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MỞ ĐẦU 

I. TÍNH CẤP THIẾT  

Việc sử dụng đất bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả thích ứng với biến đổi 

khí hậu đã và đang trở thành chiến lược quan trọng đối với mọi quốc gia và có 

tính toàn cầu.  

Việt Nam cũng như các quốc gia khác, trong chiến lược phát triển bền vững 

luôn đặt mục tiêu quản lý, sử dụng đất bền vững lên hàng đầu và tài nguyên đất đai 

luôn là tài nguyên quý không tái tạo, được ưu tiên cải tạo, bảo vệ và sử dụng theo 

kế hoạch, quy hoạch định hướng ngắn, trung và dài hạn. 

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg 

về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, lần đầu tiên thoái hóa đất là 

một trong các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả.  

Sau khi thực hiện thành công dự án “Thử nghiệm điều tra thoái hóa đất 

cấp tỉnh phục vụ xây dựng chỉ tiêu thống kê diện tích đất bị thoái hóa thuộc Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia” trên địa bàn 05 tỉnh gồm Cao Bằng, Nam 

Định, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai và An Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra thoái hóa đất và Định mức kinh 

tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất là căn cứ, cơ sở đầu tiên cho hoạt động điều 

tra đánh giá đất đai. 

Quốc hội đã coi trọng công tác điều tra cơ bản về đất đai và coi đây là 

một nhiệm vụ quan trọng, như là một trong những giải pháp thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất: “Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ 

bản về đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin về đất 

đai…” (Trích Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội về 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 

2015) cấp quốc gia).  

Để nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về đất đai, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 1892/QĐ-TTg, trong đó đã yêu cầu ngành quản lý đất đai cần 

“tập trung điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng và chất lượng tài nguyên đất đai 

toàn quốc. Trong đó chú trọng việc điều tra các vùng đặc thù về thoái hóa, xâm 

nhập mặn, ngập úng, khô hạn, hoang mạc hóa, xói mòn, rửa trôi, ô nhiễm đất 

phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (Khóa XI) đã đánh giá đã đạt được những kết quả cũng như 
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những hạn chế trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Để khắc phục những hạn chế đó, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) xác định rõ quan điểm “chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên 

vùng” và nhiệm vụ trọng tâm “bảo vệ, phòng, chống hoang mạc hóa, sa mạc 

hóa… và đảm bảo diện tích đất cho phát triển rừng bền vững theo quy hoạch, 

đặc biệt là ở vùng núi Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên”. 

Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội thông qua, với các hoạt động 

mới trong nhiệm vụ quan trọng về điều tra đánh giá đất đai được đề xuất: điều 

tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa 

đất, ô nhiễm đất; điều tra phân hạng đất nông nghiệp; xây dựng và duy trì hệ 

thống quan trắc giám sát tài nguyên đất (Điều 32) và được thực hiện 5 năm 

một lần. Đồng thời cũng quy định rõ về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh 

trong việc tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra đánh giá đất đai của 

địa phương. 

Chương trình hành động của Chính phủ về chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã xác định 

rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về quản lý nguồn tài nguyên đất đó là “bảo 

vệ, phòng chống hoang mạc hóa, sa mạc hóa, thoái hóa đất canh tác nông 

nghiệp”. 

Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 

07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, để nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý, sử dụng đất đai cần thiết phải tăng cường công tác điều tra cơ bản 

và đánh giá tài nguyên đất phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững thích ứng với 

biến đổi khí hậu; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp 

với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác điều tra cơ bản về đất đai và hoàn thành tổng điều tra về đất đai 

trong năm 2015, trong đó tập trung điều tra chi tiết một số loại đất quan trọng; 

đánh giá tiềm năng và chất lượng tài nguyên đất, đặc biệt chú trọng đến các 

vùng có nguy cơ thoái hóa, xâm nhập mặn, ngập úng, khô hạn, hoang mạc hóa, 

xói mòn, rửa trôi, ô nhiễm đất. 

Khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời ban hành Thông tư số 35/2014/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định việc điều tra, đánh giá đất đai, 

theo đó: điều tra, đánh giá đất đai của cấp tỉnh bao gồm điều tra, đánh giá chất 
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lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; ô nhiễm đất; phân hạng đất nông 

nghiệp. 

Như vậy hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, trong đó có hoạt động điều 

tra, đánh giá thoái hóa đất được xác định là một nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh 

và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ 5 năm một lần đã được Quốc hội 

chính thức phê chuẩn và Chính phủ yêu cầu phải thực hiện thông qua hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật. Điều này cho thấy đã đến lúc cần thiết phải đưa 

việc điều tra, đánh giá đất đai thành một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của 

ngành, như là chiến lược nâng cao năng lực của cơ quan Quản lý đất đai cũng 

như UBND tỉnh trong quản lý chất lượng đất đai tại địa phương. Kết quả điều 

tra thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn được thực hiện kỳ đầu (lần đầu tiên) vào năm 

2014 sẽ giúp cho UBND tỉnh, cơ quan Quản lý đất đai của tỉnh nắm chắc diện 

tích đất bị thoái hóa, nguyên nhân thoái hóa đất từ đó đề xuất giải pháp quản lý, 

sử dụng đất bền vững. 

Ngoài những mục tiêu chính đã nêu thì kết quả dự án sẽ cung cấp dữ liệu 

về thực trạng thoái hóa đất của cấp tỉnh để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai của 

tỉnh và cả nước, góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai hiện đại, theo 

mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ  

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

- Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về 

việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

- Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

- Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020.   

- Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất. 

- Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên 

và môi trường; 

- Công văn số 367/UBND-CN ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Lập dự án điều tra thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án điều tra thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI, NỘI DUNG  VÀ SẢN PHẨM  

1. Mục tiêu 

- Xác định diện tích đất bị thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phục vụ xây dựng chỉ tiêu thống kê diện tích đất bị 

thoái hóa thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

- Đánh giá nguyên nhân thoái hóa, đề xuất các giải pháp giảm thiểu thoái 

hóa đất phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững tỉnh Bắc Kạn. 

2. Phạm vi thực hiện 

Thực hiện điều tra thoái hóa đất lần đầu (kỳ đầu năm 2014) trên diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông 

nghiệp khác, đất bằng chưa sử dụng và đất đồi núi chưa sử dụng.  

Tổng diện tích điều tra thoái hóa đất lần đầu (kỳ đầu) tỉnh Bắc Kạn là 

461.781 ha, trong đó: 

- Diện tích khu vực vùng thấp là 10.278 ha; 

- Diện tích khu vực vùng cao là 451.503 ha. 

3. Nội dung  

- Điều tra thu thập thông tin tài liệu, khảo sát thực địa và lấy mẫu đất, 

phân tích mẫu đất phục vụ đánh giá thực trạng thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn. 

- Đánh giá thực trạng thoái hóa đất kỳ đầu theo loại đất và loại hình thoái 

hóa tỉnh Bắc Kạn. 

- Xây dựng bản đồ đất bị thoái hóa kỳ đầu tỉnh Bắc Kạn.  

- Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất. 

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng thoái 

hóa đất tỉnh Bắc Kạn. 

4. Sản phẩm  

Các sản phẩm chính của dự án điều tra thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn, gồm: 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả dự án điều tra, đánh giá thoái hóa 

đất tỉnh Bắc Kạn.  
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- Bảng tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo 

loại hình thoái hóa và loại đất năm 2015 tỉnh Bắc Kạn. 

- Báo cáo chuyên đề Đánh giá thực trạng và nguyên nhân thoái hóa đất 

tỉnh Bắc Kạn 

- Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1/50.000. 

IV. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN  

Trong quá trình thực hiện việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất tỉnh Bắc 

Kạn đã áp dụng các phương pháp sau:  

1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin, tài liệu 

1.1. Điều tra thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp: thu thập tài liệu, số liệu 

và bản đồ 

1.2. Điều tra thu thập thông tin, tài liệu sơ cấp áp dụng điều tra tình hình 

quản lý sử dụng đất nông nghiệp thông qua các chủ sử dụng đất; các chuyên gia, 

nhà quản lý có liên quan tại Tổng cục Quản lý đất đai và các Sở, ngành, các 

huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Phương pháp điều tra thực địa theo tuyến và điều tra điểm được áp 

dụng trong điều tra phục vụ xây dựng các bản đồ chuyên đề. 

