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TỈNH TUYÊN QUANG 

1. Thông tin chung 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc có toạ độ địa lý 21030'- 22040' vĩ 

độ Bắc và 104053'- 105040' kinh độ Ðông, cách Thủ đô Hà Nội 165 km. 

- Phía bắc giáp tỉnh Hà Giang. 

- Phía đông giáp tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. 

- Phía tây giáp tỉnh Yên Bái. 

- Phía nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. 

Toàn tỉnh có 70% diện tích là đồi núi. Tuyên Quang có địa hình khá phức 

tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao và sông suối gồm toàn bộ huyện Na Hang, 

Lâm Bình, xã vùng cao của huyện Chiêm hoá và 02 xã của huyện vùng cao Hàm 

Yên. Vùng núi thấp và trung du chiếm khoảng 50% diện tích của tỉnh, bao gồm 

các xã còn lại của 02 huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên và các huyện Yên Sơn, Sơn 

Dương. Ðiểm cao nhất là đỉnh núi Chạm Chu (Hàm Yên) có độ cao 1.587 m so 

với mực nước biển. 

Tuyên Quang nằm sâu trong nội địa, cách xa các trung tâm kinh tế - 

thương mại lớn của cả nước, tỉnh chưa có đường sắt và đường hàng không, hiện 

việc thông thương ra ngoài tỉnh chủ yếu qua hệ thống các quốc lộ 2 và 37. 

Hệ thống sông suối phân bố có các sông: Lô, Gâm, Phã Đáy chảy qua nên 

thuận tiện cho giao thông đường thuỷ. Tuyên Quang đang được nhà nước đầu tư 

xây dựng thuỷ điện Na Hang, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trong 

tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2. Dân số và lao động 

Tuyên Quang có 6 huyện và  1 thành phố, với 141 xã, phường, thị trấn. 

Dân số tính đến 31/12/2015 có 760.289 người, mật độ dân số đạt 130 

người/km2. Tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số tỉnh là 12,82‰. 

Tuyên Quang là tỉnh nghèo, dân số sống ở nông thôn có 657.602 người, 

chiếm 86,5% tổng dân số. Dân số ở thành thị là 102.687 người, chiếm 13,5%. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh giao động trong khoảng 18‰. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ  21,6% còn 16%. Tỷ lệ trẻ em 

dưới 1 tuổi được tiêm chủng đạt 98,2%. 

Theo thống kê 2015, lực lượng lao động tỉnh Tuyên Quang có 485.504 

người trên 15 tuổi. Thời gian qua, nhờ có sự quan tâm vào cuộc giải quyết việc 

làm cho người lao động, đặc biệt là việc khuyến khích phát triển sản xuất, thu 

hút nguồn lực tại chỗ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nông, lâm nghiệp, 

góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa. 

Chính vì vậy tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh chỉ có 1,1%. Trong đó, tỷ lệ lao động từ 

15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại tỉnh đạt 20,4%. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên 

đã qua đào tạo tại thành thị đạt 54,1% trong khi ở nông thôn đạt 15,8%.  

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. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60%, trong đó 

qua đào tạo nghề trên 37%; tạo việc làm cho trên 100.000 lao động. 

Tỷ lệ hộ nghèo của Tuyên Quang cũng giảm mạnh, theo tiêu chí cũ nếu 

như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là gần 34,83%  thì đến năm 2015, con số này giảm 

xuống còn 9,31%. Dự kiến giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3%/ 

năm. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 13%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 14.260,38 tỷ đồng (giá so 

sánh). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 

giai đoạn 2010-2015 đạt 6,68%/năm, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 

bình quân 40,48%/năm, nông nghiệp tăng bình quân 3,64%/năm, dịch vụ tăng 

bình quân 6,47%/năm. GRDP bình quân/người tiếp tục được rút ngắn so với 

bình quân cả nước, năm 2015 đạt 1.232,92 USD, tăng 509,77 USD so với năm 

2010.  

