
      Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh 
Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 75km, thị xã Sa Pa 110 
km, cách trung tâm thành phố Hà Nội 250 km. Phía 
Đông Nam giáp huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; phía 
Đông giáp huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; phía Tây 
Nam giáp huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; phía Bắc giáp 
huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; phía Tây Bắc 
giáp huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Diện tích tự nhiên là 
81.834,3 ha, trong đó đất nông - lâm nghiệp là 
71.524,90ha, đất phi nông nghiệp 7.510,30 ha, huyện có 
26 dân tộc với gần 89.000 nhân khẩu cùng chung ở 16 xã 
và 01 thị trấn.
“Bảo Yên miền đất có hai dòng sông” có vị trí địa chính 
trị và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của 
tỉnh Lào Cai. Là địa phương có bề dày truyền thống văn 
hoá, với 11 di tích lịch sử văn hóa, 01 điểm du lịch cấp 
tỉnh; trong đó có 3 Di tích lịch sử cấp Quốc gia, 8 Di tích 
cấp tỉnh. Có diện tích che phủ rừng đạt 61,04%, cao hơn
so với tỷ lệ chung của tỉnh (56,07%) và toàn quốc (42,01%); diện tích cây Quế đạt trên 23.000 ha lớn nhất so với 
các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai.  Bảo Yên là một phần của trục liên thông kinh tế giữa các tỉnh Côn 
Minh - Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông thuận tiện (Cảng hàng không 
Sa  Pa, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường quốc lộ 70, quốc lộ 279, đường sắt Lào Cai - Yên Viên,…) là cơ 
sở để giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển và hoạt động giao lưu văn hóa Tây Bắc được hình thành 
và phát triển. Đây là cánh cửa mở cho phát triển các ngành nông lâm nghiệp, công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, 
logistic, kinh tế du lịch, nhất là du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng của huyện. Trong những năm qua, nhờ 
những lợi thế sẵn có cùng với sự tiên phong, năng động của Lãnh đạo huyện và nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo, đoàn 
kết của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được kết quả tích cực: 
     - Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,35 %/năm; Thu nhập bình quân đầu người 39 
triệu đồng/người; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 
từ 42,87% năm 2015 xuống còn 32% năm 2020; công nghiệp, xây dựng tăng nhanh từ 24,32% năm 2015 lên 30% 
năm 2020, thương mại dịch vụ tăng từ 32,81% năm 2015 lên 38% năm 2020...Đến nay huyện đã hoàn thành tiêu 
chí xã NTM được 9/16 xã, xã hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao 1/16 xã; có 01 đô thị đạt đô thị loại V (thị trấn 
Phố Ràng), phấn đấu huyện về đích nông thôn mới vào năm 2025. 
      - Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét; cơ sở hạ tầng đô thị - nông thôn được quan tâm đầu tư 
ngày một văn minh, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, toàn huyện còn 4.286 
hộ nghèo, chiếm 20,26%, giảm 3,08% so với năm 2020; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã 
hội được đảm bảo.
     - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 là 6.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 
1.192/6.000 tỷ đồng, bằng 19.87%, vốn tư nhân ngoài quốc doanh ước đạt 4.808/6.000 tỷ đồng, bằng 80,13%. 
Nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện, giai đoạn 2021-2025 huyện Bảo Yên đã quyết định các 
mục tiêu như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 13,55%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng: Giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và du lịch; Thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn năm cuối đạt gần 300 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 25.000 tỷ đồng. Đẩy 
mạnh việc phân cấp, đổi mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số...nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để 
thu hút đầu tư.
      Với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Bảo Yên tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo 
thực hiện khát vọng phát triển bứt phá vươn lên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, khát vọng phát 
triển của con người Bảo Yên và về đích nông thôn mới vào năm 2025.