2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu đất được áp dụng theo quy định 

tại Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

3. Phương pháp toán thống kê được áp dụng trong xử lý tổng hợp số liệu. 

4. Các phương pháp xây dựng bản đồ (chi tiết tại các Phụ lục từ 01 - 07). 

Trong đó 

- Bản đồ đất bị xói mòn do mưa: xây dựng các lớp thông tin chuyên đề 

(bản đồ chuyên đề) theo phương trình mất đất phổ dụng. 

- Phương pháp nội suy: để xác định các giá trị liên tục về phân bố lượng 

mưa, nắng, nhiệt độ, độ ẩm cho toàn bộ địa bàn điều tra trong xây dựng bản đồ 

khí hậu.  

- Phương pháp số hóa bằng phần mềm MicroStation và Mapinfo. 

- Phương pháp chồng xếp trong GIS: chồng xếp các bản đồ thành phần để 

có bản đồ chứa các lớp thông tin tổng hợp. 

V. BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO TỔNG HỢP  

Báo cáo thuyết minh tổng hợp dự án “Điều tra thoái hoá đất tỉnh Bắc 

Kạn” được trình bày ngoài phần Mở đầu, Kết luận được chia thành 5 chương:  

Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
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Chương 2: Hiện trạng tài nguyên đất tỉnh Bắc Kạn 

Chương 3: Hiện trạng sử dụng đất và đặc điểm hệ thống sử dụng đất 

Chương 4: Đánh giá thực trạng thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn năm 2014 

Chương 5: Đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải pháp quản lý, sử 

dụng đất bền vững. 
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Chƣơng 1 

KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

Bắc Kạn là tỉnh thuộc vùng núi Đông Bắc, nằm trong khoảng tọa độ địa lý 

từ 21
0
48’22’’ đến 22

0
44’17’’ vĩ độ Bắc và từ 105

0
25’08’’ đến 106

0
24’47’’ kinh 

độ Đông.  

Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng; 

Phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên; 

Phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn; 

Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang. 

Tỉnh Bắc Kạn có vị trí rất quan trọng trong chiến lược an ninh - quốc 

phòng tuy nhiên do nằm sâu trong nội địa nên gặp nhiều khó khăn trong việc 

trao đổi hàng hoá với các trung tâm kinh tế lớn cũng như các cảng biển. Mạng 

lưới giao thông chủ yếu trong tỉnh chỉ là đường bộ nhưng chất lượng đường lại 

kém. Chính vị trí địa lý cũng như những khó khăn về địa hình đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. 

1. Địa hình 

Là một tỉnh miền núi vùng cao, Bắc Kạn có địa hình khá phức tạp và đa 

dạng, diện tích đồi núi chiếm tới 80% diện tích tự nhiên, địa hình hiểm trở và bị 

chia cắt mạnh, đất bằng chiếm diện tích nhỏ phân bố thành các dải hẹp, kẹp giữa 

các dải đồi núi cao hai bên. Có thể chia địa hình tỉnh Bắc Kạn thành 4 dạng 

chính như sau:  

* Địa hình vùng núi cao 

Kiểu địa hình này tạo thành dải nằm dọc theo phía Tây đến phía Bắc của 

tỉnh thuộc các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn và Na Rì. Xen vào đó có các 

dãy núi cao là ranh giới giữa các huyện Bạch Thông, Ba Bể và phía Bắc huyện 

Chợ Đồn. Ở vùng này các khối granit xâm nhập thường có độ dốc lớn, đỉnh 

nhọn và cao nhất vùng. Các núi cát kết, phiến sét hình thái mềm mại hơn, các 

đường phân thủy có khi sắc sảo, rõ nét, có chỗ lại hơi bằng hoặc lượn sóng. Nói 

chung dạng địa hình này hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn. 

