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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, thuộc Vùng Trung du miền núi phía Bắc; có 

địa giới tiếp giáp với 4 tỉnh trong khu vực: Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng; phía 

Đông giáp tỉnh Lạng Sơn; phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang; phía Nam giáp tỉnh 

Thái Nguyên. Tỉnh Bắc Kạn được tái lập vào ngày 01/01/1997, trên cơ sở tách 

04 huyện, thị xã thuộc tỉnh Bắc Thái cũ và 02 huyện thuộc tỉnh Cao Bằng. 

Sau hơn 20 năm tái thành lập, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều bước tiến quan 

trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Từ các năm gần đây, cơ sở hạ 

tầng KT-XH và đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành 

các chương trình, chính sách, nghị quyết của Trung ương và địa phương được 

thực hiện trên địa bàn tỉnh, cùng với nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như quá trình hội nhập 

quốc tế. 

 Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 đã 

được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt theo quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 

01/11/2010. Qua 6 năm triển khai thực hiện, đến nay một số nội dung của quy 

hoạch đã không còn phù hợp cần được nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý cho phù 

hợp. Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 

đô thị, giao thông, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã có nhiều thay đổi; 

phương án phát triển, sản xuất VLXD dự kiến trong quy hoạch trước đây không 

còn phù hợp. Đồng thời, cũng cần đề xuất, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu 

và phương án phát triển một số công nghệ mới, vật liệu mới; dự báo nhu cầu 

VLXD và điều chỉnh các phương án quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 

để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người dân. 

Để thực hiện Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính 

phủ về Quản lý Vật liệu xây dựng; Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây 

không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn 

chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; việc nghiên cứu xây dựng điều chỉnh 

quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 là hết sức cần thiết. 

Việc điều chỉnh quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 nhằm có định hướng đúng cho sự phát triển ngành vật 

liệu xây dựng của tỉnh phù hợp với đặc điểm hiện có và phù hợp với quy hoạch 

tổng thể phát triển vật liệu xây dựng cả nước đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030. Đây sẽ là định hướng cho sự phát triển ngành và bám sát với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.  
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Quy hoạch sẽ tính toán lựa chọn sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp để 

phát triển, lựa chọn các phương án đầu tư có tính khả thi cao mang lại hiệu quả 

kinh tế thiết thực, khuyến khích các thành phần kinh tế địa phương và kêu gọi 

đầu tư từ bên ngoài vào việc phát triển kinh tế ở tỉnh; đồng thời thực hiện chủ tr-

ương của Bộ Xây dựng về việc triển khai lập và điều chỉnh quy hoạch vật liệu 

xây dựng các địa phương giúp cho công tác quản lý Nhà nước theo Ngành trên 

tầm vĩ mô được thống nhất. 

 Nội dung nghiên cứu: 

 Phân tích, đánh giá thực trạng, các yếu tố tác động đến sự phát triển ngành 

sản xuất VLXD của tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các 

yếu tố tác động, xây dựng các phương án quy hoạch định hướng phát triển 

ngành VLXD tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Mục tiêu của việc Điều chỉnh quy hoạch 

- Đề xuất các phương án khai thác hợp lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả về tài 

nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại địa phương. Giúp cho công tác 

quản lý, điều hành phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với điều 

kiện phát triển KT-XH của tỉnh. 

- Làm căn cứ cho các nhà đầu tư trong việc chuẩn bị xây dựng các kế hoạch 

phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn tới. 

Đối tượng nghiên cứu: 

Xuất phát từ tiềm năng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tập quán xây 

dựng của nhân dân và nhu cầu về thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

và các tỉnh lân cận, đối tượng nghiên cứu của quy hoạch đề cập đến tất cả các 

chủng loại vật liệu xây dựng song tập trung chủ yếu vào một số chủng loại sau: 

+ Xi măng 

+ Vật liệu xây, lợp: nung và không nung; 

+ Đá xây dựng; 

+ Cát xây dựng;  

+ Vật liệu ốp lát; 

+ Bê tông các loại; 

+ Các loại vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng 

+ Vật liệu cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

 Phạm vi nghiên cứu:  

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch được giới hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

nhằm xác định các phương án đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tại 

chỗ, đồng thời xác lập phương án cung ứng vật liệu xây dựng trong và ngoài 

tỉnh, nhất là đối với các tỉnh lân cận trong vùng để mở rộng thị trường vật liệu 

xây dựng.  
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 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 được lập dựa trên những cơ sở pháp lý sau đây: 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010; 

 - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

 - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

 - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP, ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý 

Vật liệu xây dựng; 

- Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 phê duyệt Điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 phê duyệt Quy hoạch 

thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 

2020; 

- Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/07/2010 phê duyệt Điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt 

Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-

2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình phát triển Vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020; 

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch 

đất sét nung; 
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- Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 14/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 

đến năm 2020; 

- Thông tư số 09/2012/TT-BXD, ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về 

việc Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; 

- Nghị quyết số 02-NQ/ĐH ngày 17/10/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

- Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 29/4/2016 của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 12 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2016-2020; 

- Quyết định số 556/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc Ban hành quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; 

- Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

từ nay đến năm 2020, có xét đến năm 2025; 

- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn gia 

doạn 2010 – 2020, có xét đến năm 2025; 

- Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 4/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2013 – 2020; 

- Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về viêc phê duyệt danh mục các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2020; 

- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

 - Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn phê duyệt đề cương Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây 

dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều chỉnh, bổ sung 

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 456/QĐ-SXD ngày 26/4/2017 của Sở Xây dựng Bắc Kạn 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  Tư vấn thiết kế điều chỉnh, 



14 

 

bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; 

- Hợp đồng số 02/2017/HĐTV ngày 02/06/2017 giữa Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng Bắc Kạn và Viện Vật liệu xây dựng về việc Tư 

vấn thiết kế điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn. 

Sản phẩm của quy hoạch bao gồm:  

1. Báo cáo chính: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

2. Phụ lục:  

- Danh mục khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

- Các cơ sở sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản hiện có trên địa bàn 

tỉnh; 

- Danh mục các dự án dự kiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

3. Các ý kiến phản biện, góp ý của các cơ quan, cá nhân; biên bản, kết luận 

của Hội đồng thẩm định, 

4. Bản đồ tỷ lệ 1/100.000 để báo cáo trong các hội nghị và bản đồ A3 trong 

các tập báo cáo của đồ án thể hiện các nội dung sau:    

- Bản đồ phân bố tài nguyên khoáng sản làm VLXD tỉnh Bắc Kạn; 

- Bản đồ hiện trạng các cơ sở sản xuất VLXD tỉnh Bắc Kạn; 

- Bản đồ quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. 

Trong quá trình triển khai xây dựng điều chỉnh quy hoạch, Viện vật liệu 

xây dựng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất VLXD và khai thác 

khoáng sản làm VLXD trong việc thu thập thông tin, góp ý kiến để hoàn thành 

các nội dung của quy hoạch theo đúng tiến độ và phù hợp với thực tế trên địa 

bàn tỉnh. Thay mặt những người thực hiện, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự 

đóng góp quý báu đó và mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác và giúp đỡ 

để hoàn chỉnh nội dung Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với chất lượng tốt và có tính 

khả thi cao. 
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Phần thứ nhất 

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VLXD TỈNH BẮC KẠN 

I. CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý và địa hình. 

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, thuộc Vùng Trung du miền núi phía Bắc, 

nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam; có địa giới tiếp giáp 

với 4 tỉnh trong khu vực, cụ thể: 

- Phía Bắc giáp các huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng; 

- Phía Đông giáp các huyện Tràng Định, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

- Phía Tây giáp các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Phía Nam giáp các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên. 

Bắc Kạn có một vị trí địa lý rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã 

hội và du lịch, với diện tích tự nhiên 4.859 km², được bao bọc bởi núi rừng 

quanh co và thơ mộng; dân số hơn 300.000 người, gồm 7 dân tộc anh em (Tày, 

Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa và Sán Chay) sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số 

chiếm hơn 80%. 

Thành phố Bắc Kạn là trung tâm chính trị - kinh tế của tỉnh, cách Thủ đô 

Hà Nội 170km theo đường Quốc lộ 3. Khoảng cách từ tỉnh Bắc Kạn đến cửa 

khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh - tỉnh Lạng Sơn khoảng 200km; 

từ Bắc Kạn đến cảng Hải Phòng khoảng trên 270 km. Do đó việc giao thông, 

trao đổi hàng hóa từ Bắc Kạn đến các tỉnh lân cận là khá thuận tiện. Quốc lộ 3 

nối từ Hà Nội đến cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) hiện đã được cải tạo, nâng cấp. 

Đặc biệt, tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho giao thông và thông thương hàng hóa. 

Địa hình Bắc Kạn bị chi phối bởi những dãy núi cánh cung lồi về phía 

Đông, bao gồm những “nếp lồi” và “nếp lõm” xen kẽ nhau. 

Bắc Kạn có địa hình núi cao, cao hơn các tỉnh xung quanh và bị chi phối 

bởi các mạch núi cánh cung kéo dài từ Bắc đến Nam ở hai phía Tây và Đông 

của tỉnh. 

Trong đó, cánh cung Ngân Sơn nối liền 1 dải chạy suốt từ Nặm Quét (Cao 

Bằng) dich theo phía Đông tỉnh Bắc Kạn đến Lang Hít (phía Bắc tỉnh Thái 

Nguyên) uốn thành hình cánh cung rõ rệt. Đây là cánh cung đóng vai trò quan 

trọng trong địa hình của tỉnh, đồng thời là ranh giới khí hậu quan trọng. Dãy núi 

này có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Cốc Xô cao 1.131m, đỉnh Phia Khau cao 

1.061m… 
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Cánh cung sông Gâm kéo dài dọc theo phía Tây của tỉnh. Cấu tạo chủ yếu 

là đá phiến thạch anh, đá vôi, có lớp dài là đá kết tinh rất cổ. Khu vực này có 

nhiều đỉnh núi cao thấp khác nhau, trong đó có đỉnh Phja Boóc cao 1.502m và 

nhiều đỉnh cao trên 1.000m 

Xen giữa hai cánh cung là nếp lõm thuộc hệ thống thung lũng các con sông. 

1.2. Khí hậu, thuỷ văn. 

Bắc Kạn có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nhưng có sự phân hoá theo độ 

cao của địa hình và hướng núi. Với chế độ nhiệt đới gió mùa, một năm ở Bắc 

Kạn có hai mùa rõ rệt: mùa mưa nóng ẩm từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 70 - 

80% lượng mưa cả năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa 

chỉ chiếm khoảng 20 – 25% tổng lượng mưa trong năm, tháng mưa ít nhất là 

tháng 12. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 20 - 22
0
C, nhiệt độ thấp tuyệt đối -0,1

0
C ở 

thị xã Bắc Kạn và -0,6
0
C ở Ba Bể, -2

0
C ở Ngân Sơn, gây băng giá ảnh hưởng 

lớn đến cây trồng, vật nuôi. 

Số giờ nắng trung bình của tỉnh là 1400 - 1600 giờ. Lượng mưa trung bình 

năm ở mức 1400 - 1600mm và tập trung nhiều vào mùa hạ. Độ ẩm trung bình 

trên toàn tỉnh là 84%. Bắc Kạn có lượng mưa thấp so với các tỉnh Đông Bắc do 

bị che chắn bởi cánh cung Ngân Sơn ở phía Đông Bắc và cánh cung Sông Gâm 

ở phía Tây Nam. 

Khí hậu Bắc Kạn có sự phân hoá theo mùa. Mùa hạ nhiệt độ cao, mưa 

nhiều. Mùa đông nhiệt độ thấp, mưa ít và chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông 

Bắc. Nhìn chung, khí hậu của tỉnh có nhiều thuận lợi cho việc phát triển nông, 

lâm nghiệp cũng như phát triển một số cây nông phẩm cận nhiệt và ôn đới. 

Bên cạnh những thuận lợi, Bắc Kạn cũng có nhiều khó khăn do khí hậu 

như sương muối, mưa đá, lốc... làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh 

tế trong tỉnh. 

Mạng lưới sông ngòi Bắc Kạn tương đối phong phú nhưng đa số là các 

nhánh thượng nguồn với đặc điểm chung là ngắn, dốc, thuỷ chế thất thường. Bắc 

Kạn là đầu nguồn của 5 con sông lớn của vùng Đông Bắc là sông Lô, sông Gâm, 

sông Kỳ Cùng, sông Bằng, sông Cầu. 

Sông ngòi có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất và đời sống của nhân dân 

tỉnh Bắc Cạn. Trong một chừng mực nhất định, sông ngòi là nguồn cung cấp 

nước chủ yếu cho nông nghiệp và ngư nghiệp. Do yếu tố địa hình nên các sông 

đa số ngắn, dốc, thuận lợi cho việc phát triển thủy điện cũng như thu hút khách 

du lịch bằng những cảnh quan đẹp, hùng vĩ. 

Ngoài hệ thống sông ngòi, Bắc Kạn còn nổi tiếng với hồ Ba Bể. Đây là một 

trong những hồ kiến tạo đẹp và lớn nhất nước ta, được hình thành từ một vùng 

đá vôi bị sụt xuống do nước chảy ngầm đã đục rỗng lòng khối núi. Diện tích mặt 

hồ khoảng 500ha, là nơi hợp lưu của ba con sông Ta Han, Nam Cương và Cho 

Leng. Hồ có ba nhánh thông nhau nên gọi là ba Bể. Đây là một địa điểm có 
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nhiều tiềm năng để phát triển du lịch của tỉnh. 

2. Tài nguyên thiên nhiên. 

2.1. Tài nguyên đất.  

Bắc Kạn có nhiều loại đất khác nhau. Nhiều vùng có tầng đất khá dầy, hàm 

lượng mùn tương đối cao, đặc biệt một số loại đất là sản phẩm phong hoá từ đá 

vôi, thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả. Nói chung, cùng 

với khí hậu thích hợp cho nhiều loại cây trồng, vật nuôi, đất đai trong tỉnh còn 

khá tốt và là cơ sở quan trọng để phát triển nông – lâm nghiệp. Về cơ cấu sử 

dụng đất, diện tích được khai thác hiệm chiếm hơn 60%, trong đó chủ yếu là đất 

lâm nghiệp. Hiện diện tích chưa sử dụng còn khá lớn. 

2.2. Tài nguyên rừng.  

Là một tỉnh miền núi, Bắc Kạn có nguồn tài nguyên rừng khá đa dạng với 

375.337ha đất lâm nghiệp, chiếm 90,87% tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh. 

Trong đó, đất rừng sản xuất có 245.836ha, chiếm 65,5%; đất rừng phòng hộ là 

107.513ha, chiếm 28,64%; đất rừng đặc dụng là 21.988ha, chiếm 5,86%. 

Bắc Kạn có vị trí địa lý ở vùng giao lưu giữa 2 khu hệ động, thực vật của 

vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc. Tuy rừng núi không cao nhưng rất đa dạng về 

địa hình, địa chất và dạng sinh cảnh. Hệ động vật của tỉnh Bắc Kạn có giá trị tự 

bảo tồn nguồn gen cao với nhiều loại đặc hữu và quý hiếm. Về thực vật, qua 

điều tra cho thấy tỉnh Bắc Kạn có 280 loài thực vật, trong đó có 300 loài gỗ, 300 

loài cây thuốc, 52 loài đã đưa vào sách đỏ Việt Nam. Rừng Bắc Kạn là một tài 

nguyên quý, phong phú và đa dạng, ngoài khả năng cung cấp gỗ và các loại lâm 

sản, đây còn là một trong những trung tâm bảo tồn gen động, thực vật quý hiếm 

của các tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam. 

2.3. Tài nguyên nước.  

Nguồn nước của tỉnh Bắc Kạn nhìn chung tương đối phong phú, nhất là 

nước mặt khoảng 3,4 tỷ m
3
, hàng năm tiếp nhận khoảng 2-2,5 tỷ m

3 
nước mưa. 

- Bắc Kạn có hệ thống sông suối khá dày đặc và phân bố đồng đều, là đầu 

nguồn của 4 con sông lớn của vùng Đông Bắc là sông Năng, sông Phó Đáy, 

sông Bằng Giang và sông Cầu với tổng chiều dài là 313 km, lưu lượng lớn 105,3 

m
3
/s và có nước quanh năm. Ngoài các con sông chính, trong tỉnh còn có các hệ 

thống suối lớn, nhỏ khá nhiều song đa phần nhỏ và ngắn, phần lớn nằm ở 

thượng nguồn nên nhiều thác ghềnh. Mặc dù mạng lưới sông, suối khá dày đặc 

và phân bố đồng đều, song chế độ dòng chảy vào mùa mưa và mùa khô chênh 

lệch lớn. Lưu lượng trên các sông tập trung vào mùa mưa, chiếm 70-80% tổng 

lượng dòng chảy năm. Mùa khô các con suối thường cạn nước, nhưng mùa mưa 

nước lại dồn về rất nhanh nên thường gây nên lũ quét, sạt lở ở miền núi. 

- Ngoài hệ thống sông suối, Bắc Kạn còn có hệ thống ao, hồ, đáng chú ý 

nhất là hồ Ba Bể, là một trong những hồ kiến tạo tự nhiên đẹp và lớn nhất nước 

ta. Diện tích mặt hồ khoảng 450 ha, là nơi hợp lưu của sông Chợ Lèng, suối Bó 

Lù và suối Tà Han, là điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch ngày càng 
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tăng. 

- Theo đánh giá sơ bộ, nguồn tài nguyên nước ngầm của tỉnh không lớn, 

chất lượng nước trung bình, trữ lượng khai thác có thể đạt 660.000 m
3
/ngày 

đêm. Hiện được khai thác ở TP.Bắc Kạn và thị trấn huyện lỵ với lưu lượng 

28.000 m
3
/ngày đêm nhưng đòi hỏi phải xử lý tốn kém. Một số vùng nông thôn, 

nhân dân khai thác nước ngầm từ các giếng khoan (khoảng 15.000 m
3
/ngày 

đêm) nhưng chất lượng còn hạn chế. 

Việc khai thác tài nguyên nước mới chỉ dừng lại ở mức tự nhiên là chính, 

chưa có giải pháp khai thác tổng hợp nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo 

vệ môi trường. Trong tương lai, cần đẩy mạnh trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn 

để hạn chế dòng chảy chống lũ lụt, xói mòn, rửa trôi; xây dựng các phai, đập, hồ 

chứa nước nhằm khai thác hợp lý, khoa học và hiệu quả nguồn tài nguyên nước 

của tỉnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

- Tiềm năng thủy điện:  

Tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ ở Bắc Kạn, theo thông báo kết quả rà soát 

quy hoạch của Bộ Công thương tại văn bản số 1833/BCT-TC-TCNL ngày 

11/3/2014 thì trên địa bàn tỉnh còn 7 vị trí tiềm năng được quy hoạch và hiện đã 

có 3 vị trí đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác vận hành. 

Ngoài ra, rải rác dọc theo các sông, suối của các lưu vực sông trên địa bàn 

tỉnh có khoảng 1.000 tổ máy thủy điện cực nhỏ với công suất từ 200 – 500 W. 

 2.4. Tài nguyên khoáng sản.  

 Bắc Kạn là tỉnh có tiềm năng về khoáng sản, hiện nay trên địa bàn đã phát 

hiện 273 mỏ và điểm khoáng sản thuộc 24 loại khoáng sản khác nhau, trong đó 

một số có tiềm năng khá lớn như chì, kẽm, sắt, vàng… 

- Đá vôi trắng: Bắc Kạn có một số mỏ khoáng sản đá vôi trắng như Nà Hai 

huyện Ba Bể, Mỏ Bản Chang huyện Chợ Đồn với trữ lượng 3 triệu m
3
 đá ốp lát, 

19 triệu tấn đá làm bột Cacbonat can xi.  

- Vàng: là khoáng sản có tiềm năng của tỉnh, có 2 loại vàng gốc và vàng sa 

khoáng được phân bố chủ yếu ở phía Đông của tỉnh tạo thành một dải dọc theo 

sông Bắc Giang từ huyện Ngân Sơn đến huyện Na Rì gồm 19 mỏ và điểm quặng 

trong đó có 7 điểm vàng gốc và 10 điểm vàng sa khoáng với tổng trữ lượng dự 

báo khoảng 30 - 50 tấn, trong đó trữ lượng cấp C2 là 5,567 tấn. 

- Chì, kẽm: là khoáng sản quan trọng và thế mạnh của tỉnh, tổng trữ lượng 

và tài nguyên chì kẽm kim loại tỉnh Bắc Kạn là 3.049.177 tấn, trong đó trữ 

lượng chì kẽm là 178.000 phân bố chủ yếu ở vùng Chợ Điền huyện Chợ Đồn, 

ngoài ra còn có ở huyện Ngân Sơn, Na Rì, Pác Nặm, Chợ Mới. 

- Antimon: chủ yếu là các điểm quặng với trữ lượng không lớn, tập trung 

chủ yếu ở các huyện Chợ Mới và Na Rì. 

- Thiếc: được dự báo cấp P2 khoảng 2.385 tấn. Thiếc gốc kiểu thiếc đa kim 

chỉ gặp ở Nà Đeng (huyện Ngân Sơn), thân quặng có dạng mạch chiều dài 30-
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50-100-200 m. Thiếc sa khoáng có nhiều ở Lũng Cháy (huyện Chợ Đồn). 

- Sắt và sắt - mangan: Có 24 mỏ và điểm quặng gồm 17 mỏ và điểm quặng 

sắt phân bố chủ yếu ở các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn vơi trữ lượng dự báo 

khoảng 10 triệu tấn và 7 điểm quặng sắt – mangan phân bố chủ yếu ở huyện 

Chợ Đồn (các điểm quặng này chưa có khảo sát đánh giá về trữ lượng). 

- Khoáng sản phi kim loại khác: như sét gạch ngói ở huyện Ba Bể, sét xi 

măng ở huyện Chợ Mới; đá vôi trắng ở huyện Chợ Đồn, huyện Bạch Thông, 

huyện Ba Bể và graphit ở huyện Chợ Mới, huyện Bạch Thông, huyện Ba Bể. 

- Đá quý và bán quý: phân bố ở huyện Ba Bể, Chợ Đồn. Hiện chỉ mới phát 

hiện có các hạt đá quý rubi và saphia sa khoáng hoặc gốc. Sa khoáng rubi và 

saphia có tại Bản Lồm, Kéo Mỏ, Bản Quá, Bản Đuống, Bản Vàng; rubi và 

saphia gốc có tại Bắc Bản Lồm và Tây Bắc Bản Đuống. Đá nửa quý có coridon, 

thạch anh tinh thể ở Cao Bay, Đông Nà Cọ. 

Tóm lại, tài nguyên khoáng sản tại Bắc Kạn tương đối phong phú, đa dạng 

trong đó chì-kẽm, quặng vàng, quặng sắt và khoáng sản phi kim loại làm vật liệu 

xây dựng là có trữ lượng công nghiệp. Song để khai thác và sử dụng có hiệu quả 

góp phần phát triển cho tỉnh đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn về điều tra khảo sát, 

xây dựng cơ sở hạ tầng. 

2.5. Tài nguyên du lịch. 

Bắc Kạn có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, với điểm đến lý tưởng 

nhất chính là Vườn Quốc gia Ba Bể. 

Vườn Quốc gia Ba Bể có diện tích 10.048ha, nằm trong vùng núi đá vôi 

Caxtơ cổ, có cấu tạo địa chất đặc biệt, nhiều núi cao, hang động, sông hồ, suối 

ngầm, tạo nên cảnh quan đặc biệt hấp dẫn. Năm 2004, Vườn Quốc gia Ba Bể 

được công nhận là Vườn Di sản ASIAN; năm 2011 được công nhận là khu 

RAMSAR thứ 1.938 của thế giới và là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam. Hiện 

nay Vườn Quốc gia Ba Bể có 21 tuyến, điểm tham quan hấp dẫn như: Động 

Puông, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, Hồ Ba Bể, đền An Mã, đảo Bà Goá, hang 

Thẳm Khít, động Nà Phoòng, động Hua Mạ…; các bản làng du lịch văn hoá Pác 

Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Hin Đăm, Khau Qua, Nặm Dài, Cám Thượng, Cám Hạ... 

Nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể là hồ Ba Bể, đã được công nhận là 

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (năm 1996); xếp hạng là Di tích danh thắng 

quốc gia đặc biệt (năm 2012). Hồ Ba Bể là một trong số không nhiều hồ nước 

ngọt tự nhiên lớn và đẹp của thế giới trên các vùng núi. Hồ được hình thành từ 

khoảng 10.000 năm trước, với lịch sử địa chất lâu dài, phức tạp, có cấu trúc địa 

chất độc đáo. Sự kết hợp của môi trường, khí hậu, địa chất, địa mạo nơi đây đã 

khiến hồ Ba Bể trở thành khu vực đa dạng sinh học, với khoảng 1.268 loài thực 

vật bậc cao có mạch, 470 loài động vật có xương sống cùng hàng trăm loài 

bướm và nhiều loại động vật không xương khác. 

Ngoài các điểm đến hấp dẫn trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể, hồ Ba 

Bể, Bắc Kạn còn có rất nhiều điểm du lịch tự nhiên hấp dẫn như động Nàng 
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Tiên, thác Nà Đăng (huyện Na Rì), thác Khuổi Đeng (huyện Chợ Mới), thác Nà 

Khoang (huyện Ngân Sơn), thác Bạc, động Áng Toòng (thành phố Bắc Kạn). 

Là căn cứ địa cách mạng, nằm trong an toàn khu kháng chiến, Bắc Kạn còn 

lưu giữ rất nhiều di tích lịch sử mang dấu ấn cuộc đời hoạt động cách mạng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, 

của quân đội và nhân dân Bắc Kạn như ATK Chợ Đồn, di tích lịch sử Nà Tu, 

đồn Chiến thắng Phủ Thông… Bắc Kạn hiện có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di 

tích cấp quốc gia, 31 di tích cấp tỉnh. 

Cùng với đó, Bắc Kạn còn có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phong 

phú, với các phong tục tập quán, lễ hội, những món ẩm thực độc đáo; những 

điệu hát then, hát sli, hát lượn, đàn tính, múa khèn… mang đậm bản sắc văn hóa 

của đồng bào các dân tộc vùng cao. Ngoài ra, Bắc Kạn còn có một số đền chùa 

với kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan thiên nhiên thu hút, là cơ sở để phát triển 

loại hình du lịch tâm linh với những điểm đến nổi bật như đền Thắm, chùa 

Thạch Long (huyện Chợ Mới); đền Mẫu, đền Cô, đền Thác Giềng (thành phố 

Bắc Kạn); đền An Mã, chùa Phố Cũ (huyện Ba Bể)… 

3. Khái quát hiện trạng kinh tế - xã hội. 

3.1. Dân số và lao động.  

Theo Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016 dân số của Bắc Kạn năm 

2016 là 318.999 người; trong đó dân số khu vực thành thị là 59.875 người chiếm 

18,8%, khu vực nông thôn là 259.124 người chiếm 81,2%. Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên khu vực thành thị khoảng 1,9% năm, khu vực nông thôn 1,89% năm. Lao 

động trong độ tuổi là 228.819 người, chiếm 71,7% dân số. 

3.2. Một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2016. 

Trong những năm qua, Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tựu trong phát 

triển kinh tế - xã hội. Các ngành: Cơ khí chế tạo, sản xuất VLXD, khai thác mỏ, 

chế biến nông lâm, thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng của tỉnh đã có sản lượng, 

giá trị sản xuất tăng liên tục, chủng loại sản phẩm đa dạng, chất lượng sản phẩm 

ngày một nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh đã 

được cải thiện rõ rệt. Theo Niên giám thống kê 2016 và Báo cáo tình hình kinh 

tế - xã hội năm 2017, các chỉ tiêu phát triển cụ thể như sau: 

 . Tổng giá trị gia tăng trên 

địa bàn (GRDP - theo giá so sánh năm 2010) đạt 5.785.356 triệu đồng, đạt 

101,1% kế hoạch, tăng 6,33% so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 528 tỷ 

đồng, đạt 101,5% kế hoạch và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015. Sản xuất 

nông lâm nghiệp tiếp tục phát huy vai trò thế mạnh trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, 

an ninh thực được đảm bảo với tổng sản lượng lương thực đạt 184.594 tấn, đạt 

108,6% kế hoạch, lương thực bình quân đầu người đạt trên 580kg. Toàn tỉnh 

trồng mới được 7.023 ha rừng, đạt 100,33% kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ rừng 

lên đạt 70,8%, tiếp tục đưa Bắc Kạn trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ che 

phủ rừng cao nhất cả nước. 



21 

 

Cũng trong năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đã có 02 xã hoàn thành các tiêu chí 

nông thôn mới (Quân Bình và Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông). Số tiêu chí nông 

thôn mới bình quân là 8,8 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2015. Đây là 

kết quả thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong 

điều kiện của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. 

.Tỉnh đã tổ 

chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Chính phủ và triển khai cam kết của UBND tỉnh với VCCI về hỗ trợ doanh 

nghiệp. UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án với tổng số vốn 

đăng ký trên 1.500 tỷ đồng. 

Năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh có nhiều tiến bộ. Tính đến hết năm 

2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 961 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ 

năm 2015. Nhiều cơ sở, nhà máy sản xuất công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn 

định. Bước đầu hình thành các phân ngành công nghiệp như: Công nghiệp chế 

biến khoáng sản, chế biến gỗ, nông sản... 

có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh đã được hoàn thành như: 

Bệnh viện 500 giường; đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới. 

Ngành thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực. Tổng mức lưu 

chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2016 đạt 102% kế 

hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2015. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 280 tỷ 

đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2015. 

Cùng với phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn 

tiếp tục được chú trọng. Đến năm 2016, tỉnh Bắc Kạn còn 63/112 xã nghèo, xã 

đặc biệt khó khăn, giảm 40 xã so với năm 2000. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 

qua 

-

- . Công tác cải cách hành 

. 

. Những vấn đề 

phát sinh liên quan đến an ninh chính trị đều được phát hiện và giải quyết kịp 

thời tại cơ sở. 

Bảng 1.1: Một số số liệu phát triển KT-XH tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 

2012 - 2016 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2012 2013 2014 2015 2016 
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TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 Diện tích tự nhiên Km
2 

4.859,96 4.859,96 4.859,96 4.859,96 4.859,96 

2 Dân số trung bình 
Nghìn 

người 
303,033 305,167 308,310 313,084 318,999 

3 Tổng số lao động 
Nghìn 

người 
201,666 204,666 207,743 223,447 228,819 

4 
Tăng dân số tự 

nhiên hàng năm 
%/năm 0,86 0,70 1,03 1,55 1,89 

5 
Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế (GDP) 
%/năm 105,3 107,8 106,0 106,9 106,7 

6 

Cơ cấu Nông, lâm, 

thủy sản 
% 33,3 35,1 35,0 34,2 34,2 

Cơ cấu Công 

nghiệp chế biến, 

chế tạo 

% 2,9 2,7 2,2 1,9 2,0 

Cơ cấu xây dựng % 8,0 7,0 7,4 8,7 8,4 

Cơ cấu Dịch vụ  % 2,0 1,7 1,5 1,8 1,8 

7 
GRPD/người (giá 

HH) 

Tr.đ/ 

người 
18,75 20,75 23,87 25,15 27,27 

8 
Giá trị SX ngành 

CN, xây dựng (giá 

HH) 

Tỷ 

đồng 
1.115,26 2.222,51 2.567,93 2.694,72 2.971,62 

9 
Vốn đầu tư (giá 

HH) 

tỷ 

đồng 
3.580 3.785,46 3.228,8 3.303,66 3.409,28 

10 
Tổng thu ngân sách 

trên địa bàn 
“ 6.731,73 7.122,78 7.294,87 6.916,59 6.531,34 

11 Tổng chi ngân sách “ 6.601,16 6.876,22 7.108,08 6.767,86 6.453,09 

Nguồn: - Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2016. 

- Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

3.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. 
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3.3.1 Giao thông vận tải. 

a. Đường bộ. 

Hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh Bắc Kạn đã được quan tâm đầu tư  

tạo thuận lợi trong việc giao lưu với các tỉnh bạn, nối liền trung tâm của tỉnh với 

trung tâm các huyện và trung tâm các xã.  

Trong 6 năm từ 2011- 2016, nhiều dự án giao thông quan trọng đã được 

đầu tư xây dựng đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống giao thông của tỉnh vẫn còn 

nhiều hạn chế so với yêu cầu phát triển, trong những năm tới việc hoàn thiện và 

hiện đại hóa hệ thống giao thông vẫn là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tỉnh để 

phát triển.  

Tổng chiều dài đường bộ của tỉnh hiện có khoảng 6.695,04 km, trong đó:  

Đường Quốc lộ có tổng chiều dài 400,68 km;  

Đường tỉnh: 512,085 km;  

Đường đô thị: 196,9 km;  

Đường huyện: 604,1km;  

Đường xã: 1.063,86 km;  

Đường thôn bản, lối mòn: khoảng gần 4.000 km. 

-  Đường Quốc lộ: 

Quốc lộ gồm 03 tuyếnvới tổng chiều dài 400,68 km (tăng 109,78 km so với 

năm 2010); :  

- QL3 chạy suốt từ Bắc xuống Nam (Đèo Cao Bắc - Chợ Mới): Điểm đầu 

từ cửa khẩu Tà Lùng tỉnh Cao Bằng, điểm cuối là Hà Nội; Đoạn đi qua địa phận 

tỉnh Bắc Kạn từ Km 113 +816 thuộc huyện Chợ Mới đến Km 239+414 đỉnh đèo 

Cao Bắc giáp tỉnh Cao Bằng. 

Cấp đường và chất lượng:  Đoạn qua Bắc Kạn từ Km 113 +816 - Km 239 

+414 dài 125,6 km, Bn=7,5m, Bm=5,5m; mặt BTN còn tốt. Đường đạt cấp III, 

cấp IV miền núi. Những đoạn qua đô thị thiết kế theo quy hoạch đô thị được 

duyệt. 

- QL279 (Cư Lễ - Cao Thượng): Đi ngang qua địa phận Bắc Kạn theo 

hướng Đông - Tây, điểm đầu từ Km 229 xã Cư Lễ (Na Nì) giáp với Bình Gia 

(Lạng Sơn), nối tiếp qua Nà Phặc - Hà Hiệu đến thị trấn Chợ Rã (Ba Bể) - lên 

đường Bắc sông Năng thuộc bản Cốc Lùng  xã Cao Thượng (Ba Bể), đi tiếp nối 

vào Nà Đông, Nà Đứa, vượt sông Năng tại Nà Phầy nối với bản Peeng, bản Lục, 

bản Dạng điểm cuối Km 340 xã Cao Thượng về Na Hang (Tuyên Quang). 

Đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn có chiều dài 134,58 km chủ yếu là đường 

cấp V MN có Bn= 6m; Bm= 3,5m. Trên tuyến có 12,4 Km đi trùng QL3 đường 

đạt cấp IV MN mặt thảm bê tông nhựa. Riêng đoạn Hà Hiệu - Chợ Rã dài 22 

Km đạt cấp IV MN có Bn= 7,5m, Bm= 5,5m, mặt nhựa đã được xây dựng từ 
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năm 2002. 

- QL3B : Cũng là tuyến chạy ngang theo hướng Đông - Tây,  

Điểm đầu Km0+00 tại cửa khẩu Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng 

Đinh tỉnh Lạng Sơn; Điểm cuối Km228+00 giao với QL2C tại Km222+00 thuộc 

địa phận xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.  

Đoạn đi qua địa phận tỉnh Bắc Kạn có chiều dài 140,5 Km; Đường cấp IV, 

cấp V MN có Bn= 6m, Bm= 3,5m, mặt nhựa. Tuyến hẹp nhiều đường cong, mặt 

đường đã xuống cấp hư hỏng nhiều. Hiện nay đang có dự án cải tạo nâng cấp 

theo tiêu chuẩn đường cấp IV MN, có Bn=7,5m, Bm=5,5 m. 

- Hệ thống đường tỉnh: 

Tỉnh Bắc Kạn có 13 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 478,64 Km trong 

đó có 4 tuyến giao thông đối ngoại với tổng chiều dài 123 km. Các đường tỉnh 

nối từ các quốc lộ đến các trung tâm huyện theo hình xương cá, tạo nên mạng 

lưới giao thông liên hoàn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hệ trục dọc, trục ngang 

Đông - Tây cơ bản đã phân bố tương đối đều nhưng chất lượng kỹ thuật nói 

chung chưa đạt vì châm chước nhiều yếu tố kỹ thuật, kết cấu mặt xấu và đã 

xuống cấp nhiều. Hệ thống thoát nước như cầu cống được xây dựng với tải trọng 

chủ yếu là H10-H13 chưa đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay. Quy mô đường tỉnh 

chủ yếu đạt cấp IV, cấp VI MN 100% mặt đường được bê tông hoặc láng nhựa 

(8,4% mặt đường bê tông nhựa, 91,6% mặt đường láng nhựa).  

- Hệ thống đường đô thị: 

Đường đô thị có 70,25 km, trong đó mặt đường bê tông nhựa có 39,54 km 

chiếm 56,3%, mặt đường đá dăm láng nhựa có 25,85 km chiếm 36,8% và mặt 

đường bê tông xi măng có 4,86 km chiếm 6,9%. 

- Hệ thống đường huyện: 

Có 60 tuyến đường huyện nằm rải rác trên địa bàn 8 huyện, thành phố với 

tổng chiều dài 568,31 km. Quy mô đường cấp VI MN và GTNT A, B (Bnền = 

3,5 – 6,5m; Bm = 2,5 – 3,5m), tỷ lệ mặt đường đá dăm láng nhựa đạt 46,9%, 

mặt đường BTXM 4,5%, mặt đường cấp phối 28,6% và mặt đường đất là 20%. 

Đa số đường huyện còn xấu và rất xấu chưa được đầu tư nâng cấp (Đường trung 

bình: 35%; Đường xấu: 25%; Đường rất xấu: 40%). Hệ thống cống thoát nước 

bố trí chưa đủ, chưa hợp lý, do vậy khi mưa thoát nước không kịp dẫn tới xói lở, 

phá nền đường, mặt đường. Hệ thống thiết bị biển báo, cọc tiêu, thiết bị phòng 

hộ chưa có. Trong giai đoạn tới cần ưu tiên nâng cấp cải tạo các tuyến đường 

huyện hiện đang là đường xấu và rất xấu, đường cấp phối và đường đất. 

- Đường lối mòn, thôn, bản: có khoảng gần 4.000 km chủ yếu là đường đất, 

trong đó có khoảng 1.500 km là đường mòn do dân tự mở với chiều rộng nền 

đường từ 0,5m – 1,5m; chưa có cống, rãnh thoát nước; có 84% thôn có đường 

giao thông đến trung tâm thôn. 

- Đường chuyên dùng có 98,04 km, trong đó mặt đường đá dăm láng nhựa 

có 53,07 km chiếm 54,2%, mặt đường bê tông xi măng có 1,79 km chiếm 1,8%, 
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mặt đường cấp phối có 21,1 km chiếm 21,5% và mặt đường đất có 22,076 km 

chiếm 22,5%. 

b. Đường hàng không: Hiện tại tỉnh chưa có sân bay, theo quy hoạch 

đường không đã được phê duyệt thì tỉnh được quy hoạch 01 sân bay tại Quân 

Bình - Bạch Thông với quy mô rộng 150 – 180 ha, song đến nay chưa đầu tư 

xây dựng. 

c. Đường Thủy 

Các tuyến sông chính của Bắc Kạn gồm có 4 tuyến sông, chủ yếu là sông 

đầu nguồn, nhỏ, dòng chảy hẹp, nhiều ghềnh thác. Mùa đông khô cạn, mùa hè 

lưu lượng nước tăng mạnh, hay gây ra lũ lụt; mực nước nông lại nhiều ghềnh 

thác nên hệ thống giao thông thuỷ của Bắc Kạn không có điều kiện phát triển, 

chỉ lưu thông bằng thuyền nhỏ, bè mảng. Tổng chiều dài các tuyến sông 343 km; 

diện tích lưu vực là 3.935 km
2
; lưu lượng nước ít, tổng trữ lượng nước các sông 

khoảng 3.513 triệu m
3
. 

3.3.2. Cung cấp điện.  

Nguồn điện cung cấp cho tỉnh Bắc Kạn chủ yếu lấy từ lưới điện cao thế 

quốc gia 110 KV tuyến Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng. Ngoài nguồn điện 

chủ yếu trên, tỉnh Bắc Kạn hiện có 3 nhà máy thuỷ điện nhỏ với tổng công suất 

là 11,1 MW (Tà Làng 4,5MW, Nậm Cắt 3,2MW và Thượng Ân 2,4 MW). 

Đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh chưa có trạm 220KV, chỉ có 01 trạm cắt 

220KV tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông; có 2 trạm biến áp hạ thế 110 KV; 

139,9 km đường dây cao thế 220KV; 159 km đường dây 110KV; 1.463,9 km 

đường dây trung thế 10(22)-35 KV; 1.689,1 km đường dây hạ thế 0,4KV và có 

839 trạm biến áp hạ thế để cung cấp điện dùng cho sản xuất và sinh hoạt. Nhìn 

chung hệ thống đường dây còn tốt, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhu cầu sản 

xuất và sinh hoạt. 

Tóm lại, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh được đầu tư phát triển theo đúng lộ 

trình cấp điện, phát triển theo hướng hiện đại ở khu vực trung tâm, tiến tới ngầm 

hoá toàn bộ khu vực thành phố Bắc Kạn và các khu trung tâm huyện; Đảm bảo 

cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các Khu, Cụm công nghiệp và các 

nhà máy; Mở rộng cấp điện cho các thôn bản chưa có điện, đáp ứng nhu cầu 

nhân dân và tiêu chuẩn nông thôn mới. 

3.3.3. Bưu chính viễn thông.  

Toàn tỉnh có 04 doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bưu 

chính, chuyển phát đó là: Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel, trạm Trung Chuyển 

KERRY TTC, Cty Hai Bốn Bảy; 123 điểm phục vụ bưu điện gồm 21 bưu cục và 

102 điểm Bưu điện - Văn hóa xã; 99 thùng thư công cộng; 50 tuyến đường thư, 

trong đó có 02 đường thư cấp I, 06 đường thư cấp II, và 42 đường thư cấp III. 

Các dịch vụ bưu chính cung cấp khá đầy đủ gồm: dịch vụ cơ bản (bưu 

phẩm, bưu kiện…), dịch vụ cộng thêm (chuyển phát nhanh, ghi số….), dịch vụ 

chuyển phát nhanh EMS, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ, 
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dịch vụ phát trong ngày... Các điểm bưu điện - văn hoá xã hiện đang triển khai 

cung cấp các dịch vụ công ích, cung cấp sách, báo cùng với dịch vụ truy nhập 

Internet cho người dân. 

 Mạng lưới viễn thông luôn đảm bảo thông tin, liên lạc kịp thời phục vụ 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền; số lượng, chất 

lượng các dịch vụ viễn thông, internet đáp ứng được nhu cầu trao đổi, cập nhật 

thông tin của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 05 doanh nghiệp viễn thông, 460 

trạm thu, phát sóng thông tin di động, trong đó có 232 trạm phát sóng 3G, phủ 

sóng 3G; mật độ thuê bao điện thoại cố định, điện thoại di động là 99,7 máy/100 

dân; 100% các xã, phường, thị trấn được kết nối Internet và được phủ sóng điện 

thoại di động, mật độ thuê bao Internet là 8,2 thuê bao/100 dân; tổng thuê bao 

myTV, NexTV là 13.702 thuê bao; tổng chiều dài cáp quang là 2.211km, 100% 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được quang hóa, 117 tuyến cáp ngầm 

với tổng chiều dài khoảng 260km đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet của khách 

hàng. Doanh thu về viễn thông đạt 300 tỷ/năm, nộp ngân sách nhà nước gần 20 

tỷ đồng. 

Tuy nhiên, mạng viễn thông của tỉnh vẫn còn có hạn chế. Mặc dù tất cả các 

tổng đài đã được số hóa, sử dụng công nghệ mới, nhưng do tỉnh có địa hình 

phức tạp, các tuyến truyền dẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chủ yếu dùng Viba 

có độ an toàn không cao. Các chỉ tiêu về điện thoại và Internet của tỉnh đều thấp 

hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy mạng lưới đạt độ phủ tốt nhưng 

mức độ sử dụng dịch vụ rất thấp, khách hàng đa phần sử dụng dịch vụ cơ bản 

(thoại), các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng có doanh thu thấp.  

Mạng thông tin di động được phủ sóng 100% các huyện thị nhưng vẫn còn 

vùng sóng yếu, lõm sóng, các nhà cung cấp dịch vụ hầu hết chỉ phủ sóng đến 

trung tâm các huyện, khu du lịch, khu tập trung đông dân cư, nguyên nhân chính 

do số lượng trạm phát sóng thưa, nếu tập trung đầu tư toàn bộ thì hiệu quả đầu 

tư thấp. 

Dịch vụ Internet băng rộng do hạn chế về thiết bị truy nhập DSLAM và 

băng thông đường trục nên mới cung cấp cho một số khách hàng là các cơ quan 

nhà nước và doanh nghiệp ở các đô thị, chưa được cung cấp rộng rãi cho người 

dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Dịch vụ Internet còn kém phát triển, hiệu 

quả sử dụng chưa cao. Các dịch vụ liên quan đến ứng dụng Chính phủ điện tử, 

thương mại điện tử, trợ giúp sản xuất nông nghiệp, đào tạo hầu như chưa có 

hoặc người dân chưa được tiếp cận. Người tiêu dùng sử dụng dịch vụ ứng dụng 

ở mức sơ khai, Internet chủ yếu dùng cho giải trí (chat, nghe nhạc, đọc 

tin,v.v…).  

3.3.4. Cấp, thoát nước.  

a. Cấp nước đô thị 

Hệ thống cấp nước sạch hiện mới chỉ tập trung ở một số khu vực thị xã, thị 

trấn của các trung tâm huyện lỵ:  

- TP. Bắc Kạn: Công suất thiết kế 8.000m
3
/ngày.đêm; Công suất khai thác 
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thực tế 4.500 m
3
/ngày.đêm.  

- Thị trấn Nà Phặc (H. Ngân Sơn): Công suất thiết kế 500 m
3
/ngày.đêm; 

Công suất khai thác thực tế 294 m
3
/ngày.đêm.  

- Trung tâm xã Vân Tùng (H. Ngân Sơn): Công suất thiết kế 1.100 

m
3
/ngày.đêm; Công suất khai thác thực tế 574 m

3
/ngày.đêm.  

- Thị trấn Chợ Rã (H. Ba Bể): Công suất thiết kế 800 m
3
/ngày.đêm; Công 

suất khai thác thực tế 764 m
3
/ngày.đêm.  

- Thị trấn Chợ Mới (H. Chợ Mới): Công suất thiết kế 700 m
3
/ngày.đêm; 

Công suất khai thác thực tế 500 m
3
/ngày.đêm.  

- Thị trấn Phủ Thông (H. Bạch Thông): Công suất thiết kế 1.000 

m
3
/ngày.đêm; Công suất khai thác thực tế 203 m

3
/ngày.đêm.  

- Thị trấn Bằng Lũng (H. Chợ Đồn): Công suất thiết kế 800 m
3
/ngày.đêm; 

Công suất khai thác thực tế 800 m
3
/ngày.đêm.  

- Thị trấn Yến Lạc (H. Na Rì): Công suất thiết kế 750 m
3
/ngày.đêm; Công 

suất khai thác thực tế 675 m
3
/ngày.đêm.  

Khoảng 65% dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch. Còn lại ở 

các vùng khác, do khó khăn về địa hình, về vốn đầu tư cho nên số hộ dân được 

dùng nước sạch còn rất hạn chế.  

b. Cấp nước nông thôn 

Thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 

chương trình 134... đến 2015 có 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh, tăng 15% so với năm 2010; Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng 

nước theo QCVN 02: 2009/BYT đạt 21,25% (tăng 7,41% so với cuối năm 

2011). 

Các công trình nước sạch nông thôn chủ yếu ở các vùng miền núi, việc 

quản lý, vận hành còn yếu nên hiệu quả sử dụng còn thấp. 

4. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. 

 Xây dựng Bắc Kạn phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo 

vệ môi trường trên cơ sở phát huy được lợi thế so sánh của Tỉnh về tài nguyên rừng, 

khoáng sản để phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển 

dịch theo hướng tích cực. Ngành nông nghiệp được phát triển dựa trên tài nguyên 

rừng và chăn nuôi dưới tán rừng. Ngành công nghiệp phát triển trên cơ sở công 

nghiệp chế biến. Môi trường được bảo vệ, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định 

cho người lao động, đời sống nhân dân được cải thiện. Các chỉ tiêu về mức sống, văn 

hoá, xã hội đạt ở mức khá so với bình quân của cả nước; thu hẹp khoảng cách chênh 

lệch thu nhập của các cộng đồng dân cư, giữa các vùng trong tỉnh. Kết cấu hạ tầng 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đời sống xã hội và quốc phòng an ninh. Cơ sở hạ 

tầng thông tin được phát triển, điện năng đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất 

của nhân dân. Khối đoàn kết các dân tộc được củng cố. Quốc phòng, an ninh và trật 

tự, an toàn xã hội được giữ vững. 
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4.1. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030.  

Bảng 1.2:  Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030. 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 Năm 2030 

1 Dân Số Nghìn người 329 356 

2 
Tốc độ tăng dân số trung bình 

bình quân hàng năm  
% 1,0 0,73 

3 Tổng số lao động Nghìn người 221,78 240,70 

4 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % > 40 70 

5 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

bình quân hàng năm 
%/năm 6,5-6,8 6,9 – 7,3 

6 GDPR (giá hiện hành) 
Nghìn tỷ 

đồng 
7,598 15,033 

7 

GRDP BQ đầu người  Tr.VNĐ 46 - 48 170 

GRDP BQ đầu người theo 

USD 
USD 1.800 5.436 

8 Cơ cấu GRPD    

8.1 
Cơ cấu kinh tế Nông – Lâm – 

Thủy sản 
% 35  31  

8.2 Cơ cấu kinh tế CN-XD % 16 19 

8.3 Cơ cấu kinh tế Dịch Vụ % 47 49 

9 
Tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu 
Triệu USD 10 30 

10 

Tỷ lệ huy động GRDP vào 

ngân sách (tỷ lệ thu nội địa/ 

tổng GRDP) 

% 7,4 8,0 

11 Tổng vốn đầu tư phát triển  
Nghìn tỷ 

đồng 
> 30 180 

Nguồn:  - Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
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- Báo cáo QH phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. 

4.2. Phát triển công nghiệp.  

Công nghiệp trên địa bàn phải phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, con người, hỗ trợ phát triển và phát huy tối 

đa các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của tỉnh đặc biệt là trong các ngành 

chế biến nông - lâm sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và 

chế biến khoáng sản, gia công kim loại, chế tạo máy. Chú trọng phát triển công 

nghiệp phục vụ cho du lịch.  Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng công nghiệp để hỗ trợ 

cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu 

tư có trọng điểm, đồng bộ và có tính khả thi cao vào ngành chế biến lâm sản; 

Đối với các ngành công nghiệp truyền thống như khai thác và chế biến khoáng 

sản, sản xuất vật liệu xây dựng cần đầu tư chiều sâu, nâng cao giá trị và hiệu 

quả. Đa dạng hoá các mặt hàng công nghiệp trên nền các sản phẩm truyền thống 

của tỉnh. Từng bước hiện đại hoá nền công nghiệp trên địa bàn.  

a. Công nghiệp chế biến gỗ, giấy: 

Đây là một trong những thế mạnh của Bắc Kạn cần được ưu tiến đầu tư 

phát triển và cần đặc biệt chú ý tới việc phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng 

để đảm bảo phát triển bền vững. 

- Trên cơ sở đẩy mạnh phát triển trồng rừng làm nguyên liệu chế biến gỗ 

giấy trên địa bàn, tập trung phát triển các cơ sở sản xuất dăm gỗ, gỗ ép MDF, 

ván ghép thanh, ván sàn tre, gỗ lạng, gỗ xẻ, sản xuất đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ mỹ 

nghệ xuất khẩu.  

- Về công nghệ lựa chọn công nghệ cao để đảm bảo sản phẩm có tính cạnh 

tranh thị trường khu vực và xuất khẩu. 

- Phát triển sản xuất các mặt hàng từ tre như chiếu tre, đũa phục vụ trong 

nước và xuất khẩu.  

b. Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm - đồ uống: 

- Tập trung mạnh vào những ngành có lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào 

của Bắc Kạn. Phát triển nguồn nguyên liệu ổn định, có chất lượng cao, quy mô 

lớn như dong riềng, khoai môn, hồng không hạt, chè....  

- Xây dựng các cơ sở chế biến tập trung mới cân đối với quy mô nguồn 

nguyên liệu. 

- Giảm dần các sản phẩm sơ chế, phát triển chế biến sâu, chế biến các sản 

phẩm tiêu dùng cuối cùng, nhằm tăng giá trị của sản phẩm. Tận dụng các phế 

phẩm, phế liệu sản xuất thêm các sản phẩm mới. 

- Ưu tiên cho việc áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến sản xuất sản 

phẩm chất lượng cao, hướng tiêu thụ ra thị trường ngoài tỉnh có khả năng cạnh 

tranh được với hàng ngoại nhập. 

c. Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản: 

- Tập trung khai thác và chế biến các khoáng sản có giá trị kinh tế cao, trữ 
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lượng lớn như quặng chì, kẽm. Đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho các cơ sở luyện 

kim và sản xuất VLXD của tỉnh. Tăng cường chế biến sâu, hạn chế xuất khẩu 

tinh quặng và các sản phẩm khoáng sản thô. 

- Đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động, giảm giá 

thành, tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Đa dạng hoá quy mô khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở không 

lãng phí tài nguyên dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. 

- Chú trọng công tác thăm dò tìm kiếm mỏ mới, trữ lượng mới. 

d. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: 

Là tỉnh có tiềm năng tương đối lớn về nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản 

xuất vật liệu xây dựng. Do đó công nghiệp vật liệu xây dựng là một hướng ưu tiên 

đầu tư phát triển. VLXD dựng phải được đầu tư phát triển trước so với các ngành 

khác, cố gắng đa dạng hóa các hình thức đầu tư để thu hút mọi nguồn vốn có thể. 

- Công nghiệp VLXD phát triển trên cơ sở nguồn tài nguyên sẵn có tại địa 

phương gắn với hiệu quả kinh tế, tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường 

sinh thái. 

- Đầu tư sản xuất các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến như: đá ốp lát 

cao cấp, cấu kiện bê tông đúc sẵn, beton xốp. 

- Phát triển sản xuất gạch không nung dần thay thế gạch nung. 

e. Công nghiệp dệt-may-da-giày: 

Là ngành có tiềm năng tăng trưởng khá cao; theo dự báo, công nghiệp dệt, 

may, da, giày có triển vọng phát triển do nhu cầu sản phẩm ngày càng tăng; 

trong khi đó, ngành có kỹ thuật, công nghệ không phức tạp, suất đầu tư thấp, 

thời gian thu hồi vốn nhanh, thời gian đào tạo tay nghề ngắn, thích hợp với lao 

động nông nghiệp chuyển sang, thu hút nhiều lao động. 

- Tổ chức lại hệ thống quản lý chất lượng, tạo thương hiệu cho sản phẩm 

dệt may, chú trọng vào dệt may truyền thống kết hợp phục vụ du lịch và hướng 

tới xuất khẩu. 

-  Đầu tư đào tạo nâng cao tay nghề công nhân; Tập trung sản xuất các sản 

phẩm dệt may hiện đang có thị trường ổn định; chú trọng phát triển thị trường 

vùng và thị trường tại chỗ; 

- Đầu tư phát triển cơ giới hóa và gìn giữ phát huy ngành dệt may truyền 

thống, gắn với bảo vệ môi trường.  

f. Công nghiệp luyện kim, chế tạo máy và gia công kim loại: 

* Về luyện kim: 

- Gắn phát triển ngành luyện kím với việc khai thác khoáng sản, đi từ nhỏ 

đến lớn, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, kết hợp hiện đại hoá các cơ sở 

hiện có với xây dựng mới các nhà máy hiện đại, bảo đảm sử dụng hợp lý tài 

nguyên và tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái. 
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- Thực hiện chế biến sâu, chế biến tinh khoáng sản sau khai thác, hạn chế 

xuất khẩu quặng thô, sản phẩm thô. Ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để 

nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra các sản phẩm luyện kim cao 

cấp mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế và trong nước. 

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, huy động mọi nguồn lực xã hội, 

thu hút nhân tài và lao động chất lượng cao vào phát triển ngành luyện kim. 

- Thực hiện trước một bước công tác khảo sát, thăm dò tài nguyên khoáng 

sản, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn; thực hiện nghiêm túc quy 

hoạch khoáng sản và các quy hoạch ngành luyện kim (chì- kẽm, thép…); quản 

lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. 

* Về chế tạo máy và gia công kim loại: 

- Chú trọng vào đầu tư cải tạo, mở rộng, đổi mới thiết bị để nâng cao sản 

lượng và chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất cơ khí đang hoạt động 

trong tỉnh.  

- Phát triển cơ khí đáp ứng cơ bản các nhu cầu của tỉnh về các thiết bị, máy 

móc phục vụ nông nghiệp và nông thôn (dụng cụ, nông cụ cầm tay và các dịch 

vụ sửa chữa, bảo hành máy và thiết bị); sản xuất một số sản phẩm, phụ tùng sửa 

chữa phục vụ công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim thay thế 

cho sản phẩm nhập khẩu. 

- Khuyến khích, tạo thuận lợi để mọi thành phần kinh tế tham gia chương 

trình phát triển cơ khí, đặc biệt là cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

g. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước  

Phấn đấu đáp ứng tối đa nhu cầu về năng lượng điện của công cuộc phát 

triển KTXH trên địa bàn. Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp điện.  

Đẩy mạnh điện khí hóa các vùng nông thôn, vùng miền miền núi, vùng sâu, 

vùng xa. Khuyến khích phát triển các dạng năng lượng mới và tái tạo, phát triển 

thủy điện nhỏ và vừa, tăng nguồn phát điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, 

đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa. 

h. Tiểu thủ công nghiệp - làng nghề: 

Do đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, việc phát triển các ngành 

nghề tiểu thủ công nghiệp- làng nghề còn rất khiêm tốn. Để nâng cao vai trò, vị 

trí của tiểu thủ công nghiệp - làng nghề trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội 

của nhân dân, trong thời gian tới, cần có những chính sách khuyến khích đầu tư 

phát triển các làng nghề trên địa bàn; việc đầu tư phát triển các làng nghề và 

nhất là các làng nghề truyền thống không chỉ có ý nghĩa về kinh tế - xã hội mà 

còn có giá trị về tinh thần, mang phong cách riêng của địa phương; một số làng 

nghề phát triển sẽ là nơi thích hợp để phát triển du lịch.  

4.3. Phát triển các KCN, CCN:  

Hình thành hệ thống các khu, cụm, điểm công nghiệp có vai trò chủ đạo 

trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Bố trí tại địa điểm có cơ sở hạ tầng thuận 
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lợi, gắn với dịch vụ thương mại để hỗ trợ các ngành, sản phẩm công nghiệp của 

địa phương phát triển. 

Hạn chế ở mức thấp nhất sử dụng đất nông nghiệp, đất đang là vùng 

nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Đảm bảo ổn định quỹ đất nông nghiệp 

của địa phương. 

Tập trung, ưu tiên đầu tư các khu, cụm điểm công nghiệp theo nhóm ngành 

đảm bảo cho phát triển ổn định và bền vững. 

Việc tổ chức xây dựng và phát triển khu, cụm, điểm công nghiệp cụ th cần 

phân theo giai đoạn, theo thứ tự trước sau, tùy theo tính cấp thiết và khả năng 

huy động nguồn vốn đầu tư.  

Phát triển khu, cụm công nghiệp gắn với các điều kiện hạ tầng xã hội, các 

yêu cầu về  xử lý và bảo vệ môi trường, đảm bảo cho công nghiệp phát triển 

hiệu quả và bền vững. 

Theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBNĐ tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp Bắc Kạn giai 

đoạn 2010-2020,có xét đến năm 2025, các CCN trên địa bàn tỉnh như sau: 

Bảng 1.3: Quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2020 có xét đến năm 2025 

TT 
Tên cụm công 

nghiệp 
Địa Điểm 

Quy mô (ha) Tổng 

cộng 

(ha) 
Giai đoạn 

2016-2020 

Xét đến 

năm 2025 

I Thành phố Bắc Kạn  20 24 76,7 

1 CCN Huyền Tụng Huyền Tụng - 12 44,7 

2 CCN Xuất Hóa Xuất Hóa 20 - 20 

3 CCN Lũng Hoàn Xuất Hóa - 12 12 

II Huyện Ba Bể  40 20 60 

4 CCN Lủng Điếc 
Bảnh Trạch - 

Thượng Giáo 
- 20 20 

5 CCN Phúc Lộc Phúc Lộc 20 - 20 

6 CCN Chu Hương Chu Hương 20 - 20 

III Huyện Bạch Thông  - 15 50 
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1 CCN Cẩm Giàng Cẩm Giàng - 15 50 

IV Huyện Chợ Đồn  50 30 135 

8 CCN BảnThi Bàn Thi 25 - 25 

9 CCN Ngọc Phái Ngọc Phái - 15 40 

10 
CCN Nam Bằng 

Lũng 
Bằng Lũng - 15 45 

11 CCN Bình Trung Bình Trung 15 - 15 

12 CCN Bằng Phúc Bằng Phúc 10 - 10 

V Huyện Chợ Mới  15 5 30 

13 CCN Yên Hân Yên Hân 15 _ 15 

14 CCN Khe Lắc Nông Thịnh - 5 15 

VI Huyện Na Rì  15  30 

15 CCN Côn Minh Côn Minh - - 15 

16 CCN vàng Mười Hảo Nghĩa 15 - 15 

VII Huyện Ngân Sơn  30,46 25 72,2 

17 CCN Pù Pết Bằng Vân 30,46 0 47,2 

18 CCN Nà Phặc Nà Phặc - 25 25 

VIII Huyện Pác Nặm  25 10 35 

19 CCN Nghiên Loan Nghiên Loan 15 - 15 

20 CCN Cổ Linh Cổ Linh - 10 10 

21 CCN Xuân La Xuân La 10  10 

 Tổng cộng  195,46 129 488,9 

4.4. Phát triển đô thị.  

 a) Quan điểm: 
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- Phát triển hệ thống đô thị của tỉnh theo hướng phân bố hợp lý, cân đối 

giữa các vùng và kết nối chặt chẽ với hệ thống đô thị của vùng TDMNBB. Kết 

hợp hài hòa giữa cải tạo, nâng cấp các đô thị hiện có với xây dựng các đô thị 

mới có chọn lọc.  

- Xây dựng hệ thống đô thị là các trung tâm phát triển về kinh tế, văn hoá 

với chức năng là hạt nhân thúc đẩy của cả vùng xung quanh (vùng ven đô) và 

vùng nông thôn, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. 

Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2020 đạt 19% và đến năm 2030 

đạt 26%. 

b) Định hướng:  

Dự kiến hệ thống đô thị của tỉnh đến năm 2030 gồm có: 01 thành phố, 03 

thị xã và 10 thị trấn, cụ thể: 

01 Thành phố: là Thành phố Bắc Kạn – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, 

khoa học kỹ thuật của tỉnh Bắc Kạn và là đô thị hạt nhân của tiểu vùng phía Nam 

tỉnh, đến năm 2030 đạt đô thị loại II.  

Thị xã gồm: 

1- Thị xã Chợ Rã, được nâng cấp từ thị trấn Chợ Rã thành thị xã Chợ Rã 

sau năm 2025, là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm kinh tế 

vùng Tây Bắc của tỉnh; quy mô dân số đạt 7 – 10 nghìn người vào năm 2020. 

2- Thị xã Chợ Mới, được nâng cấp từ thị trấn Chợ Mới trong giai đoạn sau 

năm 2020, là trung tâm huyện lỵ huyện Chợ Mới và là đô thị hạt nhân phát triển 

kinh tế - xã hội, trung tâm kinh tế tiểu vùng phía Nam của tỉnh; quy mô dân số 

đạt khoảng 10 nghìn người vào năm 2020. 

3- Thị xã Bằng Lũng, được nâng cấp từ thị trấn Bằng Lũng huyện lỵ huyện 

Chợ Đồn thành thị xã Bằng Lũng vào sau năm 2020, là trung tâm huyện lỵ 

huyện Chợ Đồn và là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội, trung tâm kinh 

tế vùng phía Tây của tỉnh; quy mô dân số khoảng 10 nghìn người vào năm 2020. 

Các thị trấn gồm có: 

1- Thị trấn Yến Lạc – trung tâm huyện lỵ huyện Na Rì; đến năm 2020 đạt 

đô thị loại IV với quy mô dân đạt khoảng 10 nghìn người. Kinh tế chủ yếu gắn 

với công nghiệp chế biến nông, lâm sản và dịch vụ thương mại; 

2- Thị trấn Phủ Thông – trung tâm huyện lỵ của huyện Bạch Thông; đến 

năm 2020 đạt đô thị loại IV với quy mô dân đạt khoảng 7 – 8 nghìn người; kinh 

tế chủ yếu gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản, du lịch và dịch vụ 

thương mại; 

3- Thị trấn Vân Tùng được nâng cấp từ xã Vân Tùng, là trung tâm huyện lỵ  

của huyện Ngân Sơn; đến năm 2020 đạt đô thị loại IV với quy mô dân số 7 – 8 

nghìn người; kinh tế chủ yếu gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản và du 

lịch, dịch vụ thương mại; 

4- Thị trấn Nà Phặc – đô thị phía Nam huyện Ngân Sơn, là trung tâm kinh 
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tế vùng phía Bắc của tỉnh gắn với sự phát triển trục quốc lộ 3 đi Cao Bằng; đến 

năm 2020 đạt đô thị loại IV, quy mô dân số đạt khoảng 10 nghìn người; kinh tế 

chủ yếu gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản và dịch vụ thương mại; 

5- Thị trấn Bộc Bố - trung tâm huyện lỵ của huyện Pắc Nặm; đến năm 

2020 đạt đô thị loại IV với quy mô dân số dự kiến đạt 7 – 8 nghìn người; kinh tế 

chủ yếu gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản và du lịch, dịch vụ thương 

mại, lâm nghiệp và kinh tế vườn; 

6- Thị trấn Khang Ninh, quy mô dân số dự kiến đến năm 2025 đạt 2 – 2,5 

nghìn người; kinh tế chủ yếu phát triển du lịch Hồ Ba Bể là “di tích quốc gia đặc 

biệt” gắn với phát triển dịch vụ, thương mại. 

7- Thị trấn Bản Thi, huyện Chợ Đồn là trung tâm công nghiệp khai thác và 

chế biến khoáng sản, thương mại và dịch vụ; quy mô dân số dự kiến đến năm 

2020 đạt 5 – 6 nghìn người; 

8- Thị trấn Bằng Vân, huyện Ngân Sơn là trung tâm kinh tế, có vai trò thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngân Sơn, kinh tế chủ yếu là phát triển 

thương mại, dịch vụ; quy mô dân số dự kiến đến năm 2020 đạt 5 – 6 nghìn 

người; 

9- Thị trấn Sáu Hai, huyện Chợ Mới là đô thị cửa ngõ phía Bắc của huyện 

Chợ Mới, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới, kinh tế 

chủ yếu là phát triển thương mại, dịch vụ; quy mô dân số dự kiến đến  năm 2020 

đạt 5 – 6 nghìn người; 

10- Thị trấn Cư Lễ, huyện Na Rì là đô thị cửa ngõ phía Bắc của huyện Na 

Rì, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Rì; kinh tế chủ yếu là 

phát triển thương mại, dịch vụ; quy mô dân số dự kiến đến năm 2020 đạt 3 – 4 

nghìn người. 

Bảng 1.4: Phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020,  

tầm nhìn 2030 

TT Tên đô thị Tính chất 
QH đến năm 

2020 

T.nhìn đến  

năm 2030 

I Thành phố    

 TP. Bắc Kạn Tỉnh lỵ 
Thành phố, đô 

thị loại III 

Thành phố, đô 

thị loại II 

II Thị xã    

1 Thị xã Chợ Rã 

Đô thị hạt nhân 

vùng Tây Bắc của 

tỉnh 

Thị xã, đô thị 

loại IV 

Thị xã, đô thị 

loại IV 

2 
Thị xã Chợ 

Mới 

Huyện lỵ, đô thị hạt 

nhân vùng phía Nam 

của tỉnh 

Thị xã, đô thị 

loại IV 

Thị xã, đô thị 

loại IV 

3 
Thị xã Bằng 

Lũng 

Huyện lỵ, đô thị hạt 

nhân vùng phía Tây 

Thị xã, đô thị 

loại IV 

Thị xã, đô thị 

loại IV 
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của tỉnh 

III Thị trấn    

1 
Thị trấn Yến 

Lạc 

Huyện lỵhuyện Na 

Rì 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

2 
Thị trấn Phủ 

Thông 

Trung tâm huyện 

lỵcủa huyện Bạch 

Thông 

Thị trấn, đô thị 

loại IV  

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

3 
Thị trấn Vân 

Tùng  

Trung tâm huyện lỵ 

của huyện Ngân Sơn 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

4 

Thị trấn Nà 

Phặc đô thị 

phía Nam H. 

Ngân Sơn 

Là trung tâm kinh tế 

vùng phía Bắc của 

tỉnh gắn với sự phát 

triển trục Quốc lộ 3 

đi Cao Bằng 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

5 
Thị trấn Bộc 

Bố 

Trung tâm huyện 

lỵcủa huyện Pắc 

Nặm 

Thị trấn, đô thị 

loại IV  

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

6 
Thị trấn Khang 

Ninh 

Trung tâm huyện 

lỵcủa huyện Ba Bể 

(huyện lỵ cũ của 

huyện Ba Bể là thị 

trấn Chợ Rã) 

Thị trấn, đô thị 

loại V 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

7 

Thị trấn Bản 

Thi, huyện 

Chợ Đồn  

 

Là trung tâm công 

nghiệp khai thác và 

chế biến khoáng sản, 

thương mại và dịch 

vụ. 

Thị trấn, đô thị 

loại V 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

8 

Thị trấn Bằng 

Vân, huyện 

Ngân Sơn  

Là trung tâm kinh tế, 

có vai trò thúc đẩy 

phát triển KT-

XHhuyện Ngân Sơn 

Thị trấn, đô thị 

loại V 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

9 

Thị trấn Sáu 

Hai, H. Chợ 

Mới  

Là đô thị cửa ngõ 

phía Bắc của huyện 

Chợ Mới, có vai trò 

thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội 

huyện Chợ Mới 

Thị trấn, đô thị 

loại V 

Thị trấn, đô thị 

loại IV 

10 
Thị trấn Cư Lễ, 

huyện Na Rì  

Là đô thị cửa ngõ 

phía Bắc của huyện 

Na Rì, có vai trò 

thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội H. 

Na Rì 

Thị trấn, đô thị 

loại V 

Thị trấn, đô thị 

loại V 

Nguồn: - Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn 
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đến năm 2020,định hướng đến năm 2030 

Các thị tứ, trung tâm cụm xã: Tổ chức các cụm dân cư nông thôn theo 

hướng hình thành các thị tứ, các trung tâm cụm xã và trung tâm xã; dự kiến đến 

năm 2020 sẽ hình thành 8 thị tứ và 19 trung tâm cụm xã và đến năm 2030 hình 

thành thêm khoảng 7 thị tứ.  

4.5. Phát triển hạ tầng cơ sở. 

4.5.1. Giao thông vận tải. 

Mạng lưới đường bộ của Bắc Kạn là một phần của mạng lưới đường toàn 

quốc, do đó sự phát triển của mạng lưới phải phù hợp trong sự phát triển của hệ 

thống đường bộ cả nước và hệ thống giao thông vùng kinh tế các tỉnh Trung du 

và miền núi Bắc bộ. Trước mắt, tập trung ưu tiên đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn 

đối với các tuyến đường giao thông đến các vùng kinh tế trọng điểm, các khu 

kinh tế, khu du lịch, vùng động lực phát triển nhanh, mạnh. Phấn đấu đến năm 

2020 đạt 100% các tuyến đường Quốc lộ, Đường tỉnh và Đường huyện được bê 

tông nhựa, nhựa hoặc bê tông xi măng (BTXM); 80% đường từ trung tâm huyện 

đến xã đạt đường giao thông nông thôn loại A, mặt nhựa hoặc BTXM.  

a. Đường quốc lộ 

- QL3  Nâng cấp, cải tạo toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe. 

Trong đó có xây dựng mới đoạn Nông Hạ - TX Bắc Kạn (ĐT.259) đạt tiêu 

chuẩn đường cấp III miền núi; xây dựng các đoạn tránh qua thị trấn Nà Phặc, 

Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn; xây dựng đường tránh QL3 từ thị xã Bắc Kạn 

đi Na Rì qua Quang Trọng đến thị xã Cao Bằng. 

-  Cải tạo, nâng cấp QL3B, QL279 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. 

- Trình Bộ Giao thông Vận tải chuyển tuyến ĐT 257, một nửa tuyến 

ĐT255B và tuyến ĐT255 thành QL3B kéo dài nối với tỉnh Tuyên Quang tại đèo 

Kéo Mác; Chuyển tuyến ĐT254 thành QL3C và từng bước kéo dài QL3C theo 

ĐT.258B nối sang tỉnh Cao Bằng gặp QL.34 sau khi đã hoàn thành việc cải tạo, 

nâng cấp. 

- Đề nghị Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh xây dựng hoàn thành 

đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường nhánh qua địa phận tỉnh Bắc Kạn. 

b. Đường đô thị 

Xây dựng mới và nâng cấp cải tạo một số tuyến trục chính đạt tiêu chuẩn 

theo đúng quy hoạch của đô thị đã được duyệt.  

c. Đường tỉnh 

- Cải tạo, nâng cấp ĐT251, ĐT252, ĐT252B, ĐT253, ĐT254B, ĐT255, 

ĐT255B, ĐT256, ĐT257B, ĐT257, ĐT258, ĐT258B đạt tiêu chuẩn đường cấp 

IV miền núi. 

- Ưu tiên xây dựng mới, nâng cấp các đường huyện chuyển thành đường 

tỉnh, quy hoạch đến năm 2020 các tuyến này nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp 

V miền núi. 
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- Xây dựng các tuyến đường cứu hộ, phòng tránh báo lũ tại các huyện. 

d. Đường giao thông nông thôn 

Cải tạo, nâng cấp các đường huyện, đường liên xã đạt tiêu chuẩn đường cấp 

V và đường giao thông nông thôn loại A, mặt đường được rải nhựa hoặc bê tông 

xi măng, các tuyến đường liên thôn, liên xã được xây dựng cải tạo để xe ô tô có 

thể đi được trong bốn  mùa. 

e. Đường thuỷ nội địa 

Cải tạo và hoàn thiện các công trình an toàn giao thông đường thủy nội địa 

trên Sông Năng đoạn Chợ Rã - Hồ Ba Bể, khai thác có hiệu quả tuyến đường 

thuỷ du lịch trên Hồ Ba Bể và Hồ Ba Bể - Thác Đầu Đẳng. 

f. Đường sắt 

Theo Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 10/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT đường sắt 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sau năm 2020 Bắc Kạn được Xây 

dựng mới tuyến đường sắt từ Thái Nguyên đến Chợ Mới (Khu công nghiệp 

Thanh Bình). 

g. Đường hàng không: 

Đến năm 2020 chuyển đổi sân bay Bắc Kạn sang xây dựng sân bay Quân 

Bình rộng 20,4 ha (Sân bay trực thăng) tại xã Quân Bình, huyện Bạch Thông. 

Sau năm 2020 khi điều kiện kinh tế phát triển và nhu cầu về an ninh, quốc 

phòng cần thiết sẽ xây dựng cảng hàng không tại Sân bay Quân Bình với tổng 

quy mô sử dụng khoảng 110,46 ha (theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 

29/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

4.5.2. Cung cấp điện. 

Với quan điểm phấn đấu đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu tiêu thụ điện phục 

vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tiếp tục đầu tư mới và nâng cấp cải tạo 

các công trình cấp điện (hệ thống các trạm biến áp, hệ thống dây cao thế và hạ 

thế đã cũ...), đến năm 2020 trên 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 

đảm bảo chất lượng chiếu sáng. Trong các công trình điện, trước mắt ưu tiên đầu 

tư cho các công trình điện phục vụ sản xuất cho các khu, cụm công nghiệp, 

TTCN, các làng nghề và các khu tái định cư, khu vực quốc phòng – an ninh. 

Theo dự báo, giai đoạn 2016 – 2020, nhu cầu tiêu thụ điện năng toàn tỉnh 

bình quân tăng khoảng 11 – 12%/năm; điện thương phẩm bình quân/ người/ năm 

đến năm 2020 vào khoảng 950 KWh và đến năm 2030 vào khoảng 2.150 KWh. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, phù hợp với nguồn lực, từng bước nâng công 

suất mạng lưới phù hợp với phụ tải điện, đồng thời đầu tư nâng cấp, mở rộng 

mạng lưới phân phối điện trên địa bàn. 

a) Lưới cao thế: 

- Theo cân đối nguồn đến năm 2020 phụ tải khu vực, nguồn cấp cho Bắc 

Kạn thiếu khoảng 99MVA. Để đảm bảo nguồn cấp cho tỉnh cũng như khu vực 
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cần thiết xây dựng trạm 220 KV Bắc Kạn – 1x125 MVA, đặt tại vị trí trạm cắt 

220 KV Bắc Kạn vào vận hành và đấu transit trên đường dây 220 KV Hà Giang, 

Na Hang (Tuyên Quang)- Thái Nguyên. Trạm 220 KV Bắc Kạn sẽ trở thành 

nguồn cấp điện chính cho tỉnh Bắc Kạn và hỗ trợ nguồn cấp cho tỉnh Cao Bằng, 

dự kiến đóng điện vào khoảng 2018-2020. 

- Xây dựng mới trạm 110 KV Nà Phặc quy mô 1x16 MVA – 1x25 MVA. 

- Xây mới trạm 110 KV Na Rì, quy mô 2x25 MVA, trước mắt lắp 01 máy 

biến áp 1x25 MVA. 

- Xây mới trạm 110 KV Ngọc Linh 1x25MVA tại huyện Chợ Đồn. 

- Xây mới trạm 110 KV Khu Công nghiệp Thanh Bình, quy mô 2x25 

MVA, trước mắt lắp 01 máy biến áp 1x25 MVA. 

- Cải tạo, nâng cấp dây dẫn đã xuống cấp và xây mới thêm khoảng 25 km 

dây 110 KV. 

- Nghiên cứu quy hoạch và xây dựng trạm biến áp 110 KV trên địa bàn đáp 

ứng kịp thời nhu cầu điện của tỉnh. 

b) Lưới trung thế: 

- Cải tạo, nâng cấp lưới điện áp 10KV và 15KV thành 22KV; nâng cấp hệ 

thống trạm phân phối điện 2 cấp 10(22)/0,4KV đang chạy với điện áp 10/0,4KV 

chuyển sang vận hành với điện áp 22/0,4KV.  

- Xây dựng mới các tuyến 35 KV, 22 KV ở các huyện, thị trấn đáp ứng kịp 

thời nhu cầu điện của các huyện, thị trấn. 

c) Lưới điện hạ thế: 

Cải tạo lưới điện hạ thế ở các khu dân cư; sử dụng hệ thống hạ áp 

220/380V ba pha với bán kính cấp điện 200 – 300 m cho các khu dân cư đô thị 

và bán kính 500 – 800m cho các khu dân cư nông thôn. 

Giải phápthực hiện: 

- Vốn đầu tư để cải tạo, nâng cấp, xây dựng lưới điện hạ thế chủ yếu huy 

động từ nhân dân đóng góp.  

- Về quỹ đất sẽ do địa phương chủ động quy hoạch. 

- Về khoa học, công nghệ: Áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới 

nhất trong cải tạo, nâng cấp, xây dựng và quản lý hệ thống lưới điện 

4.5.3. Cấp thoát nước.  

a. Cấp nước đô thị 

Theo dự báo, dân số thành thị của tỉnh đến năm 2020 có khoảng 69,1 nghìn 

người và đến năm 2030 có khoảng 106,2 nghìn người; nhu cầu sử dụng nước 

sạch trong sinh hoạt khu vực dân thành thị dự kiến khoảng 100-150 lít/ người/ 

ngày, do vậy tổng nhu cầu nước sạch dùng trong sinh hoạt của dân thành thị trên 

toàn tỉnh đến năm 2020 vào khoảng 9.000 m3/ngày đêm và đến năm 2030 vào 
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khoảng 14.000 m3/ngày đêm. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng nuớc sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất, xây dựng 

các trạm cấp nước sạch cho phù hợp với quy mô dân số, tình hình sản xuất của 

mỗi đô thị, đáp ứng tối đa nhu cầu nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản 

xuất của nhân dân. 

b. Cấp nước dân cư nông thôn 

Các cụm dân cư trung tâm của các xã, cụm xã tùy theo mỗi xã có số dân từ 

1.000 – 4.000 người; nhu cầu sử dụng nước sạch khoảng 80 – 100 lít 

/người/ngày, do vậy, mỗi khu dân cư trung tâm xã nhu cầu tối đa cần khoảng 

200m
3
– 500m

3
/ngày. Tùy theo điều kiện của mỗi khu dân cư, xây dựng các công 

trình cấp nước tập trung công suất 200 – 500 m
3
/ngày đêm, nguồn nước được lấy 

từ nguồn nước mặt (khe, suối, hồ, đập) hoặc nước ngầm chỉ cần khoan giếng, 

xây bể chứa, bồn chứa qua xử lý lọc để phân phối. Ngoài ra, các điểm dân cư 

khác có thể sử dụng nước tại chỗ bằng các giếng đào và giếng khoan nhỏ hoặc 

nước dẫn từ khe suối qua bể lọc. Đảm bảo 98% số hộ nông thôn được dùng 

nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn đến năm 2020 và 100% vào năm 

2030. 

Đối với vùng miền núi, mở rộng chương trình cấp nước sạch nông thôn,xây 

dựng các công trình cấp nước tập trung để cấp nước cho khu vực trung tâm xã, 

cụm bản. Chú trọng đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho các 

xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa theo chương trình nước sạch Quốc gia. 

Đối với khu vực đô thị, vùng đồng bằng, huy động nguồn vốn của dân kết 

hợp với nguồn vốn nhà nước để xây dựng các công trình cấp nước tập trung với 

quy mô 1.000 – 2.000 m
3
/ngày. 

II. NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LÀM VLXD 

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc Vùng Đông Bắc, là tỉnh vùng núi cao, có lịch sử 

phát triển địa chất lâu dài và phức tạp, đã thành tạo nhiều loại khoáng sản trong 

đó có khoáng sản thuộc nhóm VLXD. 

Khoáng sản đá vôi trong tỉnh Bắc Kạn rất phong phú, trong trầm tích hệ 

tầng Devon chiếm khoảng 50% là đá vôi. Chúng gồm đá vôi xây dựng, đá vôi xi 

măng và có thể có đá vôi trắng. 

Căn cứ vào số liệu Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt theo 

quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 04/9/2013, có thể thấy Bắc Kạn là tỉnh giàu 

tiềm năng về khoáng sản. Đặc biệt là đá xây dựng, đất sét gạch ngói, cát sỏi lòng 

sông.  

1. Đá xây dựng 

Bắc Kạn hiện có 82 mỏ và điểm mỏ đá xây dựng nằm trong quy hoạch, chủ 

yếu là lộ thiên, phân bố rộng khắp trên địa bàn tất cả các huyện, tập trung ở các 

huyện Ngân Sơn: 17 mỏ; Na Rì: 18 mỏ; Ba Bể: 17 mỏ; Chợ Đồn: 13 mỏ, các 

huyện còn lại có số mỏ ít hơn như: Pác Nặm; Bạch Thông; Chợ Mới; Thành phố 
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Bắc Kạn. Phần lớn các mỏ đá có điều kiện khai thác thuận lợi, nhiều mỏ vẫn 

chưa được thăm dò, đánh giá chất lượng, trữ lượng mỏ.  

2. Sét gạch ngói. 

Sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh có 10 mỏ và điểm mỏ sét gạch ngói, phân 

bố rải rác ở huyện Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì, Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn. 

Các mỏ sét có đặc điểm chung là hàm lượng Al2O3 cao, phần lớn là sét phong 

hóa, còn một số ít là sét trầm tích. Trong đó có 1 mỏ đã phê duyệt trữ lượng và 

08 mỏ cũ, mới được khoanh định đã đưa vào quy hoạch để thăm dò và khai thác, 

bao gồm 3 mỏ được quy hoạch đến năm 2015, 5 mỏ giai đoạn từ 2016-2020 tại 

các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, thành phố Bắc Kạn. 

3. Cát, cuội sỏi. 

Bắc Kạn không có những mỏ cát, sỏi lớn, số lượng mỏ hiện nay là 37 mỏ 

cát, sỏi.  Nguồn cát của tỉnh chủ yếu được bồi lắng hàng năm dọc theo hai bên 

lưu vực các sông như: Sông Cầu, sông Năng, sông Hà Hiệu, sông Ten, sông 

Ngân Sơn, sông Na Rì, sông Nà Thác, sông Khuổi Các… và các suối. 