     Địa hình: Bảo Yên nằm trong thung lũng sông Hồng và sông Chảy, địa hình vùng thấp, ít phức tạp hơn các 
huyện khác trong tỉnh, đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới thuận lợi phát triển nông nghiệp quy mô vừa, chăn nuôi 
công nghiệp và bán công nghiệp, phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
      Khí hậu: Mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới nóng, hình thành 02 tiểu vùng khí hậu Đông Bắc và Tây Bắc. 
Nhiệt độ trung bình trong năm của huyện là 21,5 °C. Lượng mưa trung bình là 1.440 mm đến 2.200 mm, thuận 
lợi cho phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp.
     Tài nguyên đất: Gồm 4 nhóm chính (đất phù sa, nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi, nhóm đất 
mùn trên núi cao và nhóm đất thung lũng), đây là nhóm đất tốt có hàm lượng dinh dưỡng cao rất thích hợp với 
các loại cây nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây trồng ngắn ngày.
     Tài nguyên nước: Đặc thù là huyện có 02 dòng dòng sông chảy qua (sông Hồng và sông Chảy), nước mặt của 
Bảo Yên khá phong phú, ít ô nhiễm. Mùa mưa lượng nước dồi dào nhưng mùa khô một số nơi lại khan hiếm 
nước, tuy có gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp (cây lúa nước) và sinh hoạt nhưng lại có tiềm năng lớn thuỷ 
điện; khai thác thuỷ sản, du lịch dịch vụ vui chơi giải trí trên các con sông.
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     Tài nguyên du lịch:  Huyện Bảo Yên có nhiều cảnh 
đẹp như: Động Tiên cảnh (xã Xuân Thượng), động 
Vài Siêu (xã Thượng Hà), Thác Sa (xã Tân 
Tiến)...thuận lợi cho việc phát triển loại hình du lịch 
khám phá, du lịch sinh thái.

Hình ảnh: Động Tiên Cảnh - xã Xuân Thượng



  Xã hội: Bảo Yên là huyện khá phong phú về bản sắc văn hoá, truyền thống lịch sử, di sản văn hoá. Huyện 
có 26 dân tộc sinh sống tại 17 xã, thị trấn. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán sinh sống riêng như người 
Mông có truyền thống làm ruộng bậc thang, người Giáy trồng bông dệt vải, người Dao làm giấy. Mỗi dân tộc 
cũng đều có bản sắc riêng trong lễ hội truyền thống trong đời sống văn hoá như: kiến trúc làng bản dân tộc Tày 
(nhà sàn nguyên thuỷ của đồng bào), các điệu múa then, đàn tính tẩu và hội ném còn của người Tày (xã Nghĩa 
Đô). 

 Nguồn nhân lực: Cùng với lợi thế là huyện vùng thấp của tỉnh và mật độ dân số tương đối cao 106 
người/km2 (số liệu năm 2020), đứng thứ 5 trên toàn tỉnh, số lượng nhân khẩu trong độ tuổi lao động khá lớn (với 
64.172/88.759 nhân khẩu, bằng 72,3% dân số toàn huyện) sẽ góp phần cung ứng cho thị trường lao động tại chỗ. 
Lao động trong ngành nông lâm nghiệp (44.272/64.172 lao động có việc làm) có nhu cầu thoát li nông nghiệp là 
khá lớn. Đây sẽ nguồn nhân lực giá rẻ cung ứng cho thị trường lao động trong các ngành công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp. 

Hình ảnh: Lễ hội Cốm xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên

Hình ảnh: Công nhân tham gia hoạt động Hình ảnh: Người dân tham gia chuyển giao kỹ thuật
trồng chè tại xã Xuân Hoàsản xuất tại nhà máy MDF Bảo Yên