 * Địa hình vùng đồi núi thấp  

Chạy dọc theo Quốc lộ 3 và các tuyến đường đi các huyện trong tỉnh. Địa 

hình vùng này đỡ phức tạp hơn, độ cao dưới 700 m, độ dốc thấp hơn vùng núi 

cao, thảm thực vật tự nhiên nghèo, chủ yếu là rừng thứ cấp và rừng trồng. Do độ 

che phủ giảm, lượng mưa tập trung theo mùa, nên xói mòn rửa trôi trên đất dốc 

xảy ra khá mạnh mẽ. 
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* Địa hình núi đá vôi 

Núi đá vôi ở Bắc Kạn thuộc cánh cung Ngân Sơn. Quang cảnh các núi đá 

vôi rất hùng vĩ, vách đá dựng đứng cheo leo, đỉnh lởm chởm, răng cưa nhọn 

hoắt. Trong vùng núi đá vôi xuất hiện suối ngầm (hiện tượng Kaxtơ) nên thường 

gây mất nước trong mùa khô. 

* Địa hình thung lũng kiến tạo - xâm thực 

Kiểu địa hình này chiếm một diện tích nhỏ nhưng có nhiều thuận lợi cho 

sản xuất nông nghiệp. Xen giữa các dãy đồi núi là những dải đất thấp tương đối 

bằng phẳng trồng lúa, màu như cánh đồng Nam Cường, Phương Viên, Đông 

Viên (huyện Chợ Đồn); Thượng Giáo, Mỹ Phương (huyện Ba Bể); Lục Bình, 

Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông).  

Cấu tạo địa chất vùng này khá phức tạp gồm từ đá biến chất (huyện Ngân 

Sơn), đá vôi (huyện Na Rì), đá granit (huyện Ba Bể). 

2. Khí hậu 

Tỉnh Bắc Kạn nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc 

trưng của khí hậu miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa ít; mùa hè nóng, mưa nhiều. 

Theo số tháng khô hạn khí tượng trong giai đoạn 1960 - 2013 có thể phân chia 

tỉnh Bắc Kạn thành 3 khu vực có những đặc trưng chủ yếu sau: 

- Huyện Chợ Mới, thị xã Bắc Kạn; các xã phía nam của huyện Na Rì, 

Bạch Thông có khí hậu nhiệt đới gió mìa có mùa đông lạnh, mưa nhiều thời kỳ 

khô hạn khí tượng từ 2,1 đến 3,0 tháng  

- Các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn có khí hậu nhiệt đới gió mìa có 

mùa đông lạnh, mưa nhiều thời kỳ khô hạn khí tượng từ 3,1 đến 4,0 tháng 

- Huyện Ngân Sơn và các xã phía Bắc của huyện Na Rì, Bạch Thông có 

khí hậu nhiệt đới gió mìa có mùa đông lạnh, mưa nhiều thời kỳ khô hạn khí 

tượng từ 0,1 đến 1,0 tháng. 

Bảng 01: Số liệu khí tƣợng theo các trạm đo 

 Chỉ tiêu 

 

 

Tháng 

Nhiệt độ (
0
C) Lƣợng mƣa (mm) Độ ẩm (%) 

Trạm 

Chợ 

Rã 

Trạm 

Ngân 

Sơn 

Trạm 

Bắc 

Kạn  

Trạm 

Chợ 

Rã 

Trạm 

Ngân 

Sơn 

Trạm 

Bắc 

Kạn  

Trạm 

Chợ 

Rã 

Trạm 

Ngân 

Sơn 

Trạm 

Bắc 

Kạn  

Tháng 1 14,10 11,50 14,30 10,60 20,40 13,70 83,67 83,00 81,00 

Tháng 2 18,50 16,20 18,90 11,60 19,90 14,00 82,70 84,00 82,00 

Tháng 3 22,50 20,30 23,10 70,00 45,70 33,60 82,30 84,00 83,00 

Tháng 4 23,70 21,50 24,00 33,10 90,90 58,50 81,67 84,00 83,00 
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 Chỉ tiêu 