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

năm 2015, lĩnh vực dịch vụ và du lịch chiếm 41,06%, lĩnh vực nông, lâm, thủy 

sản chiếm 28,63%, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 27,46%, lĩnh vực 

thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chỉ có 2,84%. 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. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 10.374,06 tỷ đồng, chi ngân 

sách năm 2015 toàn tỉnh là 10.272,89 tỷ đồng.  

* Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tốc độ tăng trưởng bình quân  

từ 8%/năm trở lên. 

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 40%, các ngành dịch vụ 39%, 

nông, lâm nghiệp, thủy sản 21%. 

- Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.300 tỷ đồng. 

- Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 135 triệu USD. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá so sánh 2010) 17.600 tỷ đồng. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Trong giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu nông nghiệp đóng góp trong tổng sản 

phẩm của tỉnh (GRDP) giảm dần từ 32,44% còn 28,63%; xu hướng có giảm 

nhưng tốc độ giảm chậm, khoảng 0,7% trên năm. Ngành nông nghiệp có tốc độ 

tăng trưởng GRDP toàn ngành là 3,64%.  

Trong năm 2015, cơ cấu nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh là: Nông 

nghiệp chiếm 82,86% (trong đó: Trồng trọt chiếm 59,48%, chăn nuôi chiếm tỷ 

trọng 38,93%, dịch vụ chiếm 1,6% cơ cấu kinh tế nông nghiệp); lâm nghiệp 

chiếm 14,18%; thủy sản chiếm 2,96%.  

-  Về trồng trọt: Giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 3.805,28 tỷ đồng. Tốc 

độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt bình quân 4,31%/năm. Tổng sản lượng lương 

thực có hạt hàng năm giai đoạn 2010 - 2105 đạt từ 332 tới 347 nghìn tấn do diện 

tích và năng suất được cải thiện. Diện tích cây lương thực có hạt tăng từ 62,07 

nghìn ha năm 2011 lên 64,16 nghìn ha năm 2015. Diện tích cây lâu năm trong 

giai đoạn 2010 - 2015 tăng từ 16,29 nghìn ha lên 22,6 nghìn ha.  

- Về chăn nuôi: Giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 2.166,01 tỷ đồng. Tốc 

độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt bình quân 5,27%/năm. Tổng đàn bò đạt 21,3 

nghìn con, đàn trâu đạt 110,23 nghìn con, tổng đàn lợn hơn 562,3 nghìn con, 

tổng đàn gia cầm đạt 5.161 nghìn con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 

59.428 nghìn tấn.  

- Ngành lâm nghiệp: Trong năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 

441.758 ha, trong đó đất rừng sản xuất đạt 269.820 ha, rừng phòng hộ 125.400 

ha, rừng đặc dụng 46.538 ha. Diện tích rừng hiện có đạt 420.404 ha, trong đó: 

rừng tự nhiên 267.835 ha, rừng trồng 152.569 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%. 

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2015 (theo giá 2010) đạt 1.067,43 tỷ 

đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,98%.  

- Ngành thủy sản: Giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 202,17 tỷ đồng. Tốc 

độ tăng trưởng đạt bình quân 8,36%/năm. Thời gian qua tỉnh Tuyên Quang định 

hướng người dân nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh cao, bán thâm canh. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 là 2,97 nghìn ha, sản lượng nuôi trồng 

đạt 6,05 nghìn tấn.  

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giá trị sản xuất nông 

lâm nghiệp, giai đoạn 2016-2020 đạt trên 4%, trong đó, tỷ trọng về giá trị sản 

xuất của từng lĩnh vực là: Nông nghiệp chiếm 85% (trong đó: Trồng trọt 51% 

giảm 8,48% so với năm 2015; chăn nuôi chiếm tỷ trọng 47%, tăng 8,07% so với 

năm 2015; dịch vụ 2%, tăng 0,4 % so với năm 2015); lâm nghiệp chiếm trên 

12%; thủy sản chiếm 3%14. Ngành nông nghiệp chiếm 21% trong cơ cấu kinh tế 

của tỉnh. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 540.538 ha chiếm 

92,12% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 95.095 ha chiếm 17,59% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 54.431 ha, chiếm 57,24% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 28.361 ha, chiếm 52,11% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 40.664 ha, chiếm 47,89% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 441.758 ha, giảm 5.361 ha so với năm 2010, 

chiếm 81,73% tổng diện tích đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 269.820 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 125.400 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 46.538 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chỉ có 3.390 ha, chiếm 0,63% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác chỉ có 295 ha. 