Về điều kiện xã hội, nguồn nhân lực



Về quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng
Quy hoạch: Công tác quy hoạch trong những năm qua 
được huyện đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện, công 
tác quy hoạch sẽ định hướng quá trình phát triển đô thị, 
kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện đi theo 
đúng hướng. Một các quy hoạch đã và đang triển khai: 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch chung đô thị 
Phố Ràng; Quy hoạch đô thị Bảo Hà gắn liền với phát triển 
du lịch tâm linh; Quy hoạch chi tiết 1/500  Tổ hợp khu đô 
thị mới, công viên vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao và 
sân Golf Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào 
Cai;… Quy hoạch thị trấn Phố Ràng là trung tâm hành 
chính, thương mại, kinh tế - xã hội của huyện để hội tụ đủ 
tiêu chí đô thị loại IV trong tương lai; xã Bảo Hà là trung 
tâm dịch vụ, thương mại, du lịch tâm linh của khu vực đạt 
tiêu chí đô thị loại V trong năm 2022. Quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 của huyện đã được UBND tỉnh phê 
duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên là: 81.682,18 ha, 
gồm: Đất nông nghiệp: 71.815,86 ha (chiếm 87,73%). Đất 
phi nông nghiệp: 5.606,63 ha, chiếm 6,85% . Đất chưa sử 
dụng: 4.440,32 ha, chiếm 5,42%.

     Kết cấu hạ tầng: Kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc, có hệ thống giao thông đa dạng, phong phú 
rất thuận lợi trong việc giao thương, vận chuyển hàng hoá, phát triển du lịch, dịch vụ: Đường Quốc lộ 70 và 
Quốc lộ 279 chạy qua với tổng chiều dài 93,5 km, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; có đường thủy, đường sắt; 
100% xã có đường ô tô được nhựa hóa đến trung tâm xã... Đang triển khai đầu tư Cảng Hàng không Sa Pa với 
tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, đạt công 
suất 1,5 triệu hành khách/năm tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ mang lại cơ hội đầu tư 
cho các nhà đầu tư chiến lược đến với Bảo Yên. Đồng thời, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát 
triển kinh tế và đảm bảo đời sống xã hội cho người dân, nhất là các dự án để hoàn thành tiêu chí Huyện nông 
thôn mới vào năm 2025 đang được triển khai đầu tư toàn diện.

Hình ảnh: Phối cảnh Cảng hàng không Sa Pa



     Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư:  Với tinh thần quyết tâm 
thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 
và chủ trương của Tỉnh uỷ, chỉ đạo UBND tỉnh về phân cấp và 
đổi mới, với sự năng động, tiên phong của Lãnh đạo huyện, 
huyện Bảo Yên phấn đấu luôn là địa phương đứng trong tốp đầu 
các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai trong việc đẩy 
mạnh phân cấp, đổi mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số…, 
huyện Bảo Yên đã và đang nỗ lực để thay đổi từng ngày môi 
trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư.
       Năng lực cạnh tranh: Bảo Yên luôn được đánh giá cao về cải 
cách hành chính, về ứng dụng công nghệ thông tin, tỷ lệ hài lòng 
của người dân luôn đạt mức trên 85% đối với sự điều hành của 
chính quyền địa phương, đã và đang tạo niềm tin cho một "Bảo 
Yên phát triển" trong tương lai. 
     

     Bảo Yên có nhiều tiềm năng và 
thế mạnh trong công tác phát triển 
du lịch tâm linh và du lịch cộng 
đồng, được thể hiện ở bề dày văn 
hóa gắn với truyền thống, tôn giáo, 
tín ngưỡng. Sự đa dạng và phong 
phú của các di tích lịch sử, các lễ hội 
dân gian được tổ chức trong năm 
cùng với nhu cầu du lịch tâm linh 
của người Việt Nam đang ngày một 
cao, trở thành động lực thúc đẩy du 
lịch tâm linh, du lịch cộng đồng trên 
địa bàn huyện ngày càng phát triển. 
     Du lịch tâm linh: Có 03 di tích 
lịch sử văn hoá cấp Quốc gia (Đền 
Bảo Hà, Đền Phúc Khánh và Đồn 
Phố Ràng); 01 Di sản văn hoá phi 
vật thể cấp Quốc gia (Lễ hội Đền 
Bảo Hà); 08 di tích lịch sử cấp tỉnh 
(Đền Hai Cô, Đền Làng Lúc, Đền 
Nghĩa Đô, Chiến thắng Nghĩa Đô, 
Đồn Nghĩa Đô, Đền Pịt, Đền Long 
Khánh và Khu Căn cứ CM Việt 
Tiến) và 01 danh lam thắng cảnh 
cấp tỉnh (Hang động Tiên Cảnh).
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Về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và năng lực cạnh tranh

