vùng 

chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại, khu nông nghiệp 

công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, kết nối sản xuất 

nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra 

tỉnh còn tích cực thực hiện phong trào dồn điền đối thừa, sử dụng và chuyển đổi 

linh hoạt đất các loại đất canh tác kém hiệu quả đã tạo được sự chuyển biển tích 

cực trong sản xuất hàng hỏa nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. Năm 2015: diện 

tích lúa cả năm đạt 72.484 ha, sản lượng đạt 381.325 tấn. Diện tích gieo trồng 

ngô đạt 20.974 ha, sản lượng đạt 87.967 tấn. Cây công nghiệp hàng năm đạt 

5.482 ha. Cây lâu năm đạt 37.927 ha. Trong đó: diện tích chè 21.127 ha, chiếm 

55,7% diện tích cây hàng năm, trong đó diện tích cho thu hoạch là 18.233 ha, 

sản lượng đạt 202.325 tấn; diện tích cây ăn quả 16.785 ha, gồm những cây như 

nhãn, vải, cam... 

Quy hoạch đến năm 2020: 

- Đối với cây lương thực mục tiêu quan trọng là đảm bảo an ninh lương 

thực cho toàn tỉnh. Phát huy thế mạnh của các địa phương có trình độ thâm canh 

cao như huyện: Phú Bình, Phổ Yên và Đại Từ. 

+ Lúa: Diện tích đất lúa của tỉnh ổn định đến năm 2020 đảm bảo diện tích 

gieo trồng lúa đến năm 2020 là 69.000 ha, sản lượng dự kiến đến năm 2020 đạt 

386.400 tấn. Vùng lúa hàng hoá chất lượng cao dự kiến năm 2020 là 6.000 ha 

(tập trung ở TP Thái Nguyên; TX Sông Công; Phú Lương; Đồng Hỷ; Đại Từ; 

Phú Bình; Phổ Yên). Vùng sản xuất lúa thâm canh năng suất cao năm 2020 là 

14.500 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Phú Bình, Phổ Yên, Đại Từ. 

+ Ngô: diện tích năm 2020 đạt 20.000 ha, diện tích ngô lai chiếm 95% 

diện tích gieo trồng 

- Đối với rau đậu: Ổn định các vùng rau tập trung theo địa bàn huyện để 

hình thành các vùng sản xuất rau hàng hoá. Đến năm 2020 diện tích dự kiến là 

11.900 ha, năm 2030 là 15.600 ha. 

- Đối với cây lâu năm: 

+ Cây ăn quả: Phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững, ứng dụng công 

nghệ cao, xây dựng các vùng sản xuất cây ăn quả hàng hóa an toàn. Dự kiến 

diện tích cây ăn quả đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ổn định khoảng 
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17.000 - 18.000 ha căn cứ vào quỹ đất. Trong đó: Nhãn vải: quy mô vùng tập 

trung 1.250 ha, chiếm 6,9%. Bố trí tập trung ở huyện Đồng Hỷ (500 ha); TP 

Thái Nguyên (100 ha); huyện Phú Bình (200 ha); huyện Phổ Yên (100 ha); Đại 

Từ (100 ha) và Phú Lương (100 ha); Võ Nhai (150 ha). Cam, quýt: 6.000 ha 

chiếm 30%. Bố trí tập trung ở TP. Thái Nguyên (400 ha); huyện Phổ Yên 

(600ha); Định Hoá (700 ha); Đại Từ (600 ha); Phú Bình (600 ha); Đồng Hỷ (600 

ha); Phú Lương (300 ha) và thị xã Sông Công (300 ha). 

+ Cây chè: Dự kiến đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: ổn định 

diện tích chè toàn tỉnh là 19.000 ha. Sản lượng đạt 250.600 tấn búp tươi. Giai 

đoạn 2016 - 2020 mỗi năm trồng mới 100 ha; trồng thay thế 400 ha, diện tích 

chè giống mới 70%, còn lại 20 - 30% là diện tích chè trung du. 
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7. Ngành chăn nuôi 

Năm 2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 5.757,06 tỷ đồng (giá hiện 

hành). Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôỉ trong tổng giả trị sản xuất lĩnh vực 

nông nghiệp đạt 41,37%, là tỉnh có tỷ trọng chăn nuôi khá cao. 

Năm 2015 đàn trâu có 69,64 nghìn con; đàn bò đạt 40,17 nghìn con; đàn 

lợn có 598 nghìn con; đàn gia cầm các loại có 10,92 triệu con. Tổng sản lượng  

thịt hơi xuất chuồng là 102,44 nghìn tấn. 

Quy hoạch đến năm 2020: 

Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành chăn nuôi 2016 - 2020 là 9,0%/năm. 

GTSX ngành chăn nuôi (giá TT) đến năm 2020 đạt khoảng 7.390.054 triệu 

đồng, chiếm 44,9% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Đưa chăn nuôi trở thành 

ngành sản xuất chính, dự kiến cơ cấu giá trị sản xuất trong nội bộ ngành nông 

nghiệp đến năm 2020 là 45,0%, định hướng đến năm 2030 là 55%.  

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung xa khu dân cư 

(bằng các hình thức chăn nuôi trang trại và khu chăn nuôi tập trung), nuôi bằng 

phương pháp công nghiệp và hình thành các vùng cung cấp nguyên liệu ổn định 

cho các lò mổ tập trung trên địa bàn tỉnh. Năm 2020 dự kiến tỷ lệ chăn nuôi tập 

trung: đàn lợn 35,0%; trâu 25,0%; bò thịt 25,0%; gia cầm 55,0% tổng đàn. Năm 

2030 dự kiến tỷ lệ chăn nuôi tập trung: đàn lợn 95%; trâu 55%; bò thịt 55%; gia 

cầm 95% tổng đàn. 

Quy hoạch quy mô đàn: lợn 1.105 nghìn con; trâu: 106 nghìn con; bò 80,8 

nghìn con; gia cầm 8.850 nghìn con (gà: 7.347 nghìn con; vịt: 1.503 nghìn con). 

SL thịt hơi các loại 140,21 nghìn tấn (Lợn 122 nghìn tấn; gia cầm 11,3 nghìn 

tấn; trâu 3,36 nghìn tấn; bò 3,5 nghìn tấn, trứng 135 triệu quả). 
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8. Ngành thủy sản 

Thái Nguyên tuy là một tỉnh trung du miền núi nhưng hiện có diện tích 

mặt nước nuôi trồng thuỷ sản năm 2015 là 5.741 ha trong đó nhiều nhất ở huyện 

Đại Từ: 2.834 ha. Ở Thái Nguyên tỷ lệ thủy sản đánh bắt trên các sông suối 

không nhiều, chủ yếu là thuỷ sản được nuôi trồng trong các ao, hồ, đầm. Tổng 

sản lượng thủy sản năm 2015 đạt 8.310 tấn, trong đó 8.159 tấn là nuôi trồng, 

151 tấn là khai thác.  

Giá trị sản xuất thủy sản năm 2015 đạt 300,6 tỷ đồng (giá so sánh) tăng 

80,27 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó khai thác đạt 4,11 tỷ đồng, nuôi trồng 

và dịch vụ thủy sản đạt 296,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 

giai đoạn 2011-2015 đạt 8,53%, chiếm 3% giá trị sản xuẩt toàn ngành.  

* Quy hoạch thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 

- Định hướng của tỉnh là tiếp tục phát huy lợi thế, phát triển nuôi trồng 

thuỷ sản bền vững, sản xuất hàng hoá, năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả và 

có sức cạnh tranh cao, tạo nguồn nguyên liệu lớn, đa dạng cho tiêu dùng trong 

nước và hướng tới xuất khẩu.  

- Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 diện tích nuôi trồng thủy sản 

đạt 6.932 ha. Trong đó: 

+ Diện tích ao nuôi: 2.285 ha. 

+ Ruộng trũng: Chuyển 1.000 ha ruộng trũng 1 vụ cấy lúa hiệu quả thấp 

sang chuyên nuôi trồng thuỷ sản.  

+ Diện tích nuôi cá tại hồ: 3.647 ha. Trong đó: Diện tích nuôi cá tại hồ 

Núi Cốc: 2.500 ha; Diện tích nuôi cá tại các hồ từ 1 - 5 ha: 416 ha; Diện tích 

nuôi cá tại các hồ từ > 5 -10 ha: 319 ha; Diện tích nuôi cá tại các hồ > 10 ha: 412 

ha. 

+ Nuôi cá lồng: 1.000 lồng. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2015 đạt 387,98 tỷ đồng (giá so sánh), 

trong đó trồng và chăm sóc rừng đạt 42,22 tỷ đồng, khai thác gỗ và lâm sản đạt 

được 335,49 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 10,27 tỷ đồng. Tốc độ 

tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 14,1%, chiếm 3,49% giá 

trị sản xuất toàn ngành. 

Trong năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Thái Nguyên đạt 

186.022 ha (rừng sản xuất đạt 109.812 ha, rừng phòng hộ đạt 36.851 ha, rừng 

đặc dụng 39.359 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 185.525,9 ha (rừng tự 

nhiên đạt 77.451,4 ha, rừng trồng đạt 108.074,5 ha). Sản lượng khai thác năm 

2015 để lấy gỗ là 171,1 nghìn m3 tăng gấp 3,26 lần so với năm 2010 (52,43 

nghìn m3), để lấy củi là 236,42 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 30.465 ha, trong đó năm 2015 trồng 

được 6.552 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt trên 50%.  

* Quy hoạch trong thời gian tới ngành lâm nghiệp: 

- Dự kiến diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 ổn định là 179.883,8 ha. Trong đó: diện tích đất rừng sản xuất là 

96.306,7 ha (chiếm 53,5%); đất rừng phòng hộ là 47.232,6 ha (chiếm 26,2%) và 

đất rừng đặc dụng là 36.344,5 ha (chiếm 20,2%). 

+ Khai thác: Tập trung khai thác những lô rừng đến chu kỳ khai thác. Dự 

kiến khai thác gỗ năm 2015 là 80.200m3 và năm 2020 là 94.600m3. Sau năm 

2020 về cơ bản nguyên liệu gỗ đáp ứng đủ cho tiêu dùng trong tỉnh và chế biến 

xuất khẩu 

- Rừng phòng hộ phải đáp ứng yêu cầu phòng hộ nhằm bảo vệ: chú trọng 

nâng cao chất lượng rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ phải có nhiều tầng (ít nhất 

là 3 tầng: tầng ưu thế sinh thái, tầng cây thấp và tầng tái sinh thảm tươi) để phát 

huy tối đa chức năng phòng hộ của rừng. Biện pháp quản lý bảo vệ, nuôi dưỡng 

rừng được chú trọng để rừng phòng hộ đáp ứng được các mục tiêu đặt ra. 

- Rừng đặc dụng: bao gồm các khu rừng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam 

thắng cảnh ... Trên cơ sở hệ thống các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,... 

đã được xác lập trong giai đoạn 2010 - 2020 tiến hành nâng cao chất lượng. 

- Rừng sản xuất: 

+ Đối với rừng tự nhiên: Đến năm 2020 tất cả các loại rừng đều có ranh 

giới rõ tại thực địa và có chủ quản lý. Đối với rừng tự nhiên đạt tiêu chuẩn khai 

thác tiến hành khai thác với cường độ hợp lý để sau khai thác rừng tiếp tục phát 

triển.  
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+ Đối với rừng chưa đạt tiêu chuẩn khai thác (bao gồm rừng nghèo và 

rừng phục hồi) cần nuôi dưỡng thông qua các biện pháp kỹ thuật lâm sinh hợp lý 

để điều chỉnh mật độ, tổ thành theo hướng hạn chế đến mức thấp nhất tổ thành 

của những loài có giá trị thấp.. 