 

 

Tháng 

Nhiệt độ (
0
C) Lƣợng mƣa (mm) Độ ẩm (%) 

Trạm 

Chợ 

Rã 

Trạm 

Ngân 

Sơn 

Trạm 

Bắc 

Kạn  

Trạm 

Chợ 

Rã 

Trạm 

Ngân 

Sơn 

Trạm 

Bắc 

Kạn  

Trạm 

Chợ 

Rã 

Trạm 

Ngân 

Sơn 

Trạm 

Bắc 

Kạn  

Tháng 5 26,50 24,70 27,10 33,10 364,70 339,40 82,79 83,00 82,00 

Tháng 6 27,50 25,60 28,10 160,70 116,60 111,30 85,25 86,00 85,00 

Tháng 7 27,10 25,20 27,30 386,00 370,10 388,80 86,75 87,00 87,00 

Tháng 8 27,30 25,40 27,40 347,80 509,70 420,30 85,63 86,00 86,00 

Tháng 9 25,30 23,40 25,80 81,60 146,80 191,60 84,67 84,00 85,00 

Tháng 10 22,20 20,30 22,90 53,90 50,50 41,60 84,58 82,00 83,00 

Tháng 11 20,40 18,20 21,00 22,00 87,40 23,00 84,58 81,00 81,00 

Tháng 12 13,10 10,40 13,50 78,80 106,00 63,40 82,79 81,00 81,00 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bắc Kạn 

2.1. Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình toàn tỉnh khá ổn định, từ 20 - 22
0
C; nơi có nhiệt độ 

trung bình thấp nhất là huyện Ngân Sơn và nơi có nhiệt độ trung bình cao nhất 

là thị xã Bắc Kạn và huyện Ba Bể. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất thường 

rơi vào tháng 5, 6, 7, 8; nhiệt độ trung bình thấp nhất thường xảy ra vào tháng 

12, 1. 

Bảng 02: Nhiệt độ không khí trung bình theo tháng năm 2014 tại các trạm đo 

Đơn vị tính: 
0
C 

Trạm 
Tháng 

Tổng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Thác 

Giềng  

Cao nhất 23,9 29,7 34,0 34,5 38,8 35,8 34,3 35,6 35,4 34,3 31,3 26,6 394,2 

Thấp nhất 6,5 11,6 10,8 16,5 20,7 18,5 23,3 23,0 16,9 12,6 12,6 2,8 175,8 

Trung bình 14,3 18,9 23,1 24,0 27,1 28,1 27,3 27,4 25,8 22,9 21,0 13,5 273,4 

Chợ 

Rã 

Cao nhất 24,6 31,2 33,2 34,9 37,5 36,1 36,5 36,8 35,8 34,3 30,9 26,7 398,5 

Thấp nhất 7,2 11,8 10,8 16,0 20,1 18,2 23,2 23,2 18,0 13,4 13,6 4,5 180,0 

Trung bình 14,1 18,5 22,5 23,7 26,5 27,5 27,1 27,3 25,3 22,2 20,4 13,1 268,2 

Ngân 

Sơn 

Cao nhất 21,3 27,6 30,2 32,1 35,7 34,0 32,0 33,6 33,0 30,8 28,6 23,3 362,2 

Thấp nhất 4,5 8,8 8,2 13,1 17,5 15,5 21,3 20,7 14,0 9,7 11,4 0,0 144,7 

Trung bình 11,5 16,2 20,3 21,5 24,7 25,6 25,2 25,4 23,4 20,3 18,2 10,4 242,7 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bắc Kạn 
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2.2. Nắng 

Số giờ nắng trung bình nhiều năm tại tỉnh Bắc Kạn từ 1.283 - 1.533 giờ, 

vùng núi cao phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh có số giờ nắng cao hơn các huyện 

vùng phía Nam. Tháng có số giờ nắng thấp nhất rơi vào các tháng mùa đông 

(tháng 12 và tháng 1) dao động từ 10 - 17 giờ/tháng. Các tháng 5, 6, 7, 8, 9 và 

tháng 10 là những tháng có số giờ nắng cao (dao động từ 135 - 188 giờ/tháng), 

đây thường là những tháng có mưa nhiều. 