Hình ảnh: Phối cảnh Đền Bảo Hà



Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bảo Hà trong đó quy hoạch khu vực dành cho du 
lịch tâm linh tại xã Bảo Hà với diện tích 2.500 ha, với định hướng phát triển du lịch tâm linh trở thành mũi nhọn 
mang tầm cỡ quốc gia và khu vực (như Chùa Bái Đính, Tam Chúc...).
     Du lịch cộng đồng: Huyện Bảo Yên có bề dày truyền thống văn hoá các dân tộc đồ sộ (26 dân tộc cùng sinh 
sống). Đặc trưng là những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tày vùng sông Chảy tập trung tại khu vực xã 
Nghĩa Đô, Vĩnh Yên,... Trong đó tập trung xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, gắn liền với 
việc bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Tày (đã được tỉnh Lào Cai công nhận điểm du lịch cấp tỉnh).

     Ngoài ra, còn có nhiều di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ học: Khu vực ngòi Nhù gần xã Cam Cọn và các dải 
đồi thấp ở xã Bảo Hà, các nhà khảo cổ tìm thấy khá nhiều công cụ đá cuội thuộc nền văn hoá Sơn Vi. Di tích 
lịch sử, văn hoá đã được các cấp công nhận như: Di tích Thành cổ Nghị Lang, đền Phúc Khánh, di tích Chiến 
thắng Phố Ràng, khu căn cứ cách mạng Đình làng Già Hạ (Việt Tiến), chiến thắng Nghĩa Đô
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     Ngày 6/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Nghị quyết 10-NQ/TU về Chiến lược phát triển 
nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định rõ 6 ngành hàng 
chủ lực cần tập trung phát triển: Chè, chuối, dứa, quế, dược liệu và chăn nuôi. Đây là tiền đề để huyện Bảo Yên 
phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình trong việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hàng hoá.
     Về lĩnh vực khác: Với vị trí trung tâm, trung chuyển của tỉnh, Bảo Yên có rất nhiềm cơ hội, tiềm năng để phát 
triển các chợ đầu mối, tăng cường giao thương hàng hóa, thúc đẩy các ngành thương mại, dịch vụ phát triển. 
Đặc biệt tới đây khi sân bay Sa Pa đi vào hoạt động sẽ kéo theo các ngành dịch vụ phụ trợ hình thành và phát 
triển mạnh mẽ. 

     Về nông, lâm nghiệp: Với những lợi thế về 
điều kiện tự nhiên, tài nguyên, huyện Bảo 
Yên là vùng phát triển nông nghiệp lớn với 
những nông, lâm đặc sản mang giá trị kinh tế 
cao, khả năng phát triển với lợi thế vùng, 
miền và đặc trưng của bản sắc dân tộc là 
nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công 
nghiệp chế biến thực phẩm, nguồn cung ứng 
thực phẩm cho các đô thị trong và ngoài tỉnh. 
Cùng với đó, huyện có hệ thống đường giao 
thông thuận lợi. Với 5.722 ha trồng lúa, 3.230 
ha trồng ngô, 23.000 ha quế, 756 ha chè chất 
lượng cao, 290 ha dâu tằm, 320 ha hồng 
không hạt, 210 ha cây xả, 62.444 con gia súc, 
gia cầm (trong đó có giống vịt bầu Nghĩa Đô, 
trâu Bảo Yên), diện tích cây Quế đạt trên 
23.000 ha lớn nhất so với các huyện, thị xã, 
thành phố của tỉnh Lào Cai… đã cho thấy 
tiềm năng to lớn của ngành nông nghiệp, nhất 
là nông nghiệp hàng hóa ngày một phát triển 
trên địa bàn huyện. Ngoài ra, hệ thống sông 
hồ thủy lợi trên địa bàn huyện Bảo Yên khá 
lớn và đa dạng, việc hình thành và phát triển 
hệ thống nuôi cá lồng, cá bè từ các lưu vực hồ 
thủy điện sẽ góp phần tạo ra công ăn việc 
làm, tăng thu nhập cho người dân. Chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi sẽ mang lại giá 
trị kinh tế cao cho người dân.

Tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp