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

nghiệp của tỉnh là 527.651 ha, giảm 12.887 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ giảm 3.111 ha còn 25.250 ha. Đất trồng cây lâu năm 

là 32.655 ha, cũng giảm 8.009 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp là 445.718 ha, tăng 3.960 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 1.366 ha còn 2.024 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 còn chiếm tỷ trọng cao trong nông nghiệp 

(năm 2015 chiếm 59,48% ). Giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá 2010) tăng từ 

3.081,45 tới 3.805,28 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 4,31%. Giá trị 

sản xuất/ha đất canh tác năm 2015 đạt 66,46 triệu đồng, tăng 27 triệu đồng so 

với năm 2010.  

- Đối với cây lương thực có hạt: sản xuất lương thực được duy trì ổn định, 

an ninh lương thực được đảm bảo với tổng sản lượng lương thực có hạt năm 

2015 đạt 347,34 nghìn tấn. 

- Đối với cây chè, diện tích đạt 8.782 ha, sản lượng đạt 64.233 tấn. 

- Cây lâu năm có diện tích 22.574 ha. Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã 

phát triển được một số vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản, như: vùng cam sành 

Hàm Yên với trên 43 nghìn tấn quả, vùng bưởi Soi Hà (Xuân Vân), vùng hồng 

không hạt,... được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. 

Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020: 

Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 4,2%/năm giai đoạn 

2016-2020. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt chiếm 56% giá trị sản xuất 

ngành nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2015 và chiếm 55% vào năm 2020. 

- Đến năm 2020: Diện tích gieo trồng lúa 42.150 ha, sản lượng trên 25 

vạn tấn; cây ngô diện tích 15.000 ha; sản lượng 7,5 vạn tấn; sản lượng lương 

thực trên 33 vạn tấn, bình quân lương thực đầu người trên 371 kg/người/năm; 

diện tích rau thực phẩm: 8.000 ha, sản lượng 96 nghìn tấn; diện tích mía nguyên 

liệu 18.500 ha, sản lượng trên 1.480 nghìn tấn; diện tích chè nguyên liệu 9.000 

ha, sản lượng 74,7 nghìn tấn; diện tích đậu tương 1.000 ha, sản lượng 2,2 nghìn 

tấn; diện tích lạc 4.200 ha, sản lượng 13,4 nghìn tấn; diện tích cam sành 8.500-

9.000 ha (diện tích cho sản phẩm 7.500 ha), sản lượng 112,5 nghìn tấn. 

Quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung: Vùng sản xuất lúa: Diện 

tích 3.230 ha; Vùng sản xuất rau: Diện tích 773 ha; Vùng sản xuất mía: Diện 

tích 14.870 ha; Vùng sản xuất lạc: Diện tích 2.500 ha; Vùng sản xuất đỗ xanh: 

Diện tích 150 ha; Vùng sản xuất chè: Diện tích 5.656 ha; Vùng sản xuất cam: 

Diện tích 5.255 ha; Vùng sản xuất chuối: Diện tích 834 ha; Vùng sản xuất bưởi: 

Diện tích 375 ha. 

- Giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 80 triệu đồng/ha vào năm 2020. 
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7. Ngành chăn nuôi 

Chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2011-2015 vẫn giữ được ổn định và có bước 

tăng trưởng khá. Trong năm 2015, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 2.166,07 

tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,27%. Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn 

nuôi trong tổng giả trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp là 38,93%. Đã có nhiều mô 

hình chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn.  

Năm 2015 tổng đàn trâu còn 110,23 nghìn con, đàn bò đạt 21,35 nghìn 

con, đàn lợn có 562,29 nghìn con, đàn gia cầm các loại có 5.161,8 nghìn con. 

Tổng sản lượng  thịt hơi xuất chuồng là 59,43 nghìn tấn. 