Bảng 1.5: Thống kê các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh 

 

TT Tên mỏ, điểm khoáng sản Địa điểm 

I ĐÁ XÂY DỰNG   

  Thành phố Bắc Kạn:  

1 Mỏ đá Suối Viền,  phường Xuất Hóa 

2 Mỏ đá Cốc Ngận  phường Xuất Hóa 

3 Mỏ đá vôi K15  phường Xuất Hóa 

  Huyện Pác Nặm: 

4 Mỏ đá Kéo Pựt xã Nhạn Môn 

5 Cơ sở khai thác đá khu vực xã Bộc Bố xã Bộc Bố 

6 Mỏ đá Nà Hen  xã Cao Tân 

7 
 Mỏ đá tại khu vực Thôm Nọc thôn 

Cọn Luông xã Xuân La 
xã Xuân La 

   Huyện Ba Bể: 

8  Cáy Phặc  xã Thượng Giáo 

9  Lủng Phiêng Mặn  xã Thượng Giáo 

10 Kéo Lạc Mò  xã Bành Trạch 

11 Lũng Điếc  xã Bành Trạch 

12 Bản Hon  xã Bành Trạch 
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13 Tà Lèng xã Đồng Phúc 

14 Nà Còi  xã Hoàng Trĩ 

15 Pia Lương  xã Hoàng Trĩ 

16 Na Han  xã Cao Thượng 

17 Cao Trĩ  xã Cao Trĩ 

18 Pác Vạt  xã Nghiên Loan 

19 Pác Già  xã Nghiên Loan 

20 Nà Lẩy  xã Bộc Bố 

21 Bó Lục  xã Bộc Bố 

22 Nà Coóc  xã Bộc Bố 

23 Nà Pàn - Kéo Pựt  xã Nhạn Môn 

24 Mỏ Pác keng xã Thượng Giáo 

   Huyện Ngân Sơn 

25 Mỏ Lày  xã Vân Tùng 

26 Nà Lênh  xã Vân Tùng 

27 Quả Si xã Vân Tùng 

28 Cốc Lải  xã Bằng Vân 

29 Tây Nam Lũng Phải  xã Bằng Vân 

30 Nà Tương  xã Lãng Ngâm 

31 Nam mỏ Xát  xã Lãng Ngâm 

32 Thôm Luông  xã Lãng Ngâm 

33 Khuổi Kuân  xã Thượng Quan 

34 Nà Y  xã Thượng Ân 

35 Cây si - Cốc Xả  TT. Nà Phặc 

36 Bản Quản  xã Hương Nê 

37 Bản Tặc  xã Đức Vân 

38 Nà Ngàn  xã Cốc Đán 

39 Bản Giang  xã Thuần Mang 

40 Mỏ Bản Slanh,  xã Thượng Ân 

41 Mỏ Khuổi Tục,  xã Thuần Mang 

  Huyện Bạch Thông 

42 Mỏ Bản Nà Lẹng  xã Sỹ Bình 
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43 Mỏ Nà Cà  xã Nguyên Phúc 

44 Mỏ Pá Chủ  xã Nguyên Phúc 

   Huyện Chợ Đồn 

45 Bản Luộc  xã Nam Cường 

46 Nà Kiềng  xã Ngọc Phái 

47 Khuổi Chạp  xã Ngọc Phái 

48 Lũng Váng  TT. Bằng Lũng 

49 Nà Pha; To Lừa  xã Đồng Lạc 

50 Tân Lập  xã Tân Lập 

51 Bản Lịm  xã Tân Lập 

52 Bản Ó  xã Tân Lập 

53 Hợp Tiến  xã Bản Thi 

54 Yên Thịnh  xã Yên Thịnh 

55 Mỏ đá Bản Cạu,  xã Yên Thịnh 

56 Mỏ đá Lũng Mò  TT Bằng Lũng 

57 Mỏ đá Kẹm Trình  TT Bằng Lũng 

  Huyện Chợ Mới 

58 Bản Cày  xã Nông Hạ 

59 Khau Trạt  xã Bình Văn 

60 Bản Đồn  xã Cao Kỳ và Hoà Mục 

61 Mỏ đá Khau Tiếm,  xã Bình Văn 

62 Mỏ Nà Quang  xã Thanh Bình 

63 Quảng Chu Quảng Chu 

64 Yên Đĩnh Yên Đĩnh 

   Huyện Na Rì 

65 Hát Luông  xã Kim Lư 

66 Lương Hạ  xã Lương Hạ 

67 Cốc Lồm  xã Cư Lễ 

68 Chè Cọ xã Côn Minh 

69 Côn Minh xã Côn Minh 

70 Khuổi Hát  xã Kim Hỷ 

71 Bản Kén  xã Lạng San 
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72 Ân Tình  xã Ân Tình 

73 Lủng Tráng  xã Cường Lợi 

74 Bó Khiếu - Hát Lài  xã Lam Sơn 

75 Khưa Trạng  xã Lam Sơn 

76 Thom Ỏ  xã Lam Sơn 

77 Nà Bó  xã Liêm Thủy 

78 Kéo Ngậu  xã Hữu Thác 

79 Nà Coòng xã Hảo Nghĩa 

80 Mỏ đá Phya Van,  xã Hữu Thác 

81 Mỏ đá vôi Lũng Ráo,  xã Cư Lễ 

82 Mỏ Phiềng Đen Lũng Tao  xã Kim Lư 

II CÁT SỎI   

  Huyện Chợ Mới 

1 
Khu vực Cao Kỳ, Nằm bên kia bờ 

sông Cầu 
xã Cao Kỳ 

2 Nà Mố,  xã Yên Đĩnh 

3 
Khu vực bến đò Chợ Mới, ngã ba sông 

thuộc khu vực gần thị trấn Chợ Mới 
thị trấn Chợ Mới 

4 Mỏ cát sỏi Thanh Bình,  xã Thanh Bình 

5 Mỏ Nà Đeo,  xã Nông Thịnh 

6 Nà Choọng,  xã Quảng Chu 

7 Mỏ Đèo Vai  xã Quảng Chu 

8 Khu vực Sáu Hai, xã Nông Hạ xã Nông Hạ 

  Huyện Chợ Đồn 

9 Bản Mạ,  Xã Quảng Bạch 

10 Xã Đông Viên Xã Đông Viên 

11 TT. Bằng Lũng TT. Bằng Lũng 

12 Xã Đồng Lạc Xã Đồng Lạc 

13 Pó Lết xã Yên Thịnh 

  Huyện Na Rì 

14 Nà Diệc  xã Lạng San 

15 Nà Khon xã Lương Thành 
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16 Xã Lương Thượng Xã Lương Thượng 

17 Pác Khuổi  Pục  xã Lam Sơn 

18 Hợp Thành - Hát Lài  xã Lam Sơn 

19 Hát Chặp - Vằng Kháp  xã Lam Sơn 

20 Pác Khuổi Giam  xã Lam Sơn 

21 Phiêng Chan - Pản Pò - cốc coóc TT Yến Lạc 

  Huyện Bạch Thông 

22 Xã Quang Thuận Xã Quang Thuận 

23 Nà Xỏm, Nà Pản  xã Cẩm Giàng 

24 Xã Hà Vị Xã Hà Vị 

25 Bản Luông xã Mỹ Thanh 

  Thành phố Bắc Kạn:  

26 Xã Dương Quang Xã Dương Quang 

27 Phiêng My, phường Huyền Tụng Phường Huyền Tụng 

28 Phường Nguyễn Thị Minh Khai Phường Nguyễn Thị Minh Khai 

29 
Khu vực tổ Mai Hiên, phường Xuất 

Hóa 
Phường Xuất Hóa  

  Huyện Ba Bể 

30  Nà Tạ  xã Thượng Giáo 

31 Pác Châm  xã Thượng Giáo 

32 Cốc Ngận  xã Bành Trạch 

33 

Mỏ cát sỏi sông Năng khu vực Dài 

Khao -  Phiêng Chi, 

Mỏ cát sỏi khu vực Phố Cũ - Giao 

Linh  

xã Cao Trĩ, Thượng Giáo 

xã Thượng Giáo, tt Chợ Rã 

  Huyện Ngân Sơn 

34 Nà Pao  thị trấn Nà Phặc 

35 Nà Phặc  thị trấn Nà Phặc 

36 Nà Pài  xã Thượng Ân 

37 Nà Pán  thị trấn Nà Phặc 

III Mỏ sét 

1 Chợ Mới TT. Chợ  Mới  - H. Chợ  Mới 

2 Nà Tà, Nà Giảo Xã Yến Dương - H. Ba Bể 
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3 Suối Viền 
Xã Xuất Hóa, thành phố Bắc 

Kạn 

4 Hảo Nghĩa Xã Hảo Nghiã - H. Na Rì 

5 TT. Yến Lạc TT. Yến Lạc - H. Na Rì 

6 Lạng San huyện Na Rì  xã Lạng San huyện Na Rì 

7 Cẩm Giàng 
Xã Cẩm Giàng - H. Bạch 

Thông 

8 Khuổi Sa Xã Tú Trĩ - H. Bạch Thông 

9 Khau Mạ Xã Hà Vị - H. Bạch Thông 

10 Cốc Xả Xã Hà Vị - H. Bạch Thông 

11 Tân Tiến Xã Tân Tiến - H. Bạch Thông 

12 Cao Trĩ Xã Cao Trĩ - H. Ba Bể 

13 Chợ Rã TT. Chợ Rã - H. Ba Bể 

14 Nà Duồng Xã Hoàng Trĩ - H. Ba Bể 

15 Bằng Khẩu Xã Bằng Vân - H. Ngân  Sơn 

16 Thuần Mang Xã Thuần Mang - H. Ngân Sơn 

17 Bản Diệc Xã Tân Lập - H. Chợ  Đồn 

18 Bản Tắm Xã Yên  Nhuận - H. Chợ Đồn 

19 Như Cố Xã Như Cố - H. Chợ  Mới 

20 Nà Tôm Xã Hòa Mục - H. Chợ  Mới 

21 Bắc Kạn  P. Minh Khai - TX. Bắc Kạn 

IV Đá ốp lát 

1 Dương Quang 
Xã Dương Quang -TX. Bắc 

Kạn 

2 Bản Mới Xã Nam Cường - H. Chợ Đồn 

3 Đán Khao Xã Tân Lập - H. Chợ Đồn 

4 Phiêng Liền TT. Bằng Lũng - H. Chợ Đồn 

5 Nà Khoang Xã Vũ Muộn - H. Bạch Thông 

6 Bản Giang Xã Thuần Mang - H. Ngân Sơn 

7 Bản Cát Xã Quảng Bạch - H. Chợ Đồn 

8 Bó Pia Xã Bằng Phúc - H. Chợ Đồn 

9 Bản Vài Xã Khang Ninh - H. Ba Bể 

10 Nà Hai Xã Quảng Khê - H. Ba Bể 



47 

 

11 Phia Phương Xã Hoàng Trĩ - H. Ba Bể 

12 Bản Cám Xã Nam Mẫu - H. Ba Bể 

13 Cốc Tộc Xã Nam Mẫu - H. Ba Bể 

V Đôlômit   

1 Đông Nam đỉnh 829 Xã Khang Ninh  -  H. Ba Bể 

2 Bản Lãm Xã Cao Thượng - H. Ba Bể 

3 Vũ Muộn Xã Vũ Muộn - H. Bạch Thông 

4 Đèo Gió Xã Vân Tùng - H. Ngân Sơn 

5 Hữu Thác Xã Hữu Thác - H. Na Rì 

6 Nà Khun Xã Lương Hạ - H. Na Rì 

VI Thạch anh   

1 Bằng Lãng 
Xã Thượng Quan - H. Ngân 

Sơn 

2 Nà Đeng Xã Đức Vân - H. Ngân Sơn 

3 Phiêng Lèng, Tát Rỵa Xã Cốc Đán - H. Ngân Sơn 

4 Pù Có Xã Cốc Đán - H. Ngân Sơn 

5 Hương Nê Xã Hương Nê - H. Ngân Sơn 

VII Pyrit   

1 Pù Cô Xã Cốc Đán - H. Ngân Sơn 

2 Đèo Gió Xã Trung Hòa - H. Ngân Sơn 

3 Tòng Mụ Xã Lương Bằng - H. Chợ  Đồn 

4 Bản Mạ Xã Bản Thi - H. Chợ  Đồn 

Nguồn: - Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2013-2020 

- Dự kiến thăm dò khai thác đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  

- Căn cứ khảo sát thực tế các vị trí điểm mỏ đã được cấp phép đang khai 

thác sử dụng. 

III. NGUỒN NHÂN LỰC. 

1. Đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực. 

Quy hoạch nhân lực của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 với mục tiêu 

tổng quát nhằm xây dựng Bắc Kạn phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã 

hội và bảo vệ môi trường trên cơ sở phát huy được lợi thế so sánh của tỉnh về tài 

nguyên rừng, khoáng sản để phát triển nhanh và bền vững. 
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Quy hoạch nêu rõ chỉ tiêu phấn đấu cho 2 giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 

2020. Trong đó, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 15,34% năm 2010 

lên 30% năm 2015. Cụ thể, tỷ lệ lao động qua đào tạo nhóm ngành nông - lâm - 

thuỷ sản tăng từ 6,07% lên 20%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 11,85% lên 

40%; dịch vụ tăng từ 39,1% lên 55,5%. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2011 -

2015 đào tạo khoảng 6.000 lao động cho các ngành kinh tế. Tạo việc làm mới 

giai đoạn 2011 - 2015 bình quân cho khoảng 7.000 người/năm… 

Trong 6 năm qua (giai đoạn 2011 - 2016), các cấp, các ngành của tỉnh Bắc 

Kạn đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch. Bộ máy quản lý 

phát triển nhân lực được hoàn thiện. Hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp 

việc về công tác quản lý phát triển nhân lực được đổi mới và tăng cường năng 

lực. Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý của UBND các cấp, các sở, ban, ngành 

trong việc theo dõi, dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực được phân 

định rõ. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện quy hoạch 

nhân lực được tăng cường, mối quan hệ giữa đơn vị sử dụng nhân lực và cơ sở 

đào tạo nhân lực được gắn kết. 

Khối các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công đã tập trung triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về vai trò của nhân lực trong việc phát triển kinh tế; xây dựng, hoàn thiện cơ 

chế, chính sách của địa phương liên quan đến phát triển nhân lực; cân đối, bố trí 

nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch; triển khai các 

đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện đề án đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn, rà soát, điều chỉnh mạng lưới các cơ sở dạy nghề; 

phát triển mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện kế hoạch phát triển 

nhân lực ngành y; tổng hợp, đề xuất nhu cầu đào tạo lao động cho các ngành, 

các lĩnh vực của nền kinh tế… 

Bên cạnh đó, khối các cơ sở đào tạo đã làm tốt vai trò tổng hợp và dự báo 

nhu cầu nhân lực của toàn tỉnh và thực hiện các kế hoạch tuyển sinh, đào tạo 

phù hợp với nhu cầu, từng bước gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng lao 

động. Khối các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh 

nghiệp chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, lập kế hoạch sử dụng lao động 

hằng năm và trung, dài hạn, thông tin thường xuyên với các cơ quan quản lý nhà 

nước về lao động và các cơ sở đào tạo để có kế hoạch cung ứng nguồn lao động 

phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Các cấp chính quyền địa phương rà soát và 

bổ sung quy hoạch nhân sự của tỉnh và quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của cấp mình. 

Tính đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có tổng số 18 cơ sở dạy 

nghề, trong đó có 01 trường cao đẳng nghề (được thành lập trên cơ sở nâng cấp 

từ trường trung cấp nghề trong năm 2015); 7 Trung tâm dạy nghề công lập cấp 

huyện; 5 Trung tâm dạy nghề ngoài công lập và 5 cơ sở khác có hoạt động dạy 

nghề. Trong giai đoạn này các cơ sở dạy nghề công lập được nhà nước cấp kinh 

phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề. Việc cung cấp 

thông tin thị trường lao động, tư vấn về chính sách, pháp luật lao động, dạy 
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nghề, đi xuất khẩu lao động đối với người lao động, tư vấn về định hướng học 

nghề, giới thiệu việc làm sau đào tạo cho người lao động được thực hiện thường 

xuyên và có chất lượng hơn. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, tỷ 

lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đã tăng từ 15,34% năm 2010 lên 30% năm 

2016. 

Cùng với đó, cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh Bắc Kạn đã quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của 

tỉnh. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn đại học và đào 

tạo, bồi dưỡng cao cấp, cử nhân lý luận chính trị; có năng lực, sức khỏe, nhiệt 

huyết với công việc; tích cực nghiên cứu, học tập và rèn luyện để nâng cao kiến 

thức, năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng cụ thể 

hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tiễn 

của cơ quan, đơn vị, địa phương công tác, góp phần nâng cao chất lượng hiệu 

quả hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị của các cơ quan, đơn vị; tích cực đề xuất các mô hình phát triển kinh tế 

để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 7,65% cán bộ, công chức có trình 

độ trên đại học, 78,59% cán bộ, công chức có trình độ đại học, tỷ lệ cán bộ công 

chức được bồi dưỡng theo ngành và theo chức danh lãnh đạo quản lý đạt 5,79%; 

có 61,41% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên, 83,02% đạt 

chuẩn về lý luận chính trị; 12,8% công chức cấp xã được đào tạo bồi dưỡng 

quản lý nhà nước. 

Nguồn nhân lực của tỉnh đã được cải thiện khá rõ rệt về mặt chất lượng và 

tình trạng việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước phát triển tiếp theo ở 

những năm tới. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế như: 

-  Là một tỉnh miền núi khó khăn, xuất phát điểm thấp, việc thực hiện phát 

triển nguồn nhân lực còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Hiệu quả về công 

tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm chưa cao. Tỉ lệ lao động qua đào tạo còn 

thấp trong lực lượng lao động. Ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 

cấu kinh tế. Sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, manh mún, mức độ áp dụng tiến 

bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế. 

- Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chưa thu hút được lao động do chế độ đãi 

ngộ chưa phù hợp. Ngành công nghiệp xây dựng, khai khoáng gặp nhiều khó 

khăn do suy thoái chung của nền kinh tế. 

2. Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực. 

Theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2011 – 2020. Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu: Xây dựng Bắc Kạn phát triển toàn 

diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường trên cơ sở phát huy 

được lợi thế so sánh của Tỉnh về tài nguyên rừng, khoáng sản để phát triển 

nhanh và bền vững. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng 

tích cực. Ngành nông nghiệp được phát triển dựa trên năng suất cây trồng, vật 

nuôi và tài nguyên rừng. Ngành công nghiệp phát triển trên cơ sở công nghiệp 
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chế biến. Môi trường được bảo vệ, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho 

người lao động, đời sống nhân dân được cải thiện. Các chỉ tiêu về mức sống, văn 

hoá, xã hội đạt ở mức khá so với bình quân của cả nước; thu hẹp khoảng cách 

chênh lệch thu nhập của các cộng đồng dân cư, giữa các vùng trong tỉnh. Kết 

cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đời sống xã hội và quốc phòng 

an ninh. Cơ sở hạ tầng thông tin được phát triển, điện năng đáp ứng tốt nhu cầu 

sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Khối đoàn kết các dân tộc được củng cố. 

Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn phấn đấu: 

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 47,5% năm 2020. Trong đó: tỷ lệ lao 

động qua đào tạo ngành nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản lên 40%; công 

nghiệp - xây dựng lên 55%; dịch vụ lên 60 %. 

- Bình quân mỗi năm đào tạo khoảng 7.000 lao động cho các ngành kinh tế. 

Thực hiện đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo. 

- Tạo việc làm mới bình quân cho khoảng 7.000  người/năm.  

- Đảm bảo cơ bản cho mọi người có việc làm và có thu nhập ổn định. 

Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với tăng trưởng kinh tế của các ngành đến 

năm 2020. 

- Giữ ổn định tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 5%; Nâng tỷ 

lệ sử dụng lao động ở khu vực nông thôn lên 85% vào năm 2020. 

 

Phần thứ hai 

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ DỰ BÁO NHU CẦU VẬT LIỆU XÂY DỰNG   

TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020 

 

Theo kết quả điều tra, khảo sát; hiện trạng sản xuất VLXD trên địa bàn 

tỉnh, trong số 11 loại sản phẩm VLXD chủ yếu được nêu trong "Quy hoạch tổng 

thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" đã 

được phê duyệt theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014, tại tỉnh Bắc 

Kạn hiện nay chỉ sản xuất được 6 loại sản phẩm là: Vật liệu xây (gạch đất sét 

nung và gạch xây không nung), vật liệu lợp (tấm lợp kim loại, ngói lợp máng), 

đá xây dựng, cát xây dựng, sản xuất bê tông (bê tông thương phẩm và bê tông 

cấu kiện) và sản xuất vôi thủ công. Các loại sản phẩm còn lại gồm: xi măng, 

gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh, kính phẳng và tấm thạch cao đều phải nhập từ địa 

phương khác. 

Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy ngành sản xuất VLXD của tỉnh Bắc Kạn 

hiện nay vẫn chưa được phát triển mạnh, các cơ sở sản xuất đều ở quy mô nhỏ, 

phân tán, lực lượng lao động tham gia sản xuất không lớn và tỷ lệ đóng góp vào 

giá trị sản xuất của toàn tỉnh không cao (trên dưới 2%). Dưới đây là kết quả điều 
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tra cụ thể hiện trạng sản xuất 6 loại sản phẩm VLXD nêu trên và sự phân bố các 

cơ sở sản xuất trên địa bàn các huyện, thành phố.  

I. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

1. Một số số liệu chính của ngành sản xuất vật liệu xây dựng. 

1.1. Số cơ sở sản xuất. 

 Bắc Kạn hiện có khoảng 150 cơ sở sản xuất VLXD, bao gồm một số 

doanh nghiệp, hợp tác xã có quy mô lớn là các cơ sở sản xuất vật liệu xây nung 

và không nung, khai thác đá, cát, sản xuất bê tông...còn lại chủ yếu sản xuất quy 

mô nhỏ lẻ, hộ gia đình. Tổng hợp các cơ sở sản xuất VLXD và phân theo từng 

loại sản phẩm như sau: 

Bảng 2.1: Số cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

STT Loại sản phẩm Số cơ sở 

1 Vật liệu xây 74 

1.1   + Gạch nung tuy nen 01 

1.2   + Gạch nung lò liên tục 01 

1.3   + Gạch nung lò thủ công 67 

1.4   + Gạch không nung 5 

2 Tấm lợp kim loại 03 

3 Khai thác đá, chế biến đá xây dựng 17 

4 Khai thác cát, sỏi xây dựng 03 

5 Sản xuất bê tông  03 

6 Sản xuất vôi lò thủ công 02 

 TỔNG SỐ 102 

1.2. Số lao động sản xuất VLXD. 

 Nhìn chung, lực lượng lao động làm việc trong cơ sở sản xuất gạch ngói 

theo công nghệ lò tuy nen, khai thác, chế biến đá xây dựng trong các cơ sở với 

dây chuyền công suất lớn, cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông cấu kiện 

là được đào tạo và có trình độ tay nghề đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Lực 

lượng lao động tham gia sản xuất gạch nung thủ công, gạch không nung quy mô 

nhỏ, sản xuất vôi vv... có trình độ tay nghề thấp hơn. 

Theo số liệu thống kê của các huyện, thành phố Bắc Kạn và các doanh 

nghiệp, số lao động khai thác và sản xuất VLXD năm 2016 trên địa bàn tỉnh là 
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khoảng 1.850 người (chưa kể số lao động tham gia khai thác, sản xuất VLXD 

theo mùa vụ). Trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực khai thác, chế biến cát, đá 

các loại (chiếm 43,5% tổng số lao động) và sản xuất vật liệu xây (chiếm 39,5% 

tổng số lao động). 

1.3. Giá trị sản xuất VLXD. 

Theo Niên giám thống kê của tỉnh Bắc Kạn năm 2015 và 2016, ngành sản 

xuất VLXD không được thống kê riêng mà nằm trong 2 ngành kinh tế là “ Khai 

khoáng khác” và  “sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác”. Kết quả 

thống kê và tính toán được nêu trong bảng 2.2. 

Bảng 2.2: Giá trị sản xuất theo giá hiện hành 

Ngành kinh tế 
Đơn 

vị 

Năm 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tất cả các ngành 

KT  

Tr. 

đồng 
6.240.442 6.948.324 7.349.378 7.704.760 8.261.048 

Công nghiệp và 

Xây dựng 

Tr. 

đồng 
2.805.918 3.126.478 3.125.698 3.076.314 3.374.848 

Công nghiệp  
Tr. 

đồng 
1.099.559 1.245.895 1.326.338 1.224.249 1.394.620 

A. Khai khoáng 

khác  

Tr. 

đồng 
57.360 66.417 80.808 103.257 104.564 

B. Sản xuất sản 

phẩm từ khoáng 

phi kim loại khác  

Tr. 

đồng 
59.480 97.416 184.832 88.708 89.242 

Giá trị tổng 2 

ngành (A+B)  

Tr. 

đồng 
116.840 163.833 265.640 191.965 193.806 

Tỷ lệ hai ngành 

trên so với ngành 

CN 

% 10,63 13,15 20,03 15,68 13,90 

Tỷ lệ 2 ngành 

trên so với ngành 

CN và XD 

% 4,16 5,24 8,50 6,24 5,74 

Tỷ lệ 2 ngành 

trên so với giá trị 

sx tất cả các 

ngành kinh tế  

% 1,87 2,36 3,61 2,49 2,35 
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Nguồn: - Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2015, 2016 và số liệu tính toán 

của Viện VLXD 

Bảng 2.3: Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 

Ngành kinh tế 
Đơn 

vị 

Năm 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tất cả các 

ngành KT  

Tr. 

đồng 
4.736.311 5.197.903 5.147.443 5.388.667 5.684.017 

Công nghiệp 

và Xây dựng 

Tr. 

đồng 
2.099.797 2.286.895 2.188.425 2.203.880 2.434.363 

Công nghiệp  
Tr. 

đồng 
763.363 847.710 859.994 818.434 961.198 

A. Khai khoáng 

khác  

Tr. 

đồng 
43.887 46.322 55.696 70.841 71.438 

B. Sản xuất sản 

phẩm từ 

khoáng phi kim 

loại khác  

Tr. 

đồng 
50.875 71.287 111.979 65.924 65.403 

Giá trị tổng 2 

ngành (A+B)  

Tr. 

đồng 
94.762 117.609 167.675 136.765 136.841 

Tỷ lệ hai ngành 

trên so với 

ngành CN 

% 12,41 13,87 19,50 16,71 14,24 

Tỷ lệ 2 ngành 

trên so với 

ngành CN và 

XD 

% 4,51 5,14 7,66 6,21 5,62 

Tỷ lệ 2 ngành 

trên so giá trị 

sx tất cả các 

ngành kinh tế  

% 2,00 2,26 3,26 2,54 2,41 

Nguồn: - Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2015, 2016 và số liệu tính toán 

của Viện VLXD 

Kết quả bảng 2.2, bảng 2.3 cho thấy, trong thời gian từ năm 2012 đến 2016 

giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo và khai khoáng chỉ chiếm từ 4,16 - 

6,24% giá trị ngành công nghiệp & xây dựng (cao nhất là năm 2014 chiếm 
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8,50%), và chỉ chiếm khoảng 1,87 - 2,59% (có năm 2013 đạt cao nhất là 3,61%) 

giá trị toàn ngành kinh tế của tỉnh Bắc Kạn. Vì vậy, mặc dù có vai trò quan 

trọng, không thể thiếu trong thành phần kinh tế của tỉnh, nhưng giá trị mang lại 

từ ngành sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là rất nhỏ so với tổng giá trị 

các ngành kinh tế.  

1.4. Năng lực sản xuất và sản lượng:  

Năng lực sản xuất VLXD hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 

tháng 12/2016 như  sau: 

- Vật liệu xây                 : 143 triệu viên/năm 

   + Gạch nung              :  75 triệu viên/năm; 

(trong đó gạch nung tuy nel là 15,0 triệu viên) 

   + Gạch không nung   :  68 triệu viên QTC/năm; 

- Tấm lợp kim loại         : 3.000.000 m
2
/năm; 

- Đá xây dựng       : 441,1 nghìn m
3
/năm; 

- Cát xây dựng       : 98,0 nghìn m
3
/năm; 

- Bê tông thương phẩm  : 40 m
3
/h; 

- Bê tông cấu kiện          : 21.000 m
3
/năm.  

Do đa số các chủng loại VLXD sản xuất trên địa bàn tỉnh có sản lượng 

thấp, số liệu thống kê không đầy đủ được tất cả các chủng loại, chỉ có một số 

loại VL có số liệu. Theo số liệu thống kê được, sản lượng của một số loại VLXD 

trong một vài năm qua ở Bắc Kạn như sau: 

Bảng 2.4: Sản lƣợng VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua 

TT 
Loại 

VLXD 
Đơn vị 

Sản lƣợng 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Gạch xây 1000 

viên 
50.200 50.400 47.774 47.052 49.323 52.000 

2 Đá XD m
3 

- - 274.824 276.150 280.000 296.000 

3 Cát XD m
3 

- - - 40.000 50.000 75.000 

4 Bê tông m
3
 - - - 10.000 15.000 15.000 

5 Bột đá 

cacbonat 

Tấn - - 2.500 9.000 10.000 10.000 

Nguồn: - Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2015, 2016 - Cục thống kê tỉnh 

Bắc Kạn 
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- Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030- Sở KH& ĐT tỉnh Bắc Kạn. 

- Số liệu điều tra khảo sát của Viện VLXD và Sở Xây dựng Bắc Kạn 

6/2017. 

2. Hiện trạng sản xuất theo từng chủng loại sản phẩm. 

Các chủng loại vật liệu được sản xuất trên địa bàn Bắc Kạn hiện nay, với 

sản lượng như trên chỉ có thể đáp ứng được một phần nhu cầu VLXD cho các 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các chủng loại sản phẩm mới, chất lượng 

cao, đặc biệt là các chủng loại vật liệu cho trang trí hoàn thiện, vật liệu cao cấp 

chưa được sản xuất trên địa bàn tỉnh, phải cung ứng hoàn toàn từ các vùng khác 

trong cả nước.  

 Qua số liệu điều tra thực tế về tình hình sản xuất VLXD ở Bắc Kạn hiện 

nay, có thể thấy rằng công nghiệp sản xuất VLXD đã phát triển nhưng có mức 

độ và quy mô nhỏ. Ngành sản xuất VLXD Bắc Kạn thời gian qua, đã từng bước 

chuyển dần sang sản xuất với công nghệ có cơ giới hóa với quy mô trung bình; 

đồng thời sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, không chỉ phục vụ trong 

tỉnh mà còn phục vụ cho các tỉnh trong khu vực. Mặc dù đã có những bước tiến 

trong việc phát triển sản xuất VLXD cả về lượng lẫn về chất, nhưng ngành sản 

xuất VLXD của Bắc Kạn cũng có những mặt hạn chế cần khắc phục để có thể 

mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn. Dưới đây là những thống kê, đánh 

giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh đối với từng loại sản phẩm VLXD chủ yếu ở 

Bắc Kạn: 

2.1. Xi măng. 

 Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước đây có một nhà máy sản xuất xi măng lò 

đứng do Công ty cổ phần Xi măng Bắc Kạn đầu tư sản xuất. Dây chuyền thiết bị 

Trung Quốc có công suất thiết kế là 60.000 tấn xi măng/năm. Sau một thời gian 

hoạt động, do công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị kém chất lượng; sản phẩm 

chất lượng thấp, tiêu thụ khó khăn…sản xuất kinh doanh không hiệu quả,  nên 

nhà máy đã dừng sản xuất và giải thể. 

 Bên cạnh đó theo quy hoạch ngành công nghiệp xi măng trước đây, trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn có dự án nhà máy xi măng Chợ Mới với công suất 

910.000 tấn xi măng/năm. Sau một thời gian chuẩn bị, dự án không triển khai 

được do không có được chủ đầu tư tiềm năng. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ 

đã đưa dự án xi măng Chợ Mới ra khải quy hoạch ngành công nghiệp xi măng 

giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. 

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất xi măng; nguồn xi 

măng cung ứng cho nhu cầu xây dựng của tỉnh được cung cấp từ các tỉnh khác 

như Thái Nguyên, Quản Ninh, Hải Dương, Hải Phòng… 

2.2. Vật liệu xây. 

 Vật liệu xây là 1 trong các loại VLXD được phát triển khá mạnh trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; bên cạnh việc sản xuất gạch đất nung đã được phát triển từ 
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trước, hiện nay gạch không nung đã và đang được nhiều cơ sở đầu tư sản xuất và 

bước đầu được sử dụng khá rộng rãi. Cụ thể hiện trạng sản xuất chủng loại này 

như sau: 

2.2.1. Gạch nung 

 Kết quả khảo sát tháng 6/2017 cho thấy hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn đang tồn tại 2 loại hình công nghệ nung gạch khác nhau là lò tuy nel và lò 

thủ công.  

Tổng năng lực sản xuất gạch nung ở Bắc Kạn đến cuối năm 2016 theo 

thống kê là 75 triệu viên/năm, trong đó: 

- Lò tuy nen: 15 triệu viên; 

- Lò thủ công: 60 triệu viên. 

 Do giá thành rẻ nên hiện nay gạch đất nung vẫn còn được sản xuất khá 

nhiều và sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, nhất là các công trình 

xây dựng của nhân dân.  

 Công nghệ  lò tuy nen 

 Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn mặc dù có tiềm năng về nguồn đất sét sản xuất 

gạch ngói, nhưng do mật độ dân cư thưa thớt, địa hình đồi núi chia cắt, giao 

thông đường bộ tương đối khó khăn nên hiện chỉ có 01 cơ sở sản xuất gạch tuy 

nen đang hoạt động là:   

 - Nhà máy gạch tuynel Cẩm Giàng - Công ty Cổ phần sản xuất VLXD 

Bắc Kạn, CSTK 15 triệu viên/năm; địa điểm sản xuất xã Cẩm Giàng, huyện 

Bạch Thông. Sản lượng năm 2016 đạt khoảng 10 triệu viên. 

 Ngoài ra, tại xã Hà Vị huyện Bạch Thông, Công ty cổ phần Gốm và khai 

thác xây dựng Bắc Kạn đang xin thực hiện dự án sản xuất gạch công nghệ cao từ 

đất sét với công suất thiết kế 25 triệu viên năm. Dự án dự kiến đi vào hoạt động 

vào quý IV năm 2018. 

 Công nghệ lò thủ công 

Theo số liệu điều tra, đến hết năm 2016, toàn tỉnh còn 96 lò gạch nung và 2 lò 

vôi thủ công đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại các địa phương như: Thành phố 

Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm, Na Rỳ. 

Trong đó, có 67 lò gạch thủ công phải dừng hoạt động sản xuất trước ngày 

31/12/2016 do các lò này nằm ở khu vực thành phố, gần khu dân cư và gần khu vực 

canh tác trồng lúa, hoa màu; 29 lò được phép hoạt động đến 31/12/2017. Tuy nhiên, 

tính đến hết tháng 6 năm 2017, toàn tỉnh mới xóa bỏ được 18 lò trong tổng số 67 lò 

gạch nung phải dừng hoạt động trước ngày 31/12/2016. 

Bạch Thông là một trong những địa phương có khá nhiều lò nung vật liệu xây 

dựng thủ công (đầu năm 2016, toàn huyện có 31 lò gạch và 02 lò nung vôi) Thực hiện 

chủ trương của tỉnh, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND 



57 

 

các xã có cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng bằng lò nung thủ công trên địa bàn tổ chức 

đi kiểm tra, rà soát đồng thời tuyên truyền, vận động cho các chủ cơ sở biết và cam kết 

thực hiện theo lộ trình: 04 lò gạch thủ công phải phá dỡ ngay vì không có giấy phép 

kinh doanh, 03 lò đến 31/12/2016 phải phá dỡ, 16 lò được hoạt động đến ngày 

31/12/2016, 08 lò được hoạt động đến 31/12/2017, 02 lò nung vôi thủ công được hoạt 

động đến ngày 31/12/2019. 

Kết quả, đến nay toàn huyện Bạch Thông mới xóa bỏ được 08 lò gạch nung thủ 

công. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 23 lò gạch và 02 lò vôi nung thủ công; trong 

đó chỉ có 08 lò gạch được phép hoạt động đến 31/12/2017, số lò gạch nung còn lại lẽ 

ra phải chấm dứt hoạt động từ sau 31/12/2016. 

Trước thực trạng chậm xóa bỏ các lò nung thủ công sản xuất VLXD trên 

địa bàn, ngành chức năng của tỉnh cho biết: Nguyên nhân các cơ sở sản xuất 

chậm thực hiện tiến độ dừng hoạt động sản xuất và tự tháo dỡ lò nung thủ công, 

trả lại mặt bằng theo đúng lộ trình được xác định là do các hộ sản xuất, kinh 

doanh gạch nung thủ công đã tập kết vật liệu tại mặt bằng nên các lò gạch nung 

thủ công vẫn hoạt động trên cơ sở nguyên liệu sẵn có; các cơ sở sản xuất gạch 

nung thủ công chưa có ý thức chấp hành, tự giác xóa bỏ lò gạch đất sét nung 

đúng theo quy định; công tác tuyên truyền, quán triệt chính sách về đào tạo nghề 

và giải quyết việc làm cho người lao động làm việc tại các lò nung thủ công sản 

xuất vật liệu xây dựng tại các địa phương chưa được kịp thời, sâu rộng; nhiều 

nơi, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm, vào cuộc nên việc phổ biến, 

tuyên truyền, vận động cho nhân dân còn nhiều hạn chế; đa phần người lao động 

tại các lò nung thủ công là lao động phổ thông chưa qua đào tạo ngành nghề nên 

việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp rất khó khăn. 

Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương đang đẩy mạnh 

tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, đầu 

tư sản xuất kinh doanh, định hướng sản xuất vật liệu xây dựng; tuyên truyền lộ 

trình chấm dứt hoạt động các lò nung thủ công sản xuất VLXD để người dân, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh hiểu được và tự giác thực hiện kế hoạch xóa bỏ 

các lò nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn./ 

 Nguồn nguyên liệu sản xuất:  

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn có nguồn nguyên liệu 

đất sét để sản xuất gạch được cấp phép tại mỏ Cốc Xả, xã Hà Vị, huyện Bạch 

Thông; các cơ sở sản xuất gạch nung khác đều không có nguồn nguyên liệu 

được cấp phép. Các cơ sở đó sử dụng nguyên liệu tận thu từ công tác hạ cốt mặt 

bằng các công trình xây dựng, hoặc cả tạo vườn tược, gò đồi.... 

2.2.2. Gạch không nung 

 Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mặc dù có lợi thế về nguồn cốt liệu là đá mạt 

từ các mỏ đá, cát sông suối, nhưng sản phẩm gạch không nung xi măng - cốt liệu 

chỉ mới được phát triển sản xuất trong thời gian gần đây. Hiện tại số lượng cơ sở 

sản xuất gạch không nung đã phát triển khá nhiều, tập trung chủ yếu tại một số 
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huyện có nhiều mỏ đá như Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rỳ và thành phố Bắc Kạn. Đa 

số các cơ sở sản xuất đều là tư nhân, hộ gia đình, quy mô nhỏ và công nghệ còn 

lạc hậu. Sản phẩm chủ yếu là gạch xi măng cốt liệu có kích thước lớn 

(10x15x25) và (15x25x40) cm, với nguyên liệu từ xi măng, mạt đá, cát. Chất 

lượng sản phẩm chưa cao, khối lượng nặng; do đó loại gạch này được sử dụng 

chủ yếu thi công các hạng mục xây dựng móng, bờ kè, tường rào,...  

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có một số cơ sở sản xuất 

gạch không nung được đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ, cơ giới hóa cao đã đi 

vào hoạt động ổn định. Cụ thể như sau: 

Bảng 2.5: Danh sách các cơ sở sản xuất gạch không nung có quy mô công 

suất vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 6/2017 

STT Tên cơ sở Địa điểm sản xuất 
CSTK 

(viên/năm) 
SL 2016 

1 
Công ty CP Tư vấn phát 

triển Hạ Tầng  
21.000.000 10.000.000 

2 

Công ty Cổ phần sản 

xuất vật liệu xây dựng 

Bắc Kạn 
 

5.000.000 2.000.000 

3 
Công ty cổ phần Hồng 

Hà 

Mỏ đá Suối Viền, 

phường Xuất Hóa, 

thành phố Bắc Kạn 

7.000.000 5.000.000 

4 DNTN Việt Anh 

Mỏ đá Lủng Điếc, xã 

Bành Trạch, huyện 

Ba Bể 

15.000.000 3.000.000 

5 

Công ty TMHH MTV 

Khoáng sản và Thương 

mại Đồng Nam 

Mỏ đá Lũng Váng, 

thị trấn Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn 

20.000.000 10.000.000 

   Tổng   68.000.000  30.000.000  

Nguồn: Số liệu điều tra của Viện VLXD và Sở XD tháng 6/2017. 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Sao Mai Bắc Kạn (huyện Na Rì) có công suất 9 

triệu viên/1 năm đã được cấp chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai sản xuất 

và dây chuyền sản xuất công suất 35 triệu viên/1 năm của Công ty TNHH 9999 

dự kiến sẽ đầu tư tại phường Xuất Hóa (thành phố Bắc Kạn) hiện đang trong quá 

trình lập thủ tục đầu tư. 

Bên cạnh đó, có rất nhiều hộ gia đình, các HTX, các công ty, doanh nghiệp 

có cơ sở khai thác, chế biến đá xây dựng đã đầu tư các thiết bị sản xuất gạch 

không nung để tận dụng nguồn mạt đá. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 50 cơ sở sản xuất gạch không nung có CSTK 

từ 0,5 - 1,0 triệu viên/năm. Các cơ sở sản xuất này chỉ đầu tư một máy ép thủy 

lực, mỗi lần ép 12 viên; một số ít kệ khuôn, diện tích mặt bằng sản xuất nhỏ; chủ 
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yếu sản xuất theo thời vụ khi thị trường có nhu cầu. Chất lượng gạch của các cơ 

sở này nói chung chưa cao, chủ yếu được dùng để xây tường bao, móng, bờ 

rào... 

2.3. Vật liệu lợp. 

 Các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng 3 loại vật liệu lợp phổ 

biến là tấm lợp kim loại, tấm lợp xi măng - amiăng (tấm lợp AC) và ngói lợp. 

  Trong đó: tấm lợp AC hiện không còn được sản xuất tại Bắc Kạn mà 

được cung cấp từ các tỉnh khác. Ngói lợp đất nung hoặc ngói màu xi măng – cát 

cũng được sản xuất từ các địa phương khác, chủ yếu sử dụng trong các công 

trình xây dựng cao cấp. Tấm lợp kim loại, tôn xốp 3 lớp đã được sản xuất, gia 

công tại thành phố Bắc Kạn. 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh, tại thành phố Bắc Kạn có 03 cơ sở gia công tấm 

lợp kim loại, nguồn nguyên liệu là tôn cuộn được cung ứng từ các thương hiệu 

lớn như tôn Hoa Sen, tôn Phương Nam, với tổng năng lực sản xuất và gia công, 

chế tạo là 3.000.000 m
2
/năm. 

 - Nhà máy tôn xốp Việt Bắc của Công ty TNHH Trần Toản có địa chỉ tại 

phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, đã đầu tư 2 dây chuyền gia công, sản 

xuất  tấm lợp kim loại thông thường, 01 dây chuyền sản xuất tấm tôn xốp 3 lớp 

(PU) vào cuối năm 2016. Các dây chuyền có thông số kỹ thuật như sau: dây 

chuyền sản xuất tôn xốp 3 lớp có tốc độ sản xuất từ 2 - 6 m/phút, gia công tôn 

sóng 15 - 20m/phút. Năng lực sản xuất tôn xốp 3 lớp  là 300.000 m
2
/năm, tôn 

sóng là 1.200.000 m
2
/năm; tổng năng lực sản xuất của nhà máy là 1.500.000 

m
2
/năm. 

 - Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đã có chi nhánh và xưởng gia công, 

sản xuất tấm lợp kim loại tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; năng lực 

khoảng 1.000.000 m
2
/năm, sản lượng hàng năm đạt khoảng 500.000 - 700.000 

m
2
.  

 -  Cơ sở gia công tấm lợp kim loại hộ cá thể tại phường Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn, có 01 dây chuyền dập tôn sóng, năng lực 500.000 m
2
/năm.

   

 Một số sản phẩm lợp khác như  tấm lợp nhựa, ngói đất nung, ngói xi 

măng cát được nhập về từ các tỉnh thành khác như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, ... 

2.4. Khai thác, chế biến đá xây dựng 

Đá xây dựng khai thác, chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu cung 

ứng cho thị trường nội tỉnh. Do nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trong 

các năm qua là không đồng đều, nên sản lượng đá xây dựng được khai thác cũng 

tăng - giảm không đều, phụ thuộc nhiều vào sự đầu tư các công trình xây dựng 

và giao thông. Trong 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm sản lượng khai thác 

đá đạt khoảng 280 nghìn m
3
.  

Đặc điểm của địa hình Bắc Kạn là núi cao chia cắt, giao thông không thuận 

lợi, đá xây dựng khai thác ra chỉ để phục vụ xây dựng các công trình trong phạm 
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vi gần xung quanh mỏ là chủ yếu. Vì thế, trên tất cả các huyện và thành phố của 

Bắc Kạn đều có các khu vực  mỏ khai thác đá xây dựng. Công suất cấp phép 

trung bình của các điểm khai thác từ 20 - 30 nghìn m
3
/năm, sản lượng hàng năm 

đạt khoảng 70 - 85% CSTK.  

Sản lượng thực tế khai thác đá xây dựng ở Bắc Kạn theo thống kê năm 

2016 đạt khoảng 281 nghìn m
3
. Năng lực và hiện trạng khai thác đá ở các huyện 

năm 2016 tổng hợp ở bảng sau (Chi tiết ở phần Phụ lục 2): 

Bảng 2.6: Phân bố các cơ sở khai thác đá xây dựng 

TT Địa điểm 
Số 

mỏ 

CSCP 

(m
3
/năm) 

SL trung bình 2016 

(m
3
) 

1 TP. Bắc Kạn 03 105.000 72.000 

2 H. Pác Nặm 01 10.000 10.000 

3 H. Ba Bể 01 25.000 15.000 

4 H. Ngân Sơn 01 25.000 0 

5 H. Bạch Thông 01 60.000 45.000 

6 H. Chợ Đồn 04 89.600 57.000 

7 H. Chợ Mới 01 10.000 7.000 

8 H. Na Rì 05 116.500 75.000 

 Tổng cộng 17 441.100 281.000 

Nguồn: - Số liệu điều tra của Viện VLXD và Sở XD tháng 6/2017. 

Trong số 8 huyện, thành phố có hoạt động khai thác đá xây dựng trên địa 

bàn tỉnh thì thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì là 2 địa phương có năng lực khai 

thác theo giấy phép lớn nhất với CSTK khai thác trên 100 nghìn m
3
/năm; ít nhất 

là huyện Pác Nặm có 1 cơ sở được cấp phép với CSTK 10 nghìn m
3
/năm. 

Các cơ sở khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đa số đều có quy 

mô nhỏ, phù hợp với điều kiện địa hình, địa lý và thị trường tiêu thụ của tỉnh.  

Thiết bị công nghệ chế biến đá của các cơ sở ở mức trung bình, mỗi cơ sở 

đầu tư từ 1 - 2 máy đập hàm, 1 máy đập búa và hệ thống sàng phân loại. Có cơ 

sở chỉ sử dụng máy đập hàm để gia công đá.  

Phương pháp khai thác cơ bản vẫn là khoan, nổ mìn cắt lớp từ trên xuống; 

vận chuyển đá từ khu vực khai thác vào chỗ chế biến bằng ô tô. Một số cơ sở đã 

đầu tư hệ thống tưới nước phun sương để hạn chế bụi.  

Một số cơ sở khai thác đá còn đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung 
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xi măng – cốt liệu ngay gần khu vực khai thác như ở mỏ đá Lũng Điếc, mỏ 

Lũng Váng, mỏ Suối Viền... Sắp tới có cơ sở đầu tư thêm các thiết bị để sản xuất 

cát nghiền. 

2.5. Khai thác cát, sỏi xây dựng. 

Nguồn cát, sỏi xây dựng tại Bắc Kạn phân bố ở các sông, suối khắp các 

huyện trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều nhất ở các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na 

Rì.... Cát có trữ lượng không lớn, lẫn nhiều tạp chất bùn bẩn, sỏi sạn. Hiện nay 

do biến đổi khí hậu và do các công trình thủy điện được xây dựng nhiều trên các 

sông, suối nên lượng cát được bồi lắng hàng năm do mưa lũ hầu như không còn. 

Các khu vực có cát trên các sông suối bị nằm xen lẫn rất nhiều sỏi, cuội; công 

việc khai thác cát sông suối khá khó khăn, hiệu quả thấp và khối lượng không 

lớn. 

Hiện tại việc khai thác cát ở Bắc Kạn chủ yếu là khai thác nhỏ, phục vụ nhu 

cầu tại chỗ. Trên toàn tỉnh hiện có 03 cơ sở đang hoạt động khai thác cát, sỏi xây 

dựng được cấp phép. 

Tổng năng lực khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện 

nay là 98.000 m
3
/năm. Cụ thể: 

- Hợp tác xã Sông Năng được cấp phép khai thác tại mỏ cát, sỏi sông Năng 

tại khu vực Dài Khao- Phiêng Chỉ, đoạn qua các xã Cao Trĩ, Thượng Giáo; khu 

vực Phố Cũ – Cao Linh đoạn qu xã Thượng Giáo, thị trấn Ba Bể huyện Ba Bể; 

với công suất cấp phép 48.000 m
3
/năm. 

- DNTN Hà Giang được cấp phép khai thác cát, sỏi mỏ Pác Châm xã 

Thượng Giáo, huyện Ba Bể với công suất 20.000  m
3
/năm. 

- Công ty TNHH Phúc Lộc được cấp phép khai thác tại mỏ cát, sỏi Thanh 

Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới với công suất 30.000 m
3
/năm. 