Bảng 03: Tổng số giờ nắng trung bình theo tháng năm 2014 tại các trạm đo 

Đơn vị tính: giờ 

Trạm 
Tháng 

Tổng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Thác Giềng 13 57 102 100 169 182 140 168 136 148 88 14 1.317 

Chợ Rã 19 62 127 131 178 185 142 170 121 135 83 13 1.366 

Ngân Sơn 10 57 124 102 162 179 134 188 133 146 90 17 1.342 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bắc Kạn 

2.3. Độ ẩm và tổng lượng bốc hơi 

Ở Bắc Kạn độ ẩm tương đối trung bình năm tương đối cao và dao động 

không nhiều trên địa bàn các huyện, thị xã từ 81 - 84%. Tuy nhiên độ ẩm tuyệt 

đối thấp trên địa bàn tỉnh lại khá thấp, xuất hiện ở tháng 12 có độ ẩm thấp nhất 

là 78% (thị xã Bắc Kạn và huyện Bạch Thông).  

Lượng bốc hơi hàng năm toàn tỉnh Bắc Kạn có xu hướng giảm từ Bắc 

xuống Nam, từ cao xuống thấp. Lượng bốc hơi bình quân năm ở tỉnh Bắc Kạn 

khoảng 656,1 mm. Tháng 3 có lượng bốc hơi lớn nhất trong năm đạt 69,7 

mm/tháng, cao nhất tại trạm Chợ Rã đạt 89 mm/tháng.  

Trong mùa mưa, do độ ẩm tương đối cao, ít gió, áp lực không khí lại lớn 

nên lượng bốc hơi nhỏ, có nghĩa là trong thời kỳ này thời tiết rất ẩm, đối chiếu 

với lượng mưa, lượng bốc hơi chiếm khoảng 1/4 đến 1/2 lượng mưa. 

Bảng 04: Tổng lƣợng bốc hơi trung bình theo tháng năm 2014 tại các trạm đo 

Đơn vị tính: mm 

Trạm 
Tháng 

Tổng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Thác 

Giềng 50,5 42,4 73,1 74,8 75,1 76,5 57,5 54,0 50,1 66,3 54,5 48,6 723,4 

Chợ Rã 34,7 39,2 89,0 72,9 65,6 62,3 43,3 52,0 44,2 51,9 41,5 40,4 637,0 
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Trạm 
Tháng 

Tổng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ngân 

Sơn 20,4 35,8 76,1 62,1 55,6 69,8 43,3 60,0 50,8 68,6 49,8 51,9 644,2 

Phương 

Viên 40,4 36,4 40,7 47,5 67,0 59,2 58,7 54,8 60,0 59,6 49,9 45,4 619,6 

Trung 

bình 36,5 38,5 69,7 64,3 65,8 67,0 50,7 55,2 51,3 61,6 48,9 46,6 656,1 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ phân cấp đánh giá đất bị khô hạn theo chỉ số khô hạn và bằng 

phương pháp nội suy không gian đã xác định được  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 

4 khu vực bị ảnh hưởng khô hạn khí tượng, cụ thể: 

+ Khô hạn cục bộ vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5 và tháng 11 do lượng mưa 

thấp hơn lượng bốc hơi từ 19 - 40 mm/tháng xuất hiện trên địa bàn các xã, thị 

trấn của huyện Pác Nặm, Ba Bể (trừ xã Phúc Lộc, Hà Hiệu). 

+ Khô hạn cục bộ vào các tháng 1, 2, 3, 4, 10, 11 do lượng mưa thấp hơn 

lượng bốc hơi từ 16 - 40 mm/tháng xuất hiện trên địa bàn các xã, thị trấn của 

huyện Chợ Mới, Na Rì; các xã, phường của thị xã Bắc Kạn  

+ Khô hạn cục bộ vào các tháng 2, 3, 10 do lượng bốc hơi lớn hơn lượng 

mưa từ 15 - 31 mm/tháng xuất hiện trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Ngân 

Sơn, huyện Bạch Thông (trừ các xã Đôn Phong, Dương Phong, Quang Thuận) 

và các xã Phúc Lộc, Hà Hiệu (huyện Ba Bể). 