Quy hoạch trong thời gian tới về chăn nuôi: 

- Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng trưởng bình quân 6,1 %/năm; đến 

năm 2020, giá trị sản xuất ước đạt khoảng 5.650 tỷ đồng (theo giá thực tế năm 

2012), chiếm trên 41,4% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. 

- Các chỉ tiêu tổng đàn đến năm 2020: Trâu 122,70 nghìn con; bò 27,35 

nghìn con; dê 22,70 nghìn con; lợn 767,98 nghìn con; gia cầm 6,95 triệu con; 

đàn động vật khác 241 nghìn con; Ong 16,34 nghìn đàn 

- Sản lượng đến năm 2020: Thịt hơi các loại đạt khoảng 114,38 nghìn tấn; 

sản lượng sữa 13,73 nghìn tấn; trứng: 105,91 triệu quả. 

- Đưa tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi hàng hóa tập trung và trang trại, gia 

trại đạt 40 - 50% tổng đàn vào năm 2020, mức tăng trưởng số lượng trang trại, 

gia trại chăn nuôi hàng năm đạt khoảng 4%/năm. 

Quy hoạch vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung:  

- Đối với đàn trâu: Quy mô 31.500 con; tổng số là 162 vùng, tập trung tại 

các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Hàm Yên. 

- Đối với đàn bò thịt: Quy mô 8.710 con; tổng số là 64 vùng, tập trung tại 

các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương.  

- Đối với đàn bò sữa: Quy mô 3.400 con, tập trung tại các huyện: Yên 

Sơn, Sơn Dương. 

- Đối với đàn lợn hướng nạc, siêu nạc: Quy mô 231.780 con; tổng số là 

224 vùng, tập trung tại các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương và một số xã thuộc 

huyện Hàm Yên. 

- Đối với đàn lợn đen địa phương: Quy mô 164.100 con; tổng số là 173 

vùng, tập trung tại các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Hàm Yên. 

- Đối với đàn gia cầm: Tổng số 626 vùng, trong đó: 

+ Chăn nuôi gà: Quy mô 1.021 nghìn con; tổng số 577 vùng, trong đó 

chăn nuôi tập trung gà theo hướng công nghiệp tại các huyện: Yên Sơn, Sơn 
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Dương và huyện Hàm Yên; gà thả vườn tại các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, 

Lâm Bình. 

+ Chăn nuôi vịt: Quy mô khoảng 85.000 con; tổng số 49 vùng, tập trung 

tại các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn. 

Quy hoạch diện tích trồng cây thức ăn gia súc đạt 4.000 ha. Tập trung ở 

các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa,.... phát triển trên các chân đất 2 

lúa (vụ Đông), đất soi bãi, đất màu đồi. 

. 
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8. Ngành thủy sản 

Tình hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Tuyên Quang phát triển khá nhanh 

trong những năm gần đây, đến năm 2015, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 

2.976 ha (tăng 869 ha so với năm 2010). Bằng việc đẩy mạnh phát triển nuôi 

trồng thủy sản, dần hình thành và phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ theo 

hướng sản xuất hàng hóa, góp phần đưa sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2015 

đạt trên 6.051 tấn. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2015 đạt 202,17 tỷ (giá so 

sánh). Giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng bình quân 8,36%/năm. 

* Quy hoạch thủy sản  

a) Giai đoạn 2016 - 2020 

- Tổng diêṇ tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 12.234 ha: Diện 

tích ao, hồ nhỏ nuôi chuyên thủy sản 2.023 ha; diêṇ tích ruộng kết hơp̣ nuôi cá 

50 ha; diêṇ tích hồ thủy lơị tận dụng nuôi cá 775 ha; diện tích nuôi eo ngách 50 

ha; diêṇ tích hồ thủy điêṇ tận dụng nuôi cá 9.336 ha. 

- Tổng số lồng nuôi cá là 1.869 lồng, trong đó: trên hồ 1.225 lồng; trên 

sông là 644 lồng. 

- Sản lượng thủy sản đạt 8.018 tấn/năm (sản lượng nuôi trồng 7.347 

tấn/năm, sản lượng khai thác 671 tấn/năm), trong đó cá đặc sản 785 tấn/năm, cá 

truyền thống 7.233 tấn/năm. 

- Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định 2010) đạt trên 254 tỷ đồng, 

tốc độ tăng trưởng bình quân 4,74%/năm. 

b) Giai đoạn 2021 - 2025 

- Tổng diêṇ tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đaṭ 12.061 ha: Diện 

tích ao, hồ nhỏ nuôi chuyên thủy sản 1.950 ha; diêṇ tích hồ thủy lơị tận dụng 

nuôi cá 775 ha; diêṇ tích hồ thủy điêṇ tận dụng nuôi cá 9.336 ha. 

- Tổng số lồng nuôi cá nuôi là 2.233 lồng, trong đó: nuôi trên sông 663 

lồng; nuôi trên hồ thủy điện là 1.570 lồng. 

- Sản lượng thủy sản đạt 9.714 tấn/năm (sản lượng nuôi trồng 9.064 

tấn/năm, sản lượng khai thác 650 tấn/năm), trong đó cá đặc sản 1.144 tấn, cá 

truyền thống 8.570 tấn. 

- Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định 2010) đạt trên 304 tỷ đồng, 

tốc độ tăng trưởng bình quân 3,6%/năm. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2015 đạt 1.067,43 tỷ đồng (giá so sánh), 

trong đó trồng và nuôi rừng đạt 119,76 tỷ đồng, khai thác gỗ và lâm sản đạt 

được 811,64 tỷ đồng, các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp đạt 73,68 tỷ đồng, thu 

nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác đạt 62,34 tỷ đồng. Tốc độ 

tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 8,98%, chiếm 14,18% 

giá trị sản xuất toàn ngành.  

* Quy hoạch ngành lâm nghiệp: 

Giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành 

lâm nghiệp bình quân trên 4%/năm. Tỷ lệ độ che phủ của rừng đến năm 2025 

đạt trên 64,8%. 

Quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Tuyên Quang, rừng đặc dụng có diện tích 

hơn 46.900 ha, chiếm 10,9% diện tích đất lâm nghiệp; rừng phòng hộ có diện 

tích hơn 121.600 ha, chiếm 28,3%; rừng sản xuất có diện tích hơn 260.560 ha, 

chiếm 60,8% diện tích đất lâm nghiệp. 

Để phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng hướng đa mục tiêu, hiệu quả 

và bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở 

chế biến trên địa bàn toàn tỉnh với tổng diện tích hơn 209.400 ha. Trong đó, 

vùng nguyên liệu quy hoạch cho Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa là hơn 

163.358 ha; vùng nguyên liệu quy hoạch cho Nhà máy giấy Bãi Bằng hơn 8.000 

ha; còn lại là vùng nguyên liệu quy hoạch cho các cơ sở chế biến gỗ khác… 

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành 

lâm nghiệp đạt trên 4%/năm; năng suất rừng trồng đạt trên 120 m3/ha/chu kỳ. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Toàn tỉnh có trên 2.700 công trình thủy lợi có diện tích tưới từ 1 ha trở lên 

và trên 3.400 km kênh chính + kênh nhánh (2.100km kênh đã kiên cố và 

1.300km kênh đất), hầu hết các công trình thủy lợi của tỉnh thiết kế với nhiệm 

vụ chủ yếu là cấp nước tưới cho lúa. Năm 2015, các công trình thủy lợi đảm bảo 

tưới chắc cho 36.809ha/44.541ha lúa vụ đông xuân và vụ mùa, tỷ lệ tưới chắc 

bình quân cả năm ước đạt 82,64% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. 

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh Tuyên Quang có 366 công trình cung cấp 

nước vệ sinh môi trường nông thôn. Trong đó theo đánh giá, hiện có 92 công 

trình hoạt động bền vững, 126 công trình hoạt động bình thường, 80 công trình 

hoạt động kém và 68 công trình không hoạt động. Tỷ lệ dân số nông thôn được 

cấp nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh là 71,5% trong đó có 47% được sử dụng 

nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

* Quy hoạch thủy lợi: 

a) Quy hoạch tưới 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Nâng cấp 218 công trình, xây dựng thay thế 176 

công trình, xây dựng mới 47 công trình và kiên cố hoá 780 km kênh mương. 