 Thống kê các cơ sở khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  hiện tại như sau: 

Bảng 2.7: Các cơ sở đang hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh 

TT Tên cơ sở 
Địa điểm khai thác, 

sản xuất 

CSCP 

(m
3
/năm

) 

Sản lƣợng 

(m
3
/năm) 

1 
Hợp tác xã Sông 

Năng 

Mỏ cát sỏi sông Năng 

khu vực Dài Khao -  

Phiêng Chỉ (xã Cao 

Trĩ, Thượng Giáo), 

khu vực Phố Cũ - Cao 

Linh (xã Thượng 

Giáo, tt Chợ Rã) 

huyện Ba Bể 

48.000 40.000 
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TT Tên cơ sở 
Địa điểm khai thác, 

sản xuất 

CSCP 

(m
3
/năm

) 

Sản lƣợng 

(m
3
/năm) 

2 DNTN Hà Giang 

Mỏ cát sỏi Pác Châm, 

xã Thượng Giáo, 

huyện Ba Bể 

20.000 15.000 

3 
Công ty TNHH 

Phúc Lộc 

Mỏ cát sỏi Thanh 

Bình, xã Thanh Bình, 

huyện Chợ Mới 

30.000 20.000 

 
Tổng 

 
98.000 75.000 

Nguồn: -  Số liệu điều tra của Viện VLXD và SXD Bắc Kạn tháng 6/2017 

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh, có các hộ cá thể khai thác cát không phép nhỏ lẻ 

trên các sông, suối. Do địa hình phức tạp và phương thức hoạt động khai thác 

cát trái phép cũng đa dạng, khó nắm bắt, kiểm tra nên việc ngăn chặn các hoạt 

động này còn rất khó khăn. Khai thác trái phép mang hình thức đối phó, né 

tránh. Việc khai thác được thực hiện ngoài giờ hành chính, vào ngày nghỉ, ban 

đêm, tìm mọi cách để hình thành các mặt bằng tập kết mới hoặc hút cát trực tiếp 

lên xe vận chuyển. 

2.6. Sản xuất bê tông 

 Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bê tông thương phẩm mới được sử 

dụng chủ yếu tại các công trường thi công lớn, công trình thủy điện, bê tông 

thương phẩm được sản xuất từ các trạm trộn đi theo công trình. Các công trình 

xây dựng của các hộ dân, các công trình nhỏ vẫn sử dụng phương pháp trộn tại 

chỗ. Do đó sản xuất bê tông thương phẩm nói riêng và bê tông nói chung chưa 

được phát triển tại tỉnh Bắc Kạn. Đến nay trên địa bàn mới chỉ có 04 cơ sở sản 

xuất bê tông, đó là: 

 - Công ty TNHH Hoa Nam tại Bắc Kạn, địa chỉ tại xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn đang sản xuất bê tông cấu kiện, cột điện ly tâm; CSTK là 

10.000 m
3
/năm, sản lượng hàng năm đạt khoảng 70 – 80%. 

 - Công ty cổ phần xây dựng và bê tông Bắc Kạn, địa chỉ tại Khu công 

nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới. Công ty đang sản xuất bê tông cấu kiện, 

sản phẩm chủ yếu là cột điện bê tông ly tâm. CSTK gần 60.000 m cột/năm, 

tương đương khoảng 10.000 m
3
 bê tông/năm. Sản phẩm của công ty phục vụ các 

công trình xây dựng lưới điện không chỉ trên phạm vi tỉnh Bắc Kạn mà còn các 

tỉnh khác trong khu vực phía Bắc. 

 - Cơ sở sản xuất cống bê tông Hà Đức Hóa, địa chỉ phường Huyền Tụng, 

thành phố Bắc K ạn, chuyên sản xuất ống cống bê tông, năng lực khoảng 1.000 

m
3
/năm. 

 - Công ty TNHH Phúc Lộc là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
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sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm; địa chỉ: xã Nông Thượng,  thành 

phố Bắc Kạn. Công ty có trạm trộn bê tông công suất 40 m
3
/h. 

Bảng 2.8: Các cơ sở sản xuất bê tông trên đại bàn tỉnh Bắc Kạn 

Stt Tên cơ sở Địa điểm sản xuất 
Lĩnh vực  

hoạt động 

Năng lực  

sản xuất 

1 
Công ty TNHH Hoa 

Nam tại Bắc Kạn 

Xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn 

Sản xuất bê tông 

cấu kiện, cột 

điện ly tâm 

10.000 

m3/năm 

2 
Công ty  TNHH Phúc 

Lộc 

xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn 

Bê tông thương 

phẩm 
40 m3/h 

3 

Công ty cổ phần xây 

dựng và bê tông Bắc 

Kạn 

Khu công nghiệp 

Thanh Bình, huyện 

Chợ Mới 

Sản xuất bê tông 

cấu kiện, cột 

điện ly tâm 

10.000 

m3/năm 

4 
Cơ sở sản xuất cống 

bê tông Hà Đức Hóa 

Phường Huyền 

Tụng, thành phố 

Bắc Kạn 

Sản xuất ống 

cống 

1.000 

m3/năm 

Nguồn: - Số liệu điều tra của Viện VLXD và SXD Bắc Kạn tháng 6/2017 

Ngoài ra, một số sản phẩm bê tông cấu kiện như tấm đan, bó vỉa, cọc 

móng... được sản xuất trực tiếp tại các công trình xây dựng và chỉ để phục vụ 

cho các công trình đó. 

2.7. Sản xuất gạch lát terrazzo 

Công ty cổ phần Hồng Hà, ngoài khai thác đá xây dựng, sản xuất gạch 

không nung còn sản xuất gạch lát terrazzo tại khu vực Suối Viền, phường Xuất 

Hóa, thành phố Bắc Kạn. Do nhu cầu sử dụng gạch lát terrazzo trên địa bàn tỉnh 

không lớn nên sản lượng hàng năm không nhiều và không sản xuất liên tục. 

2.8. Sản xuất Vôi 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn có hai cơ sở sản xuất vôi lò thủ 

công là các hộ cá thể. Theo lộ trình xóa bỏ lò thủ công thì hai lò vôi này được 

phép tồn tại đến 31/12/2019. Vôi sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng 

trong nông, lâm nghiệp của nhân dân. Các cơ sở sản xuất đó là: 

 - Cơ sở sản xuất vôi hộ cá thể Phùng Văn Thành, địa chỉ: thôn Nà Phát, xã 

Tú Trĩ, huyện Bạch Thông; 

 - Cơ sở sản xuất vôi hộ cá thể Bùi Văn Dũng, địa chỉ: thôn Bó Bả, xã 

Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; 

 Năng lực sản xuất vôi của mỗi cơ sở khoảng 100 tấn/năm, sản lượng hàng 

năm đạt 60 – 70 tấn, đáp ứng phần nào nhu cầu sử dụng trong tỉnh. 
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2.9. Sản xuất các loại vật liệu xây dựng khác 

 Ngoài các loại vật liệu xây dựng sản xuất đã được nói ở trên, trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn còn có các loại vật liệu khác như sản xuất bột đá cacbonat, khai 

thác sét gạch ngói, khai thác đá silic, quặng thạch anh...  

3. Đánh giá hiện trạng sản xuất VLXD trên địa bàn 

Qua kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng tại các cơ sở sản xuất VLXD trong 

toàn tỉnh có thể đưa ra một số đánh giá về công nghệ sản xuất, chất lượng sản 

phẩm, khả năng tiêu thụ và cung ứng cho thị trường, những ảnh hưởng của sản 

xuất tới môi trường và công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất VLXD 

trên địa bàn, cụ thể như sau: 

3.1. Về công nghệ sản xuất VLXD. 

Ngành sản xuất VLXD nói riêng và các ngành công nghiệp nói chung của 

Bắc Kạn trong giai đoạn vừa qua đã cơ bản hướng tới đầu tư các công nghệ cơ 

giới hóa, mức độ tiên tiến trung bình, ít gây ô nhiễm môi trường. Tuy vậy, trong 

sản xuất VLXD hiện tại vẫn tồn tại nhiều cấp công nghệ khác nhau, công nghệ 

tiên tiến đã bắt đầu được đầu tư, phát triển, đã có những cơ sở sản xuất VLXD 

có trình độ công nghệ cao và tiếp cận được với trình độ chung của cả nước. Tuy 

nhiên, công nghệ lạc hậu vẫn còn tồn tại nhiều như sản xuất gạch nung gạch 

bằng lò vòng, lò thủ công, sản xuất gạch không nung quy mô nhỏ; công nghệ 

khai thác cát, gia công chế biến đá ... Sau đây là một số đánh giá về công nghệ 

sản xuất của một số chủng loại VLXD. 

3.1.1. Sản xuất xi măng:  

Cơ sở sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước đây có công nghệ 

lò đứng cơ giới hóa. Mặc dù đã được cơ giới hóa nhưng đây là công nghệ lạc 

hậu; sản phẩm có chất lượng không ổn định, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, 

có nhưng bộ phận sản xuất người công nhân còn lao động thủ công, nặng nhọc. 

3.1.2. Sản xuất gạch đất sét nung  

Công nghệ sản xuất gạch đất sét nung tập trung ở 3 hoạt động chính: khai 

thác đất sét, gia công tạo hình gạch mộc và nung gạch. 

- Hoạt động khai thác: Chủ yếu dùng máy xúc đào thuỷ lực loại gầu 

nghịch, dung tích gầu 0,7-1,2m
3
/gầu. Một số nơi không có mỏ cố định, đất sét 

được tận thu từ các công tác hạ cao độ mặt bằng công trình kết hợp máy xúc 

với thủ công. Đất sét sau khi khai thác được tập kết về cơ sở sản xuất bằng ôtô, 

máy kéo, công nông, xe cải tiến ... và được ủ từ 1-2 năm. 

- Quá trình tạo hình: Tất cả đều sử dụng công nghệ đùn ép, cắt gạch tự 

động, vận chuyển gạch và xếp vào kho phơi bằng thủ công, gạch mộc được phơi 

khô tự nhiên nhờ gió và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, chất lượng gạch mộc 

không đồng đều dẫn đến chất lượng gạch sau nung không ổn định. Nguyên nhân 

là do nguồn nguyên liệu có chất lượng xấu, không ổn định, không đồng đều; 

khâu gia công chuẩn bị nguyên liệu và tạo hình chưa được đầu tư đúng mức. 

Các hộ gia đình sử dụng nhiều loại máy ép tạo hình khác nhau, có nơi còn dùng 
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máy ép kiểu cũ loại nhỏ không có hút chân không, số lượng và kích thước lỗ 

đùn ép cũng khác nhau nên chất lượng gạch mộc rất khác nhau. Ngoài ra, trong 

quá trình tạo hình, phần lớn than được trộn lẫn vào đất sét nhưng cách trộn mỗi 

nơi một khác. Có nơi rải than lên băng tải và rải lẫn vào đất trên 1 băng tải khác 

nên than được phân bố khá đều, có nơi rải thủ công trực tiếp vào máy cán cùng 

với gầu múc sét theo tỷ lệ áng chừng bằng xẻng nên than không đều và thường 

tập trung 1 số chỗ khi nung tạo ra các vùng nhiệt không đều. 

- Quá trình nung: Trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại 2 kiểu lò khác nhau là lò 

tuynel và lò thủ công. Các kiểu lò khác nhau tạo ra chất lượng gạch sau nung 

khác nhau, cụ thể là: 

+ Các cơ sở gạch nung lò tuy nen, có công nghệ tiên tiến, dây chuyền thiết 

bị chế biến tạo hình đồng bộ. Chất lượng sản phẩm tương đối đồng đều. Năng 

lực sản xuất gạch nung tuy nen hiện chỉ chiếm hơn 30% năng lực sản xuất gạch 

nung của tỉnh. 

+ Lò thủ công là loại hình công nghệ cổ điển, lạc hậu nhất. Loại lò này 

không kiểm soát được quá trình nung, phụ thuộc vào việc xếp gạch, than lần 

đầu, chất lượng không đều, ô nhiễm môi trường nặng. 

Do vẫn tồn tại các công nghệ sản xuất khác nhau như đã nêu trên, nên 

chủng loại sản phẩm gạch đa dạng, kích thước không chuẩn và chất lượng sản 

phẩm không cao, không ổn định.  

Về kích thước:  

Theo TCVN 1450:2009 đối với gạch rỗng đất sét nung, kích thước gạch 

tiêu chuẩn gạch 2 lỗ là (6x10,5x22) cm nhưng thực tế các cơ sở đều sản xuất 

gạch cỡ nhỏ hơn.  

Về độ bền cơ học:  

TCVN 1450:2009 chia gạch ra 5 mác M35, M50, M75, M100 và M125 

nhưng hầu như các cơ sở chỉ sản xuất được mác M50 và rất ít mác M75 (cường 

độ kháng nén phải không nhỏ hơn 7,5 N/mm
2
 ) đa số các cơ sở chỉ đạt 7,0 - 7,2 

N/mm
2
, cá biệt có nơi chỉ đạt 6,0 - 6,4 N/mm

2
.  

3.1.3. Sản xuất vật liệu xây không nung 

Công nghệ sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có đủ các 

loại hình từ thô sơ đến hiện đại, từ công nghệ lạc hậu đến công nghệ tiên tiến. 

- Sản xuất gạch không nung thủ công: Các cơ sở sản xuất loại này chỉ đầu 

tư máy tạo hình, còn các công đoạn khác như phối trộn nguyên liệu, vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm hoàn toàn bằng thủ công. Nguyên liệu đá mạt, cát, xi 

măng mua trên thị trường; chất lượng sản phẩm thấp, không đồng đều... Loại 

hình này chủ yếu của các hộ gia đình sản xuất tự cung, tự cấp. 

- Sản xuất gạch không nung có cơ giới: Loại hình này cao hơn loại hình 

trên, các cơ sở sản xuất đầu tư hai thiết bị chính là máy trộn nguyên liệu và máy 

tạo hình, còn các công đoạn khác vẫn thực hiện thủ công. Loại hình này hiện 
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đang được đầu tư khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chất lượng gạch đã 

khá hơn loại hình trên, tuy nhiên năng suất và chất lượng vẫn còn thấp, sự ổn 

định kém. 

- Sản xuất gạch không nung bán cơ giới: Các cơ sở này đã đầu tư thiết bị 

vận chuyển, thiết bị phối trộn nguyên vật liệu và thiết bị tạo hình. Vận chuyển, 

xếp dỡ sản phẩm vẫn còn thủ công. Nói chung chất lượng sản phẩm của loại 

hình này đã cao hơn loại trên, đảm bảo được yêu cầu về chất lượng. Quy mô sản 

xuất này chưa nhiều, chỉ có vài cơ sở có CSTK trên 5 triệu viên/năm đầu tư. 

- Sản xuất gạch không nung cơ giới hóa: Đây là dây chuyền thiết bị đồng 

bộ, mức độ cơ giới hóa cao, có nhiều khâu đã được tự động hóa. Chất lượng sản 

phẩm tốt, ổn định, hình thức đẹp; năng suất cao. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn chỉ mới có số ít cơ sở đầu tư dây chuyền quy mô này, hiện đã đi vào hoạt 

động; trong thời gian tới có 1-2 cơ sở khác cũng sẽ đầu tư dây chuyền tương tự. 

3.1.4. Sản xuất vật liệu lợp  

Trên địa bàn Bắc Kạn hiện tại có 03 cơ sở gia công tấm lợp kim loại (trong 

đó có 1 cơ sở vừa gia công tôn lợp vừa chế tạo tôn xốp 3 lớp). 

Công nghệ gia công tôn lợp có mức độ cơ giới hóa cao, tôn cuộn được đưa 

vào máy cán để cán thành sóng và cắt theo độ dài yêu cầu. Sản xuất tôn xốp 3 lớp 

được cơ giới hóa hoàn toàn. 

3.1.5. Khai thác chế biến đá xây dựng 

Công nghệ sản xuất đá xây dựng gồm hoạt động khai thác và chế biến 

+ Hoạt động khai thác: Bao gồm các công đoạn dọn lớp phủ - khoan - nổ 

mìn - phá đá quá cỡ - bốc xúc, vận chuyển đá nguyên liệu về khu chế biến. 

+ Hoạt động chế biến: Đá nguyên liệu được đưa vào tổ hợp đập - nghiền - 

sàng, qua đó đá nguyên liệu được đập nhỏ và phân loại thành các sản phẩm đá 

4x6 cm, 2x4 cm, 1x2 cm, 0,5x1 cm và đá mịn (< 5mm). 

Các mỏ đá đang khai thác hiện nay phổ biến là các mỏ lộ thiên, khai thác 

với quy mô nhỏ 20 - 30 ngàn m
3
/năm. Thiết bị khai thác chủ yếu là máy khoan 

đập xoay bằng khí nén, đường kính lỗ khoan 105mm, máy khoan do Việt Nam 

sản xuất theo kiểu Nga SBMK-5 hoặc Trung Quốc. Thiết bị bốc xúc chủ yếu sử 

dụng máy xúc đào thuỷ lực loại gầu nghịch, dung tích gầu từ 0,7 - 1,2 m
3
/gầu. 

Thiết bị vận chuyển đá hộc chủ yếu sử dụng các loại xe ben Huyndai, xe Kamaz, 

Kpaz, IFA, Maz-503 tải trọng 15-25 tấn. 

Các trạm chế biến đều sử dụng hệ thống nghiền sàng công suất nhỏ (49.350 

m
3
/năm), một số cơ sở cũ sử dụng dây chuyền nhỏ hơn (công suất 15 - 30 ngàn 

m
3
/năm). Các thiết bị chủ yếu gồm cấp liệu tấm, máy đập hàm, máy sàng, băng 

tải cao su, máy đập búa. Xuất xứ thiết bị thường là của Việt Nam chế tạo hoặc 

Trung Quốc. Tất cả các dây chuyền chế biến đều để ngoài trời, một số dây 

chuyền có hệ thống bơm nước phun ẩm hạn chế bụi, một số nơi không có bơm 

nước khi đập sàng sinh bụi bay xa 20 - 50 m gây ô nhiễm môi trường xung 

quanh mỏ. 
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Sản phẩm đá xây dựng trên thị trường hiện có đủ các chủng loại theo yêu 

cầu, từ đá hộc (Dmax 37,5 cm) đến các loại đá 4x6 cm, 2x4 cm, 1x2cm, 0,5x1cm 

v.v..  

Do đặc điểm kiến tạo địa chất, đá xây dựng trên địa bàn tỉnh có thành phần 

chủ yếu là nhóm đá magma xâm nhập, các loại đá này có cường độ kháng nén 

trung bình, nhiều vùng bị phong hóa mạnh nên chất lượng không cao.  

3.1.6. Khai thác, chế biến cát xây dựng  

Hiện nay khai thác cát trên các sông, suối ở Bắc Kạn có hai dạng:  

- Bơm hút cát từ sông lên sà lan, phương tiện vận chuyển, hoặc lên bãi tập 

kết; phần nước lẫn đất phù sa chảy quay lại sông, cát lắng đọng lại, cá biệt một 

vài nơi vẫn có xúc cát bằng thủ công. Đây là công nghệ khai thác cát truyền 

thống nhiều năm chưa có gì thay đổi. Sản phẩm cát chủ yếu là cát vàng, mô đun 

độ nhỏ khá lớn, thích hợp cho việc sản xuất bê tông, xây, tô, trát v.v.. 

- Khai thác cát ở các bãi bồi có lẫn rất nhiều sỏi cuội; sau khi dùng máy xúc 

bóc lớp đất đá phủ bề mặt, cát được máy xúc lên sàng quay để rửa sạch đất lẫn 

và tách sỏi. Cát, sỏi được băng tải vận chuyển đổ thành các đống riêng. Đất lẫn 

nước được chảy xuống hồ lắng để tách bùn và lấy nước trong tái sử dụng. Công 

nghệ khai thác này đòi hỏi nhiều nước. Việc rửa đất lẫn không sạch sẽ làm giảm 

chất lượng của cát, ảnh hưởng đến chất lượng bê tông xi măng và các sản phẩm 

sử dụng loại cát này. 

Sản xuất cát nhân tạo:  

- Trên thế giới hiện nay, cát nhân tạo đang được dùng phổ biến, không 

những để thay thế cát tự nhiên đang ngày càng càng cạn kiệt mà còn do tính chất 

đặc biệt của nó: Hạt cát đồng đều hơn, có thể điều chỉnh modun và tỷ lệ thành 

phần hạt theo từng yêu cầu cấp phối cho các loại bê tông khác nhau (như bê tông 

asphalt, bê tông macrosell, bê tông xi măng, bê tông đầm lăn, bê tông mác cao 

đặc biệt ...). Loại cát nhân tạo cũng cho phép tiết kiệm xi măng, nhựa đường, rút 

ngắn thời gian thi công và tăng tuổi thọ công trình.  

Bất cứ đá có cường độ tốt, ổn định dùng cho sản xuất vật liệu xây dựng đều 

có thể sản xuất cát nhân tạo, cụ thể như: đá vôi độ cứng cao, đá Ganit, đá Baslat, 

Sỏi cuội, đá Andesite, đá Sandstore, Silica, Quartzite. 

- Nguyên liệu đá được đưa vào máy nghiền sơ cấp để tiến hành nghiền thô. 

Nguyên liệu đá sau khi nghiền thô sẽ được đưa vào máy nghiền thứ cấp để tiến 

hành nghiền nhỏ một lần nữa. Nguyên liệu đã nghiền sẽ qua băng tải chuyển vào 

máy sàng rung để tiến hành sàng phân loại, các hạt đá đáp ứng được yêu cầu cỡ 

hạt nạp của máy sản xuất cát sẽ được đưa vào máy nghiền cát để chế tạo cát. 

Các hạt đá không đáp ứng yêu cầu sẽ được chuyển lại máy nghiền thứ cấp để 

nghiền lại. Nguyên liệu đã qua máy nghiền cát chuyển qua máy sàng rung  để 

tiếp tục sàng lọc, các hạt cát đủ kích thước theo quy định qua băng tải chuyển 

đến máy rửa cát để rửa sạch. Sau khi rửa sạch cát được băng tải chuyển vào bãi 
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sản phẩm. Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo hình thành 2 giai đoạn tuần hoàn 

khép kín. 

3.1.7. Sản xuất bê tông cấu kiện 

 Cơ sở sản xuất bê tông cấu kiện quy mô lớn tại Bắc Kạn có dây chuyền cơ 

giới hoá cao, sản phẩm đạt chất lượng tốt, như sản xuất các loại cọc, cột điện, 

ống cống, đủ cung cấp cho nhu cầu xây dựng của tỉnh.  

3.2. Về phân bố các cơ sở sản xuất VLXD. 

Các cơ sở sản xuất VLXD tại Bắc Kạn thường gắn với nguồn nguyên liệu 

sản xuất, thị trường tiêu thụ và nhu cầu phát triển của từng khu vực. Khai thác 

đá xây dựng được phân bố khắp các huyện và thành phố; gia công tấm lợp kim 

loại, sản xuất bê tông tập trung tại thành phố Bắc Kạn. Khai thác cát chủ yếu tại 

huyện Ba Bể, Chợ Mới, nơi có nguồn khoáng sản cát sông suối. Sản xuất gạch 

không nung phát triển gần các khu vực khai thác đá xây dựng để tận dụng nguồn 

đá mạt... 

3.3. Về thị trường và tình hình cung cầu VLXD.  

Trong những năm qua tỉnh đã và đang phấn đấu đầu tư tạo sự chuyển dịch 

mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Việc 

đầu tư mạnh mẽ các khu đô thị, các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, xây dựng 

cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng đô thị; hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp 

năng lượng, hệ thống thuỷ lợi; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đã tạo điều 

kiện cho thị trường VLXD trong tỉnh phát triển. Hiện nay trên thị trường của 

tỉnh sẵn có các chủng loại VLXD từ thông thường đến những sản phẩm VLXD 

mới và cao cấp, có nhiều tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng; tuy nhiên do vận 

chuyển xa nên giá cả có sự chênh lệch so với thị trường lớn như thủ đô Hà Nội 

và một số địa phương khác. 

Đối với các chủng loại vật liệu mà tỉnh không tự sản xuất được như: Xi 

măng, Gạch ốp lát,  kính xây dựng, sứ vệ sinh,... được cung ứng từ các tỉnh lân 

cận cũng như từ các nơi khác trên cả nước.  

3.4. Về tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất VLXD. 

Các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn đều ở quy mô vừa và nhỏ nên vấn 

đề xử lý chất thải và bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Cụ thể 

như sau: 

a). Môi trường trong sản xuất gạch đất sét nung:  

Trong quá trình khai thác sét lộ thiên bằng máy xúc đào và vận chuyển 

bằng ôtô, công nông cũng gây tiếng ồn, bụi trong không khí và nguy cơ ô nhiễm 

nước mặt do rò rỉ dầu, mỡ.  

Trong quá trình nung gạch, các cơ sở gạch thủ công gây ô nhiễm không khí 

rất nặng, các cơ sở gạch lò đứng liên tục cũng xả thải khí độc (NOx, CO, SO2) ra 

môi trường, vì vậy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-

TTg ngày 16/4/2012, thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 và quyết 
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định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã xây 

dựng lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công chậm nhất hết năm 

2017 và với lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch chậm nhất 

vào năm 2020.  

b). Môi trường trong sản xuất đá xây dựng:  

Trong quá trình khai thác đá xây dựng tại các mỏ lộ thiên có sử dụng nhiều 

loại máy móc, xe vận chuyển và vật liệu nổ nên trong quá trình khai thác gây ô 

nhiễm tiếng ồn do nổ mìn, bụi phát sinh do bốc xúc, vận chuyển gây ô nhiễm 

không khí khu vực mỏ và trên đường vận chuyển ra trạm nghiền sàng. Một số ít 

mỏ có hệ thống nước tưới đường để giảm bớt bụi, đa số không có nên trong khu 

vực mỏ rất bụi, ảnh hưởng đến cây trồng và dân cư xung quanh.  

Quá trình chế biến đá tại các trạm nghiền sàng cũng sinh ra tiếng ồn và bụi 

nhưng đa số các cơ sở không có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế bằng phun nước 

trong qúa trình nghiền, sàng.  

Quá trình vận chuyển đá từ mỏ đi tiêu thụ cũng gây ảnh hưởng đến tuổi thọ 

của đường giao thông và rơi vãi vật liệu trên đường, nhất là các cung đường từ 

mỏ ra tỉnh lộ, quốc lộ do không được đầu tư đồng bộ với tiến độ khai thác mỏ. 

Cần có biện pháp kiểm tra, giám sát và chế tài đối với tải trọng xe và việc phủ 

bạt che chắn do vận chuyển vật liệu rời. 

c). Môi trường trong khai thác cát, sỏi xây dựng:  

Trong quá trình khai thác cát sông sử dụng tàu, bè, máy bơm diezen nên 

luôn tiềm ẩn sự cố dò rỉ dầu mỡ ra môi trường nước mặt, tiếng ồn của máy nổ và 

phù sa làm đục nước. Việc khai thác không phép, không tuân thủ thiết kế, tập 

trung ở một số điểm, khu vực nhất định làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây xói 

lở bờ sông khi lũ dâng.  

Quá trình bốc xúc, vận chuyển cát bị rơi vãi dọc đường và gây bụi không 

khí, các khu vực gần bãi tập kết cát thường xuyên có cát bay. Việc tập kết cát 

lên bãi chứa, phương tiện vận chuyển và neo đậu tàu thuyền cũng đang gây ra 

khá nhiều bức xúc.  

Đối với công nghệ khai thác cát từ bãi cần quan tâm xử lý lắng lọc nước 

trước khi thải ra môi trường xung quanh. 

3.5. Về công tác quản lý hoạt động sản xuất VLXD. 

 Trong thời gian qua, việc tuân thủ quy định Luật Khoáng sản của các 

doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản bước đầu có chuyển biến, 

hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho người 

lao động. Công tác thu phí bảo vệ môi trường tuy mới đi vào thực tiễn nhưng đã 

được cấp chính quyền địa phương triển khai, thu được kết quả tốt. 

Công tác quản lý sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD trên 

địa bàn trong thời gian qua đã được quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành. 

Tình hình sản xuất, khó khăn, thuận lợi được báo cáo, cập nhật thường xuyên. 



70 

 

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm nêu trên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục 

trong thời gian tới. Đó là: 

- Việc khai thác đất sét làm gạch còn nhiều bất cập, hầu hết các cơ sở sản 

xuất gạch đất sét nung đều không có giấy phép khai thác nguyên liệu sét, nhiều 

cơ sở không có giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

mục đích sản xuất, cam kết và ký quỹ phục hồi cảnh quan môi trường sau khi 

khai thác.  

- Việc khai thác cát trên sông quản lý chưa tốt, vẫn còn khá nhiều hộ cá thể, 

cơ sở khai thác không phép, vẫn xảy ra tranh chấp khu vực khai thác giữa cơ sở 

có phép và không phép trên cùng địa bàn khai thác.  

- Việc quản lý chất lượng sản phẩm cũng chưa được chú trọng, nhiều cơ 

sở sản xuất không có công bố chất lượng, không định kỳ gửi mẫu kiểm định 

chất lượng. Các cơ quan quản lý cũng không có hướng dẫn, thanh tra, kiểm 

tra định kỳ với cơ sở sản xuất, thậm chí có nhiều cơ sở không hề biết đến các 

tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm mà họ đang sản xuất.  

- Cán bộ quản lý chuyên trách ở một số huyện chưa nắm hết được hoạt 

động của các cơ sở sản xuất, khai thác, chế biến VLXD; một số huyện không có 

cán bộ chuyên trách hoặc mới được giao việc nên không theo dõi sát tình hình 

của cơ sở. Một số vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khu 

mỏ, ký quỹ phục hồi môi trường, trồng rừng thay thế v.v... chậm được giải 

quyết. 

- Các cơ sở sản xuất VLXD có quy mô nhỏ, sản xuất tự phát, công nghệ lạc 

hậu, (nhiều nhất là trong sản xuất gạch không nung), chưa có sự quản lý chặt 

chẽ của các cấp ngành và các cấp chính quyền ở xã, huyện về sản lượng, chất 

lượng, giá cả, an toàn lao động cũng như việc thực hiện luật tài nguyên và các 

quy định về bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các cơ sở này đã không thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ về thuế cho ngân sách và gây ra tình trạng cạnh tranh không 

lành mạnh với các doanh nghiệp.  

Tóm lại, sản xuất VLXD ở Bắc Kạn trong những năm qua về cơ bản đã đáp 

ứng được yêu cầu của xã hội về các mặt như: 

+ Sản xuất VLXD đã chuyển biến theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá, công nghệ thiết bị tiên tiến, loại bỏ dần công nghệ lạc hậu, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. 

+ Đáp ứng được nhu cầu một số chủng loại VLXD mà tỉnh có lợi thế sản 

xuất và đáp ứng được một phần của các chủng loại VLXD khác. 

+ Tham gia cung ứng một số chủng loại VLXD cho các tỉnh khác, góp 

phần mở rộng và phát triển thị trường VLXD trong tỉnh. 

+ Giải quyết được việc làm cho một số lượng người lao động địa phương. 

+ Phát huy và tận dụng được tiềm năng về tài nguyên sẵn có để phát triển 

sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế. 
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Mặc dù vậy, sản xuất VLXD ở Bắc Kạn vẫn còn tồn tại những hạn chế và 

bất cập cần được giải quyết. Từ thực tế đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả trong 

sản xuất VLXD và đưa ngành sản xuất VLXD phát triển một cách bền vững, 

đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tỉnh ngày một phát triển; việc quy hoạch sắp 

xếp lại sản xuất, tăng cường quản lý các hoạt động khai thác và sản xuất VLXD 

theo đúng quy hoạch là cần thiết. Vấn đề đầu tư thay đổi công nghệ, xoá bỏ công 

nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và phát triển các công nghệ tiên tiến, sản 

xuất các chủng loại VLXD mới có hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế cao, 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, tránh bị tụt hậu là nhiệm vụ quan 

trọng của ngành xây dựng tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn tới. 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 

Căn cứ quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020 và nội dung báo cáo "Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020" do Viện Vật liệu xây dựng lập năm 2010 (sau đây viết tắt là QH-2010); 

Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất VLXD trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn tháng đến cuối năm 2016 do Viện VLXD cùng với Sở Xây dựng, 

Sở Công thương, Sở Tài nguyên & Môi trường và các phòng Công thương, 

phòng TN&MT của các huyện, phòng Quản lý Đô thị của thành phố Bắc Kạn 

tiến hành tháng 6/2016 như đã nêu ở mục I (sau đây viết tắt là HT-2016); 

Đối chiếu, so sánh QH-2010 với HT-2016 cho phép đánh giá việc thực hiện 

quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh từ năm 2011 đến nay, từ đó đưa ra một số 

nhận xét, góp ý định hướng trong việc điều chỉnh, bổ sung phương án quy hoạch 

trong thời gian tới như sau: 

1. Về quan điểm phát triển: 

Trong Quyết định 2323/QĐ-UBND  ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn đã nêu 4 quan điểm sau (phần chữ nghiêng): 

- Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 phải 

phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội của tỉnh và quy hoạch của các 

ngành khác trong tỉnh đã được phê duyệt; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát 

triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, quy hoạch điều chỉnh công 

nghiệp xi măng, quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng phải dựa trên cơ sở khai thác có hiệu quả thế 

mạnh về nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng của tỉnh, trong đó 

đầu tư phát triển sản xuất các loại vật liệu xây dựng như: đá xây dựng, cát, sỏi 

xây dựng, ván nhân tạo, đá ốp lát, xi măng, gạch nung và không nung, song 

phải đảm bảo tính bền vững, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, du lịch, bảo vệ 

môi trường và an ninh quốc phòng. 
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- Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ trang thiết bị, phát huy năng lực các 

cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hiện có, loại bỏ dần công nghệ lạc hậu, năng 

suất thấp, tiêu tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư sản xuất vật liệu 

xây dựng trong giai đoạn này cần lựa chọn trang thiết bị, công nghệ tiên tiến 

phù hợp với xu thế chung của cả nước để sản phẩm có thể hội nhập thị trường 

trong nước. 

- Chuyển đổi, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, 

trên cơ sở đa dạng hoá các thành phần kinh tế tham gia sản xuất vật liệu xây 

dựng, thu hút mọi nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng mang 

lại hiệu quả cao nhất. 

Đánh giá: 

Nhìn chung, các quan điểm nêu trên đến nay vẫn còn phù hợp, tuy nhiên 

một số điểm cần biên tập lại; có thể bổ sung sửa đổi một số ý như sau: 

- Quan điểm 1: vẫn còn phù hợp, giữ nguyên, không cần sửa lại. 

- Quan điểm 2: Vẫn còn phù hợp, nhưng trong đó nêu một số loại VL và 

khoáng sản không còn là thế mạnh của tỉnh và xu hướng hiện nay nên cần sửa 

lại như sau:  

„„Sản xuất vật liệu xây dựng phải dựa trên cơ sở khai thác có hiệu quả thế 

mạnh về nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng của tỉnh, trong đó 

đầu tư phát triển sản xuất các loại vật liệu xây dựng như: đá xây dựng, cát nhân 

tạo, gạch không nung..., song phải đảm bảo tính bền vững, bảo vệ các di tích 

lịch sử văn hoá, du lịch, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng”. 

- Quan điểm 3, 4: còn phù hợp, không cần chỉnh sửa.  

- Bổ sung quan điểm 5 như sau: Phát triển sản xuất VLXD đồng thời mở 

rộng lưu thông VLXD trên địa bàn, có sự điều tiết về sản xuất và tiêu thụ giữa 

thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận để cung ứng đủ các loại VLXD cho nhu 

cầu xây dựng. 

2. Về mục tiêu: 

Quy hoạch được duyệt tại Quyết định 2323/QĐ-UBND  ngày 01/11/2010 

của UBND tỉnh Bắc Kạn nêu Mục tiêu tổng quát: 

- Nhằm khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 

nguồn lao động để đáp ứng cơ bản nhu cầu một số chủng loại vật liệu xây dựng 

thông thường và một số chủng loại vật liệu mới; góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế; tăng nguồn thu ngân sách; giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy 

mạnh phát triển sản xuất công nghiệp tạo bước đột phá thúc đẩy nền kinh tế 

phát triển nhanh và ổn định. 

- Làm công cụ quản lý nhà nước, giúp cho công tác quản lý điều hành phát 

triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng; làm căn cứ cho các nhà đầu tư, các 

doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong việc chuẩn bị xây dựng các kế 

hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng; làm căn cứ pháp lý trong việc cấp 
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và xin cấp phép thăm dò, khai thác và chuẩn bị đầu tư sản xuất vật liệu xây 

dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Hai mục tiêu này vẫn hoàn toàn phù hợp, giữ nguyên không cần chỉnh sửa, 

bổ sung. 

Mục tiêu cụ thể:  

- Đáp ứng được cơ bản nhu cầu các chủng loại vật liệu xây dựng thông 

thường  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Nâng giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2015 tăng 5 

lần và  năm 2020 tăng 6,5 lần so với năm 2010.  

- Thu hút thêm khoảng 3.000 lao động phục vụ cho các cơ sở sản xuất vật 

liệu xây dựng, trong đó khoảng 10% là cán bộ chuyên ngành từ trung cấp trở 

lên. 

Các mục tiêu này cần điều chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của tỉnh hiện tại và xu hướng phát triển trong thời gian tới. 

3. Về phƣơng án quy hoạch: 

3.1. Xi măng:  

Quy hoạch được tại Quyết định 2323/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn (QH-2010) đã đưa ra phương án phát triển năng lực sản 

xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 như sau:  

Năm 2015: 1.510.000 tấn 

Năm 2020: 1.510.000 tấn. 

- Phương án quy hoạch:  

+ Giai đoạn đến năm 2015: Duy trì dây chuyền nghiền xi măng 6 vạn tấn 

/năm từ nguồn clanhke xi măng Bỉm Sơn, trên cơ sở đáp ứng các quy định về 

môi trường. 

Chuyển đổi cơ sở sản xuất xi măng lò đứng tại Suối Viền thành cơ sở sản 

xuất xi măng lò quay 35 vạn tấn/năm.  

Đầu tư nhà máy xi măng Chợ Mới, lò quay, công suất 1,1 triệu tấn xi 

măng/năm. 

+ Giai đoạn đến năm 2020: Ổn định sản xuất 1,51 triệu tấn xi măng/năm 

của các cơ sở sản xuất xi măng đã đầu tư trong giai đoạn trước. 

Đánh giá:  

- Trạm nghiền xi măng không duy trì hoạt động, đã giải thể; 

- Nhà máy xi măng lò đứng tại Suối Viền không chuyển đổi thành cơ sỏ 

sản xuất xi măng lò quay công suất 35 vạn tấn/năm; 
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- Phương án đầu tư nhà máy xi măng lò quay công suất 1,1 triệu tấn xi 

măng/năm đã không thực hiện được, hiện nay dự án không triển khai được, hiện 

đã đưa ra khỏi quy hoạch ngành công nghiệp xi măng. 

- Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện không có cơ sở sản xuất xi măng, toàn bộ 

khối lượng xi măng được cung ứng từ các tỉnh khác. 

3.2. Vật liệu xây: 

Năng lực sản xuất vật liệu xây đến năm 2020 theo QH-2010: 

Năm 2015: 101 triệu viên (GN: 57 triệu, GKN: 44 triệu) 

Năm 2020: 136 triệu viên (GN: 82 triệu, GKN: 54 triệu) 

3.2.1. Phương hướng phát triển (theo QH-2010): 

Trong những năm tới, Bắc Kạn sẽ sử dụng vật liệu xây là gạch nung và 

gạch không nung, trong đó gạch nung là chủ yếu, với nguyên liệu chính là đất 

đồi. 

1) Đầu tư cơ sở sản xuất gạch tuy nen công suất thiết kế 15-20 triệu 

viên/năm trên địa bàn tỉnh. 

2) Chuyển dần sản xuất gạch nung từ lò thủ công sang các loại lò tiên tiến 

khác, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường hiện hành.  

3) Chuyển đổi từ lò nung thủ công sang lò đứng nung liên tục, quy mô đầu 

tư: Công suất từ 4-8 triệu viên QTC/năm. 

4) Phát triển sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 

35-40% trong giai đoạn 2015-2020. 

Đánh giá: 

Về phương hướng phát triển chung đến nay có nhiều điểm không còn phù 

hợp, không nên phát triển gạch nung, và các sản phẩm gạch nung có chất lượng 

cao vì nguồn nguyên liệu đất sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có chất 

lượng không cao, và có trữ lượng không lớn. Không nên khuyến khích các cơ sở 

sản xuất gạch thủ công chuyển đổi sang công nghệ lò tuy nen hoặc lò đứng liên 

tục. Chỉ nên phát triển thêm lò gạch tuy nen ở  những nơi có nguyên liệu tốt, trữ 

lượng đủ cho sản xuất trên 30 năm. Vì nguồn nguyên liệu có chất lượng xấu nên 

không thể sản xuất được các sản phẩm có chất lượng cao và có giá trị kinh tế 

như gạch xây không trát, gạch nem tách, gạch trang trí, gạch lát sân, lát nhà..., 

phát triển sản xuất các loại gạch có độ rỗng cao... 

Trong giai đoạn tới cần ưu tiên phát triển các cơ sở sản xuất gạch không 

nung xi măng - cốt liệu gắn với các cơ sở khai thác chế biến đá xây dựng để phát 

huy thế mạnh về nguồn tài nguyên khoáng sản đá xây dựng của tỉnh. 

3.2.2. Phương án cụ thể: so sánh QH-2010 và kết quả hiện trạng năm 2016 

TT Theo phƣơng án QH-2010 
Kết quả hiện trạng 

năm 2016 
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a Gạch nung  

1 Đến 2015 đầu tư nhà máy gạch tuynel tại xã 

Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; công suất 15 

triệu viên/năm 

Đã thực hiện được, 

hiện có 01 nhà máy 

gạch tuynel  

2 Chuyển đổi các cơ sở sản xuất gạch thủ công 

sang lò đứng liên tục tại xã Huyền Tụng, Nông 

Thượng, thị xã Bắc Kạn 

Không thực hiện được, 

vẫn còn lò thủ công 

3 Chuyển đổi các cơ sở sản xuất gạch thủ công 

sang lò đứng liên tục tại thị trấn Chợ Rã, huyện 

Ba Bể 

- Không thực hiện 

được 

4 Chuyển đổi các cơ sở sản xuất gạch thủ công 

sang lò đứng liên tục tại các xã Yến Dương, 

huyện Ba Bể; Hảo Nghĩa huyện Na Rì; Bộc Bố 

huyện Pác Nặm, Quân Bình huyễn Bạch Thông; 

Như Cố huyện Chợ Mới. Công suất 2 triệu 

viên/năm 

- Không thực hiện 

được, hiện vẫn còn các 

cơ sở sản xuất gạch 

nung lò thủ công hoạt 

động 

5 Đầu tư cơ sở sản xuất gạch tuynel tại xã Hà Vị, 

huyện Bạch Thông, công suất 20 triệu viên/năm 

- Không thực hiện 

được 

6 Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư mở rộng nhà máy 

gạch tuynel Cẩm Giàng công suất lên 30 triệu 

viên/năm  

- Chưa thực hiện được 

b Gạch không nung  

1 Phát triển gạch không nung từ nguồn nguyên 

liệu xi măng, đá mạt, cát, quy mô công suất 10 

triệu viên/năm, và các cơ sở công suất 1 triệu 

viên năm. 

Có rất nhiều cơ sở 

GKN trên địa bàn tỉnh 

có CSTK đến 1  triệu 

viên/năm, đã có 3 cơ sở 

công suất trên 10 triệu 

viên/năm. 

2 Gạch không nung sản xuất từ đất trộn với phụ 

gia và xi măng (tỷ lệ xi măng từ 10-15% khối 

lượng); Quy mô công suất: Sản xuất thủ công 

kết hợp với cơ giới ở các vùng sâu, vùng xa: 1 

triệu viên/năm. Sản xuất quy mô lớn, sử dụng 

máy trộn ruột xoắn và máy ép thủy lực: 10 triệu 

viên/năm 

Không thực hiện được 

3 Gạch không nung từ xi măng, mạt đá hoặc từ 

đất, phụ gia và xi măng ở các huyện gồm: 

Đã thực hiện được; có 

rất nhiều cơ sở sản xuất 
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Huyện Pác Nặm, Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Đồn, 

Chợ Mới: Công suất 6 triệu viên/năm; 

gạch không nung xi 

măng cốt liệu hộ cá thể 

4 Gạch không nung từ xi măng, mạt đá hoặc từ 

đất, phụ gia và xi măng ở các huyện gồm: 

Huyện Bạch Thông: Công suất 8 triệu viên/năm; 

Thực hiện được 50%, 

có một số cơ sở sản 

xuất gạch không nung 

hộ cá thể 

5 Đầu tư cơ sở sản xuất gạch không nung (mạt đá, 

xi măng, cát vàng) công suất 10 triệu viên 

QTC/năm (làm việc 2 ca/ngày) tại thị xã Bắc 

Kạn. Sản phẩm: gạch xây 200x100x100mm và 

gạch con sâu lát hè đường 

Đã thực hiện được (cớ 

ở sản xuất của công ty 

cổ phần Hồng Hà và 

công ty Hạ tầng)  

c So sánh năng lực sản xuất vật liệu xây theo QH-2010 và hiện trạng 

năm 2016 (HT-2016) 

Loại vật liệu xây Đơn vị 

QH-2010 HT-2016 

Năm 2015 
Năm 

2020 
Năm 2016 

Gạch nung Triệu viên 57,0 82,0 75 

Gạch không nung Triệu viên 44,0 54,0 68 

Tổng cộng Triệu viên 101,0 136,0 143 

Đánh giá: 

Mặc dù phương án cụ thể của QH-2010 đã nêu rất chi tiết nhưng đến HT-

2016 thực hiện được rất ít, việc đầu tư mới và chuyển đổi sang lò đứng liên tục 

không thực hiện được  theo quy hoạch. Việc quy hoạch định hướng sử dụng 

gạch nung là chủ yếu không phù hợp với chủ trương nhà nước và xu thế của thời 

đại nên đã không khả thi. Gạch đất nung mặ dù có phát triển tăng thêm nhưng 

không thực hiện đúng quy hoạch. 