+ Đối với rừng trồng: Định hướng đến năm 2020 là chuyển dịch cơ cấu 

cây trồng từ cây chu kỳ ngắn sang chu kỳ trung bình và dài (20 - 30 năm) với 

chất lượng gỗ cao hơn đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa và làm nguyên liệu cho 

chế biến hàng mộc xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2020 chuyển thêm khoảng 

20% diện tích rừng trồng từ các loài cây chu kỳ ngắn sang trồng các loài cây chu 

kỳ trung bình và dài. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Giai đoạn 2011 – 2015, hệ thống kênh mương thuỷ lợi được xây mới và 

cải tạo liên tục. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã cứng hoá 97km và cải tạo trên 

110,4 km kênh mương do xã quản lý. Nhờ đó, đến thời điểm này, Thái Nguyên 

đã có 78 xã đạt chuẩn tiêu chí thuỷ lợi trong nông thông mới, chiếm 54,5% số xã 

trong tỉnh. 

Quy hoạch thủy lợi tới năm 2020: 

 Tiếp tục cải tạo và nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có nhằm phát 

huy tối đa công suất xây dựng, hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi, nâng cao hệ số sử 

dụng công trình, đáp ứng nguồn nước cho sản xuất. Tiếp tục đầu tư xây dựng 

các công trình thủy lợi, hồ chứa trên cơ sở đánh giá xác định rõ hiệu quả; sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, đảm bảo đáp ứng tưới tiêu ổn định cho 

khoảng trên 80% diện tích lúa và hoa màu. Chú trọng quy hoạch mạng lưới thủy 

lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng. 

- Dự kiến đến năm 2020 có 77% số xã và đến năm 2030 có 100% số xã cơ 

bản cứng hóa hệ thống kênh mương nội đồng.  

- Dự kiến xây mới các công trình hồ chứa nước, đập dâng nước; Nâng 

cấp, sửa chữa, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống công trình 

hiện có. Áp dụng công nghệ tiên tiến. Đảm bảo tưới đúng lúc, đúng lượng, chất 

lượng đảm bảo với công nghệ tưới phù hợp với từng loại cây trồng. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Trên địa bàn tỉnh có hơn 160 doanh nghiệp và 9.000 hộ cá thể đang hoạt 

động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, giải quyết việc làm cho khoảng 17 

nghìn lao động địa phương. Trong đó, lĩnh vực chế biến chè phát triển mạnh 

nhất với 34 doanh nghiệp tham gia. 

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh chè đã chú trọng đầu tư 

dây chuyền chế biến có công nghệ hiện đại; quan tâm phát triển thương hiệu 

cũng như chất lượng, mẫu mã sản phẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng 

trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, sản lượng chè chế biến công nghiệp trong 

toàn tỉnh mới đạt khoảng 20% tổng sản lượng, số còn lại vẫn chế biến thủ công 

theo quy mô hộ gia đình. 

Chế biến gỗ cũng phát triển với nhiều cơ sở sản xuất gỗ ván bóc, băm, 

dăm, mảnh quy mô nhỏ ở các địa phương như Phú Lương, Định Hoá… phục vụ 

cho việc sơ chế gỗ keo, chủ yếu bán cho thương nhân để xuất sang thị trường 

Trung Quốc. Ngoài hai lĩnh vực chế biến chè, chế biến gỗ thì các sản phẩm nông 

sản của tỉnh như lúa, các loại hoa quả vẫn chưa được quan tâm chế biến. Do đó, 

hiệu quả kinh tế thu được từ nhiều mặt hàng nông, lâm sản chưa cao. 

 Để công nghiệp chế biến nông, lâm sản của tỉnh phát triển nhanh, bền 

vững, tỉnh Thái Nguyên tập trung thúc đẩy một số ngành nghề có tiềm năng 

như: chế biến chè, chế biến nông sản, chế biến gỗ; khuyến khích các doanh 

nghiệp tập trung phát triển mạnh năng lực chế biến bằng cách mở rộng sản xuất, 

đổi mới công nghệ sản xuất, tăng cường chế biến sâu để nâng cao chất lượng và 

sức cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo hướng tập 

trung vào các nghề có thị trường tiêu thụ ổn định; tăng cường việc xây dựng, 

quảng bá cho các sản phẩm chủ lực. 