Đảm bảo cấp nước tưới cho 17.675,2ha lúa đông xuân, 20.029,9ha lúa mùa, 

4.947ha cây màu cả năm và tạo nguồn cấp nước cho 1.574/29.800ha cây trồng 

cạn chủ lực tập trung. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Nâng cấp 203 công trình, xây dựng thay thế 217 

công trình, xây dựng mới 33 công trình và kiên cố hoá 734 km kênh mương. 

Đảm bảo tưới cho 18.454ha lúa đông xuân, 20.756,3ha lúa mùa, 4.970ha cây 

màu cả năm và tạo nguồn cấp nước cho 2.969,2/29.800ha cây trồng cạn chủ lực 

tập trung. 

- Định hướng đến năm 2035: Nâng cấp 423 công trình, xây dựng thay thế 

377 công trình, xây dựng mới 30 công trình và kiên cố hoá 403,23 km kênh 

mương. Đảm bảo tưới cho 19.505,4ha lúa đông xuân, 21.813,3ha lúa mùa, 

5.994,5ha cây màu cả năm và tạo nguồn cấp nước cho 4.099ha cây trồng cạn 

chủ lực tập trung. 

b) Quy hoạch tiêu: 

- Giai đoạn từ 2016 - 2020: Nạo vét lòng dẫn, kè chống sạt lở và đảm bảo 

thoát lũ suối Chả (Trung tâm thành phố Tuyên Quang) giai đoạn I. 

- Giai đoạn từ 2021 - 2025: Nạo vét lòng dẫn, kè chống sạt lở và đảm bảo 

thoát lũ suối Chả (Trung tâm thành phố Tuyên Quang) giai đoạn II; Nạo vét trục 

tiêu Đội Cấn địa phận xã Thái Long thành phố Tuyên Quang; Cải tạo, khơi 

thông hệ thống tiêu cho khu vực Cột Đèn phường Nông Tiến. 

c) Quy hoạch phòng chống lũ: 
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- Cải tạo, nâng cấp tuyến đê: 

+ Giai đoạn 2016 - 2020: Nâng cấp, cải tạo tuyến đê bờ tả sông Lô đoạn 

xã Vĩnh Lợi - Lâm Xuyên (huyện Sơn Dương) dài 36,2 km. Cứng hóa mặt đê 

kết hợp làm đường giao thông phục vụ công tác phòng chống lụt bão và dân 

sinh, thi công đường tràn cứu hộ cho một số vị trí. Nâng cấp, cải tạo nối dài 42 

cống dưới đê. 

+ Giai đoạn 2021 - 2025: Nâng cấp, cải tạo tuyến đê bờ hữu sông Lô đoạn 

xã An Khang - Thái Long (thành phố Tuyên Quang) dài 6,9 km. Cứng hóa mặt 

đê và kè bảo vệ bảo đảm yêu cầu chống lũ cho khu vực phía nam thành phố 

Tuyên Quang, kết hợp làm đường giao thông phục vụ công tác phòng chống 

thiên tai và dân sinh. Nâng cấp, cải tạo nối dài 10 cống dưới đê. 

+ Định hướng đến 2035: Tiếp tục tu sửa, nâng cấp duy trì năng lực bảo vệ 

của tuyến đê tả và đê hữu theo đúng với quy mô, chức năng, nhiệm vụ bảo vệ 

của từng tuyến đê và kết hợp làm đường giao thông. 

- Xây dựng hệ thống kè bảo vệ chống sạt lở: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Xây mới 18 tuyến, tổng chiều dài 47,88 km. 

+ Giai đoạn 2021-2025: Xây mới 64 tuyến, tổng chiều dài 82,56 km. 

+ Định hướng đến năm 2035: Xây mới 96 tuyến, chiều dài 88,90 km. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

Tỉnh Tuyên Quang có gần 6.000 cơ sở ngành nghề nông thôn, hoạt động 

trên nhiều lĩnh vực, như: Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, 

lâm sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; chăn nuôi, làm dịch vụ... thu hút trên 

10.000 lao động làm việc, doanh thu hàng năm đạt khoảng 900 tỷ đồng.  