Việc phát triển gạch không nung trong thời gian qua hoàn toàn không theo 

quy hoạch theo hướng ngược lại, công suất hiện tại và sản lượng đã vượt số liệu 

tính toán.  Điều đó cho thấy chủ trương của nhà nước, xu hướng phát triển đã 

thâm nhập vào nhân dân; nhu cầu và thói quen sử dụng của người dân đã có sự 

chuyển biến đáng kể. 

3.3. Vật liệu lợp: 

Theo QH-2010, năng lực sản xuất vật liệu lợp đến năm 2020 như sau:  

Chủng loại VLXD Đơn vị Năm 2015 Năm 2020 
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Vật liệu lợp 1000 m
2
 250,0 850,0 

         - Ngói xi măng cát 1000 m
2
 250,0 350,0 

       - Tôn cách nhiệt    1000 m
2
 - 500,0 

3.3.1. Phương hướng phát triển: 

- Đầu tư sản xuất ngói xi măng cát, có lớp phủ bề mặt bằng sơn, đáp ứng 

nhu cầu vật liệu lợp ở một số huyện điều kiện vận chuyển tấm lợp xi măng 

amiăng không thuận lợi.  

3.3.2. Phương án cụ thể: so sánh QH-2010 và kết quả hiện trạng năm 2016 

TT Theo phƣơng án QH-2010 Kết quả HT-2016 

1 Đầu tư tại huyện Bạch Thông 01 cơ sở sản xuất 

ngói màu công suất 100.000 m
2
/năm 

Không thực hiện 

được 

2 Đầu tư tại huyện Chợ Đồn 01 cơ sở sản xuất ngói 

màu công suất 100.000 m
2
/năm 

Không thực hiện 

được 

3 Mở rộng, nâng sản lượng ngói màu huyện Chợ 

Đồn lên 150.000 m
2
/năm 

Không thực hiện 

được 

4 Đầu tư phát triển loại ngói xi măng cát  công suất 

100.000 m
2
/năm tại thành phố Bắc Kạn giai đoạn 

2016-2020 

Chưa thực hiện 

5 Đầu tư cơ sở sản xuất tôn cách nhiệt, công suất 

500.000 m
2
/năm giai đoạn 2016-2020 

Hiện đã có nhà máy 

tôn xố Việt Bắc tại 

phường Xuất Hóa, 

thành phố Bắc Kạn, 

công suất 500.000 

m
2
/năm. 

6 So sánh năng lực sản xuất theo QH-2010 và HT-2016 

Loại vật liệu xây Đơn vị 
QH-2010 HT-2016 

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2016 

Ngói xi măng cát 1000 m
2
 250,0 350,0 0,0 

Tôn cách nhiệt 1000 m
2
 0,0 500,0 500,0 

Tôn lợp  1000 m
2
 0,0 0,0 2.500,0 

Tổng cộng 1000 m
2
 250,0 850,0 3.000,0 

Đánh giá: 

Đối với tỉnh Bắc Kạn do tập quán, thói quen sử dụng; do  xi măng và 

nguồn cát có hạn nên việc phát triển ngói màu xi măng - cát không phải là một 

lợi thế, vì vậy 5 năm đã qua nhưng dự án ngói xi măng cát vẫn chưa có một  nhà 
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đầu tư nào có ý định triển khai dự án này. 

Do điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, hay có giông lốc cùng 

với sự tiện lợi trong thi công nên tôn lợp màu có chiều dài tùy ý tỏ ra thích hợp 

hơn. Ngược điểm của tấm lợp kim loại là chống nóng và chống ồn kém, nhưng 

cùng với sự phát triển của công nghệ, vấn đề đó đã được giải quyết bằng sự ra 

đời của sản phẩm tôn xốp 3 lớp. 

Mặc dù theo quy hoạch trong giai đoạn 2016-2020 mới đầu tư cơ sở sản 

xuất tôn cách nhiệt (tôn xốp) công suất đến 0,5 triệu m
2
/năm, nhưng do nhu cầu 

nên các cơ sở đã chủ động phát triển và đầu tư trước. Các cơ sở cán tôn với chi 

phí đầu tư không lớn nên dễ  đầu tư và khi cần có thể tháo dỡ thiết bị đưa đến 

nhà xưởng mới.  

Nguồn nguyên liệu tôn cuộn hiện nay rất dồi dào với sự phát triển mạnh mẽ 

của các công ty trong nước như tôn Hoa Sen, tôn Phương Nam, tôn Đông Á...  

3.4. Đá xây dựng: 

QH-2010 đã đưa ra năng lực khai thác, chế biến đá xây dựng đến năm 2020 

như sau:  

-  Năm 2015: 0,45 triệu m
3
;  

- Năm 2020: 0,83 triệu m
3
 

3.4.1. Phương hướng phát triển: 

QH-2010 nêu lên 5 ý trong định hướng phát triển lĩnh vực khai thác, chế 

biến đá xây dựng: 

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ khai thác đá xây dựng ở tất 

cả các cơ sở sản xuất hiện có, nhằm giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, nâng 

cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức quản lý, sắp xếp lại các cơ sở khai thác, khuyến khích tạo điều kiện 

để các cơ sở nhỏ liên doanh, liên kết thành những cơ sở lớn, có tiềm lực về kinh tế 

để thay đổi công nghệ và thiết bị; nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm; tiết 

kiệm tài nguyên và giải quyết tốt hơn vấn đề môi trường; đồng thời xóa bỏ các cơ 

sở khai thác kém hiệu quả và không đảm bảo các quy định về môi trường và bảo vệ 

tài nguyên. Sau năm 2010 về cơ bản trên địa bàn tỉnh không còn các cơ sở khai 

thác đá nhỏ, thủ công trừ một số khu vực vùng sâu, vùng xa.  

- Đầu tư các cơ sở khai thác đá xây dựng có quy mô công suất 

50.000m
3
/năm tại một số mỏ đá lớn: Thị xã Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, huyện 

Na Rì, huyện Ba Bể, huyện Chợ Đồn cung ứng cho các khu vực có nhu cầu lớn 

về đá xây dựng và yêu cầu kích thước đá theo tiêu chuẩn để xây dựng các khu 

đô thị, khu công nghiệp và xây dựng các công trình giao thông v.v...  

- Đối với một số mỏ đá khai thác quy mô lớn cần áp dụng phương pháp 

khai thác cắt tầng và nổ mìn theo phương pháp vi sai để hạn chế lượng đá văng 

ra xung quanh vừa tăng năng suất khai thác đá xây dựng và đảm bảo an toàn 

trong khai thác. 
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- Những mỏ đá hiện đang khai thác nằm sát đường giao thông cần phải mở 

moong mới, không khai thác phía sát đường để đảm bảo an toàn khi khoan nổ 

mìn 

Đánh giá: 

Phương hướng trên đến nay có những điểm vẫn còn phù hợp nhưng cũng 

có nhiều điểm không còn phù hợp.   

- Hai ý ở gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai còn nguyên giá trị. 

- Nội dung các ý ở gạch đầu dòng thứ 3, 4 và 5 không còn phù hợp; chất 

lượng sản phẩm, quy trình và kỹ thuật khai thác, hành lang an toàn khu vực khai 

thác và đường giao thông đã có quy định trong các văn bản của Nhà nước. 

3.4.2. Phương án cụ thể: so sánh QH-2010 và kết quả hiện trạng năm 2016 

TT Theo phƣơng án QH-2010 Kết quả HT-2016 

1 Huyện Pác Nặm: Khai thác đá xây dựng tập 

trung ở xã Bộc Bố và xã Nhạn Môn. Nâng sản 

lượng đá của huyện lên 40 nghìn m
3
 (năm 

2015) và 70 nghìn m
3
 (năm 2020). 

Hiện chỉ khai thác đá tại 

Mỏ Kép Pựt, xã Nhạn 

Môn công suất 10.000 

m
3
/năm.   

2 Thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Băc Kạn): 

Chủ yếu khai thác mỏ đá ở xã Xuất Hóa với 

sản lượng 90 nghìn m
3
 (năm 2015) và 170 

nghìn m
3
 (năm 2020). 

Hiện khai thác đá tại khu 

vực Xuất Hóa được cấp 

phép 105.000 m
3
/năm.  

3 Huyện Chợ Mới: Khai thác đá tập trung ở xã 

Nông Hạ, nâng sản lượng đá lên 40 nghìn m
3
 

(năm 2015) và 90 nghìn m
3
 (năm 2020) 

Hiện chỉ khai thác đá tại 

mỏ đá Khau Trạt, xã 

Bình Văn, công suất 

10.000 m
3
/năm.  

4 Huyện Chợ Đồn: Tập trung khai thác ở thị trấn 

Bằng Lũng và các xã Ngọc Phái, Yên Thịnh, 

Nam Cường, nâng sản lượng đá lên 70 nghìn 

m
3
 (năm 2015) và 110 nghìn m

3 
(năm 2020). 

Hiện khai thác đá tại các 

xã Yên Thịnh và thị trấn 

Bằng Lũng với công suất 

được cấp phép là 

89.6000 m
3
/năm. 

5 Huyện Ngân Sơn:  Khai thác tập trung ở xã 

Đức Vân, nâng sản lượng đá lên 40 nghìn m
3
 

(năm 2015) và 80 nghìn m
3
 (năm 2020). 

Hiện chỉ có khai thác đá 

tại mỏ Bản Tặc, xã Đức 

Vân với công suất được 

cấp phép là 25.000 

m
3
/năm. 
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6 Huyện Bạch Thông: Khai thác tập trung ở xã 

Nguyên Phúc, nâng sản lượng đá lên 60 nghìn 

m
3 
(năm 2015) và 120 nghìn m

3
 (năm 2020). 

Hiện có khai thác đá tại 

xã Nguyên Phúc với 

công suất cấp phép 

60.000 m
3
/năm. 

7 Huyện Na Rì: Tập trung khai thác ở xã Lam 

Sơn, Hữu Thác, nâng sản lượng đá lên 50 

nghìn m
3
 (năm 2015) và 90 nghìn m

3
 (năm 

2020). 

Hiện có khai thác đá tại 

các xã Lam Sơn, xã Hữu 

Thác, xã Cường Lợi và 

xã Cư Lễ với tổng công 

suất 116.500 m
3
/năm. 

8 Huyện Ba Bể: Khai thác tập trung ở xã Bành 

Trạch, Cao Trĩ, Thượng Giáo, nâng sản lượng 

đá lên 60 nghìn m
3
 (năm 2015) và 100 nghìn 

m
3
 (năm 2020) 

Hiện chỉ có khai thác đá 

tại xã Bành Trạch với 

công suất được cấp phép 

là 25.000 m
3
/năm. 

9 So sánh năng lực khai thác đá theo QH-2010 với HT-2016 

Địa phương Đơn vị 
QH-2010 HT-2016 

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2016 

Thành phố Bắc Kạn 1000 m
3
 90,0 170,0 105,0 

Huyện Pác Nặm 1000 m
3
 40,0 70,0 10,0 

Huyện Ba Bể 1000 m
3
 60,0 100,0 25,0 

Huyện Ngân Sơn 1000 m
3
 40,0 80,0 25,0 

Huyện Bạch Thông 1000 m
3
 60,0 120,0 60,0 

Huyện Chợ Đồn 1000 m
3
 70,0 110,0 89,6 

Huyện Chợ Mới 1000 m
3
 40,0 90,0 10,0 

Huyện Na Rì 1000 m
3
 50,0 90,0 116,5 

Tổng cộng 
Triệu 

viên 
450,0 830,0 

441,1 

Đánh giá: 

Năng lực khai thác đá xây dựng trên các địa bàn từ năm 2011 đến 2016 đã 

có sự thay đổi đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu do trước đây các mỏ thường có 

quy mô khai thác nhỏ và giấy phép cấp ngắn hạn (3-5 năm). Một số mỏ hoạt 

động từ năm 2007 - 2008 đến nay hết đá đã đóng mỏ, một số mỏ mới phát hiện 

và cấp phép khai thác nằm trên địa bàn khác. Theo phương án QH-2010, đến 
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năm 2015 năng lực sản xuất đạt 450,0 ngàn m
3
, nhưng thực tế hiện nay công 

suất cấp phép mới 441,1 ngàn m
3
.  

3.5. Cát xây dựng: 

Theo QH-2010 năng lực sản xuất cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2020 như sau: 

 - Năm 2015: 153.000 m
3
 

 - Năm 2020: 244.000 m
3
 

3.5.1. Định hướng phát triển: 

- Tổ chức quản lý khai thác cát trên các sông suối để đáp ứng nhu cầu tại 

chỗ, đảm bảo không ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường khu vực ven sông. 

Đầu tư nâng công suất các cơ sở khai thác cát, sỏi trên sông Năng, sông Cầu, … 

và trên các suối thuộc các huyện Ba Bể, Chợ Đồn ... tạo ra nguồn cát chính, có 

chất lượng tốt cung ứng cho thị trường trong tỉnh. 

- Sử dụng các loại thiết bị khai thác như máy hút ly tâm 10m
3
/ngày và duy 

trì mật độ phân bố các doanh nghiệp khai thác cát phù hợp với điều kiện bồi 

lắng cát của các sông trên địa bàn. 

- Dùng máy đập búa nghiền cuội sỏi thu gom được trong quá trình khai 

thác cát sỏi ở các huyện để tạo ra nguồn cát sạch cung ứng cho thị trường, góp 

phần khơi thông dòng chảy. 

Đánh giá: 

- Các định hướng trên đến nay có một số vấn đề không còn phù hợp:  

+ Do biến đổi khí hậu và việc xây dựng nhiều thủy điện, các sông Nậm Na, 

Nậm Mu không còn nhiều nước, lượng cát bồi lắng hàng năm hầu như không 

còn.  

+ Vấn đề cấp phép khai thác khoáng sản nói chung và cát xây dựng nói 

riêng đã có quy định trong luật khoáng sản và các văn bản có liên quan, nên 

không cần nhắc lại cụ thể, chi tiết.  

- Để khắc phục tình trạng thiếu hụt cát của tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu 

tư cơ sở cát nghiền do nguồn cát sông ngày càng khan hiếm… 

3.5.2. Phương án cụ thể: so sánh QH-2010 và kết quả HT-2016 

TT Theo phƣơng án QH-2010 Kết quả HT-2016 

1 Huyện Chợ Đồn: Tập trung khai thác mỏ cát tại 

các xã Đông Viên, Đồng Lạc, Quảng Bạch và thị 

trấn Bằng Lũng. Khai thác cát trong huyện 15 

ngàn m
3
 (năm 2015). 

Đầu tư mở rộng sản xuất nâng sản lượng lên 20 

nghìn m
3
, đáp ứng nhu cầu trong huyện và cung 

Hiện không có cơ sở 

khai thác cát, sỏi 

được cấp phép khai 

thác trên địa bàn 

huyện Chợ Đồn 



82 

 

ứng cho các huyện lân cận (giai đoạn 2016-2020) 

2 Huyện Ba Bể: Tập trung khai thác cát tại các xã 

Thượng Giáo, Bành Trạch, thị trấn Chợ Rã. Phát 

huy năng lực thiết bị khai thác hiện có, khai thác 

cát trong huyện 68 nghìn m
3
 (năm 2015). 

Đầu tư mở rộng sản xuất, nâng sản lượng lên 110 

nghìn m
3
 (năm 2020). 

Hiện có hai đơn vị 

khai thác cát được 

cấp phép tại các xã 

Cao Trĩ, Thượng 

Giáo, thị trấn Chợ 

Rã với công suất 

68.000 m
3
/năm 

3 Thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn): Tập 

trung khai thác cát tại các xã Huyền Tụng, Xuất 

Hóa. Sản lượng cát của thị xã Bắc Kạn hiện tại có 

thể đạt: 15 nghìn m
3
 (năm 2015).  

Đầu tư mở rộng sản xuất, nâng sản lượng lên 20 

nghìn m
3
 (năm 2020) 

Hiện không có cơ sở 

khai thác cát được 

cấp phép trên địa 

bàn thành phố Bắc 

Kạn 

4 Huyện Bạch Thông: Tập trung khai thác cát khu 

vực các xã Mỹ Thanh, Hà Vị từ nay đến năm 

2020 đạt sản lượng 5 nghìn m
3
/năm 

Hiện không có cơ sở 

khai thác cát hoạt 

động 

5 Huyện Chợ Mới: Tập trung khai thác cát khu vực 

xã Yên Đĩnh, Cao Kỳ. Sản lượng cát của huyện: 

20 nghìn m
3
 (năm 2015) và 30 nghìn m

3
 (năm 

2020). 

Hiện có 1 cơ sở được 

cấp phép khai thác 

tại xã Thanh Bình với 

cs 30.000 m
3
/năm 

6 Huyện Na Rì: Tập trung khai thác các mỏ cát khu 

vực xã Lương Thượng, Lương Thành, Lam Sơn. 

Sản lượng cát của huyện đạt khoảng 15 nghìn m
3
 

(năm 2015). 

- Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư 1 cơ sở nghiền 

cuội sỏi thành cát xây dựng tại xã Lam Sơn, 

huyện Na Rì. Công suất: 14 nghìn m
3
/năm. 

Hiện không có cơ sở 

khai thác cát sỏi 

được cấp phép trên 

địa bàn huyện Na Rì. 

- Chưa thực 

hiện được 

7 So sánh năng lực khai thác cát, sỏi xây dựng theo QH-2010 với HT-

2016 

Địa phương Đơn vị 
QH-2010 HT-2016 

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2016 

Thành phố Bắc Kạn 1000 m
3
 15,0 20,0 0,0 

Huyện Pác Nặm 1000 m
3
 0,0 0,0 0,0 

Huyện Ba Bể 1000 m
3
 68,0 110,0 68,0 



83 

 

Huyện Ngân Sơn 1000 m
3
 15,0 20,0 0,0 

Huyện Bạch Thông 1000 m
3
 5,0 5,0 0,0 

Huyện Chợ Đồn 1000 m
3
 15,0 20,0 0,0 

Huyện Chợ Mới 1000 m
3
 20,0 30,0 30,0 

Huyện Na Rì 1000 m
3
 15,0 39,0 0,0 

Tổng cộng 1000 m
3
 153,0 244,0 98,0 

Đánh giá: 

- Kết quả thực hiện HT-2016 khác nhau quá xa so với phương án QH-2010. 

Điều này cho thấy khai thác cát xây dựng không phải là thế mạnh của tỉnh Bắc 

Kạn. Hiện nay phần lớn cát sử dụng tại Bắc Kạn đều được khai thác tại Thái 

Nguyên, Tuyên Quang…  

- Định hướng đẩy mạnh sản xuất cát nghiền là đúng nhưng đến nay vẫn 

chưa thực hiện được do cần vốn đầu tư ban đầu lớn, dự án phải gắn với mỏ 

nguyên liệu có trữ lượng lớn đảm bảo nhà máy hoạt động trên 30 năm. Bên cạnh 

đó cần có các cơ chế, chính sách trong vấn đề sử dụng cát nghiền trong các công 

trình xây dựng 

3.6. Bê tông: 

3.6.1: Định hướng phát triển theo QH-2010: 

- Trong giai đoạn tới Bắc Kạn sẽ không đầu tư thêm cơ sở sản xuất bê tông 

đúc sẵn.  

- Đầu tư cơ sở sản xuất Bê tông bọt có những tính năng nhẹ, cách âm, cách 

nhiệt, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, có khả năng chống cháy, thuận lợi 

trong vận chuyển, dễ dàng thao tác giúp giảm thời gian thi công, dễ cắt hoặc tạo 

rãnh bằng các dụng cụ thông thường, kích thước sản phẩm đáp ứng mọi mục 

đích sử dụng, tạo bề mặt lý tưởng cho công tác hoàn thiện... Đây sẽ là loại vật 

liệu xây dựng được người tiêu dùng ưa chuộng trong thời gian tới. 

 Đánh giá:  

Các định hướng trên không phù hợp: - Bê tông và bê tông cấu kiện là xu 

hướng phát triển tất yếu của vấn đề công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành xây 

dựng, và công tác thi công các công trình. 

- Bê tông bọt chưa phù hợp để phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

3.6.2. Phương án cụ thể:  

Đánh giá phương án QH-2010 và kết quả HT-2016 

TT Theo phƣơng án QH-2010 Kết quả đến HT-2016 
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TT Theo phƣơng án QH-2010 Kết quả đến HT-2016 

1 Giai đoạn đến 2015: Phát huy năng lực sản xuất 

của cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn hiện có: 18 

nghìn m
3
/năm. 

Hiện có 2 đơn vị sản xuất 

bê tông cấu kiện 

(cs:18.000 m
3
/năm); 01 cơ 

sở sản xuất bê tông thương 

phẩm (cs:40 m
3
/h); 01 cơ 

sở sản xuất cống bê tông. 

2 Giai đoạn 2016-2020: Phát huy năng lực sản xuất 

của cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn hiện có: 18 

nghìn m
3
/năm. 

Đầu tư cơ sở sản xuất bê tông bọt tại xã Nông 

Thượng, thị xã Bắc Kạn. Công suất: 15.000 

m
3
/năm. Kích thước sản phẩm: 300x200x100mm.  

Đánh giá: 

Ngoài các sản phẩm như cột điện ly tâm, ống cống phục vụ xây dựng điện 

và cấp thoát nước, các sản phẩm bê tông cấu kiện và bê tông thương phẩm chưa 

đầu tư được, cần đẩy mạnh hơn nữa. 

3.7. Vật liệu trang trí, hoàn thiện: 

3.7.1. Định hướng phát triển theo QH-2010: 

 Căn cứ vào điều kiện nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh (đá trắng, đá 

ốp lát …) và nhu cầu thị trường các tỉnh lân cận, trong giai đoạn tới định hướng 

phát triển sản xuất một số chủng loại vật liệu trang trí hoàn thiện sau: Gạch lát 

bê tông các loại (dùng lát hè, đường đi, sân bãi); Đá ốp lát tự nhiên từ đá trắng 

và đá granit; Ván nhân tạo từ nguồn nguyên liệu là tre và gỗ tự nhiên; Nghiền 

bột canxit siêu mịn để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

 Đánh giá: 

 Định hướng trên có một số điểm không sát thực tế; Bắc Kạn không có 

tiềm năng khoáng sản đá ốp lát; nguồn nguyên liệu tre, gỗ tự nhiên không phải 

là dồi dào, nghiền bột canxit siêu mịn cũng không phải là thế mạnh của Bắc 

Kạn. 

3.7.2. Phương án cụ thể: 

Theo QH-2010, năng lực sản xuất một số vật liệu trang trí hoàn thiện trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 như sau: 

TT Loại vật liệu Đơn vị Năm 2015 Năm 2020 

1 Gạch lát hè tự chèn 1.000 m
2
 50,0 100,0 

2 Gạch lát terrazzo 1.000 m
2
 150,0 150,0 

3 Đá khối 1.000 m
3
 5,0 5,0 
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TT Loại vật liệu Đơn vị Năm 2015 Năm 2020 

4 Đá xẻ ốp lát 1.000 m
2
 50,0 100,0 

5 Bột canxit siêu mịn 1.000 tấn - 12,0 

6 Ván MDF 1.000 m
3
 30,0 45,0 

7 Ván ghép thanh 1.000 m
3
 15,0 20,0 

Đánh giá phương án QH-2010 với kết quả HT-2016 

TT Theo phƣơng án QH-2010 Kết quả HT-2016 

1 Giai đoạn đến năm 2015: Đầu tư cơ sở sản 

xuất gạch lát bê tông màu tại tx Bắc Kạn 

(nay là tp Bắc Kạn), công suất 50.000 

m
2
/năm. 

Hiện có cơ sở sản xuất tại 

phường Xuất Hóa,tp Bắc 

Kạn,công suất 50.000 

m
2
/năm 

2 Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư mở rộng, nâng 

công suất lên 100.000 m
2
/năm. 

Chưa thực hiện 

3 Giai đoạn đến năm 2015: Đầu tư cơ sở sản 

xuất gạch terrazzo tại tp Bắc Kạn, Công suất 

150.000 m
2
/năm 

Hiện có 01 cơ sở sản xuất 

công suất 50.000 m
2
/năm. 

4 Giai đoạn đến năm 2015: Đầu tư 01 cơ sở 

chế biến đá ốp lát từ đá marble tại huyện 

Bạch Thông, công suất 50.000 m
2
/năm 

Không thực hiện được 

4 Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư cơ sở khai thác 

đá khối tại huyện Chợ Đồn, công suất 10.000 

m
3
/năm 

Chưa thực hiện 

5 Giai đoạn đến năm 2015: Đầu tư nhà máy 

chế biến ván nhân tạo tại khu công nghiệp 

Thanh Bình 

Đã có nhà máy sản xuất, 

hiện đã dừng hoạt động 

6 Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư xây dựng nhà 

máy chế biến ván nhân tạo, sản xuất ván 

HDF và ván ghép thanh tại thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn; công suất 20.000 m
3
/năm.  

Chưa thực hiện 

Đánh giá: Vật liệu trang trí, hoàn thiện phát triển tương đối khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn do thị trường hạn hẹp, nhu cầu sử dụng chưa nhiều. 

4. Về một số giải pháp chủ yếu 
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 QH-2010 đã đưa ra 6 giải pháp để triển khai thực hiện các phương án quy 

hoạch, đó là: 

- Giải pháp về vốn đầu tư cho sản xuất VLXD; 

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất VLXD; 

- Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển sản xuất VLXD; 

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong sản xuất, kinh doanh VLXD; 

- Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất VLXD phát triển; 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất VLXD… 

Đánh giá:  

6 giải pháp trên hiện vẫn còn nguyên giá trị; tuy nhiên có những giải pháp 

phải áp dụng một cách linh hoạt như giải pháp về vốn đầu tư. 

QH-2010 đã đưa ra phương án phát triển 15 loại VLXD trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn, cùng với công suất thiết kế tương đối phù hợp. Nếu thực hiện đúng 

phương án quy hoạch đã nêu thì đến năm 2015, tỉnh Bắc Kạn tự đáp ứng hoàn 

toàn nhu cầu về VLXD; và ngành VLXD của tỉnh đã có một nền tảng tương đối 

vững chắc. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên các phương 

án đó đã không thực hiện được. Hiện nay ngành công nghiệp VLXD của tỉnh 

Bắc Kạn vẫn còn phát triển tương đối khiêm tốn.  

III. DỰ BÁO THỊ TRƢỜNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 

2020. 

1. Những lợi thế và hạn chế tác động đến sự phát triển sản xuất VLXD 

ở Bắc Kạn. 

1.1. Những lợi thế. 

- Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/08/2012 của Bộ Chính Trị về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết  37/NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính 

trị là cơ sở để phát triển kinh tế các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói 

riêng. Hiện tại cơ sở vật chất kỹ thuật của Bắc Kạn đang được Nhà nước quan 

tâm đầu tư phát triển mạnh nên nhu cầu sử dụng các chủng loại VLXD là rất 

lớn, nên có thể xem Bắc Kạn là một thị trường có tiềm năng cho việc phát triển 

ngành VLXD. 

-

công nghiệp,

–

sản nói chung và sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng,... 

-



87 

 

, xuất nhậ

-

khu vực phía bắc. 

- Hiện tại cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành công nghiệp VLXD ở Bắc Kạn 

tuy chưa phải là mạnh so với các tỉnh khác trong vùng, nhưng cũng là những nền 

móng ban đầu cho việc phát triển tiếp theo. 

1.2. Những hạn chế. 

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản nêu trên, việc phát triển sản xuất 

và mở rộng thị trường VLXD ở Bắc Kạn cũng còn gặp những khó khăn  nhất 

định: 

- Địa hình Bắc Kạn bị chia cắt nhiều, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao 

thông, cấp thoát nước, cấp điện...) còn chắp vá, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo 

quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật; kiến trúc không gian dân cư nhiều khu vực xây 

dựng chưa đúng quy định làm ảnh hưởng chung đến cảnh quan đô thị. Do đó 

việc vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất và vận chuyển 

VLXD sẽ gặp không ít khó khăn về thời gian và chi phí dẫn đến việc giá thành 

sản phẩm luôn cao hơn các khu vực khác. 

- Mặc dù trong những năm gần đây, kinh tế Bắc Kạn có tốc độ tăng trưởng 

khá, song Bắc Kạn là một trong số các tỉnh có xuất phát điểm kinh tế thấp nên 

quy mô nền kinh tế còn nhỏ, mức thu nhập bình quân đầu người ở mức trung 

bình thấp của vùng, đời sống của nhiều khu vực dân cư đặc biệt là các vùng cao, 

vùng xa rất khó khăn. Bên cạnh đó những yếu tố bất lợi của thiên nhiên như hạn 

hán, lũ lụt luôn là mối đe dọa cho sản xuất và đời sống của nhân dân. 

- Khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh còn thấp trong khi nguồn 

vốn lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng đối 

với các nền kinh tế; khả năng tích lũy và tái đầu tư thấp trong khi nhu cầu xây 

dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, mặt khác công tác đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế do vậy 

việc kêu gọi đầu tư còn nhiều khó khăn.  

- Bắc Kạn nằm xa bến cảng và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên 

việc trao đổi thông tin, giao lưu kinh tế còn chưa kịp thời, việc tiếp thu những 

công nghệ hiện đại còn chậm và còn gặp những khó khăn nhất định; thị trường 

hàng hóa còn chưa phát triển do sức mua trong nhân dân còn thấp; việc giao lưu 

trao đổi hàng hóa với bên ngoài còn phải chịu chi phí vận tải lớn vì điều kiện 

giao thông và khoảng cách. 

- Công tác điều tra cơ bản nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD mà cụ 

thể là công tác thăm dò trong nhiều năm gần đây ít được triển khai, nên việc 

đánh giá chính xác chất lượng, trữ lượng của một số mỏ đã phát hiện chưa thực 

sự là chỗ dựa tin cậy cho việc phát triển và mở rộng sản xuất trước mắt cũng 

như lâu dài. Nhiều mỏ và điểm khoáng sản mới dừng ở mức độ tìm kiếm, khảo 
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sát sơ bộ như đá xây dựng, sét gạch ngói, cát sông… hoặc mới chỉ dừng ở mức 

tính đủ trữ lượng cho sản xuất hiện tại ở một số cơ sở, chứ chưa có mục đích 

thăm dò cho lâu dài do vậy chưa đủ cơ sở tin cậy để dự kiến phát triển sản xuất 

VLXD về lâu dài. Mặt khác, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài 

nguyên khoáng sản hiệu quả chưa cao; 

- Một số sản phẩm VLXD trên địa bàn chủ yếu phục vụ các công trình cơ 

sở hạ tầng tại chỗ, do đó thời gian cấp phép và thời hạn khai thác phụ thuộc chủ 

yếu vào thời gian thi công công trình, vì vậy việc các doanh nghiệp gặp rất nhiều 

khó khăn trong việc đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng.  

- Lực lượng cán bộ có trình độ KHKT về chuyên ngành VLXD hầu như có 

rất ít do vậy nhiều vấn đề khó khăn nảy sinh trong sản xuất cũng như việc 

nghiên cứu phát triển sản phẩm của ngành VLXD ở Bắc Kạn còn nhiều hạn chế. 

Lực lượng cán bộ KHKT trong các lĩnh vực sản xuất VLXD ở Bắc Kạn vẫn còn 

chưa tương xứng với yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành công nghiệp 

VLXD nói riêng và toàn ngành kinh tế của tỉnh nói chung. 

 - Các sản phẩm hàng hoá công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh quy mô còn nhỏ, chưa có thương hiệu nên việc cạnh tranh các sản phẩm 

VLXD của tỉnh với các thị trường trong vùng là một thách thức không nhỏ, đòi 

hỏi các sản phẩm VLXD ở Bắc Kạn phải có chất lượng tốt và giá thành hạ thì 

mới có thể tồn tại và phát triển.  

2. Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ sản xuất VLXD của khu vực và 

cả nƣớc tác động đến sự phát triển một số lĩnh vực VLXD của tỉnh. 

Trong những năm qua ngành sản xuất VLXD đã có những đổi mới mạnh 

mẽ về công nghệ nhưng tương lai sẽ còn tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh hơn 

nữa, việc đổi mới về trình độ khoa học công nghệ trên thế giới sẽ ảnh hưởng rất 

lớn đến việc phát triển VLXD của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói 

riêng, cụ thể như sau: 

2.1. Vật liệu xây: 

2.2.1. Đối với sản xuất gạch nung: 

- Về công nghệ: Công nghệ sản xuất gạch đất sét nung sẽ đi theo hướng đa 

dạng hoá sản phẩm, giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm chi phí đầu tư, giảm ô nhiễm 

môi trường. Việc lựa chọn công nghệ lò nung tuynel là hợp lý vì đây có thể xem 

là công nghệ sạch, có định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu thấp, tận thu 

được các nguồn năng lượng (mặt trời, nhiệt thải) và chất thải cao nhất, mức độ 

cơ giới hoá, năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, giảm thiểu ô 

nhiễm, bảo vệ môi trường. Nghiên cứu để sử dụng các phế phẩm của ngành 

nông nghiệp vào thay thế nhiên liệu hóa thạch trong lò nung tuynen. 

- Về sản phẩm: Trong tương lai chỉ sản xuất gạch nung chất lượng cao có 

giá trị kinh tế và hàm lượng khoa học kỹ thuật cao như các sản phẩm ốp lát bằng 

đất sét nung, các loại gạch xây không trát. 

2.2.2. Đối với sản xuất vật liệu xây không nung:  
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 - Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm sử dụng phế thải công nghiệp 

để sản xuất vật liệu xây không nung.  

Sản phẩm gạch xi măng - cốt liệu: Hiện nay thiết bị sản xuất gạch xi măng 

- cốt liệu chủ yếu do trong nước chế tạo, có công suất đến 40 triệu viên/năm 

(quy ra gạch tiêu chuẩn) để dần dần thay thế các thiết bị nhập ngoại nhằm giảm 

vốn đầu tư cho xây dựng công trình và hạ giá thành sản phẩm. 

Sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp: Quy mô công suất từ 100.000 

m
3
/năm đến 500.000 m

3
/năm. 

Sản phẩm bê tông bọt: So với bê tông khí chưng áp, suất đầu tư cho dây 

chuyền công nghệ có mức thấp hơn, hệ thống thiết bị đã được chế tạo trong 

nước. Các cơ sở sản xuất bê tông bọt hiện nay thường có công suất từ 5.000 

m
3
/năm đến 40.000 m

3
/năm. 

2.23. Vật liệu lợp: 

Sẽ sản xuất và sử dụng đa dạng các loại tấm lợp kim loại; vật liệu lợp 

compozit: tấm nhựa, sợi thuỷ tinh. Sản phẩm đi theo hướng vật liệu giảm tiếng 

ồn, cách nhiệt cao, chống nóng. Ngoài ra tiếp tục phát triển sản phẩm ngói nung 

truyền thống. Nghiên cứu sản xuất các loại ngói tráng men, ngói trang trí chất 

lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phát triển các loại ngói 

không nung xi măng - cát và các loại tấm lợp khác đáp ứng nhu cầu vật liệu lợp 

ngày càng đa dạng ở các khu vực đô thị, nông thôn, vùng hay bị lụt bão.  

2.3. Đá xây dựng: 

Sử dụng các dây chuyền công nghệ sản xuất đá xây dựng phải hiện đại, tiên 

tiến, đồng bộ, bao gồm các thiết bị gia công, sàng, vận chuyển và các thiết bị xử 

lý môi trường. Phối hợp công nghệ chế biến cốt liệu lớn và cát nghiền. 

2.4. Cát xây dựng: 

+ Đối với khai thác, chế biến cát tự nhiên: Có hệ thống xử lý để giảm hàm 

lượng bùn, bụi, sét trong những loại cát có lẫn nhiều sét; phế thải sinh ra trong 

quá trình xử lý phải được thu gom, tồn chứa đúng kỹ thuật hoặc tái sử dụng; 

phải có bãi chứa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo nồng độ phát tán bụi theo 

yêu cầu của các tiêu chuẩn tại bãi chứa khi bảo quản và vận chuyển. 

+ Đối với khai thác, chế biến cát nghiền: Dây chuyền công nghệ sản xuất 

cát nghiền phải tiên tiến, đồng bộ, bao gồm các thiết bị gia công, sàng, vận 

chuyển và các thiết bị xử lý môi trường. 

 2.5. Công nghệ sản xuất bê tông: 

Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông tiền chế bán lắp ghép: để phục vụ xây 

dựng nhà cao tầng cần thiết phát triển sản xuất bê tông cấu kiện với quy mô 

công nghiệp. Dây chuyền sản xuất bê tông cấu kiện, bê tông tiền chế, bê tông dự 

ứng lực, bê tông tươi, vữa trộn sẵn phải cơ giới hoá và tự động hoá với công 

nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đảm bảo chất lượng tốt thay thế cho 

bê tông trộn thủ công và bán cơ giới 
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3. Dự báo thị trƣờng VLXD của tỉnh đến năm 2020. 

Ngoài các loại VLXD thông thường  hiện nay, trong giai đoạn từ nay đến 

năm 2020, xu hướng nghiên cứu sản xuất và sử dụng một số VLXD mới trên thế 

giới nói chung và nước ta nói riêng là các loại vật liệu xây dựng nhẹ, cách âm, 

cách nhiệt, có độ bền cao, vật liệu chất dẻo nano, gạch lát có kích thước lớn, hoa 

văn gần với các loại đá thiên nhiên, bê tông dư ứng lực, vật liệu có sử dụng 

nguyên liệu từ chất thải rắn trong công nghiệp và sinh hoạt. Trong bối cảnh đó 

sẽ có nhiều chủng loại VLXD mới xuất hiện trên thị trường cả nước cũng như ở 

Bắc Kạn.  

Căn cứ dự báo nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 

2020, nhu cầu VLXD của Bắc Kạn trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục tăng nhanh về 

khối lượng, đa dạng phong phú về chủng loại để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường giao thông đường 

bộ, đường thuỷ, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nâng cấp thành phố 

Bắc Kạn trở thành thành phố, đô thị loại II vào năm 2030. Tỷ lệ đô thị hóa tăng 

lên 19% vào năm 2020. Xây dựng và nâng cấp các thị trấn, thị tứ; xây dựng các 

khu đô thị, các khu, cụm công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, đường dây tải điện, 

xây dựng trường học; tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội 

đồng v.v… Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở Bắc Kạn dự báo sẽ tăng khá nhanh 

trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, đặc biệt vốn đầu tư phát triển giao thông 

để nâng cấp quốc lộ; về đường hàng không thì đầu tư xây dựng sân bay Quân 

Bình; đầu tư phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp, xây dựng mới, mở rộng 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đến năm 2020 đạt 100% các tuyến 

đường quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ được bê tông nhựa, nhựa hoặc bê tông xi 

măng; 80% đường từ trung tâm huyện đến xã đạt đường giao thông nông thôn 

loại A, mặt nhựa hoặc bê tông xi măng. 

Đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày một nâng cao, nhân dân sẽ có điều 

kiện tích lũy để xây dựng mới và cải tạo nhà ở. GRDP bình quân đầu người tăng 

lên 46 – 48 triệu đồng/người vào năm 2020. Theo quy hoạch phát triển nhà ở đô 

thị, đến năm 2020 diện tích sàn là 15-20m
2
/người. Vì thế Bắc Kạn sẽ cần một 

khối lượng lớn VLXD mà trước hết là các loại VLXD thông thường như: xi 

măng, vật liệu xây lợp, cát, sỏi xây dựng, vật liệu san lấp và các loại vật liệu 

trang trí hoàn thiện, chống thấm, vật liệu ốp lát nội thất, lát hè, sơn trang trí 

v.v…Các loại VLXD cao cấp đắt tiền như: đá ốp lát, gạch granit nhân tạo, sứ vệ 

sinh, kính xây dựng, tấm trần kim loại, sơn trang trí, tấm lợp  v.v… do vậy dự 

báo mức độ tiêu thụ với các loại VLXD trên ở Bắc Kạn sẽ cao hơn mức trung 

bình của cả nước. 

Công nghệ sản xuất VLXD chuyển giao áp dụng trên địa bàn trong giai 

đoạn tới sẽ là những công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng chung của cả 

nước, sản xuất được các sản phẩm có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn trong nước 

và các nước trong khu vực. Các phương pháp sản xuất VLXD thủ công sẽ được 

thay thế và loại bỏ dần để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế những tác 

động xấu đến môi trường. 
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 Căn cứ vào những lợi thế và hạn chế đối với việc phát triển sản xuất 

VLXD ở Bắc Kạn như đã nêu ở trên, căn cứ vào tình hình sản xuất và tiêu thụ 

VLXD trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các tỉnh trong vùng, dự báo phát triển 

các chủng loại VLXD trên thị trường Bắc Kạn như sau: 

  Xi măng: Theo quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến 

năm 2025, và định hướng đến năm 2035 đã điều chỉnh đưa dự án xi măng lò 

quay ở Bắc Kạn ra khỏi quy hoạch. Lý do, sau một thời gian dự án không thể 

đưa vào vận hành, tuy có thuận lợi về nguồn đá vôi với chất lượng tốt, trữ lượng 

đảm bảo để sản xuất lâu dài nhưng nhu cầu xi măng cả nước thấp hơn nhiều so 

với công suất thiết kế. Hiệu quả đầu tư không cao. 

 Đối với cơ sở sản xuất xi măng lò đứng hiện có công nghệ và trang thiết 

bị lạc hậu, không tiếp tục sản xuất xi măng mà nên cải tạo thành trạm nghiền 

hoặc trạm phân phối thuộc các Công ty xi măng lớn để cung cấp cho thị trường. 

  Vật liệu xây: Vật liệu xây nung và không nung không chỉ phù hợp với 

Bắc Kạn hiện nay mà sẽ là hướng phát triển lâu dài, phù hợp với xu hướng 

chung của cả nước. Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD ở 

Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 567/QĐ-

TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 

phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020. Gạch không nung sẽ được 

phát triển thay thế một phần gạch nung trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện 

không có nhiều đất sét để làm gạch như: Huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn, Pác Nặm, 

Na Rì, … 

Đối với gạch xây đất sét nung, không phát triển sản xuất các lò hoffman sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch, lò đứng liên tục theo đúng lộ trình của Chính phủ, Bộ 

xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành mà tập trung phát huy hết công suất tuynel 

hiện có và giảm tỷ lệ, tiến tới xóa bỏ và cấm sản xuất các loại hình lò gạch thủ 

công, lò thủ công cải tiến. Bên cạnh đó tỉnh cần có chính sách phát triển sản xuất 

và tuyên truyền, khuyến khích sử dụng gạch không nung tận dụng những lợi thế 

nguồn nguyên liệu sản xuất (đá mạt, cát) thì việc đầu tư phát triển tăng tỷ lệ 

gạch không nung là cần thiết. Đây là một chủng loại cần được quan tâm với 

nhiều ưu điểm: giá thành sản phẩm phải chăng, cường độ cao,… nên có thể sử 

dụng ở những công trình có chất lượng cao. 

 Vật liệu lợp: Nguồn đất sét có chất lượng tốt để sản xuất ngói rất ít, nên 

hiện tại trong tỉnh không có cơ sở sản xuất ngói lợp. Nhu cầu vật liệu lợp trong 

tỉnh hiện nay còn thấp. Để đáp ứng nhu cầu vật liệu lợp trong giai đoạn từ nay 

đến năm 2020, vật liệu lợp chủ yếu sẽ được cung ứng từ nguồn bên ngoài như 

tấm lợp amiăng - xi măng. Ngói xi măng cát và gia công tấm lợp kim loại 3 lớp 

sẽ được phát triển, với quy mô nhỏ để đáp ứng nhu cầu tại chỗ.  

Đá xây dựng: Bắc Kạn là tỉnh có nguồn đá xây dựng trữ lượng lớn, trong 8 

huyện, thị đều có thể khai thác đá xây dựng đáp ứng nhu cầu tại chỗ. Trong 

những năm tới, nhu cầu về đá xây dựng cho tỉnh ngày một tăng để phục vụ cho 

các công trình, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng, mặt khác một số huyện lân 
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cận Bắc Kạn như huyện Phú Lương - Thái Nguyên hiện đang có các cơ sở khai 

thác đá xây dựng cung ứng cho huyện Chợ Mới để phát triển giao thông và xây 

dựng. Sản xuất đá xây dựng ở Bắc Kạn sẽ tiếp tục được phát triển để đáp ứng 

nhu cầu trong tỉnh ngày một tăng. 

 Cát xây dựng: Bắc Kạn có nguồn cát ven các sông suối, có thể tổ chức 

khai thác trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm có thể đáp ứng được 

nhu cầu cát xây dựng trong tỉnh, trong đó tập trung khai thác tại các khu vực 

thuộc huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, thành phố Bắc 

Kạn. Tuy nhiên để đảm bảo sản lượng cát ổn định Bắc Kạn nên phát triển chế 

biến cát nghiền tại các cơ sở khai thác đá xây dựng.  