Về cơ sở hạ tầng nông nghiệp tỉnh đã huy động được 4.721 tỷ đồng vào 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp gần 900 

tỷ đồng. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện đã xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp được 

4.075 km đường giao thông nông thôn. Trong đó xây mới 1.195 km; cải tạo, 

nâng cấp 2.881 km; Xây mới và cải tạo 207,5 km kênh mương thuỷ lợi do xã 

quản lý (trong đó xây mới 97,1 km; cải tạo, nâng cấp: 110,4 km); Xây dựng 

mới, cải tạo và nâng cấp204 trạm điện, 686 km đường điện. 



 

 

15 

13. Tình hình phát triển nông thôn 

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

Nguyên có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 20,3%, không còn xã dưới 6 tiêu chí, 

bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã (tăng 8,7 tiêu chí so với năm 2011); thu nhập bình 

quân đạt 22 triệu đồng/người/năm (tăng 7,72 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ 

hộ nghèo giảm còn 10,66% (giảm 7,06% so với năm 2010); tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt trên 56%. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện 

đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

với 8/8 xã đã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới.  

Đến năm 2020: Tỉnh Thái Nguyên có 100 xã (tương đương 70%) trở lên 

đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể: Đạt 19 tiêu chí: 100 xã; Đạt từ 15-18 tiêu chí: 

28 xã; Đạt từ 10-14 tiêu chí: 15 xã. 

Phấn đấu đến năm 2020: 20% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

trở lên. 

Cơ bản hoàn thành và cải tạo các công trình hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu 

cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn như: giao thông, 

thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã, cơ sở vật chất văn hóa. 

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình 

quân đầu người đến năm 2020: 36 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình 

quân 2%/năm trở lên. 

Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 

2011-2015, để tiếp tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; xây dựng 3 xã “nông thôn mới điển hình” trở lên. 

Định hướng đến năm 2030: 70% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Giai đoạn 2011 – 2015, tổng vốn đầu tư thực hiện cho các ngành kinh tế 

là 194.229,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ 

4.397,0 triệu đồng (chiếm 2,3% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). 

Thái Nguyên đã và đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư thông 

thoáng, minh bạch và bình đẳng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 

các tập đoàn kinh tế lớn cũng như những doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Thái Nguyên sẽ tập trung kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, với 

trọng tâm là Khu nông nghiệp kỹ thuật cao thuộc Tổ hợp khu công nghiệp, nông 

nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình thuộc hai huyện Phổ Yên và Phú Bình có 

diện tích đất 8.009 ha. Trong đó, Khu nông nghiệp công nghệ cao AgroPark Yên 

Bình là mô hình sản xuất nông nghiệp liên hợp, cho phép phối hợp nhiều hoạt 

động nông nghiệp khác nhau, tạo nên hệ thống cải tiến liên hoàn trong sản xuất, 

chế biến và vật tư nông nghiệp đô thị. 

Hiện nay diện tích rừng tự nhiên của tỉnh trên 73.400 ha và rừng trồng 

hơn 40.000 ha đã đến tuổi khai thác. Nguồn nguyên liệu này không những đáp 

ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy hiện có mà còn là tiềm năng rất lớn 

cho việc thu hút đầu tư chế biến lâm sản tạo hàng hoá có giá trị cao.  

Mặt khác, Thái Nguyên khuyến khích các dự án đầu tư chế biến sản phẩm 

từ hoa quả, giải quyết tiêu thụ sản phẩm của các hộ nông dân. Diện tích đất đồi 

còn rất lớn, đó là tiềm năng để phát triển hàng hoá về cây công nghiệp, cây ăn 

quả và phát triển đàn gia súc... 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 16.165,2 

triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 8,2 triệu USD. Mặt hàng 

nông sản xuất khẩu chủ yếu là chè các loại. 

 

 

 