Trên địa bàn tỉnh có: 01 nhà máy bột giấy và giấy (công suất trên 130.000 

tấn bột giấy/năm; 140.000 tấn giấy tráng phấn cao cấp/năm); 06 nhà máy chế 

biến gỗ và lâm sản; 03 đơn vị nuôi bò sữa; 25 doanh nghiệp, cơ sở chế biến chè 

với tổng công suất 458 tấn chè búp tươi/ngày; 01 công ty mía đường và nhiều 

doanh nghiệp thu mua nông sản.  

- Hạ tầng giao thông nông thôn: Giai đoạn từ 2011 đến hết năm 2014, 

thực hiện bê tông hóa được 2.418 km đường giao thông nông thôn, đưa tỷ lệ 

đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được bê tông hóa đạt trên 70%5; 

đầu tư xây dựng đường ô tô vận chuyển lâm sản được 20 km6, góp phần thay 

đổi bộ mặt nông thôn và thuận lợi cho đi lại, lưu thông hàng hóa. 

- Hạ tầng giống, vật tư nông nghiệp: Các vườn ươm giống cây lâm nghiệp 

được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới; tu sửa, cải tạo các cơ sở nuôi ương cá 

giống; hỗ trợ thành lập và xây dựng các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, 

cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón7... Hạ tầng giống, vật tư nông nghiệp đã cơ 

bản đáp ứng được số lượng cho phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản và đáp 

ứng nhu cầu phát triển nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

Định hướng phát triển ngành nghề nông thôn: Khuyến khích mọi thành 

phần kinh tế đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các làng nghề như: 

Dệt thổ cẩm, hàng mây, tre đan và các sản phẩm mang sắc thái văn hóa đặc thù 

của địa phương nhằm khai thác, sử dụng các vật liệu sẵn có của địa phương, góp 

phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Tỉnh tuyên Quang hiện nay vẫn là một trong những tỉnh còn nhiều khó 

khăn tuy nhiên với những chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế thì tỷ lệ hộ 

nghèo của tỉnh đã giảm bình quân 4%/năm.  

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

Quang có 3 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.  

Quy hoạch đến năm 2020: 

- Huy động tối đa nguồn lực và toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 

2020, có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới; thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới cấp 

huyện; đến năm 2025, có 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tiếp tục thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể di dân tái định 

cư thủy điện Tuyên Quang, bảo đảm ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho 

các hộ tái định cư. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ ổn định đời sống và phát 

triển sản xuất cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 3%/năm.  

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95%. 

- Tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 98%. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. 

- Phấn đấu 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế và 90% chất thải rắn 

thông thường được xử lý. 
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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 theo giá hiện hành là 2.228.395 

triệu đồng, trong đó đầu tư cho nông lâm thủy sản là 201.016 triệu đồng. Tỷ 

trọng vốn đầu tư cho nông lâm thủy sản tăng từ 4,82% (năm 2010) lên 9,02% 

(năm 2015). 

Giai đoạn 2016-2020 Tuyên Quang tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh 

vực như: Các dự án trồng và chế biến nông, lâm, thủy sản; dịch vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

Tuyên Quang cũng đã, đang thực hiện 17 dự án ODA với tổng mức đầu tư 

2.500 tỷ đồng, trong đó 1 số dự án nông nghiệp triển khai hiệu quả như: Dự án 

hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang (IFAD); Dự án 

phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (ADB); 

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Tuyên Quang (WB);... 

Tỉnh đã xây dựng danh mục 15 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư. Đồng 

thời, tỉnh cũng đưa ra một số chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư như: miễn tiền thuê đất trong suốt quá trình thực hiện dự án và miễn 4 

năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp 

theo đối với dự án đầu tư tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa… 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 71,803 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 6,602 triệu USD (chiếm 

9,2%). Các mặt hàng xuất khẩu là: chè, bột giấy, đũa. 

Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt trên 135 triệu 

USD, tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2016 - 2020 là 15,8%/năm và đến 

năm 2025 đạt trên 290 triệu USD, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 

17%/năm. 

 

 