 Sản xuất bê tông: Nhu cầu bê tông thương phẩm và cấu kiện trong thời 

gian tới ở tỉnh và khu vực lân cận sẽ ngày càng tăng để phục vụ nhu cầu xây dựng 

cầu đường, các khu đô thị, công nghiệp, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, đê 

điều. Ngoài bê tông thương phẩm thì các chủng loại bê tông bọt, nhẹ, bê tông chất 

lượng cao sẽ có nhiều cơ hội để phát triển để phục vụ xây dựng trên địa bàn. 

Vật liệu lát hè: Định hướng phát triển các khu đô thị trong các giai đoạn 

tới đòi hỏi đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, trong đó có nhu cầu xây dựng hè phố, vì 

vậy nhu cầu gạch lát vỉa hè sẽ tăng nhanh. Trong những năm tới các loại gạch lát 

bê tông (con sâu), gạch lát bê tông màu, gạch terrazzo chất lượng cao, sản xuất 

trên các dây chuyền thiết bị tiên tiến sẽ được sử dụng nhiều hơn. Vì vậy, có thể 

đầu tư phát triển các loại vật liệu lát hè để đáp ứng cho xây dựng đô thị của tỉnh 

và các khu vực lân cận. 

Sản xuất vôi công nghiệp: Bắc Kạn có một số mỏ đá vôi có chất lượng tốt 

có thể sản xuất vôi vì vậy cần phát triển sản xuất vôi với quy mô lớn và chất 

lượng đảm bảo nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Những cơ sở 

sản xuất vôi thủ công lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường cần được xóa bỏ theo 

đúng lộ trình của Bộ Xây dựng tại Quy hoạch phát triển sản xuất vôi công 

nghiệp Việt Nam đến năm 2020.  

Trong giai đoạn tới, với điều kiện hiện tại của tỉnh, tình hình thị trường 

VLXD của cả nước hiện nay, nhu cầu VLXD ngày càng tăng sẽ tạo điều kiện 

cho sản xuất VLXD ở Bắc Kạn phát triển với quy mô ngày một lớn hơn và thế 

mạnh của Bắc Kạn trong lĩnh vực sản xuất VLXD là sản xuất khai thác đá, cát 

sỏi xây dựng, sản xuất vật liệu xây, lợp và một số chủng loại vật liệu khác như 

bê tông, vôi...  

Những chủng loại VLXD mà Bắc Kạn chưa có điều kiện sản xuất hoặc nhu 

cầu trong tỉnh còn thấp sẽ được cung ứng từ các nhà sản xuất trong nước  hoặc 

nhập khẩu: 

 - Gạch ốp lát ceramic, sứ vệ sinh, kính xây dựng và các loại vật liệu trang 

trí hoàn thiện cao cấp khác khác như: Vật liệu ốp tường, ốp trần, hợp kim nhôm, 

khung cửa nhựa, tấm trần thạch cao, sơn, bột màu, ma tít, các loại phụ gia bê 

tông, phụ gia chống thấm, thảm trải sàn, giấy dán tường, hoặc vật liệu tiểu ngũ 

kim xây dựng (ke, khoá, bản lề…), vật tư ngành điện, ngành nước v.v… 
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- Tấm lợp amiăng - xi măng, tấm lợp kim loại và thanh nhôm định hình 

(nguyên liệu để sản xuất khung cửa nhôm) sản xuất tại Thái Nguyên sẽ là một 

trong những nguồn cung ứng ổn định cho thị trường VLXD Bắc Kạn. 

IV. DỰ BÁO NHU CẦU VLXD TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020. 

1. Các căn cứ sử dụng để dự báo nhu cầu 

Dự báo nhu cầu VLXD trong từng giai đoạn quy hoạch là một nội dung 

quan trọng của công tác lập quy hoạch phát triển VLXD. Trong giai đoạn tới, 

công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta sẽ đòi hỏi một khối 

lượng VLXD lớn. Tỉnh Bắc Kạn cũng không nằm ngoài chiến lược phát triển 

đó. Tuy nhiên, việc dự báo nhu cầu VLXD gặp một số khó khăn như: 

- Nhu cầu VLXD của tỉnh phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh: Tốc độ tăng trưởng của các ngành, vốn đầu tư toàn xã hội, dân số, thị hiếu 

sử dụng, mức sống của nhân dân và khả năng thay thế lẫn nhau của các loại 

VLXD, mà các chỉ tiêu kinh tế đối với giai đoạn từ nay đến năm 2020 mới chỉ là 

những tính toán dự báo;  

- Sự thay đổi hàng năm về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Bắc Kạn phụ 

thuộc biến động kinh tế của tỉnh, của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và 

của cả nước. Ngoài ra còn phụ thuộc vào khả năng và thực tế đầu tư của các 

ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.  

Do vậy để xác định nhu cầu VLXD, tùy từng chủng loại VLXD cần phải có 

những cách tiếp cận khác nhau, thông qua phương pháp thống kê và phương 

pháp chuyên gia để xác định các chỉ tiêu phát triển trong từng giai đoạn cũng 

như xu thế phát triển của thị trường.  

Nhu cầu VLXD của tỉnh được xác định theo:  

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu người. 

- Theo GRDP. 

Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng, tuy nhiên phương 

pháp nào cũng dựa trên mối quan hệ giữa nhu cầu tiêu thụ với các yếu tố kinh 

tế ảnh hưởng ở từng giai đoạn. Vì vậy dự báo nhu cầu VLXD được sử dụng sẽ 

là kết quả tổng hợp từ các dự báo trên. 

Thêm vào đó, để dự báo nhu cầu VLXD có độ tin cậy cao hơn, các kết quả 

dự báo thường được gửi xin ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên 

gia đầu ngành về lĩnh vực xây dựng và VLXD, có nhiều kinh nghiệm để tổng 

hợp phân tích và lượng hoá về các chỉ tiêu phát triển nhằm làm đúng dần các kết 

quả nghiên cứu. 

 Một số căn cứ chính đã được sử dụng để xây dựng dự báo nhu cầu VLXD 

ở Bắc Kạn đến năm 2020 gồm:  
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 - Các số liệu về dân số và vốn đầu tư từ năm 2012 đến năm 2016 theo 

Niên giám thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn; 

- Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- Quy hoạch tổng thể phát triển Vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030; 

 - Các số liệu thống kê về sản lượng, hiện trạng sản xuất, sử dụng VLXD 

tỉnh Bắc Kạn trong những năm gần đây; 

2. Dự báo nhu cầu VLXD theo dự kiến vốn đầu tƣ toàn xã hội. 

2.1. Nội dung phương pháp. 

 Đây là phương pháp dự báo dựa trên quan hệ giữa nhu cầu tiêu thụ VLXD 

và vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm. Tuy nhiên phương pháp dự báo này cũng 

có những khó khăn nhất định, nó phụ thuộc vào: 

 - Độ chính xác của dự báo về phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020; 

 - Tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tổng số vốn đầu tư xã hội ở từng 

năm, từng giai đoạn phát triển khác nhau, nên việc dự báo định mức tiêu thụ 

VLXD trên một đơn vị đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong các giai đoạn tới cũng 

chỉ là những ước tính theo thống kê trong một số năm gần nhau.   

2.2. Kết quả dự báo. 

Định mức tiêu thụ VLXD cho 1 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội đối với một 

địa phương, thường phụ thuộc vào vốn đầu tư XDCB và tình hình tiêu thụ 

VLXD tại địa phương của tỉnh. Căn cứ vào tổng VĐT toàn xã hội trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015 và khối lượng vật liệu xây 

dựng tiêu thụ, sản lượng sản xuất VLXD của tỉnh giai đoạn này, ta tính được 

mức trung bình lượng VLXD tiêu thụ trên 1 tỷ đồng tổng VĐT toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn vừa qua là: 

Bảng 2.9: Khối lƣợng VLXD tiêu thụ trên 1 tỷ đồng tổng VĐT toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

STT Chủng loại sản phẩm Đơn vị 
Khối lƣợng tiêu thụ/ 

1 tỷ đồng VĐT 

1 Xi măng tấn 72 

2 Vật liệu xây nghìn viên 27 

3 Vật liệu lợp m
2
 145 

4 Đá XD m
3
 114 

5 Cát XD trong tỉnh m
3
 82 

6 Vật liệu ốp lát m
2
 179 
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7 Sứ vệ sinh SP 11 

8 Kính XD m
2
 71 

 Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020, căn cứ vào các chỉ tiêu tăng trưởng GDP và dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội trong từng giai đoạn, dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở năm mốc 2020 là 

7.000 tỷ đồng. Dự báo nhu cầu VLXD đến năm 2020 theo vốn đầu tư toàn xã hội 

ở Bắc Kạn như sau: 

Bảng 2.10: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Bắc Kạn theo tổng VĐT trên địa 

bàn  

TT Loại vật liệu Đơn vị Nhu cầu năm 2020 

1 Xi măng nghìn tấn 504 

2 Vật liệu xây triệu viên 189 

3 Vật liệu lợp nghìn m
2
 1.010 

4 Đá XD nghìn m
3
 790 

5 Cát XD nghìn m
3
 570 

6 Vật liệu ốp lát nghìn m
2
 1.250 

7 Sứ vệ sinh nghìn SP 77 

8 Kính XD nghìn m
2
 500 

3. Dự báo nhu cầu theo mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu ngƣời. 

3.1. Nội dung phương pháp. 

 Đây là phương pháp dự báo dựa trên mức tiêu thụ VLXD bình quân tính 

theo đầu người trong những năm đã qua, để dự báo cho những giai đoạn tới có 

so sánh với bình quân tiêu thụ VLXD theo đầu người ở trong nước và bình quân 

tiêu thụ VLXD theo đầu người ở một tỉnh thành lân cận hoặc các tỉnh thành có 

nền kinh tế phát triển tương đương. 

3.2. Kết quả dự báo. 

Theo số liệu thống kê về dân số và sản lượng VLXD tỉnh Bắc Kạn trong 

giai đoạn vừa qua. Ta có bảng thống kê mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu 

người của tỉnh như sau: 

Bảng 2.11 : Mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu ngƣời ở Bắc Kạn. 

T Loại VLXD Đơn vị Khối lƣợng tiêu thụ VLXD/ đầu ngƣời 
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T Phú 

Thọ 

Bắc 

Giang 

Cả 

nƣớc 

Bắc 

Kạn 

1 Xi măng kg/người 768 960 963 1.120 

2 Vật liệu xây viên/người 352 440 311 450 

3 Vật liệu lợp m
2
/người 1,84 2,30 1,1 2,5 

4 Đá XD m
3
/người 1,68 2,10 1,87 2,3 

5 Cát XD m
3
/người 1,48 1,85 1,35 1,95 

6 
Vật liệu ốp 

lát 
m

2
/người 

3,28 

4,10 
4,9 

4,8 

7 Sứ vệ sinh SP/người 0,16 0,20 0,21 0,2 

8 Kính XD m
2
/người 1,6 1,2 1,10 1,2 

     Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn 5 năm giai đoạn từ 

nay đến năm 2020 thì mục tiêu phát triển ở Bắc Kạn cơ bản là đẩy mạnh phát 

triển kinh tế, tập trung xóa đói giảm nghèo, thu hút, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực cho đầu tư phát triển, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trên cơ sở khai 

thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh. Cụ thể GDP theo đầu người dự kiến năm 2020 

ước tính đạt khoảng 46 - 48 triệu đồng. Theo các dự báo về kinh tế xã hội thì dân 

số của tỉnh Bắc Kạn năm 2020 khoảng 329.000 người, căn cứ vào thực tế tiêu thụ 

các chủng loại VLXD cho phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Kạn trong những năm 

qua, căn cứ vào tập quán xây dựng, điều kiện tự nhiên, có thể dự báo bình nhu 

cầu VLXD đến năm 2020 của Bắc Kạn như sau:  

Bảng 2.12: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020  

theo phƣơng pháp bình quân đầu ngƣời 

TT Loại vật liệu Đơn vị Năm 2020 

1 Xi măng nghìn tấn 368 

2 Vật liệu xây triệu viên 148 

3 Vật liệu lợp nghìn m
2
 822 

4 Đá XD nghìn m
3
 757 

5 Cát XD nghìn m
3
 641 

6 Vật liệu ốp lát nghìn m
2
 1.579 
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TT Loại vật liệu Đơn vị Năm 2020 

7 Sứ vệ sinh nghìn SP 65,9 

8 Kính XD nghìn tm
2
 400 

4. Dự báo nhu cầu VLXD theo GRDP. 

Đây là phương pháp dự báo nhu cầu VLXD căn cứ vào tỷ lệ tiêu thụ 

VLXD trên một tỷ đồng GRDP của tỉnh Bắc Kạn. Phương pháp này phụ thuộc 

vào mức độ chính xác của dự báo phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của 

tỉnh. Việc dự báo nhu cầu VLXD của tỉnh Bắc Kạn theo GRDP chỉ là số liệu 

ước tính theo số liệu thống kê mức độ tiêu thụ VLXD và GRDP của tỉnh Bắc 

Kạn trong những năm gần đây có kết hợp với so sánh mức tiêu thụ của một số 

tỉnh thành trong vùng có điều kiện phát triển kinh tế tương tự như Bắc Giang, 

Phú Thọ, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La. 

Căn cứ GRDP (giá hiện hành) của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2011 -

2015, và sản lượng tiêu thụ VLXD trên địa bàn giai đoạn này, ta có mức tiêu thụ 

VLXD trung bình trên một tỷ đồng GRDP của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn vừa qua 

như sau: 

Bảng 2.13: Dự báo tiêu thụ VLXD/ tỷ đồng GRDP tỉnh Bắc Kạn  

TT Loại vật liệu Đơn vị 
Mức tiêu thụ VLXD/ 

1 tỷ đồng GRDP 

1 Xi măng tấn 34,6 

2 Vật liệu xây nghìn viên 17,2 

3 Vật liệu lợp m
2
 97,8 

4 Đá xây dựng m
3
 66 

5 Cát xây dựng m
3
 60 

6 Gạch ốp lát m
2
 144,4 

7 Sứ vệ sinh SP 6,4 

8 Kính xây dựng m
2
 38,2 

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn từ 

nay đến năm 2020 thì tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm của tỉnh khoảng 6,5 - 

6,8%/năm, dự kiến năm 2020 đạt khoảng 15.378 tỷ đồng, kết hợp với việc so 

sánh mức tiêu thụ trung bình VLXD trên 1 tỷ đồng vốn đầu tư của các tỉnh trong 

vùng có điều kiện kinh tế xã hội tương tự cũng như mức tiêu thụ trung bình của 

cả nước; căn cứ vào hiện trạng và nhu cầu xây dựng của tỉnh Bắc Kạn trong giai 
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đoạn từ nay đến năm 2020 để dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Bắc Kạn trong giai 

đoạn từ nay đến năm 2020 như sau: 

Bảng 2.14: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 theo GRDP 

TT Loại VLXD Đơn vị Năm 2020 

1 Xi măng nghìn tấn 321 

2 Vật liệu xây triệu viên 159 

3 Vật liệu lợp nghìn m
2
 908 

4 Đá xây dựng nghìn m
3
 613 

5 Cát xây dựng nghìn m
3
 557 

6 Vật liệu ốp lát nghìn m
2
 1.340 

7 Sứ vệ sinh nghìn SP 59,3 

8 Kính xây dựng nghìn m
2
 354 

5. Tổng hợp kết quả dự báo nhu cầu. 

Sau khi so sánh kết quả dự báo của cả 3 phương pháp trên, kết quả cho thấy 

khoảng sai số không lớn do vậy phương án chọn là tổng hợp lấy trung bình cộng 

cả 3 phương án và dao động khoảng 5%. Kết quả dự báo như sau: 

Bảng 2.15: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. 

(Phương án chọn) 

TT Loại VLXD Đơn vị 
Theo 

VĐT 

Theo 

đầu 

ngƣời 

Theo 

GRDP 

Phƣơng án 

chọn               

(trung bình) 

1 Xi măng 
nghìn 

tấn 
504 368 321 375 - 400 

2 Vật liệu xây 
triệu 

viên 
189 148 159 145 - 155 

3 Vật liệu lợp nghìn m
2
 1.010 822 908 835 - 845 

4 Đá xây dựng nghìn m
3
 790 757 613 655 - 670 

5 Cát xây dựng nghìn m
3
 570 641 557 540 - 550 

6 
Vật liệu ốp 

lát 
nghìn m

2
 1.250 1.579 1.340 1.280 - 1.290 



99 

 

TT Loại VLXD Đơn vị 
Theo 

VĐT 

Theo 

đầu 

ngƣời 

Theo 

GRDP 

Phƣơng án 

chọn               

(trung bình) 

7 Sứ vệ sinh nghìn SP 77 65,9 59,3 60 – 63 

8 
Kính xây 

dựng 
nghìn m

2
 500 400 354 385 - 390 

6. Nhu cầu Vật liệu san lấp:  

Trong Quy hoach tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020 đã xác định các danh mục các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập 

trung, các cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển các khu đô thị (Bảng 2.15). 

Bảng 2.16: Diện tích các cụm công nghiệp, các khu đô thị, giao thông dự 

kiến đầu tƣ giai đoạn 2016 - 2020. 

TT Tên khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị 
Diện tích 

(ha) 

I Khu CN: 67 

 
KCN Thanh Bình giai đoạn 2 

 
II Cụm Công nghiệp: 196 

 
Tổng số CCN  

 
III Các khu đô thị (mức độ ĐTH đạt 19%) 2.923 

IV Giao thông 674 

 Tổng 3.860 

Để san lấp và tôn cao diện tích các KCN, CCN, khu đô thị và nền đường 

giao thông với chiều cao trung bình 0,3 m thì trong giai đoạn 2016 - 2020 cần sử 

dụng khối lượng vật liệu san lấp khoảng: 11.580.000 m
3
. 

 Như vậy trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhu cầu khối lượng vật 

liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khoảng 11,58 triệu m
3
, trung bình mỗi 

năm cần khoảng 2,32 triệu m
3
.  

Với những số liệu nêu trên cho thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng, vật liệu 

san lấp để phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng và tu bổ các 

tuyến giao thông và nhu cầu về nguyên liệu cho các ngành công nghiệp có sử 

dụng nguyên liệu khoáng trong thời gian tới là rất lớn, đây cũng chính là điều 

kiện cho ngành khai khoáng có cơ hội phát triển.  
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Phần thứ ba 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

I. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020 

1. Quan điểm và mục tiêu 

1.1. Quan điểm 

1. Phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải đảm bảo tính bền vững, 

sử dụng hợp lý và tiết  kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với điều kiện 

tài nguyên và tập quán xây dựng, gắn với việc bảo đảm an ninh quốc phòng, 

bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên và môi 

trường sinh thái; 

2. Quy hoạch phát triển VLXD phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch  ngành, lĩnh vực đã được duyệt và quy 

hoạch tổng thể phát triển VLXD được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

3. Khuyến khích phát triển công nghệ sạch, công nghệ sử dụng phế thải, 

phế liệu của các ngành công nghiệp khác để giảm ô nhiễm môi trường. Đổi mới 

công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, đa dạng 

hóa sản phẩm, làm tăng sức cạnh tranh trên thị trường; 

4. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư vào phát triển sản xuất VLXD;khuyến 

khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và kinh doanh VLXD nhất là vật 

liệu xây không nung. 

5. Phát triển sản xuất VLXD đồng thời mở rộng lưu thông VLXD trên địa 

bàn, có sự điều tiết về sản xuất và tiêu thụ giữa thị trường trong tỉnh và các tỉnh 

lân cận để cung ứng đủ các loại VLXD cho nhu cầu xây dựng. 

1.2. Mục tiêu 

Mục tiêu tổng quát: 

- Nhằm khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 

nguồn lao động để đáp ứng cơ bản nhu cầu một số chủng loại vật liệu xây dựng 

thông thường và một số chủng loại vật liệu mới; góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế; tăng nguồn thu ngân sách; giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy 

mạnh phát triển sản xuất công nghiệp tạo bước đột phá thúc đẩy nền kinh tế phát 

triển nhanh và ổn định. 

- Làm công cụ quản lý nhà nước, giúp cho công tác quản lý điều hành phát 

triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng; làm căn cứ cho các nhà đầu tư, các 

doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong việc chuẩn bị xây dựng các kế 

hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng; làm căn cứ pháp lý trong việc cấp 

và xin cấp phép thăm dò, khai thác và chuẩn bị đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng 

trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
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Mục tiêu cụ thể:  

- Đáp ứng được cơ bản nhu cầu các chủng loại vật liệu xây dựng thông 

thường  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

- Nâng giá trị sản xuất ngành công nghiệp VLXD đến năm 2020 gấp 2,04 

lần so với năm 2016. Nhịp độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2016 - 2020 đạt 

khoảng 20%/năm. 

- Giai đoạn 2016 – 2020 thu hút khoảng gần 500 lao động mới vào làm việc 

trong ngành VLXD, trong đó 10% là cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở 

lên.  

2. Phƣơng án quy hoạch 

2.1. Xi măng  

Dự báo nhu cầu xi măng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 là : 

375.000 - 400.000 tấn/năm. 

Theo “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 

- 2020 và định hướng đến năm 2030”, tỉnh Bắc Kạn không phát triển sản xuất xi 

măng, nguồn xi măng sẽ được cung ứng từ các tỉnh khác. 

2.2. Vật liệu xây 

Dự báo nhu cầu vật liệu xây đến năm 2020 là : 145 - 155 triệu viên, theo 

phương án quy hoạch dưới đây, năng lực sản xuất vật liêu xây trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2020 sẽ là: 150 triệu viên, cơ bản đáp ứng nhu cầu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh. 

Hiện tại năng lực sản xuất vật liệu xây của tỉnh Bắc Kạn xấp xỉ 143 triệu 

viên/năm, trong đó gạch nung là 75 triệu viên, gạch không nung 68 triệu viên. 

Do nguồn nguyên liệu sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh có trữ lượng không 

lớn và chất lượng xấu, nên trong thời gian tới sẽ không phát triển sản xuất gạch 

đất sét nung đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất gạch không nung. Phương 

hướng phát triển vật liệu xây trong thời gian tới như sau: 

- Không phát triển sản xuất gạch nung, không khuyến khích các cơ sở sản 

xuất gạch thủ công chuyển đổi sang công nghệ lò tuynel hoặc công nghệ khác. 

- Phát triển sản xuất gạch không nung đề dần thay thế gạch đất nung trong 

các công trình xây dựng 

- Ưu tiên phát triển các cơ sở sản xuất gạch không nung xi măng - cốt liệu 

gắn với các cơ sở khai thác chế biến đá xây dựng để tận dụng và tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên. 

- Đầu tư các cơ sở gạch không nung có quy mô vừa phù hợp với điều kiện 

tự nhiên, kinh tế - xã hội của các huyện trong tỉnh. 

Phương án cụ thể: 

a) Gạch đất nung. 
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- Chấm dứt hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất gạch thủ công trước 

năm 2017, các cơ sở sản xuất gạch đất nung công nghệ lò vòng trước năm 2020 

theo quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Duy trì 01 Cơ sở sản xuất gạch đất nung lò liên tục - xã Lạng San, huyện 

Na Rì có CSTK 3,7 triệu viên/năm. 

- Duy trì hoạt động của 01 cơ sở sản xuất gạch đất nung lò tuynel, đầu tư 

chiều sâu, cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm: 

+ Nhà máy gạch tuynel Cẩm Giàng - xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; 

CSTK 15 triệu viên/năm; 

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất gạch đất sét nung là mỏ Cốc Xả, 

xã Hà Vị, huyện Bạch Thông. 

- Đầu tư mới Nhà máy gạch công nghệ cao ở xã Hà Vị, huyện Bạch Thông; 

CSTK 25 triệu viên/năm. 

Năng lực sản xuất gạch đất nung trên địa bàn tỉnh (lò tuynel) sau năm 2020 

là 40 triệu viên QTC/năm. 

- Đầu tư mới Nhà máy sản xuất gạch công nghệ xanh Bắc Kạn( lò tuynel), 

tại Suối Viền, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn. 

Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là đất đồi, phế thải xây dựng, kể cả tro bay, 

than bụi…Công suất thiết kế: 30 triệu viên/năm. 

b) Gạch không nung. 

- Duy trì hoạt động, đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và phát 

huy hết công suất các cơ sở sản xuất GKN có công suất trên 7 triệu viên/năm, cụ 

thể: 

+ Cơ sở sản xuất GKN của Công ty CP Tư vấn phát triển Hạ Tầng tại 

phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; CSTK 21,0 triệu viên/năm; 

+ Cơ sở sản xuất GKN của công ty cổ phần Hồng Hà tại phường Xuất Hóa, 

thành phố Bắc Kạn; CSTK 7,0 triệu viên/năm; 

+ Cơ sở sản xuất GKN của DNTN Việt Anh tại mỏ đá Lủng Điếc, xã Bành 

Trạch, huyện Ba Bể; CSTK 15,0 triệu viên/năm. (Mới đi vào hoạt động sản xuất 

thử quý IV/2016); 

+ Cơ sở sản xuất GKN của Công ty TMHH MTV Khoáng sản và Thương 

mại Đồng Nam tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; công suất 20,0 triệu 

viên/năm. 

+ Công ty cổ phần Sao Mai Bắc Kạn tại Thị trấn Yến Lạc huyện Na Rì; 

CSTK 9 triệu viên/năm. 

+ Nhà máy GKN của Cty CP Quốc tế 9999 phường Xuất Hóa, thành phố 

Bắc Kạn; CSTK 35 triệu viên/năm; 



103 

 

- Khuyến khích kêu gọi đầu tư thêm một số cơ sở sản xuất gạch không 

nung có công suất >5 triệu viên/năm tại các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, mỗi địa 

phương 01 cơ sở. Cụ thể: 

+ Đầu tư mới 01 cơ sở sản xuất gạch không nung tại huyện Pác Nặm, có 

CSTK 5 triệu viên/năm; 

+ Đầu tư mới 01 cơ sở sản xuất gạch không nung tại huyện Ngân Sơn, có 

CSTK 5 triệu viên/năm; 

Tổng công suất gạch không nung đầu tư mới đến năm 2020 là 10 triệu viên.  

Năng lực sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020 sẽ xấp xỉ đạt 117 triệu viên QTC/năm (không kể các cơ sở sản xuất GKN 

hộ cá thể). 

Tổng CSTK vật liệu xây đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 190,7 

triệu viên QTC/năm đáp ứng hoàn toàn nhu cầu vật liệu xây, trong đó:  

 + Gạch nung: 73,7 triệu viên; 

 + Gạch không nung: 117 triệu viên. 

2.3. Vật liệu lợp 

Dự báo nhu cầu vật liệu lợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 là: 

835.000 - 845.000 m
2
;  

Hiện tại năng lực gia công, sản xuất tấm lợp kim loại trên địa bàn đạt hơn 

2,7 triệu m
2
/năm, tấm lợp tôn xốp 3 lớp là 300.000 m

2
/năm. Với năng lực sản 

xuất tấm lợp như trên đã đáp ứng hoàn toàn nhu cầu đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh. Ngoài ra còn có các loại vật liệu lợp khác như tấm lợp AC, tấm lợp nhựa, 

ngói lợp các loại ..., được cung ứng từ các tỉnh khác đến đáp ứng nhu cầu, thị 

hiếu sử dụng của người dân. 

Phương án cụ thể: 

- Duy trì sản xuất các cơ sở tấm lợp hiện có với tổng công suất 3,0 triệu 

m
2
/năm, cụ thể: 

+ Nhà máy tôn xốp Việt Bắc của Công ty TNHH Trần Toản có địa chỉ tại 

phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; công suất 1,5 triệu m
2
/năm.  

+ Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen chi nhánh Bắc Kạn, phường Huyền 

Tụng, thành phố Bắc Kạn; năng lực sản xuất 1.000.000 m
2
/năm. 

- Cơ sở gia công tấm lợp kim loại hộ cá thể tại phường Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn, năng lực sản xuất 500.000 m
2
/năm 

2.4. Khai thác, chế biến đá xây dựng 

Dự báo nhu cầu đá xây dựng thông thường đến năm 2020 là: 655 - 670 

ngàn m
3
, năng lực sản xuất theo quy hoạch đến năm 2020 sẽ là: 671 ngàn m

3
, 

hoàn toàn đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
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Công suất các cơ sở khai thác đá được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

đến thời điểm hiện nay là 441,1 nghìn m
3
, cơ bản đáp ứng được nhu cầu xây 

dựng thời điểm hiện tại.  

Phương hướng phát triển: 

- Đầu tư chiều sâu để khai thác hết công suất đã cấp phép; đầu tư mở rộng 

một số mỏ đá hiện có, đặc biệt là những mỏ có điều kiện thuận lợi về địa điểm 

khai thác (gần các trung tâm tiêu thụ lớn hoặc những khu vực dự kiến đầu tư 

lớn, có chất lượng đá tốt, trữ lượng lớn, thuận lợi giao thông) để cung cấp đáp 

ứng nhu cầu thị trường. 

- Đầu tư xây dựng một số mỏ mới (ở những khu vực chưa có mỏ đá, hoặc 

khu vực vùng sâu vùng xa) với công nghệ khai thác và chế biến đá tiên tiến để 

khai thác và cung ứng tại chỗ, giảm bớt việc cung ứng từ xa. 

- Có biện pháp quản lý chặt chẽ với cơ sở được cấp phép khai thác tạm thời 

phục vụ công trình, các cơ sở khai thác tận thu, các cơ sở khai thác chưa có giấy 

phép... 

- Đóng cửa các mỏ đá có vị trí thuộc ranh giới quy hoạch xây dựng đô thị, 

khu du lịch, điểm dân cư, hành lang an toàn giao thông. 

Phương án cụ thể:  

- Duy trì sản xuất các cơ sở hiện có, đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng 

sản phẩm, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác và 

chế biến.  

- Đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng công suất khai thác, chế biến tại một số 

khu vực; năng lực khai thác, chế biến đá xây dựng tại các huyện, thành phố cụ 

thể như sau:  

+ Thành phố Bắc Kạn:  

- Duy trì hoạt động, đầu tư chiều sâu, phát huy hết công suất khai thác tại 

các mỏ đá đã được cấp phép (Suối Viền, Cốc Ngận, K15); đạt công suất 120.000 

m
3
/năm. 

+ Huyện Pác Nặm:  

- Duy trì hoạt động, đầu tư chiều sâu, phát huy hết công suất khai thác tại 

mỏ đá Kéo Pựt, xã Nhạn Môn đạt công suất 10.000 m
3
/năm;  

- Cấp phép mới mỏ đá tại khu vực Thôm Nọc thôn Cọn Luông xã Xuân La; 

công suất khai thác 30.000 m
3
/năm. 

- Tiếp tục đầu tư khai thác trong những năm tiếp theo tại mỏ đá Nà Hen xã 

Cao Tân; công suất khai thác 30.000m
3
/năm. 

Năng lực khai thác đá toàn huyện Pác Nặm năm 2020 là 40.000 m
3
/năm. 

+ Huyện Ba Bể:  
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- Duy trì hoạt động khai thác, đầu tư chiều sâu tại mỏ đá Lủng Điếc, xã 

Bành Trạch đạt công suất 25.000 m
3
/năm; 

- Cấp phép mới 01 khu vực khai thác đá xây dựng tại mỏ Kéo Lạc Mò, xã 

Bành Trạch, huyện Ba Bể; công suất 30.000 m
3
/năm; 

- Khuyến khích đầu tư 01 khu vực khai thác đá xây dựng với công suất 

25.000 m
3
/năm tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. 

- Tiếp tục đầu tư khai thác trong những năm tiếp theo các mỏ: Lủng Phiêng 

Mặn, Mỏ Pác Keng tại Xã Thượng Giáo. 

Năng lực khai thác đá huyện Ba Bể đến năm 2020 là 80.000 m
3
/năm. 

+ Huyện Ngân Sơn: 

- Duy trì khai thác, đầu tư chiều sâu; phát huy hết công suất khai thác, chế 

biến tại mỏ đá Bản Tặc xã Đức Vân đạt 25.000 m
3
/năm;  

- Khuyến khích đầu tư 01 khu vực khai thác đá xây dựng tại mỏ Bản Slanh, 

xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; công suất 25.000 m
3
/năm; 

- Khuyến khích đầu tư  01 khu vực khai thác đá xây dựng tại mỏ Khuổi 

Tục, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn; công suất 30.000 m
3
/năm; 

- Tiếp tục đầu tư khai thác trong những năm tiếp theo các mỏ: Cây si - Cốc 

Xả TT. Nà Phặc; Quả Si xã Vân Tùng; Thôm Luông xã Lãng Ngâm. 

Năng lực khai thác đá năm 2020 tại huyện Ngân Sơn là 80.000 m
3
/năm 

+ Huyện Bạch Thông:  

- Duy trì hoạt động khai thác, đầu tư chiều sâu; phát huy hết công suất khai 

thác, chế biến tại mỏ đá Nà Cà xã Nguyên Phúc đạt sản lượng 60.000 m
3
/năm; 

- Cấp phép mới 01 khu vực khai thác đá xây dựng tại mỏ Pá Chủ, xã 

Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông; công suất 25.000 m
3
/năm; 

- Tiếp tục đầu tư khai thác trong những năm tiếp theo mỏ Bản Nà Lẹng tại 

xã Sỹ Bình, công suất 30.000 m
3
/năm;  

Đến năm 2020, năng lực khai thác đá xây dựng trên địa bàn huyện Bạch 

Thông là 85.000 m
3
/năm. 

+ Huyện Chợ Đồn:  

- Duy trì hoạt động tại mỏ đá đã cấp phép; đầu tư chiều sâu để phát huy hết 

công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường: 

* Mỏ đá Lũng Váng, thị trấn Bằng Lũng ; CSKT 49.000 m
3
/năm; 

* Mỏ đá Bản Cạu, xã Yên Thịnh; CSKT 10.000 m
3
/năm; 

* Mỏ đá Lũng Mò, thị trấn Bằng Lũng; CSKT 15.600 m
3
/năm; 

* Mỏ đá Kẹm Trình, thị trấn Bằng Lũng; CSKT 15.000 m
3
/năm; 

- Tiếp tục đầu tư khai thác trong những năm tiếp theo các mỏ: Bản Luộc xã 

Nam Cường; Khuổi Chạp xã Ngọc Phái; Yên Thịnh xã Yên Thịnh. 
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Năng lực khai thác, chế biến đá trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2020 là 

89.600 m
3
/năm. 

+ Huyện Chợ Mới:  

- Duy trì khai thác mỏ đá Khau Trạt, xã Bình Văn, phát huy hết công suất 

khai thác 10.000 m
3
/năm. 

- Cấp phép mới mỏ đá Khau Tiếm, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, công 

suất 50.000 - 55.000 m
3
/năm. 

- Tiếp tục đầu tư khai thác trong những năm tiếp theo các mỏ: Bản Cày xã 

Nông Hạ; Bản Đồn (Dọc theo quốc lộ 3 nằm ở ranh giới 2 xã Cao Kỳ và Hoà 

Mục); Mỏ Nà Quang xã Thanh Bình; Quảng Chu, Yên Đĩnh. 

Năng lực khai thác đá trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2020 là 60.000 - 

65.000 m
3
/năm 

+ Huyện Na Rì:  

- Duy trì hoạt động tại mỏ đá đã cấp phép; đầu tư chiều sâu để phát huy hết 

công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường: 

* Mỏ đá Thôm Ỏ, xã Lam Sơn ; CSKT 15.000 m
3
/năm; 

* Mỏ đá Phya Van, xã Hữu Thác; CSKT 20.000 m
3
/năm; 

* Mỏ đá Khưa Trạng, Xã Lam Sơn; CSKT 31.500 m
3
/năm; 

* Mỏ đá Lũng Tráng, xã Cường Lợi; CSKT 15.000 m
3
/năm; 

* Mỏ đá Lũng Ráo, xã Cư Lễ; CSKT 35.000 m
3
/năm; 

- Tiếp tục đầu tư khai thác trong những năm tiếp theo mỏ Phiềng Đen, 

Lũng Tao xã Kim Lư.  

Năng lực khai thác đá toàn huyện năm 2020 là 116.500 m
3
/năm. 

Tổng công suất khai thác các mỏ đá được cấp phép trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2020 là 671.000 m
3
/năm, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. 

2.5. Cát xây dựng 

Nhu cầu sử dụng cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 là: 

540.000 - 550.000 m
3
, theo phương án quy hoạch, năng lực khai thác, sản xuất 

cát trên địa bàn tỉnh là 408.000 – 458.000 m
3
 đáp ứng được gần 75 - 85% nhu 

cầu.   

Nguồn tài nguyên cát xây dựng ở Bắc Kạn không nhiều, phân bố rải rác 

trên các con sông và suối khắp địa bàn các huyện. Cát sông, suối của Bắc Kạn 

có chất lượng không cao, lẫn nhiều tạp chất, thường được sử dụng để xây trát và 

đổ bê tông.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở được cấp phép khai thác cát với tổng 

năng lực của các cơ sở khai thác cát là 98.000 m
3
/năm. Ngoài ra, ở còn có một 

số cơ sở tham gia khai thác cát sông không phép, khai thác tận thu. Sản lượng 
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cát khai thác trên địa bàn chỉ đáp ứng được phần nhu cầu của tỉnh; phần cát còn 

thiếu được cung ứng từ các tỉnh lân cận.  

 Trong các giai đoạn tới, nhu cầu cát xây dựng trong tỉnh còn tăng lên, đòi 

hỏi lĩnh vực khai thác cát phải được đầu tư chiều sâu, mở rộng, tăng cường sản 

lượng khai thác. Tuy nhiên trên các sông và các suối hiện nay đã có các công 

trình thuỷ điện; việc đắp các đập thuỷ điện chắn dòng cùng với sự biến đổi khí 

hậu đã hạn chế sự bồi đắp cát trên các lòng sông, do vậy trữ lượng cát trên các 

sông tại Bắc Kạn càng ngày càng cạn kiệt. Định hướng phát triển khai thác cát ở 

Bắc Kạn từ nay đến năm 2020 như sau: 

- Đẩy mạnh khai thác cát trên sông Năng, sông Cầu và một số suối để đáp 

ứng nhu cầu cát xây và cát đổ bê tông trong toàn tỉnh, trên cơ sở quản lý chặt chẽ 

việc thực hiện đúng các quy định khai thác cát lòng sông, khai thác đúng quy 

hoạch và đúng quy trình. Tận dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của tỉnh, song 

phải gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái, khống chế phạm vi và độ sâu 

khai thác để không gây sạt lở, đảm bảo an toàn cầu và các công trình thuỷ lợi trên 

sông và không làm ảnh hưởng đến dòng chảy. 

- Để giải quyết việc thiếu hụt cát trong các giai đoạn sau, đầu tư xây dựng 

các cơ sở nghiền cát từ đá cuội, sỏi và đá magma để thay thế một phần cát sông. 

- Chấm dứt tình trạng khai thác trái phép của các tổ chức và hộ cá thể 

không có chức năng khai thác và kinh doanh cát. Các đơn vị khai thác cát cần 

đầu tư nâng cao năng lực khai thác cát, tăng cường phổ biến thông tin thị trường 

và điều phối thị trường giữa các đơn vị khai thác, tránh tình trạng tranh mua 

tranh bán cũng như thống nhất về giá cả sản phẩm  trong từng thời kỳ. 

 Phương án cụ thể: 

 - Đầu tư tăng cường phương tiện khai thác, bốc xúc, sàng tuyển và vận 

chuyển để phát huy năng lực của các cơ sở khai thác hiện có đã được cấp phép, 

đạt sản lượng 98.000 m
3
/năm.  

 - Cấp phép mới cho các cơ sở  khai thác cát tại các điểm mỏ trên các sông 

suối đã được thăm dò khảo sát tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì và thành 

phố Bắc Kạn, với tổng công suất 275 m
3
/năm. Cụ thể phân bố tại các huyện như 

sau: 

+ Huyện Chợ Mới: Tổng CSCP 95.000 m
3
/năm, cụ thể: 

* Mỏ cát sỏi Thanh Bình, xã Thanh Bình, CSCP 30.000 m
3
/năm; 

* Khu vực Nà Đeo, xã Nông Thịnh, CSCP 10.000 - 15.000 m
3
/năm; 

* Khu vực điểm , thôn Nà Choọng, xã Quảng Chu, CSCP 

10.000 - 15.000 m
3
/năm;  

* Khu vực Sáu Hai, xã Nông Hạ, CSCP từ 10.000 - 15.000 m
3
/năm; 

* Khu vực tại xã Cao Kỳ (điểm - điểm ,

), CSCP 10.000 - 15.000 m
3
/năm; 

* Mỏ Nà Mố, xã Yên Đĩnh, CSCP 5.000 m
3
/năm; 
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* Khu vực bến đò Chợ Mới, ngã ba sông thuộc khu vực gần thị trấn Chợ 

Mới, CSCP 20.000 m
3
/năm; 

* Mỏ Đèo Vai xã Quảng Chu; Chưa đánh giá trữ lượng, dự kiến thăm dò và 

khai thác trong các năm tới. 

+ Huyện Chợ Đồn: Tổng CSCP 20.000 - 30.000 m
3
/năm; cụ thể: 

* Khu vực mỏ Pó Lết, xã Yên Thịnh, CSCP 10.000 - 15.000 m
3
/năm; 

* Khu vực Nà Ón, xã Đồng Lạc: CSCP 10.000 - 15.000 m
3
/năm. 

Các mỏ chưa đánh giá trữ lượng, dự kiến thăm dò và khai thác trong các 

năm tới gồm: Khu vực xã Đông Viên và khu vực Bản Mạ, Xã Quảng Bạch. 

+ Huyện Na Rì: Tổng CSCP là 40.000 - 60.000 m
3
/năm, cụ thể:  

* Khu vực Vằng Kháp – Hát Chặp, xã Lam Sơn, CSCP 10.000 - 15.000 

m
3
/năm; 

* Khu vực Hợp Thành – Hát Lài và Nà Diệc, xã Lam Sơn và xã Lạng 

San, CSCP 10.000 - 15.000 m
3
/năm; 

* Khu vực Nà Khon, xã Lương Thành, CSCP 10.000 - 15.000 m
3
/năm; 

* Khu vực Nà Diệc xã Lạng San, CSCP 10.000 m
3
/năm; 

Các mỏ chưa đánh giá trữ lượng, dự kiến thăm dò và khai thác trong các 

năm tới gồm: Khu vực Cốc Coóc - Bản Pò, thị trấn Yến Lạc; Hát Luông xã Kim 

Lư; Lương Thượng Xã Lương Thượng; Pác Khuổi  Pục xã Lam Sơn; Pác Khuổi 

Giam xã Lam Sơn. 

+ Thành phố Bắc Kạn: Tổng CSCP là 30.000 m
3
/năm, cụ thể:  

* Khu vực Phiêng My, phường Huyền Tụng, CSCP 15.000 - 20.000 

m
3
/năm; 

* Khu vực tổ Mai Hiên, phường Xuất Hóa, CSCP 5.000 m
3
/năm; 

* Phường Nguyễn Thị Minh Khai, CSCP 5.000 m
3
/năm; 

* Xã Dương Quang, CSCP 5.000 m
3
/năm; 

+ Huyện Bạch thông: Tổng CSCP là 22.000 m
3
/năm, cụ thể:  

* Khu vực Bản Luông xã Mỹ Thanh, CSCP 10.000 m
3
/năm; 

* Khu vực xã Quang Thuận, CSCP 7.000 m
3
/năm; 

* Khu vực Nà Xỏm - Nà Pản xã Cẩm Giàng, CSCP 5.000 m
3
/năm; 

Các mỏ chưa đánh giá trữ lượng, dự kiến thăm dò và khai thác trong các 

năm tới gồm: Khu vực tại thôn Khuổi Duộc - Cây Thị, xã Mỹ Thanh; khu vực 

Xã Hà Vị; Khu vực thôn Lủng Trang, xã Lục Bình; Khu vực Pác Cáp, thôn Pác 

Thiên, xã Nguyên Phúc. 

Với phương án trên, năng lực khai thác, sản xuất cát toàn tỉnh đạt khoảng  

275.000 m
3
/năm.  
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So với nhu cầu, với năng lực như trên chưa thể đáp ứng được nhu cầu xây 

dựng của tỉnh; do vậy cần nghiên cứu đầu tư thêm các cơ sở chế biến cát nhân 

tạo (cát nghiền). Theo phương án đó, dự kiến đầu tư các cơ sở sản xuất xát 

nghiền tại các địa phương thuận lợi về nguồn nguyên liệu và giao thông. 

- Đầu tư mới các cơ sở cát nghiền tại các huyện,thành phố với tổng công 

suất từng khu vực như sau: 

 + Thành phố Bắc Kạn: 100.000 m
3
/năm; 

 + Huyện Chợ Đồn: 50.000 m
3
/năm; 

 + Huyện Bạch Thông: 50.000 m
3
/năm; 

 + Huyện Na Rì: 50.000 m
3
/năm.   

+ Huyện Pác Nặm: 50.000 m
3
/năm. 

 + Huyện Ngân Sơn: 50.000 m
3
/năm. 

Sử dụng nguyên liệu là đá magma, cuội sỏi trên các sông suối. Cát nghiền 

sử dụng cho bê tông và vữa phải đạt tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 

9205:2012. 

Năng lực sản xuất cát nghiền đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 

350.000 m
3
. 

Với phương án phát triển khai thác và chế biến cát như trên, đến năm 2020, 

năng lực khai thác cát sông và cát nghiền của tỉnh sẽ đạt khoảng 625.000 

m
3
/năm, đáp ứng được nhu cầu sử dụng cát trên địa bàn. 

2.6. Bê tông 

Trong các giai đoạn tới, nhu cầu bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm tại 

tỉnh Bắc Kạn sẽ tăng lên để phục vụ các chương trình cấp thoát nước, phát triển 

lưới điện, xây dựng các khu công nghiệp, các khu đô thị. Vì vậy việc phát triển 

các cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông thương phẩm là cần thiết. 

Phương án phát triển sản xuất bê tông tại Bắc Kạn đến năm 2020 như sau: 

- Phát huy hết công suất dây chuyền sản xuất bê tông của các cơ sở hiện có: 

+ Công ty TNHH Hoa Nam tại Bắc Kạn, địa chỉ tại xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn, CSTK 10.000 m
3
/năm bê tông cấu kiện; 

 + Công ty cổ phần xây dựng và bê tông Bắc Kạn, địa chỉ Khu công 

nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới. Công ty đang sản xuất bê tông cấu kiện, 

sản phẩm chủ yếu là cột điện bê tông ly tâm, CSTK 10.000 m
3
/năm; 

 + Cơ sở sản xuất cống bê tông Hà Đức Hóa, địa chỉ Phường Huyền Tụng, 

thành phố Bắc Kạn, sản xuất ông cồng bê tông, năng lực 1.000 m
3
 bê tông/năm; 

 + Công ty  TNHH Phúc Lộc, địa chỉ xã Nông Thượng,thành phố Bắc Kạn, 

sản xuất bê tông thương phẩm, công suất 40 m
3
/h; 

- Đầu tư thêm từ 01 đến 03 cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm đạt công 

suất 60 m
3
/h; trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  
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2.7. Vật liệu trang trí hoàn thiện 

 Trong xây dựng có một số chủng loại vật liệu trang trí hoàn thiện không 

thể thiếu và ngày càng được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt đối với các công trình 

xây dựng dân dụng, đó là các loại gạch gốm ốp lát, đá ốp lát, sứ vệ sinh và kính 

xây dựng. Việc phát triển xây dựng các khu đô thị mới, xây dựng các khu nhà 

cao tầng, các cơ sở văn phòng, khách sạn, các khu du lịch vui chơi giải trí, cải 

tạo nhà ở hiện có và xây dựng nhà ở mới của nhân dân sẽ kéo theo nhu cầu vật 

liệu trang trí hoàn thiện ngày càng cao cả về khối lượng lẫn chất lượng sản 

phẩm. Nhu cầu một số loại vật liệu trang trí, hoàn thiện sẽ tăng lên nhanh chóng. 

2.7.1. Gạch lát xi măng màu 

 Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 01 cơ sở sản xuất gạch lát xi măng màu 

đang hoạt động với công suất 50.000
2
/năm.  

Phương hướng phát triển đến năm 2020 như sau: 

- Duy trì hoạt động, ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gạch 

lát xi măng màu tại công ty cổ phần Hồng Hà, sản lượng đạt 50.000 m
2
. 

- Đầu tư mới 01 cơ sở sản xuất gạch lát xi măng màu chất lượng cao tại 

thành phố Bắc Kạn, công suất 50.000 m
2
/năm. 

Năng lực sản xuất gạch lát xi măng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn là 100.000 m
2
/năm. 

2.7.2. Gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng 

 Trong thời gian qua, tất cả các loại vật liệu xây dựng trên đều được cung 

ứng từ các tỉnh khác và từ nguồn VLXD nhập ngoại. Trong thời điểm hiện nay, 

thị trường các loại vật liệu này trên phạm vi cả nước đang ở trạng thái cung cầu 

tương đối ổn định và công suất thiết kế sản xuất các chủng loại vật liệu trên đều 

cao hơn so với nhu cầu thực tế, theo số liệu của Hội Vật liệu xây dựng Việt 

Nam: 

- Gốm sứ xây dựng: Đến hết tháng 12 năm 2015 tổng công suất gạch gốm 

ốp lát khoảng 570 triệu m
2
/năm (tính cả các dự án đang xây dựng sẽ vận hành 

vào năm2016); sản lượng đạt khoảng 438 triệu m
2
; trong đó xuất khẩu ước đạt 

300 triệu USD. Tổng công suất thiết kế sứ vệ sinh đạt trên 15 triệu sản 

phẩm/năm, sản lượng sứ vệ sinh đạt khoảng 13 triệu sản phẩm (đạt gần 87% 

công suất thiết kế), ngoài đáp ứng nhu cầu trong nước còn xuất khẩu ước đạt 

200 triệu USD.  

Căn cứ vào những nguồn lực của tỉnh, trong giai đoạn tới, không phát triển 

sản xuất gốm sứ xây dựng tại Bắc Kạn. Nhu cầu về các loại sản phẩm này cho 

tỉnh sẽ được cung ứng từ các cơ sở sản xuất ở các tỉnh, thành khác như Quảng 

Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội và từ nguồn nhập ngoại.  

- Kính xây dựng: Từ năm 2013 tổng công suất thiết kế sản xuất kính xây 

dựng trong toàn quốc là 188 triệu m
2
/năm, đã thoả mãn nhu cầu kính xây dựng 

trong toàn quốc đến năm 2015. Bên cạnh đó sản phẩm kính XD trong nước còn 
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phải cạnh tranh rất khốc liệt với kính ngoại (chủ yếu từ Trung Quốc) tràn ngập 

thị trường. Năm 2015, sản lượng kính xây dựng sản xuất trong nước chỉ đạt 

khoảng 109 triệu m
2
. Vì vậy, không nên phát triển kính xây dựng ở Bắc Kạn 

trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Nhu cầu về kính xây dựng của tỉnh sẽ 

được cung ứng từ các cơ sở sản xuất trong nước và từ nguồn nhập ngoại.  

  Ngoài các loại vật liệu trang trí hoàn thiện đã nêu trên, còn một số chủng 

loại vật liệu khác không thể thiếu được trong xây dựng như các loại sơn, bột 

màu, ma tít, vật liệu tiểu ngũ kim xây dựng … Để đáp ứng nhu cầu các loại vật 

liệu này tại Bắc Kạn, sẽ được cung ứng từ các tỉnh, thành khác về mà chủ yếu là 

từ Hà Nội. 

2.8. Vật liệu xây dựng khác: 

 Trên địa tỉnh Bắc Kạn, ngoài các loại vật liệu nêu trên có thể phát triển 

một số loại vật liệu khác như Vôi công nghiệp, bột đá canxit siêu mịn, sản phẩm 

từ gỗ dăm, gỗ vụn... Sự phát triển những loại sản phẩm này đã được đề cập trong 

quy hoạch các ngành công nghiệp khác.   

3. Tổng hợp phƣơng án quy hoạch 

3.1. Năng lực sản xuất 

 Phương án quy hoạch VLXD tỉnh Bắc Kạn nêu ở trên đã đề xuất nhiều 

công trình sản xuất VLXD dự kiến đầu tư chiều sâu, mở rộng và đầu tư xây 

dựng mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Năng lực sản xuất VLXD của 

tỉnh được tổng hợp theo từng lĩnh vực sản xuất ở bảng sau: 

Bảng 3.1: Tổng hợp năng lực sản xuất các chủng loại  VLXD chủ yếu 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 

TT Chủng loại VLXD 
Đơn vị 

tính 
Năm 2020 

1 - Xi măng 1.000 tấn 0 

2 - Vật liệu xây  Triệu viên 188 

          + Gạch nung Triệu viên 71 

          + Gạch không nung XMCL “ 117 

3 - Vật liệu lợp  Triệu m
2
 3 

     + Tấm lợp kim loại “
 

2,7  

     + Tấm lợp tôn xốp 3 lớp “ 0,3 

4 - Đá xây dựng  1.000 m
3
 671 

5 - Cát xây dựng  1.000 m
3
 625 
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  + Cát tự nhiên “ 275  

  + Cát nghiền “ 350 

6 Bê tông thương phẩm và Bê tông 

cấu kiện 

1.000 m
3
 121 

7 Gạch lát xi măng  1.000 m
2
 100 
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Bảng 3.2: Tổng hợp các cơ sở sản xuất VLXD chủ yếu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 

 
Tên công trình 

Đơn vị 

tính 

Phƣơng án QH 

đƣợc phê duyệt 

tại QĐ số 

2323/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2010 của 

UBND tỉnh 

Phƣơng án QH sau khi điều chỉnh, bổ sung 

Ghi chú Giai đoạn 2016 

- 2020 

Giai đoạn đến 

năm 2020 
Định hƣớng đến năm 2030 

Công 

suất 

VĐT 

(tỷ 

đồng) 

Công 

suất 

VĐT 

(tỷ 

đồng) 

Giai đoạn 2020 -

2025 

Giai đoạn 2025 - 

2030 

Công 

suất 

VĐT 
Công 

suất 

VĐT 

(tỷ 

đồng) 

(tỷ 

đồng) 

  Tổng cộng     478.6               

I Xi măng 
1000 

tấn/n 
1,510   

Không phát triển 

sản xuất xi 

măng, nguồn xi 

măng sẽ được 

cung ứng từ các 

tỉnh khác. 

Không phát triển 

sản xuất xi măng, 

nguồn xi măng sẽ 

được cung ứng từ 

các tỉnh khác. 

Không phát triển 

sản xuất xi măng, 

nguồn xi măng sẽ 

được cung ứng từ 

các tỉnh khác. 

  

1 
Xi măng lò quay Nà 

Viền 

1000 

t/n 
350 -   

2 Trạm nghiền xi măng 
1000 

t/n 
60 -   

3 
Xi măng lò quay Chợ 

Mới  

1000 

t/n 
1100 -   

II Vật liệu xây tr. viên 136 22.1 190.7 109 235 0 330 0   

a Gạch nung tr. viên 82 20 71 55 70 0 70 0   
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1 Gạch tuy nen tr. viên 60 20 70 55 70 0 70 0   

1.1 

Huyện Bạch Thông tr. viên 60 20 40 25 40 0 40 0   

Nhà máy gạch tuynel 

Cẩm Giàng 
tr. viên 0 0 15 0 15 0 15 0 

Đến năm 2017 DN đã đầu 

tư và đang sản xuất. Từ 

năm 2020 đến 2030 duy 

trì sản xuất theo CSTK, 

không đầu tư thêm 

Nhà máy Gạch công 

nghệ cao xã Hà Vị 
tr. viên 0 0 25 25 25 0 25 0 

 Từ nay đến năm 2020 dự 

kiến đầu tư mới và duy trì 

sản xuất theo CSTK đến 

năm 2030 

1.2 

Thành phố Bắc Kạn tr. viên 0 0 30 30 30 0 30 0   

Nhà máy sản xuất 

gạch công nghệ xanh 

Suối Viền phường 

Xuất Hóa 

tr. viên 0 0 30 30 30 0 30 0 

 Từ nay đến năm 2020 dự 

kiến đầu tư mới và duy trì 

sản xuất theo CSTK đến 

năm 2030 

2 Gạch lò đứng liên tục tr. viên 22 - 3,7 0 0 0 0 0   

2.1 Thị xã Bắc Kạn tr. viên 8 - 0 0 0       

Từ năm 2020 đến 2030 

không đầu tư phát triển  

2.2 H. Pác Nặm tr. viên 2 - 0 0 0   0   

2.3 H. Ba Bể tr. viên 6 - 0 0 0   0   

2.4 H. Bạch Thông tr. viên 2 - 0 0 0   0   

2.5 

Huyện Na Rì tr. viên 2 - 3,7 0 0 0 0 0 

Cơ sở sản xuất Phan 

Văn Tuấn xã Lạng San 
      3,7 0 0 0 0 0 
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2.6 H. Chợ Mới tr. viên 2 - 0 0         

b Gạch không nung tr. viên 54 2.1 117 54 165 0 260 0   

1 

Thành phố Bắc Kạn tr. viên 10 1.2 63   71 0 86 0   

Công ty CP Tư vấn 

phát triển Hạ Tầng 
tr. viên     21 0 21 0 21 0 

Năm 2017 DN đã đầu tư 

và đang sản xuất. Từ năm 

2020 đến 2030 duy trì sản 

xuất theo CSTK, không 

đầu tư thêm 

Công ty cổ phần Hồng 

Hà  
tr. viên     7 0 15 0 30 0 

Năm 2017 DN đã đầu tư 

và đang sản xuất. Từ năm 

2020 đến 2030 duy trì sản 

xuất và phát triển mở rộng 

tăng CSTK 

Công ty CP Quốc tế 

9999  
tr. viên     35 35 35 0 35 0 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

2 

Huyện Pác Nặm tr. viên 6 - 5 5 10 0 20 0   

Đầu tư mới từ 01 đến 

02 cơ sở sản xuất 
tr. viên     5 5 10 0 20 0 

Từ năm 2018 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

3 

Huyện Ngân Sơn tr. viên 6 0.1 5 5 10 0 20 0   

Đầu tư mới từ 01 đến 

02 cơ sở sản xuất 
tr. viên     5 5 10 0 20 0 

Từ năm 2018 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

4 Huyện Ba Bể tr. viên 6 0.6 15 15 15 0 30 0   
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DNTN Việt Anh tr. viên     15 15 15 0 15 0 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

Đầu tư mới từ 01 đến 

02 cơ sở sản xuất 
tr. viên             15 0 

Từ năm 2025 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

5 

Huyện Chợ Đồn tr. viên 6 0.1 20 20 20 0 30 0   

Công ty TMHH MTV 

Khoáng sản và 

Thương mại Đồng 

Nam 

tr. viên     20 20 20 0 20 0 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

  
Đầu tư mới từ 01 đến 

02 cơ sở sản xuất 
tr. viên             10 0 

Từ năm 2025 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

6 Huyện Bạch Thông tr. viên 8 -     10 0 20 0   

  
Đầu tư mới từ 01 đến 

02 cơ sở sản xuất 
tr. viên         10   20   

Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

8 

H. Na Rì tr. viên 6 - 9 9 19 0 29 0   

Công ty cổ phần Sao 

Mai Bắc Kạn 
tr. viên     9 9 9 0 9 0 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

Đầu tư mới từ 01 đến 

02 cơ sở sản xuất 
tr. viên         10   20   

Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  
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9 Huyện Chợ Mới tr. viên 6 0.1 0 0 10 0 25 0   

  
Đầu tư mới từ 01 đến 

02 cơ sở sản xuất 
tr. viên         10   25   

Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

III Vật liệu lợp 
1000 

m
2
 

850 3.5 0   0   0     

1 H. Bạch Thông 
1000 

m
2
 

100 - 0   0   0     

2 H. Chợ Đồn 
1000 

m
2
 

150 0.5 0   0   0     

3 Thành phố Bắc Kạn 
1000 

m
2
 

600 3 
   

3,000  
           -    

     

3,000  
            -    

   

3,000  
             -      

  

Nhà máy tôn xốp Việt 

Bắc - Công ty TNHH 

Trần Toản 

1000 

m
2
 

    
  

1,500  
0 

     

1,500  
0 

   

1,500  
0 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

  

Công ty cổ phần tập 

đoàn Hoa Sen chi 

nhánh Bắc Kạn 

1000 

m
2
 

    
  

1,000  
0 

     

1,000  
0 

   

1,000  
0 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

  
Cơ sở gia công tấm 

lợp kim loại hộ cá thể 

1000 

m
2
 

    500 0 500 0 500 0 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

IV Cát xây dựng 
1000 

m
3
 

244 16 625 9 825 0 1063 0   

1 Cát tự nhiên 1000 244 16 275 9 275 0 263 0   
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m
3
 

1.1 

Huyện Chợ Đồn 
1000 

m
3
 

20 1 20 6 20 0 20 0   

Pó Lết, xã Yên Thịnh       10 3 10 0 10 0   

Nà Ón, xã Đồng Lạc       10 3 10 0 10 0   

Xã Đông Viên                   Chưa đánh giá trữ lượng, 

dự kiến thăm dò và khai 

thác trong các năm tới 
Bản Mạ, Xã Quảng 

Bạch 
                  

1.2 

Huyện Ba Bể 
1000 

m
3
 

110 8 68 0 68 0 68 0   

Mỏ cát sỏi sông Năng 

khu vực Dài Khao -  

Phiêng Chi, khu vực 

Phố Cũ - Giao Linh  

1000 

m
3
 

    48   48 0 48   

DN đã đầu tư và đang 

khai thác sản xuất. Từ 

năm 2020 đến 2030 duy 

trì sản xuất theo CSTK, 

không đầu tư thêm 

Mỏ cát sỏi Pác Châm 
1000 

m
3
 

    20   20   20   

DN đã đầu tư và đang 

khai thác sản xuất. Từ 

năm 2020 đến 2030 duy 

trì sản xuất theo CSTK, 

không đầu tư thêm 

Nà Tạ 
1000 

m
3
 

                Chưa đánh giá trữ lượng, 

dự kiến thăm dò và khai 

thác trong các năm tới Cốc Ngận 
1000 

m
3
 

                

1.3 Huyện Bạch Thông 1000 5 - 22 3 22 0 15 0   
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m
3
 

Bản Luông xã Mỹ 

Thanh 

1000 

m
3
 

    10 3 10   10     

Xã Quang Thuận 
1000 

m
3
 

    7   7   0   

Theo đánh giá trữ lượng 

tại QH tại Quyết định số 

2323/QĐ-UBND là 

49,067m3, dự kiến thăm 

dò khai thác trong 7 năm 

Nà Xỏm - Nà Pản xã 

Cẩm Giàng 

1000 

m
3
 

    5   5   5   

Theo đánh giá trữ lượng 

tại QH tại Quyết định số 

2323/QĐ-UBND là 

54.000m3, dự kiến thăm 

dò khai thác từ nay đến 

năm 2030 

Xã Hà Vị 
1000 

m
3
 

                

Chưa đánh giá trữ lượng, 

dự kiến thăm dò và khai 

thác trong các năm tới 

Khu vực Khẩu Duộc - 

Cây Thị xã Mỹ Thanh 

1000 

m
3
 

                

Khu vực thôn Lủng 

Trang, xã Lục Bình 

1000 

m
3
 

                

Khu vực Pác Cáp, 

thôn Pác Thiên, xã 

Nguyên Phúc 

1000 

m
3
 

                

1.4 Thành phố Bắc Kạn 
1000 

m
3
 

20 1 30 0 30 0 30 0   
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Phiêng My, phường 

Huyền Tụng 

1000 

m
3
 

    15   15   15     

phường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

1000 

m
3
 

    5   5   5     

Xã Dương Quang 
1000 

m
3
 

    5   5   5     

Khu vực tổ Mai Hiên, 

phường Xuất Hóa  

1000 

m
3
 

    5   5   5     

1.5 

Huyện Chợ Mới 
1000 

m
3
 

30 2 95 0 95 0 90 0   

Mỏ cát sỏi Thanh Bình       30   30   30     

Mỏ Nà Đeo       10   10   10     

Điểm Vằng Khút thôn 

Nà Choọng, xã Quảng 

Chu 

      10   10   10     

Cơ sở khai thác cát 

khu vực Sáu Hai 
      10   10   10     

Mỏ Đèo Vai                   

Chưa đánh giá trữ lượng, 

dự kiến thăm dò và khai 

thác trong các năm tới 

-

Sâu 

      10   10   10     

Nà Mố xã Yên Đĩnh       5   5         
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Khu vực bến đò Chợ 

Mới 
      20   20   20     

1.6 

Huyện Na Rì 1000 

m
3
 

25 
3 

40 0 40 0 40 0   

 - Nghiền cuội sỏi 14               

Vằng Kháp – Hát 

Chặp 
      10   10   10     

Hợp Thành – Hát Lài        10   10   10     

Nà Diệc       10   10   10     

Nà Khon       10   10   10     

Phiêng Chan - Pản Pò 

- cốc coóc 
                  

Chưa đánh giá trữ lượng, 

dự kiến thăm dò và khai 

thác trong các năm tới 

Hát Luông                    

Xã Lương Thượng                   

Pác Khuổi  Pục                    

Pác Khuổi Giam                   

1.7 Huyện Pác Nặm 
1000 

m
3
 

                  

  

Xã Bằng Thành, xã An 

Thắng, xã Bộc Bố ( 

khu vực từ cầu Khuổi 

Nồng đến Kẹm Búng 

thuộc thôn Nà Lẩy) 

                  

Chưa đánh giá trữ lượng, 

dự kiến thăm dò và khai 

thác trong các năm tới 

1.8 Khai thác cát H. Ngân 1000 20 1 0 0 0 0 0 0   
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Sơn m
3
 

Nà Pán                    

Chưa đánh giá trữ lượng, 

dự kiến thăm dò và khai 

thác trong các năm tới 

Nà Pao                   

Nà Phặc                    

Nà Pài                    

2 Cát nghiền       350   550 0 800     

2.1 H. Chợ Đồn 
1000 

m
3
 

    50   100   100     

2.2 H. Ba Bể 
1000 

m
3
 

    0   50   50     

2.3 H. Bạch Thông 
1000 

m
3
 

    50   50   100     

2.4 TP. Bắc Kạn 
1000 

m
3
 

    100   100   200     

2.5 H. Chợ Mới 
1000 

m
3
 

    0   50   50     

2.6 H. Na Rì 
1000 

m
3
 

    50   50   100     

2.7 H. Pác Nặm 
1000 

m
3
 

    50   100   100     

2.8 H. Ngân Sơn 
1000 

m
3
 

    50   50   100     

V Đá xây dựng 
1000 

m
3
 

830 16.5 
      

671  
  

        

961  
  

   

1,344  
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1 

Huyện Chợ Đồn 
1000 

m
3
 

110 2 
     

89.6  
           -    

     

139.6  
            -    

      

199  
             -      

Mỏ đá Lũng Váng 
1000 

m
3
 

    
       

49  
  

          

49  
  

        

49  
  

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

Mỏ đá Bản Cạu 
1000 

m
3
 

    
       

10  
  

          

10  
  

        

20  
  

Mỏ đá Lũng Mò 
1000 

m
3
 

    
    

15.6  
  

       

15.6  
  

     

25.0  
  

Mỏ đá Kẹm Trình 
1000 

m
3
 

    
       

15  
  

          

15  
  

        

25  
  

Bản Luộc 
1000 

m
3
 

        
          

20  
  

        

30  
  

Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

Khuổi Chạp  
1000 

m
3
 

        
          

15  
  

        

25  
  

Yên Thịnh 
1000 

m
3
 

        
          

15  
  

        

25  
  

2 

Huyện Ba Bể 
1000 

m
3
 

100 - 80 0 120 0 190 0   

Mỏ đá vôi Lủng Điếc       25   25   40   
DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2025 đến 

2030 duy trì sản xuất và 

đầu tư  tăng CSTK 

Mỏ đá Kéo Lạc Mò       30   30   50   

Cơ sở khai thác đá xã 

Thượng Giáo 
      25   25   40   

Mỏ Lủng Phiêng Mặn           
          

20  
  

        

30  
  Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  Mỏ Pác keng                                 
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20  30  

3 

Huyện Bạch Thông 
1000 

m
3
 

120 3 85 0 115 0 150 0   

Mỏ đá Nà Cà       60   60   60   

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

Mỏ Pá Chủ       25   25   40   Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  Mỏ Bản Nà Lẹng            
          

30  
  

        

50  
  

4 

Thành phố Bắc Kạn 
1000 

m
3
 

170 1.5 120 0 130 0 180 0   

Mỏ đá Suối Viền       55   55   75   
Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

Mỏ đá Cốc Ngận       55   55   75   

Mỏ đá vôi K15       10   20   30   

5 

Huyện Chợ Mới 
1000 

m
3
 

90 3 60 0 125 0 185 0   

Mỏ đá Khau Trạt       10   10   20   DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm Mỏ đá Khau Tiếm       50   50   50   

Mỏ Nà Quang           
          

15  
  

        

25  
  Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  Quảng Chu           
          

15  
  

        

25  
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Yên Đĩnh           
          

15  
  

        

25  
  

 Bản Cày           10   20   

Bản Đồn           10   20   

6 

Huyện Na Rì 
1000 

m
3
 

90 3 116 0 136 0 190 0   

Mỏ đá Thom Ỏ       15   15   30   

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

Mỏ đá Phya Van       20   20   30   

Mỏ đá Khưa Trạng       31   31   40   

Mỏ đá Lũng Tráng       15   15   25   

Mỏ đá vôi Lũng Ráo       35   35   35   

Mỏ Phiềng Đen, Lũng 

Tao 
          20   30   

Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  

7 

Huyện Pác Nặm 
1000 

m
3
 

70 2 40 0 70 0 95 0   

Mỏ đá Kéo Pựt       10   10   10   

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

Mỏ đá tại khu vực 

Thôm Nọc thôn Cọn 

Luông xã Xuân La 

      30   
          

30  
  

        

50  
  Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất  
Mỏ đá Nà Hen           

          

30  
  

        

35  
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8 Huyện Ngân Sơn 
1000 

m
3
 

80 2 80 0 125 0 155 0   

  Mỏ Bản Tặc       25   25   25   DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK, không đầu tư thêm 

  Mỏ Bản Slanh       25   25   25   

  Mỏ Khuổi Tục       30   30   30   

  Cây si - Cốc Xả                     15           25    
Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư phát triển cơ sở 

sản xuất 

  Quả Si xã Vân Tùng                    15      25    

  Thôm Luông                    15           25    

VI Bê tông  
1000 

m
3
 

15 6 121 20 121 0 121 0   

1 
Bê tông đúc sẵn 

(TXBK) 
1000m3                   

2 
Bê tông bọt tại thị xã 

Bắc Kạn 

1000 

m
3
 

15 6               

3 

Bê tông thương phẩm 

và bê tông cấu kiện 

đúc sẵn 

1000 

m
3
 

                  

Công ty TNHH Hoa 

Nam tại Bắc Kạn, xã 

Nông Thượng, thành 

phố Bắc Kạn 

1000 

m
3
 

    10 0 10 0 10 0 
DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK,  

 

 

 Công ty  TNHH Phúc 

Lộc, xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn 

1000 

m
3
 

    40 0 40 0 40 0 
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Công ty cổ phần xây 

dựng và bê tông Bắc 

Kạn, Khu công nghiệp 

Thanh Bình, huyện 

Chợ Mới 

1000 

m
3
 

    10 0 10 0 10 0 

 

 

DN đã đầu tư và đang sản 

xuất. Từ năm 2020 đến 

2030 duy trì sản xuất theo 

CSTK,  Cơ sở sản xuất cống 

bê tông Hà Đức Hóa, 

Phường Huyền Tụng, 

thành phố Bắc Kạn 

1000 

m
3
 

    1 0 1 0 1 0 

Đầu tư mới 01 đến 03 

cơ sở sản xuất bê tông 

thương phẩm 

1000 

m
3
 

    60 20 60   60   

Từ năm 2020 đến 2030 

đầu tư và phát triển cơ sở 

sản xuất để đáp ứng nhu 

cầu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh 

VII 
Gạch lát (VLXD 

khác) 

1000 

m
2
 

350 122               

1 Gạch tự chèn 
1000 

m
2
 

100 2 

- Duy trì hoạt động, ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gạch lát xi măng 

màu tại công ty cổ phần Hồng Hà, sản lượng đạt 50.000 m2/năm 

- Từ năm 2025 đến 2030 Đầu tư mới từ 01 đến 03 cơ sở sản xuất gạch lát xi măng màu 

chất lượng cao tại tỉnh Bắc Kạn, công suất 50.000 m2/năm 

2 Gạch terazzo 
1000 

m
2
 

150 - 

3 Đá ốp lát 
1000 

m
2
 

100 

120 4 Đá khối 
1000 

m
3
 

5 

5 Bột canxit siêu mịn 
1000 

t/n 
12 
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3.2. Giá trị sản xuất Vật liệu xây dựng: 

Bảng 3.3: Giá trị sản xuất công nghiệp VLXD đến năm 2020 (giá HH) 

TT Chủng loại VLXD Đơn vị tính Năm 2020 

1 -Vật liệu xây  Tỷ đồng 120,0 

2 - Vật liệu lợp  Tỷ đồng 150,0 

3 - Đá xây dựng  Tỷ đồng 121,7 

4 - Cát xây dựng  Tỷ đồng 102,0 

5 -Bê tông tươi và bê tông cấu 

kiện 

Tỷ đồng 313,2 

6 - Gạch lát xi măng Tỷ đồng 7,0 

Tổng cộng Tỷ đồng 813,9 

 So với năng lực sản xuất VLXD hiện nay thì đến năm 2020, giá trị sản 

xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tăng gấp 2,04 lần; mức độ tăng trưởng 

trung bình hơn 20%/năm. 

3.3. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển: 

 Để thực hiện được phương án quy hoạch phát triển VLXD trên, ngành 

công nghiệp VLXD tỉnh Bắc Kạn cần phải đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng, 

đầu tư xây dựng mới một số dự án như đã thống kê ở bảng 3.2 với số vốn đầu tư 

ước tính từ nay đến năm 2020 khoảng 254,0 tỷ đồng. 

3.4. Nhu cầu lao động:  

Bảng 3.4: Nhu cầu nhân lực tăng thêm cho ngành VLXD đến năm 2020 

TT Chủng loại Năm 2020 (Người) 

1 Sản xuất Vật liệu xây 200 

2 Khai thác, chế biến đá 100 

3 Khai thác, sản xuất cát 200 

4 Sản xuất bê tông 50 

5 Vật liệu khác 20 

 Tổng cộng 570 
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Nhu cầu lao động cần bổ sung thêm cho ngành sản xuất VLXD từ nay đến 

năm 2020 khoảng 570 người, trong đó cần khoảng 50 cán bộ kỹ thuật chuyên 

ngành có trình độ từ trung cấp trở lên. 

II. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VLXD ĐẾN NĂM 2030 

1. Những cơ sở định hƣớng phát triển 

Theo quy hoạch thì đến năm 2020, cơ bản ngành VLXD tỉnh Bắc Kạn đã 

sản xuất được một số chủng loại VLXD có chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất VLXD trong 

nước và trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu mới góp phần đa dạng hóa các 

chủng loại, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Hệ thống cơ 

sở hạ tầng, nhất là giao thông, đô thị của Bắc Kạn được xây dựng theo hướng 

đồng bộ, hiện đại sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến 

đến năm 2030 công nghiệp Bắc Kạn sẽ bao gồm nhiều ngành, nghề sản xuất các 

sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh tranh với sản phẩm công 

nghiệp của các nước trong khu vực và thế giới. 

Trong thời gian tới vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nhu cầu VLXD còn có 

xu hướng tăng cao do kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người 

dân ngày càng được nâng cao, cùng với sự tiến bộ khoa học công nghệ trong 

nước và trên thế giới, nên nhu cầu sử dụng các loại VLXD chất lượng, tiên tiến, 

thân thiện môi trường ngày càng lớn. Chính vì vậy đối với công nghiệp sản xuất 

VLXD tầm nhìn đến năm 2030 cũng phải có những thay đổi phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn. Hạn chế phát triển các loại vật liệu xây dựng thông thường, tập 

trung sản xuất các loại vật liệu mới, vật liệu cao cấp, vật liệu tổng hợp, vật liệu 

thân thiện môi trường. 

2. Dự báo nhu cầu đến năm 2030 

Việc dự báo nhu cầu VLXD cho Bắc Kạn trong khoảng thời gian tương đối 

dài trong khi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và một số 

quy hoạch ngành, lĩnh vực khác đang trong quá trình nghiên cứu bổ sung, điều 

chỉnh là một trong những khó khăn trong công tác dự báo. Phát triển VLXD 

theo phương án quy hoạch đã đề xuất ở trên, đến năm 2020 ngành công nghiệp 

VLXD của Bắc Kạn đã có những bước tiến đáng kể so với các tỉnh trong khu 

vực. Trong giai đoạn 2021 - 2030 nhu cầu VLXD của Bắc Kạn vẫn sẽ tiếp tục 

tăng trưởng nhưng tỷ lệ tăng tính theo phần trăm sẽ không cao như trong giai 

đoạn từ nay đến 2020, tuy nhiên giá trị tuyệt đối đạt được vẫn lớn. Căn cứ vào 

xu hướng phát triển chung của cả nước và vùng Trung du miền núi phía Bắc, dự 

báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu VLXD bình quân của Bắc Kạn trong giai đoạn 

2021 - 2030 khoảng từ 7%/năm. Từ đó dự báo nhu cầu VLXD của tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2030 như sau: 
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Bảng 3.5: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Bắc Kạn  đến năm 2030 

Loại VLXD Đơn vị tính Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

Xi măng 1000 tấn 375 - 400 526 - 561 738 - 787 

Vật liệu xây Triệu viên 145 - 155 203 - 217 285 - 305 

Vật liệu lợp 1000 m
2 

835 - 845 1.171 - 1.185  1.643 - 1.662 

Đá xây dựng 1000 m
3 

655 - 670 919 - 940 1.288 - 1.318 

Cát xây dựng 1000 m
3
 540 - 550 757 - 771 1.062 – 1.082 

Vật liệu ốp lát 1000 m
2
 1.280 - 1.290 1.795 - 1.809 2.518 - 2.538 

Sứ vệ sinh Sản phẩm 60 - 63 84 - 88 118 - 124 

Kính xây dựng 1000 m
2
 385 - 390 540 - 547 757 - 767 

3. Một số định hƣớng phát triển 

+ Sau năm 2020, Bắc Kạn đã xây dựng được nền tảng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, trình độ công nghệ sản xuất VLXD sẽ phát triển tới trình độ cao, 

đạt được trình độ chung của các nước trong khu vực và thế giới. Trong giai đoạn 

này một số ngành cơ khí xây dựng, công nghệ xây lắp đã đạt được trình độ cao 

và có thể hỗ trợ tích cực cho công nghiệp VLXD. 

+ Về chủng loại sản phẩm VLXD sẽ đi vào sản xuất các loại VLXD mới, 

có chất lượng cao hơn, có khả năng thay thế các loại VLXD truyền thống và các 

loại vật liệu nhập ngoại, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại chỗ. 

3.1. Định hướng về phát triển chủng loại: 

Về chủng loại sản phẩm VLXD, sẽ đi vào sản xuất các chủng loại VLXD 

mới, có chất lượng cao hơn, có khả năng thay thế các loại vật liệu xây dựng 

truyền thống và các loại VLXD nhập ngoại, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại 

chỗ, phục vụ cho các tỉnh miền núi phía Bắc và xuất khẩu. 

- Vật liệu xây: tiếp tục duy trì sản xuất ở những cơ sở còn bảo đảm được 

nguồn nguyên liệu hoặc gần nguồn cung cấp nguyên liệu, đồng thời đẩy mạnh 

việc sản xuất các loại vật liệu xây không nung bao gồm: gạch không nung các 

loại, tấm xây dựng 3D... để từng bước thay thế cho gạch nung và phục vụ công 

nghiệp hoá xây dựng. Đầu tư sản xuất gạch không nung theo công nghệ tiên 

tiến, đa dạng về chủng loại sản phẩm, kích thước,  màu sắc, giúp cho người tiêu 

dùng có nhiều sự lựa chọn. 

- Vật liệu lợp: Phát triển sản xuất các loại vật liệu lợp nhẹ, bền, có khả năng 

chống nóng, chống ồn, không bị rêu mốc, các loại vật liệu lợp thông minh cho 

khả năng lấy ánh sáng... 
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- Bê tông xây dựng :  

+ Phát triển sản xuất bê tông cấu kiện đúc sẵn dự ứng lực (bê tông tấm lớn, 

ống cống, cột điện ly tâm, cọc móng) đáp ứng cho nhu cầu xây dựng khu nhà 

cao tầng, giao thông và công nghiệp. 

+ Phát triển đa dạng các loại bê tông đặc biệt khác để đáp ứng yêu cầu ngày 

càng  cao trong xây dựng như : bê tông nhẹ, bê tông nhẹ cường độ cao, bê tông 

chịu nhiệt, bê tông cách âm, cách nhiệt, bê tông tự đầm, bê tông tự chèn. 

+ Tiếp tục phát triển sản xuất bê tông cấu kiện (Cột điện ly tâm, cọc móng, 

ống cống, dầm, cột...) đáp ứng nhu cầu xây dựng khu công nghiệp, khu nhà cao 

tầng, giao thông và các công trình thủy lợi. 

-  Đá ốp lát : Đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đá ốp lát cả về mẫu 

mã và kích thước đáp ứng nhu cầu xây dựng trong tỉnh và các tỉnh trong nước, 

đồng thời tham gia vào xuất khẩu.  

- Vật liệu hợp kim nhôm, nhựa thạch cao.  

Phát triển sản xuất một số loại : 

+ Các loại sản phẩm khung cửa nhôm, khung cửa nhựa với chất lượng cao, 

đa dạng hơn về kiểu dáng và màu sắc, có khả năng cách âm và cách nhiệt tốt, 

không bị biến đổi hình dạng, không cong vênh co ngót trong điều kiện thời tiết 

khí hậu ngoài trời. 

+ Tấm trần sản xuất từ các nguyên liệu chính là keo hữu cơ và sợi vải thuỷ 

tinh có khả năng chống cháy; tấm trần bằng nhôm có màu sắc phong phú, đa 

dạng về hình thức, nhẹ và có độ bền cao, rất thuận tiện cho việc thi công; tấm 

trần bằng thạch cao, rất đa dạng về chủng loại, có khả năng cách âm, cách nhiệt, 

chống ẩm và chống cháy; tấm trần bằng bông thuỷ tinh, cách âm, cách nhiệt.  

-  Vật liệu vữa xây trát, keo dán gạch: Trong xây dựng hiện đại, rất cần 

chuyên môn hóa một số sản phẩm phục vụ cho xây dựng để tránh việc vận 

chuyển nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường và ổn định chất lượng. Một số 

chủng loại cần phát triển như vữa xây trát trộn sẵn đóng bao, các loại keo dán 

gạch, dán đá, vữa chít mạch.   

(Bảng tổng hợp theo bảng  3.2. Tổng hợp các cơ sở sản xuất VLXD chủ yếu 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại trang số 113 của 

bản dự thảo quy hoạch này) 

3.2. Định hướng về công nghệ: 

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất VLXD tiên tiến, ngang 

tầm với trình độ của các nước trong khu vực để nâng cao chất lượng, hạ giá 

thành sản phẩm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Sản xuất được những 

VLXD chủ yếu phục vụ xây dựng công trình đạt tiêu chuẩn xây dựng trong nước 

và quốc tế. Ngành công nghiệp VLXD Bắc Kạn tập trung vào các lĩnh vực chế 

biến sâu với công nghệ và thiết bị hiện đại, các sản phẩm VLXD có chất lượng 

và giá trị cao; có khả năng cạnh tranh và đáp ứng được tiêu chuẩn của các nước 
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phát triển. 

3.3. Định hướng về tổ chức và phân bố sản xuất: 

+ Phát triển sản xuất VLXD gắn với việc hình thành các khu, cụm công 

nghiệp VLXD tập trung, sản xuất ra nhiều chủng loại VLXD để tiết kiệm vốn 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, và hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo cán bộ, 

công nhân kỹ thuật, trong đầu tư và trang bị các phòng thí nghiệm. 

+ Đầu tư các cơ sở sản xuất VLXD tại những khu, cụm công nghiệp VLXD 

đã hình thành trong giai đoạn đến năm 2020, trong đó tập trung đầu tư cho 

những khu, cụm công nghiệp VLXD ở khu vực ngoại thành và ven nội. Hình 

thành một số khu, cụm công nghiệp VLXD gắn liền với những đô thị và khu 

công nghiệp tập trung. Tại đây sẽ phát triển một số loại VLXD như các loại gạch 

không nung, bê tông cấu kiện, bê tông tươi và bê tông bán lắp ghép để phục vụ 

công nghiệp hoá việc xây lắp, sản xuất và cung cấp tại chỗ, phục vụ cho các 

chương trình xây dựng nhà ở đô thị, giảm chi phí vận chuyển các loại VLXD 

đến các công trình xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.  

+ Tiếp tục giải toả các cơ sở sản xuất VLXD gây ô nhiễm môi trường ra 

khỏi các thị xã, thành phố, thị trấn, các khu đông dân cư, di chuyển vào các khu 

công nghiệp hoặc ra ngoại thành. Xây dựng các cơ sở sản xuất cấu kiện đúc sẵn, 

bê tông thương phẩm, vữa xây dựng tại các khu bãi trung chuyển ở ngoại thành. 

Hạn chế việc đưa vào nội thành các loại vật liệu rời như cát, đá sỏi ... gây ô 

nhiễm môi trường. 

Định hướng phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 sẽ đưa ngành 

công nghiệp VLXD Bắc Kạn thành ngành công nghiệp có quy mô khá, mức độ 

cơ giới hóa và tự động hóa cao, sản xuất được nhiều chủng loại vật liệu xây 

dựng mới, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với kiến 

trúc xây dựng hiện đại, tiến kịp với trình độ của các nước trong khu vực. Tuy 

nhiên quá trình sản xuất VLXD cần chú trọng tới khâu bảo vệ môi trường sinh 

thái, đặc biệt là các khu vực có liên quan tới di tích lịch sử, văn hóa, du lịch và 

quốc phòng. 

3.4. Định hướng dự kiến thăm dò và khai thác các mỏ khoáng sản làm 

VLXD đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 

Nội dung chi tiết theo Bảng 3.6. dưới đây:   
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Bảng 3.6: Dự kiến thăm dò và khai thác các mỏ khoáng sản làm VLXD đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2030. 

TT 
Địa 

điểm 

Phƣơng án QH đƣợc phê duyệt tại 

QĐ số 2323/QĐ-UBND ngày 

01/11/2010 của UBND tỉnh 

Phƣơng án QH sau khi điều chỉnh, bổ sung 

  

Loại 

khoáng 

sản 

Tên mỏ 

Loại 

khoáng 

sản 

Tên mỏ 

Giai đoạn đến năm 

2020 

Định hƣớng đến năm 2030 

Giai đoạn 

2010-2015 

Giai 

đoạn 

2016-

2020 

Giai đoạn 2020 -2025 Giai đoạn 2025 - 2030 

1.      

  

TP 

Bắc 

Kạn 

Đá vôi 

xi 

măng 

Nà Viền, xã 

Xuất Hoá, thị 

xã BK 

  

Đá vôi 

xi 

măng 

Không phát triển sản xuất đá vôi xi măng 

2.      

  

Huyện 

Chợ 

Mới 

Đá vôi 

xi 

măng 

Thị trấn Chợ 

Mới, huyện 

Chợ Mới 

  

Đá vôi 

xi 

măng 

Không phát triển sản xuất đá vôi xi măng 

3.      

  

TP 

Bắc 

Kạn 

Sét xi 

măng 

Nà Viền, xã 

Xuất Hoá, thị 

xã BK 

  
Sét xi 

măng 
Không phát triển sản xuất sét xi măng 

4.      

  

Huyện 

Chợ 

Mới 

Sét xi 

măng 

Xã Yên 

Đĩnh; xã Như 

Cố, huyện 

Chợ Mới 

  
Sét xi 

măng 
Không phát triển sản xuất sét xi măng 
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5.      

  

Huyện 

Na Rì 

Cát, sỏi 

tự 

nhiên 

Xã Lương 

Thành, xã 

Lam Sơn, xã 

Lạng San,  

xã Lương 

Thượng 

  Cát, sỏi 

+ Vằng Kháp – Hát 

Chặp, xã Lam Sơn 

+ Hợp Thành – Hát Lài 

xã Lam Sơn 

+ Nà Diệc xã Lạng San 

+ Nà Khon, xã Lương 

Thành 

+ Phiêng Chan - Pản Pò 

- cốc coóc thị trấn Yến 

Lạc 

+ Hát Luông xã Kim Lư 

+ Lương Thượng Xã 

Lương Thượng 

+ Pác Khuổi  Pục xã 

Lam Sơn 

+ Pác Khuổi Giam xã 

Lam Sơn 

+ Vằng Kháp – Hát 

Chặp, xã Lam Sơn 

+ Hợp Thành – Hát Lài 

xã Lam Sơn 

+ Nà Diệc xã Lạng San 

+ Nà Khon, xã Lương 

Thành 

+ Phiêng Chan - Pản Pò 

- cốc coóc thị trấn Yến 

Lạc 

+ Hát Luông xã Kim Lư 

+ Lương Thượng Xã 

Lương Thượng 

+ Pác Khuổi  Pục xã 

Lam Sơn 

+ Pác Khuổi Giam xã 

Lam Sơn 

+ Vằng Kháp – Hát 

Chặp, xã Lam Sơn 

+ Hợp Thành – Hát Lài 

xã Lam Sơn 

+ Nà Diệc xã Lạng San 

+ Nà Khon, xã Lương 

Thành 

+ Phiêng Chan - Pản Pò 

- cốc coóc thị trấn Yến 

Lạc 

+ Hát Luông xã Kim Lư 

+ Lương Thượng Xã 

Lương Thượng 

+ Pác Khuổi  Pục xã 

Lam Sơn 

+ Pác Khuổi Giam xã 

Lam Sơn 

Cát 

nghiền 

(Nhân 

tạo) 

      

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 
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6.      

  

 

Huyện 

Ba Bể 

Cát, sỏi  

TT. Chợ Rã, 

xã Thượng 

Giáo, xã Cao 

Trĩ  huyện 

Ba Bể 

Xã 

Bành 

Trạch 

huyện 

Ba Bể 

Cát, sỏi 

+ Mỏ cát sỏi sông Năng 

khu vực Dài Khao -  

Phiêng Chi, khu vực 

Phố Cũ - Giao Linh 

+ Mỏ cát sỏi Pác Châm, 

xã Thượng Giáo 

+ Nà Tạ xã Thượng 

Giáo 

+ Cốc Ngận xã Bành 

Trạch 

+ Mỏ cát sỏi sông Năng 

khu vực Dài Khao -  

Phiêng Chi, khu vực 

Phố Cũ - Giao Linh 

+ Mỏ cát sỏi Pác Châm, 

xã Thượng Giáo 

+ Nà Tạ xã Thượng 

Giáo 

+ Cốc Ngận xã Bành 

Trạch 

+ Mỏ cát sỏi sông Năng 

khu vực Dài Khao -  

Phiêng Chi, khu vực 

Phố Cũ - Giao Linh 

+ Mỏ cát sỏi Pác Châm, 

xã Thượng Giáo 

+ Nà Tạ xã Thượng 

Giáo 

+ Cốc Ngận xã Bành 

Trạch 

Cát 

nghiền 

(Nhân 

tạo) 

      

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 
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7. 

Huyện 

Chợ 

Mới 

Cát, sỏi  

Xã Thanh 

Bình huyện 

Chợ Mới 

Xã Cao 

Kỳ 

huyện 

Chợ 

Mới 

Cát, sỏi 

+ Mỏ cát sỏi Thanh 

Bình, xã Thanh Bình 

+ Mỏ Nà Đeo, xã Nông 

Thịnh. 

+ Điểm Vằng Khút thôn 

Nà Choọng, xã Quảng 

Chu 

+ Cơ sở khai thác cát 

khu vực Sáu Hai, xã 

Nông Hạ 

+ Mỏ Đèo Vai xã 

Quảng Chu, 

-

Sâu 

+ Nà Mố, xã Yên Đĩnh 

+ Khu vực bến đò Chợ 

Mới, ngã ba sông thuộc 

khu vực gần thị trấn 

Chợ Mới 

+ Mỏ cát sỏi Thanh 

Bình, xã Thanh Bình 

+ Mỏ Nà Đeo, xã Nông 

Thịnh. 

+ Điểm Vằng Khút thôn 

Nà Choọng, xã Quảng 

Chu 

+ Cơ sở khai thác cát 

khu vực Sáu Hai, xã 

Nông Hạ 

+ Mỏ Đèo Vai xã 

Quảng Chu, 

-

Sâu 

+ Nà Mố, xã Yên Đĩnh 

+ Khu vực bến đò Chợ 

Mới, ngã ba sông thuộc 

khu vực gần thị trấn 

Chợ Mới 

+ Mỏ cát sỏi Thanh 

Bình, xã Thanh Bình 

+ Mỏ Nà Đeo, xã Nông 

Thịnh. 

+ Điểm Vằng Khút thôn 

Nà Choọng, xã Quảng 

Chu 

+ Cơ sở khai thác cát 

khu vực Sáu Hai, xã 

Nông Hạ 

+ Mỏ Đèo Vai xã 

Quảng Chu, 

+ Khu vực xã Cao 

-

Sâu 

+ Nà Mố, xã Yên Đĩnh 

+ Khu vực bến đò Chợ 

Mới, ngã ba sông thuộc 

khu vực gần thị trấn 

Chợ Mới 

Cát 

nghiền 

(Nhân 

tạo) 

      

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 
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8.      

  

Huyện 

Ngân 

Sơn 

Cát, sỏi 

TT. Nà Phặc, 

xã Đức Vân  

huyện Ngân 

Sơn 

TT. Nà 

Phặc, 

xã 

Thượng 

Ân 

huyện 

Ngân 

Sơn 

Cát, sỏi 

+ Nà Pán thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Pao thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Phặc thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Pài xã Thượng Ân 

+ Nà Pán thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Pao thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Phặc thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Pài xã Thượng Ân 

+ Nà Pán thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Pao thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Phặc thị trấn Nà 

Phặc 

+ Nà Pài xã Thượng Ân 

Cát 

nghiền 

(Nhân 

tạo) 

      

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

9.      

  

TP 

Bắc 

Kạn 

Cát, sỏi 

Xã Dương 

Quang, xã 

Huyền   

Tụng,Phường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai; 

xã Xuất Hóa 

Thành phố 

Bắc Kạn 

  Cát, sỏi 

+ Phiêng My, phường 

Huyền Tụng 

+ Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

+ Xã Dương Quang 

+ Khu vực tổ Mai Hiên, 

phường Xuất Hóa 

+ Phiêng My, phường 

Huyền Tụng 

+ Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

+ Xã Dương Quang 

+ Khu vực tổ Mai Hiên, 

phường Xuất Hóa 

+ Phiêng My, phường 

Huyền Tụng 

+ Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

+ Xã Dương Quang 

+ Khu vực tổ Mai Hiên, 

phường Xuất Hóa 
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Cát 

nghiền 

(Nhân 

tạo) 

      

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

10.    

Huyện 

Chợ 

Đồn 

Cát, sỏi 

Xã Đông 

Viên,  xã 

Đồng Lạc, xã 

Quảng Bạch 

huyện Chợ 

Đồn 

  Cát, sỏi 

+ Pó Lết, xã Yên Thịnh 

+ Nà Ón, xã Đồng Lạc 

+ Xã Đông Viên 

+ Bản Mạ, Xã Quảng 

Bạch 

+ Pó Lết, xã Yên Thịnh 

+ Nà Ón, xã Đồng Lạc 

+ Xã Đông Viên 

+ Bản Mạ, Xã Quảng 

Bạch 

+ Pó Lết, xã Yên Thịnh 

+ Nà Ón, xã Đồng Lạc 

+ Xã Đông Viên 

+ Bản Mạ, Xã Quảng 

Bạch 

Cát 

nghiền 

(Nhân 

tạo) 

      

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 
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11.    

Huyện 

Bạch 

Thông 

Cát, sỏi 

Xã Mỹ 

Thanh,  xã 

Hà Vị huyện 

Bạch Thông 

  Cát, sỏi 

+ Bản Luông, xã Mỹ 

Thanh 

+ xã Quang Thuận 

+ Nà Xỏm, nằm hai bên 

suối Nà Tu đoạn từ Nà 

Pản đến Nà Xỏm, xã 

Cẩm Giàng 

+ Hà Vị xã Hà Vị 

+ Khu vực Khẩu Duộc - 

Cây Thị xã Mỹ Thanh 

+ Khu vực thôn Lủng 

Trang, xã Lục Bình 

+ Khu vực Pác Cáp, 

thôn Pác Thiên, xã 

Nguyên Phúc 

+ Bản Luông, xã Mỹ 

Thanh 

+ xã Quang Thuận 

+ Nà Xỏm, nằm hai bên 

suối Nà Tu đoạn từ Nà 

Pản đến Nà Xỏm, xã 

Cẩm Giàng 

+ Hà Vị xã Hà Vị 

+ Khu vực Khẩu Duộc - 

Cây Thị xã Mỹ Thanh 

+ Khu vực thôn Lủng 

Trang, xã Lục Bình 

+ Khu vực Pác Cáp, 

thôn Pác Thiên, xã 

Nguyên Phúc 

+ Bản Luông, xã Mỹ 

Thanh 

+ xã Quang Thuận 

+ Nà Xỏm, nằm hai bên 

suối Nà Tu đoạn từ Nà 

Pản đến Nà Xỏm, xã 

Cẩm Giàng 

+ Hà Vị xã Hà Vị 

+ Khu vực Khẩu Duộc - 

Cây Thị xã Mỹ Thanh 

+ Khu vực thôn Lủng 

Trang, xã Lục Bình 

+ Khu vực Pác Cáp, 

thôn Pác Thiên, xã 

Nguyên Phúc 

Cát 

nghiền 

(Nhân 

tạo) 

      

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

Đầu tư cơ sở sản xuất 

cát nghiền nguồn 

nguyên liệu được lấy tại 

các khu vực mỏ đá xây 

dựng và tận dụng cuội 

sỏi của các vị trí mỏ 

khai thác cát tự nhiên 

đã được quy hoạch. 

12.    

Huyện 

Bạch 

Thông 

Sét 

gạch 

ngói 

Xã Tú Trĩ 

huyện Bạch 

Thông 

  

Sét 

gạch 

ngói 

+ Cẩm Giàng xã Cẩm 

Giàng, 

+ Khuổi Sa xã Tú Trĩ 

+ Khau Mạ xã Hà Vị  

+ Cốc Xả xã Hà Vị  

+ Cẩm Giàng xã Cẩm 

Giàng, 

+ Khuổi Sa xã Tú Trĩ 

+ Khau Mạ xã Hà Vị  

+ Cốc Xả xã Hà Vị 

+ Cẩm Giàng xã Cẩm 

Giàng, 

+ Khuổi Sa xã Tú Trĩ 

+ Khau Mạ xã Hà Vị  

+ Cốc Xả xã Hà Vị 
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13.    

Huyện 

Chợ 

Mới 

Sét 

gạch 

ngói 

Xã Như Cố 

huyện Chợ 

Mới 

  

Sét 

gạch 

ngói 

Không phát triển sản xuất gạch ngói sét nung 

14.    
Huyện 

Ba Bể 

Sét 

gạch 

ngói 

TT Chợ Rã,  

xã Yến 

Dương, xã 

Cao Trĩ, xã 

Địa Linh 

huyện Ba Bể 

  

Sét 

gạch 

ngói 

Nà Tà, Nà Giảo xã Yến 

Dương  huyện Ba Bể 

Nà Tà, Nà Giảo xã Yến 

Dương  huyện Ba Bể 

Nà Tà, Nà Giảo xã Yến 

Dương  huyện Ba Bể 

15.    
Huyện 

Na Rì 

Sét 

gạch 

ngói 

TT Yến Lạc, 

xã Hảo 

Nghiã huyện 

Na Rì 

  

Sét 

gạch 

ngói 

Thôn Nà Diệc xã Lạng 

San huyện Na Rì 
Không phát triển sản xuất gạch ngói sét nung 

16.    

Huyện 

Ngân 

Sơn 

Sét 

gạch 

ngói 

TT. Nà Phặc, 

Bằng Khẩu, 

xã Bằng Vân, 

huyện Ngân 

Sơn 

  

Sét 

gạch 

ngói 

Không phát triển sản xuất gạch ngói sét nung 

17.    

Huyện 

Pác 

Nặm 

Sét 

gạch 

ngói 

Xã Nhạn 

Môn huyện 

Pác Nặm 

  

Sét 

gạch 

ngói 

Không phát triển sản xuất gạch ngói sét nung 

18.    

Huyện 

Chợ 

Đồn 

Sét 

gạch 

ngói 

  

Xã Yên 

Nhuận 

huyện 

Chợ 

Đồn 

Sét 

gạch 

ngói 

Không phát triển sản xuất gạch ngói sét nung 
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19. 

TP 

Bắc 

Kạn 

Sét 

gạch 

ngói 

    

Sét 

gạch 

ngói 

Suối Viền, Phường 

Xuất Hóa thành phố 

Bắc Kạn 

Suối Viền, Phường 

Xuất Hóa thành phố 

Bắc Kạn 

Suối Viền, Phường 

Xuất Hóa thành phố 

Bắc Kạn 

20.    

Huyện 

Bạch 

Thông 

Đá vôi 

Xã Nguyên 

Phúc, xã Sỹ 

Bình huyện 

Bạch Thông 

  
Đá xây 

dựng 

+ Mỏ đá Nà Cà, xã 

Nguyên Phúc 

+ Mỏ Pá Chủ, xã 

Nguyên Phúc 

+ Bản Nà Lẹng xã Sỹ 

Bình 

+ Mỏ đá Nà Cà, xã 

Nguyên Phúc 

+ Mỏ Pá Chủ, xã 

Nguyên Phúc 

+ Bản Nà Lẹng xã Sỹ 

Bình 

+ Mỏ đá Nà Cà, xã 

Nguyên Phúc 

+ Mỏ Pá Chủ, xã 

Nguyên Phúc 

+ Bản Nà Lẹng xã Sỹ 

Bình 

21.    
Huyện 

Na Rì 
Đá vôi 

Xã Hảo 

Nghĩa, xã 

Lam Sơn, xã 

Hữu Thác 

huyện Na Rì 

Xã Côn 

Minh 

huyện 

Na Rì 

Đá xây 

dựng 

+ Mỏ đá Thom Ỏ, xã 

Lam Sơn  

+ Mỏ đá Phya Van, xã 

Hữu Thác 

+ Mỏ đá Khưa Trạng, 

xã Lam Sơn  

+ Mỏ đá Lũng Tráng, 

xã Cường Lợi 

+ Mỏ đá vôi Lũng Ráo, 

xã Cư Lễ 

+ Mỏ Phiềng Đen, Lũng 

Tao xã Kim Lư 

+ Cốc Lồm xã Cư Lễ 

+ Mỏ đá Thom Ỏ, xã 

Lam Sơn  

+ Mỏ đá Phya Van, xã 

Hữu Thác 

+ Mỏ đá Khưa Trạng, 

xã Lam Sơn  

+ Mỏ đá Lũng Tráng, 

xã Cường Lợi 

+ Mỏ đá vôi Lũng Ráo, 

xã Cư Lễ 

+ Mỏ Phiềng Đen, Lũng 

Tao xã Kim Lư 

+ Cốc Lồm xã Cư Lễ 

+ Mỏ đá Thom Ỏ, xã 

Lam Sơn  

+ Mỏ đá Phya Van, xã 

Hữu Thác 

+ Mỏ đá Khưa Trạng, 

xã Lam Sơn  

+ Mỏ đá Lũng Tráng, 

xã Cường Lợi 

+ Mỏ đá vôi Lũng Ráo, 

xã Cư Lễ 

+ Mỏ Phiềng Đen, Lũng 

Tao xã Kim Lư 

+ Cốc Lồm xã Cư Lễ 

22.    

Huyện 

Pác 

Nặm 

Đá vôi 

Xã Bộc Bố 

huyện Pác 

Nặm 

  
Đá xây 

dựng 

+ Mỏ đá Kéo Pựt, xã 

Nhạn Môn 

+ Mỏ đá Nà Hen tại xã 

Cao Tân 

+ Mỏ đá tại khu vực 

Thôm Nọc thôn Cọn 

Luông xã Xuân La 

+ Mỏ đá Kéo Pựt, xã 

Nhạn Môn 

+ Mỏ đá Nà Hen tại xã 

Cao Tân 

+ Mỏ đá tại khu vực 

Thôm Nọc thôn Cọn 

Luông xã Xuân La 

+ Mỏ đá Kéo Pựt, xã 

Nhạn Môn 

+ Mỏ đá Nà Hen tại xã 

Cao Tân 

+ Mỏ đá tại khu vực 

Thôm Nọc thôn Cọn 

Luông xã Xuân La 
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23.    

TP 

Bắc 

Kạn 

Đá vôi 

Nà Viền- xã 

Xuất Hoá 

thành phố 

Bắc Kạn 

  
Đá xây 

dựng 

+ Mỏ đá Suối Viền, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá Cốc Ngận, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá vôi K15, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá Suối Viền, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá Cốc Ngận, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá vôi K15, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá Suối Viền, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá Cốc Ngận, 

phường Xuất Hóa 

+ Mỏ đá vôi K15, 

phường Xuất Hóa 

24.    

Huyện 

Chợ 

Mới 

Đá vôi 

Xã Nông Hạ 

huyện Chợ 

Mới 

  
Đá xây 

dựng 

+ Mỏ đá Khau Trạt, xã 

Bình Văn 

+ Mỏ đá Khau Tiếm, xã 

Bình Văn 

+ Bản Cày xã Nông Hạ 

+ Mỏ Nà Quang xã 

Thanh Bình,  

+ Xã Quảng Chu 

+ Xã Yên Đĩnh 

+ Mỏ đá Khau Trạt, xã 

Bình Văn 

+ Mỏ đá Khau Tiếm, xã 

Bình Văn 

+ Bản Cày xã Nông Hạ 

+ Mỏ Nà Quang xã 

Thanh Bình,  

+ Xã Quảng Chu 

+ Xã Yên Đĩnh 

+ Mỏ đá Khau Trạt, xã 

Bình Văn 

+ Mỏ đá Khau Tiếm, xã 

Bình Văn 

+ Bản Cày xã Nông Hạ 

+ Mỏ Nà Quang xã 

Thanh Bình,  

+ Xã Quảng Chu 

+ Xã Yên Đĩnh 

25.    

Huyện 

Ngân 

Sơn 

Đá vôi 

Xã Đức Vân 

huyện Ngân 

Sơn 

Xã 

Thượng 

Ân, xã 

Bằng 

Vân 

huyện 

Ngân 

Sơn 

Đá xây 

dựng 

+ Mỏ Bản Tặc, xã Đức 

Vân 

+ Mỏ Bản Lẹng, xã 

Lãng Ngâm 

+ Mỏ Bản Slanh, xã 

Thượng Ân 

+ Mỏ Khuổi Tục, xã 

Thuần Mang 

+ Cây si - Cốc Xả TT. 

Nà Phặc  

+ Quả Si xã Vân Tùng 

+ Thôm Luông xã Lãng 

Ngâm. 

+ Mỏ Bản Tặc, xã Đức 

Vân 

+ Mỏ Bản Lẹng, xã 

Lãng Ngâm 

+ Mỏ Bản Slanh, xã 

Thượng Ân 

+ Mỏ Khuổi Tục, xã 

Thuần Mang 

+ Cây si - Cốc Xả TT. 

Nà Phặc  

+ Quả Si xã Vân Tùng 

+ Thôm Luông xã Lãng 

Ngâm. 

+ Mỏ Bản Tặc, xã Đức 

Vân 

+ Mỏ Bản Lẹng, xã 

Lãng Ngâm 

+ Mỏ Bản Slanh, xã 

Thượng Ân 

+ Mỏ Khuổi Tục, xã 

Thuần Mang 

+ Cây si - Cốc Xả TT. 

Nà Phặc  

+ Quả Si xã Vân Tùng 

+ Thôm Luông xã Lãng 

Ngâm. 
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26.    
Huyện 

Ba Bể 
Đá vôi 

Xã Bành 

Trạch, xã 

Thượng Giáo 

huyện Ba Bể 

Xã 

Thượng 

Giáo, 

xã 

Bành 

Trạch 

huyện 

Ba Bể 

Đá xây 

dựng 

+ Mỏ đá vôi Lủng Điếc, 

xã Bành Trạch 

+ Mỏ đá Kéo Lạc Mò, 

xã Bành Trạch 

+ Cơ sở khai thác đá xã 

Thượng Giáo 

+ Mỏ Lủng Phiêng Mặn 

tại Xã Thượng Giáo 

+ Mỏ Pác keng xã 

Thượng Giáo 

+ Mỏ Nà Khoang xã Vũ 

Muộn 

+ Xã Quảng Khê huyện 

Ba Bể (Đá trắng) 

+ Mỏ đá vôi Lủng Điếc, 

xã Bành Trạch 

+ Mỏ đá Kéo Lạc Mò, 

xã Bành Trạch 

+ Cơ sở khai thác đá xã 

Thượng Giáo 

+ Mỏ Lủng Phiêng Mặn 

tại Xã Thượng Giáo 

+ Mỏ Pác keng xã 

Thượng Giáo 

+ Mỏ Nà Khoang xã Vũ 

Muộn 

+ Xã Quảng Khê huyện 

Ba Bể (Đá trắng) 

+ Mỏ đá vôi Lủng Điếc, 

xã Bành Trạch 

+ Mỏ đá Kéo Lạc Mò, 

xã Bành Trạch 

+ Cơ sở khai thác đá xã 

Thượng Giáo 

+ Mỏ Lủng Phiêng Mặn 

tại Xã Thượng Giáo 

+ Mỏ Pác keng xã 

Thượng Giáo 

+ Mỏ Nà Khoang xã Vũ 

Muộn 

+ Xã Quảng Khê huyện 

Ba Bể (Đá trắng) 

27.    

Huyện 

Chợ 

Đồn 

Đá vôi 

Xã Ngọc 

Phái, TT 

Bằng Lũng 

huyện Chợ 

Đồn 

  
Đá xây 

dựng 

+ Mỏ đá Lũng Váng, 

Thị trấn Bằng Lũng 

+ Mỏ đá Bản Cạu, xã 

Yên Thịnh,  

+ Mỏ đá Lũng Mò, thị 

trấn Bằng Lũng 

+ Mỏ đá Kẹm Trình, thị 

trấn Bằng Lũng 

+ Bản Luộc xã Nam 

Cường 

+ Khuổi Chạp xã Ngọc 

Phái 

+ Yên Thịnh xã Yên 

Thịnh 

+ Bản Giang xã Thuần 

Mang 

+ Mỏ đá Lũng Váng, 

Thị trấn Bằng Lũng 

+ Mỏ đá Bản Cạu, xã 

Yên Thịnh,  

+ Mỏ đá Lũng Mò, thị 

trấn Bằng Lũng 

+ Mỏ đá Kẹm Trình, thị 

trấn Bằng Lũng 

+ Bản Luộc xã Nam 

Cường 

+ Khuổi Chạp xã Ngọc 

Phái 

+ Yên Thịnh xã Yên 

Thịnh 

+ Bản Giang xã Thuần 

Mang 

+ Mỏ đá Lũng Váng, 

Thị trấn Bằng Lũng 

+ Mỏ đá Bản Cạu, xã 

Yên Thịnh,  

+ Mỏ đá Lũng Mò, thị 

trấn Bằng Lũng 

+ Mỏ đá Kẹm Trình, thị 

trấn Bằng Lũng 

+ Bản Luộc xã Nam 

Cường 

+ Khuổi Chạp xã Ngọc 

Phái 

+ Yên Thịnh xã Yên 

Thịnh 

+ Bản Giang xã Thuần 

Mang 
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+ Xã Tân Lập huyện 

Chợ Đồn (Đá trắng) 

+ Xã Tân Lập huyện 

Chợ Đồn (Đá trắng) 

+ Xã Tân Lập huyện 

Chợ Đồn (Đá trắng) 

28.    
Huyện 

Ba Bể 

Đá 

trắng 

Xã Quảng 

Khê huyện 

Ba Bể 

  
Đá xây 

dựng 
Thuộc chủng loại đá xây dựng đã nêu tại mục 26 

29.    

Huyện 

Chợ 

Đồn 

Đá 

trắng 

Xã Tân Lập 

huyện Chợ 

Đồn 

Xã Tân 

Lập 

huyện 

Chợ 

Đồn 

Đá xây 

dựng 
Thuộc chủng loại đá xây dựng đã nêu tại mục 27 

30.    
Huyện 

Ba Bể 

Đá ốp 

lát 

Xã Vũ Muộn 

huyện Bạch 

Thông 

  
Đá xây 

dựng 
Thuộc chủng loại đá xây dựng đã nêu tại mục 26 

31. 

Huyện 

Chợ 

Đồn 

Đá ốp 

lát 

Xã Thuần 

Mang huyện 

Ngân Sơn 

  
Đá xây 

dựng 
Thuộc chủng loại đá xây dựng đã nêu tại mục 27 
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Phần thứ tƣ 

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT 

TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Giải pháp về vốn và đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc 

phát triển sản xuất VLXD. 

Như đã tính toán, nhu cầu về vốn đầu tư để phát triển sản xuất VLXD ở 

Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 là 254 tỷ đồng. Để giải quyết vấn đề vốn cần 

phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế trên 

địa bàn, cộng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

Các dự án đầu tư sản xuất VLXD không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

nguồn vốn ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước cũng như vốn thuộc 

quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng rất hạn chế do 

lĩnh vực VLXD không có sức hấp dẫn nhiều đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

Vì vậy, nguồn vốn đầu tư chủ yếu để thực hiện mục tiêu quy hoạch là nguồn vốn 

huy động từ các thành phần kinh tế trong nước.  

Cần có chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi đối với những doanh nghiệp tham 

gia vào dự án đầu tư phát triển sản xuất VLXD để khuyến khích chuyển đổi 

công nghệ sản xuất lạc hậu, ô nhiễm môi trường sang các công nghệ tiên tiến, 

hiện đại, sử dụng vật liệu sẵn có của địa phương để phát triển vật liệu xây không 

nung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và ổn định sản xuất VLXD về 

lâu dài. 

2. Giải pháp về thị trƣờng. 

Bắc Kạn có quan hệ hàng hoá VLXD với nhiều tỉnh lân cận nhất là trong 

cung ứng một số loại VLXD mà tỉnh chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được 

nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường về khối lượng cũng như chất 

lượng, như: xi măng, cát xây dựng, kính xây dựng, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, các 

sản phẩm VLXD hữu cơ, tiểu ngũ kim xây dựng... Trong giai đoạn tới tiếp tục 

tạo điều kiện mở rộng mối quan hệ với thị trường trong nước thông qua các hợp 

đồng mua bán và liên kết sản xuất.  

Tỉnh cần có biện pháp giúp đỡ các doanh nghiệp tạo mối quan hệ tham gia 

vào thị trường trong nước giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm VLXD trên địa bàn 

được dễ dàng, đồng thời cùng với các tỉnh bạn, các công ty lớn của Nhà nước 

xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng hoá VLXD giao lưu giữa các vùng trong 

nước làm cho thị trường VLXD của tỉnh ngày càng rộng mở, hoạt động sản 

xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả đóng góp 

xứng đáng vào việc xây dựng và phát triển kinh tế ở tỉnh.  

Đối với thị trường trong tỉnh cần quan tâm đến các khu vực xây dựng trung 

tâm đô thị và vùng nông thôn của các huyện: Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch 

Thông, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn....một mặt đẩy mạnh sản 
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xuất VLXD tại chỗ đối với các sản phẩm VLXD thông dụng, mặt khác tổ chức 

tốt việc cung ứng các sản phẩm VLXD mà các vùng này chưa sản xuất được để 

đáp ứng nhu cầu xây dựng của nhân dân. 

Các doanh nghiệp sản xuất VLXD cần tăng cường công tác tiếp thị, đưa 

sản phẩm của mình vào xây dựng các công trình văn hoá phúc lợi công cộng, 

các nhà tình nghĩa và giảm giá thành sản phẩm là cách tốt nhất để thuyết phục 

người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng nông thôn hiện còn xa lạ với một số 

chủng loại VLXD cao cấp. Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, 

cải tiến mẫu mã, bao bì và hình thức phục vụ thuận tiện đến tận tay người tiêu 

dùng, các doanh nghiệp sản xuất VLXD cũng hỗ trợ nhau sản xuất và kinh 

doanh chống chèn ép và cạnh tranh không lành mạnh để cùng nhau tồn tại và 

phát triển. Cần có hệ thống thông tin về các chuẩn mực thiết kế công trình và tổ 

chức tốt công tác giám định chất lượng xây dựng để khuyến khích người dân mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm VLXD.  

3. Giải pháp về nguồn lực lao động và Khoa học - Công nghệ 

Đội ngũ công nhân lao động trong ngành sản xuất VLXD để đáp ứng yêu 

cầu trong lĩnh vực sản xuất VLXD trong thười gian tới đồi hỏi đội ngũ công 

nhân người lao động phải có trình độ văn hóa và tay nghề vững vàng, tác phong 

lao động chuyên nghiệp, kiến thức về sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường. 

Vì vậy, cần có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo kịp thời dưới nhiều hình thức (tập 

trung, tại chức, theo hợp đồng của các doanh nghiệp, thành phần kinh tế). Bên 

cạnh đó cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân thuộc chuyên 

ngành tự động hoá, cơ khí, địa chất khai thác mỏ để bổ sung cho các doanh 

nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá của ngành.  

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ thuật chuyên ngành VLXD 

makerting, quản trị kinh doanh cho đội ngũ quản lý, công nhân kỹ thuật. Các 

doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ các cán bộ khoa học kỹ thuật, công 

nhân có tay nghề cao làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất VLXD. 

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng cần tăng cường năng lực phân 

tích kiểm nghiệm, giám định chất lượng nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm 

VLXD để giữ cho sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng hàng hoá VLXD trên 

thị trường.  

Công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật cần tập trung vào giải quyết 

những khó khăn trong sản xuất và áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất như 

nghiên cứu chế tạo các sản phẩm vật liệu xây, lợp không nung từ nguồn 

nguyên liệu tại chỗ dùng cho xây dựng ở nông thôn. Quan tâm hỗ trợ nguồn 

vốn khoa học công nghệ để tổ chức sản xuất và trình diễn kỹ thuật cho các 

chủng loại VLXD với qui mô nhỏ, vốn đầu tư ban đầu thấp, như: gạch, ngói 

không nung, cấu kiện bê tông lắp ghép, làm cơ sở nhân rộng ra trên địa bàn. 

Thực hiện liên kết với các Viện nghiên cứu về VLXD, các trung tâm tư vấn 

đầu tư phát triển VLXD ở Hà Nội và các tỉnh lân cận để nghiên cứu các loại 
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VLXD mới, ứng dụng tiến bộ về công nghệ và kỹ thuật trong sản xuất VLXD 

đặc biệt là một số chủng loại VLXD sẵn có nguồn nguyên liệu, tiết kiệm nguyên 

nhiên liệu trong sản xuất VLXD. Đồng thời, tổ chức các hiệp hội ngành nghề để 

hỗ trợ cho việc phát triển sản xuất và điều tiết thị trường, đảm bảo thị trường 

VLXD phát triển bình ổn và vững chắc. Ngoài ra, khoa học - công nghệ cần 

được quan tâm tới công tác thông tin, quảng cáo, tuyên truyền những kinh 

nghiệm sản xuất các loại VLXD thông thường, rẻ tiền, phục vụ cho xây dựng ở 

khu vực nông thôn. 

4. Giải pháp về tổ chức và quản lý. 

Tăng cường quản lý Nhà nước về sản xuất và kinh doanh VLXD trên địa 

bàn. Hiện nay, sản xuất VLXD trên địa bàn do nhiều thành phần kinh tế tham 

gia, do đó hoạt động rất phân tán, thiếu ổn định trong chừng mực nào đó địa 

phương chưa quản lý được. Vì vậy, cần chuyển đổi cơ chế kiểm tra giám sát 

hoạt động hướng vào việc đánh giá thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp, 

giúp cho công tác quản lý Nhà nước theo ngành trên tầm vĩ mô được thông suốt 

và hiệu quả. 

Trong thời gian tới, cần quản lý chặt chẽ việc sản xuất và kinh doanh 

VLXD trên địa bàn theo đúng quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác kiểm 

tra của các sở chuyên ngành đối với tất cả các cơ sở khai thác, chế biến sản xuất 

vật liệu xây dựng trên địa bàn, từ đó kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong 

hoạt động sản xuất kinh doang vật liệu xây dựng 

5. Các giải pháp về phục hồi môi trƣờng, phát triển bền vững: 

Trong quá trình lập các dự án đầu tư phát triển sản xuất VLXD, khai thác 

và chế biến khoáng sản làm VLXD cần phải có đánh giá tác động môi trường, 

đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và nghiêm chỉnh thực hiện theo các giải pháp đã được đề xuất, ký quỹ 

phục hồi môi trường. Một số giải pháp cụ thể như sau: 

- Đối với tài nguyên đất:  

Hầu hết các khoáng sản làm VLXD đều được khai thác lộ thiên. Khai thác 

lộ thiên kéo theo việc tăng diện tích đất đai để mở khai trường, xây dựng bãi 

chứa khoáng sản, bãi chứa phế thải, hệ thống đường xá qua các kho bãi. Vì vậy, 

việc giảm diện tích đất đai, đẩy lùi niên hạn sử dụng đất đối với các hoạt động 

trên và nhanh chóng phục hồi đất để trả lại cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt 

động khác là cần thiết. Để hoạt động khai thác khoáng sản được tiến hành có 

hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

    + Việc khai thác khoáng sản cần hạn chế việc sử dụng đất đai với mức 

thấp nhất. 

    + Trước khi khai thác phải nghiên cứu toàn diện thành phần lớp đất trồng 

(khai thác sét gạch ngói), chọn vị trí lưu đất trồng và biện pháp bảo vệ để hoàn 

trả lại sau khi khai thác; đồng thời nghiên cứu chọn loại cây, phương pháp trồng 

cây, chăm sóc cây đã trồng để phục hồi môi trường. Hoặc nghiên cứu chuyển 



148 

 

mục đích  sử dụng đất làm hồ chứa nước, công viên cây xanh cho khu vực dân 

cư lân cận. 

- Đối với môi trường nước:  

Trong sản xuất VLXD cũng như khai thác khoáng sản làm VLXD lượng 

nước thải gây mức độ ô nhiễm môi trường không lớn. Tuy nhiên, sản xuất bê 

tông và gạch ngói có lượng nước thải từ quá trình làm nguội thiết bị, rửa vệ sinh 

thiết bị, phun khử bụi … thường chứa nhiều tạp chất rắn, hàm lượng cặn lơ lửng 

lớn (500 - 1500 mg/l), độ kiềm cao (pH thường > 8,0), ngoài ra trong nước thải 

còn chứa nhiều dầu mỡ…Vì vậy, để giảm nhẹ và khắc phục tác động tiêu cực tới 

môi trường nước cần phải sử dụng công nghệ và thiết bị sản xuất tiên tiến; đồng 

thời lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bằng các biện pháp đơn giản như: xây bể 

lắng, hồ chứa, đập chắn… để đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước thải khu công 

nghiệp theo quy định của QCVN 40:2012.  

- Đối với môi trường khí :  

Ô nhiễm môi trường do khói bụi trong sản xuất VLXD và khai thác chế 

biến khoáng sản làm VLXD là rất trầm trọng và phổ biến đối với hầu hết các 

chủng loại VLXD, nhất là trong khai thác đá, sản xuất gạch ngói thủ công... Ô 

nhiễm khói bụi cũng là nhân tố ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người lao động trực 

tiếp, đến môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên và cũng là nguyên nhân làm 

giảm tuổi thọ cho thiết bị, máy móc tại nơi làm việc. Vì vậy, cần được xử lý tích 

cực để giảm thiểu tới mức thấp nhất lượng khói bụi thải ra môi trường. Cụ thể 

như sau: 

+ Trong khai thác đá xây dựng cần áp dụng phương pháp phun dập bụi 

bằng nước - khí nén tại nơi đặt dây chuyền chế biến đá, xây dựng đường nội bộ 

kiên cố, phun nước trên mặt đường về mùa nắng, mùa hanh khô để giảm bụi bốc 

lên khi xe chạy trên đường. Trang bị khẩu trang và các dụng cụ bảo hộ khác cho 

công nhân làm việc tại khu vực nhiều bụi như khoan, bốc xúc vận chuyển đá. 

+ Trong sản xuất gạch ngói cần đầu tư các dây chuyền sản xuất có mức độ 

cơ giới hoá cao và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đối với nhà máy gạch tuynel 

cần đầu tư thêm cho xử lý bụi, xây dựng các kho chứa nguyên liệu, thành phẩm. 

Ngoài các biện pháp trên, trong các cơ sở sản xuất VLXD và khai thác, chế 

biến khoáng sản làm VLXD cần chú ý cải thiện yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng trực 

tiếp đến môi trường như : tiếng ồn, độ rung, gia tăng nhiệt độ... Cần thiết kế 

móng máy đủ khối lượng, sử dụng bê tông cường độ cao, đệm lò xo, cao su 

chống rung cho các thiết bị công suất lớn và kiểm tra cân bằng khi lắp đặt. Thiết 

kế nhà xưởng đảm bảo thông thoáng, áp dụng biện pháp thông gió tự nhiên kết 

hợp với thông gió cưỡng bức, vệ sinh nhà xưởng, kho bãi thường xuyên để thu 

gom sản phẩm và nguyên liệu rơi vãi tạo môi trường làm việc tốt cho người lao 

động. 

Tóm lại giải pháp bảo vệ môi trường cần phải được cơ quan quản lý Nhà 

nước giám sát chặt chẽ, và việc thực hiện tự giác, nghiêm chỉnh của các cơ quan 

cơ sở sản xuất về các quy định bảo vệ môi trường, khi đó ngành công nghiệp 
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VLXD Bắc Kạn sẽ phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã 

hội.     

6. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tƣ và điều tra cơ bản để phục vụ 

cho yêu cầu phát triển VLXD trên địa bàn bằng các dự án cụ thể. 

Trước mắt các doanh nghiệp sản xuất VLXD của trung ương và địa phương 

trên địa bàn cần tập trung tiền vốn và nhân lực, tiến hành khảo sát địa chất, khảo 

sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật để lựa chọn địa điểm cho các dự án sản xuất đã có quy 

hoạch. Trên cơ sở đó, xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật đảm bảo tính khoa 

học và độ tin cậy cao, làm căn cứ cho việc tuyên truyền, quảng cáo, tổ chức các 

hội nghị, hội thảo để kêu gọi các đối tác thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào 

phát triển sản xuất VLXD ở tỉnh. 

Hoàn thiện, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác các loại khoáng sản 

làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đẩy mạnh việc đầu tư 

điều tra, thăm dò xác định trữ lượng, chất lượng các mỏ khoáng sản nằm trong 

quy hoạch, nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nguyên vật liệu đầu vào cho các 

lĩnh vực sản xuất VLXD trong giai đoạn tới 

Trên cơ sở đó, đánh giá lại toàn diện, đầy đủ và chính xác hơn về nguồn 

nguyên liệu làm VLXD trên toàn địa bàn, chuẩn bị cho việc hoạch định chiến 

lược phát triển ngành trong các giai đoạn sau. Song song với việc điều tra khảo 

sát về tiềm năng khoáng sản làm VLXD, cần triển khai ngay quy hoạch sử dụng 

các mỏ tài nguyên trên địa bàn để phân chia ranh giới khu vực khai thác, xác 

định đúng mục đích sử dụng và thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, 

tránh khai thác bừa bãi gây ra lãng phí, hoặc khai thác tài nguyên xâm phạm vào 

đất đai canh tác nông, lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên. 

II TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Để thực hiện tốt mục tiêu và phương án quy hoạch đề ra, đòi hỏi phải có sự 

quan tâm vào cuộc của ngành, các cấp, trong tỉnh. 

1. Sở Xây dựng: 

+ Công bố và phổ biến quy hoạch VLXD để các cấp, các ngành, doanh 

nghiệp,  nhà đầu tư nắm được chủ trương phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn 

tỉnh từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

+ Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai phát triển sản xuất 

theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt. 

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành tuyên truyền về hiệu quả kinh tế kỹ 

thuật trong sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng mới như: Gạch không nung, 

tấm tôn xốp 3 lớp. 

+ Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra các doanh nghiệp tham gia hoạt 

động khai thác khoáng sản làm VLXD, xử lý kịp thời các đơn vị sản xuất vi 

phạm luật đất đai, luật khoáng sản và các quy định về giữ gìn vệ sinh môi 

trường. 
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+ Chủ trì hoặc tham gia hoạch định chiến lược, dự báo và điều chỉnh quy 

hoạch VLXD trên địa bàn, đề xuất và tổ chức triển khai xây dựng các điều lệ, 

chế độ, chính sách liên quan đến sản xuất và kinh doanh VLXD nhằm khuyến 

khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất VLXD đạt hiệu quả 

kinh tế cao. 

+ Định kỳ, hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình hoạt 

động khai thác chế biến khoáng sản làm VLXD và sản xuất VLXD trên địa bàn 

theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu  

UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực phát triển, 

sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn cho các dự án đầu tư vật liệu xây dựng 

phát triển. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: 

+ Không cấp phép đầu tư mới cho các cơ sở sản xuất VLXD có công nghệ 

lạc hậu, không tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong sản xuất và không có phương 

án bảo vệ môi trường. 

+  Phối hợp với sở, ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, 

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển của 

ngành vật liệu xây dựng.  

+ Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các qui định để đơn giản hoá các thủ 

tục cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác và kiểm tra, giám sát việc khai 

thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan phổ biến, 

hướng dẫn và kiểm tra giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường trong 

sản xuất vật liệu xây dựng.  

4. Sở Khoa học và Công nghệ: 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức các hoạt động về khoa học 

công nghệ, giới thiệu các công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) tiên 

tiến, hiện đại đến các nhà đầu tư; hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn dây chuyền 

sản xuất, công nghệ đảm bảo môi trường, phù hợp với quy mô sản xuất, ưu tiên 

lựa chọn thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được. Chủ động xây dựng, đề 

xuất các chế độ chính sách ưu đãi về nghiên cứu khoa học phát triển VLXD, ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại. 

 + Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư sản xuất VLXD đổi mới 

công nghệ, đầu tư công nghệ mới, chuyển giao công nghệ, các dự án sản xuất 

thử nghiệm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực VLXD, 

chế tạo thiết bị sản xuất VLXD được hưởng các ưu đãi của Quỹ Phát triển khoa 

học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển 

khoa học và công nghệ địa phương, áp dụng ưu đãi về chuyển giao công nghệ 

theo Luật Chuyển giao công nghệ 
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5. Sở Công thƣơng: 

Đề xuất hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và các cơ chế chính 

sách liên quan đến công tác phát triển thị trường VLXD trong và ngoài tỉnh và 

xuất khẩu. 

6. Các Sở, ban, ngành liên quan: 

+ Với chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở 

Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, tham gia, đề xuất giải quyết các vụ 

việc liên quan đến công tác quản lý Quy hoạch phát triển VLXD trên địa bàn 

tỉnh. 

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

 + Quản lý, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển vật liệu 

xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch, phù hợp với tình hình kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

 + Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch tại địa 

phương và định kỳ hàng năm báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15/12 để Sở 

Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

+ Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi 

trường, an toàn lao động, an ninh trật tự tại các khu vực có khoáng sản làm 

VLXD và có cơ sở sản xuất VLXD theo quy định của pháp luật và của UBND 

tỉnh. Giải quyết theo thẩm quyền quy định các thủ tục giao đất, cho thuê đất, sử 

dụng cơ sở hạ tầng và các vấn đề khác có liên quan cho các tổ chức, cá nhân 

được phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tại địa phương. Đặc biệt chú 

trọng việc rà soát, kiểm tra, tuyên truyền vận động và ban hành kế hoạch thực 

hiện lộ trình xóa bỏ sản xuất gạch ngói nung thủ công và việc sử dụng đất sét 

làm gạch ngói trên địa bàn. 

8. Các doanh nghiệp sản xuất và khai thác chế biến khoáng sản làm 

VLXD: 

+ Các doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của 

mình trên cơ sở các quy định hiện hành. Đặc biệt phải thường xuyên quan tâm 

tới việc bảo vệ môi trường. Đối với các cơ sở khai thác tài nguyên phải thực 

hiện hoàn nguyên môi trường hàng năm hoặc trong từng thời gian khai thác. 

+ Các doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản và sản xuất VLXD trên 

địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tình hình sản xuất, 

kinh doanh của đơn vị về Sở Xây dựng trước ngày 15/12 để Sở Xây dựng thực 

hiện chức năng quản lý ngành dọc. 

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về khoáng sản, đất đai, đầu tư, bảo vệ 

môi trường,... trong quá trình được cấp phép khai thác. 
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KẾT LUẬN 

 

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 đã căn cứ vào thực trạng kinh tế - xã hội của 

tỉnh, căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực có thể thúc đẩy sự phát 

triển sản xuất và mở rộng thị trường VLXD trên địa bàn Bắc Kạn cũng như 

những khu vực lân cận để xác định mục tiêu, quan điểm phát triển, xác định 

phương án phát triển, phân bố sản xuất các loại VLXD đến năm 2020 nhằm thỏa 

mãn phần nào nhu cầu VLXD cho xây dựng của tỉnh, tạo thế giao lưu để tái đầu 

tư mở rộng sản xuất, góp phần xây dựng Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp. 

Dự án đã đề xuất nhiều công trình sản xuất VLXD chủ yếu cần được đầu 

tư mở rộng, cải tạo hoặc xây dựng mới. Đây là những cơ sở có quy mô vừa, có 

công nghệ sản xuất tương đối tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, 

không gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở sản xuất VLXD hiện có cũng sẽ được 

nâng cấp về công nghệ để khỏi lạc hậu trong quá trình chuyển biến của cuộc 

cách mạng khoa học và công nghệ. Những đề xuất này đã căn cứ vào những lợi 

thế cũng như những nguồn lực sẵn có hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ xuất hiện những yếu tố mới ảnh hưởng đến 

sự phát triển mà ta không thấy trước được, nên quy hoạch VLXD cần tiếp tục 

được bổ sung hoàn thiện thêm. 

Ngành công nghiệp VLXD phát triển phải gắn với sự phát triển nhiều 

ngành kinh tế khác, trong đó trực tiếp liên quan đến ngành năng lượng, giao 

thông vận tải, cấp thoát nước, tài chính …. Vì vậy, để dự án có ý nghĩa thực tế 

và có tính khả thi cần có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan có 

liên quan để cân đối được nhu cầu năng lượng, vận tải và vốn đầu tư như trong 

dự án đã nêu ra. Trước mắt, cần có sự thống nhất về quan điểm, chủ trương trên 

cơ sở đó có kế hoạch đầu tư thích đáng cho ngành công nghiệp VLXD 

 Sau khi dự án đã được phê duyệt, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên 

quan đưa nội dung quy hoạch vào kế hoạch 5 năm và hàng năm; đồng thời giao 

cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện dự án, phổ biến tới các ngành, các cấp, các 

doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn (thuộc các thành phần kinh tế) để 

phối hợp triển khai theo phương án quy hoạch đề ra. 

Đó là những tiền đề quan trọng để dự án quy hoạch VLXD đi vào cuộc 

sống, góp phần xây dựng Bắc Kạn trở thành tỉnh giàu mạnh. 

 

 

 

 

 

 