+ Khô hạn cục bộ vào các tháng 1, 2, 3, 11 do lượng bốc hơi lớn hơn 

lượng mưa từ 10 - 39 mm/tháng xuất hiện trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện 

Chợ Đồn; các xã Dương Phong, Đôn Phong, Quang Thuận (huyện Bạch Thông). 

Nhìn chung, về mùa khô hanh, ẩm độ thấp, gió lớn, áp lực không khí giảm 

nên cường độ bốc hơi lớn. Lượng bốc hơi trong các tháng này lớn hơn lượng 

mưa, vì vậy vào thời kỳ này thường xảy ra khô hạn, ảnh hưởng đến sinh trưởng 

và phát triển của cây trồng. 

2.4. Chế độ gió 

Do tỉnh Bắc Kạn nằm sâu trong đất liền lại được các dãy núi che chắn, 

nên ít chịu ảnh hưởng của bão, thỉnh thoảng có gió lốc cục bộ từng khu vực hẹp 

ít ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Hướng gió thịnh hành ở tỉnh 

Bắc Kạn là hướng Bắc và Đông Bắc từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Gió mùa 

Đông Bắc ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tỉnh Bắc Kạn từ tháng 10 đến 

tháng 2 năm sau. Gió mùa Đông Bắc đột ngột làm giảm nhiệt độ 4 - 6
0
C so với 

bình quân nên thường gây hậu quả xấu đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối 

với mạ và lúa chiêm xuân.  
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Huyện Chợ Đồn do nằm khuất sau dãy núi sông Gâm có tốc độ gió nhỏ 

hơn các huyện khác trong tỉnh, trong tháng 7 tốc độ gió mạnh nhất thường xuất 

hiện trong các cơn dông. 

2.5. Chế độ mưa 

Gió mùa đã gây ra hiện tượng mưa mùa và phân hóa theo không gian. 

Lượng mưa trung bình năm toàn tỉnh bình quân khoảng 1.756 mm, phân bố 

không đều theo huyện và theo mùa. Khu vực huyện Na Rì, Ba Bể là nhưng nơi 

có lượng mưa ít hơn những nơi khác trong tỉnh và thấp hơn lượng mưa trung ình 

hàng năm của tỉnh. 

Bảng 05: Lƣợng mƣa trung bình theo tháng năm 2014 tại các trạm đo  

Đơn vị tính: mm 

Lƣợng 

mƣa theo 

tháng 

Tên trạm đo mƣa 

Thác 

Riềng 

Chợ 

Mới 
Na Rì 

Phƣơng 

Viên 

Phủ 

Thông 
Chợ Rã 

Ngân 

Sơn 

Tháng 1 13,70 12,90 20,00 30,00 21,40 10,60 20,40 

Tháng 2 14,00 22,80 26,70 20,00 19,40 11,60 19,90 

Tháng 3 33,60 40,90 24,40 18,70 70,80 70,00 45,70 

Tháng 4 58,50 76,10 80,60 61,20 195,00 33,10 90,90 

Tháng 5 339,40 212,00 170,60 412,40 584,20 33,10 364,70 

Tháng 6 111,30 170,20 200,30 154,40 122,10 160,70 116,60 

Tháng 7 388,80 622,00 211,90 460,20 386,00 386,00 370,10 

Tháng 8 420,30 450,30 201,40 369,00 374,90 347,80 509,70 

Tháng 9 191,60 282,80 111,30 312,20 161,90 81,60 146,80 

Tháng 10 41,60 82,40 53,20 103,30 62,90 53,90 50,50 

Tháng 11 23,00 22,70 30,60 10,80 41,30 22,00 87,40 

Tháng 12 63,40 46,40 17,10 91,30 104,60 78,80 106,00 

Cả năm 1.699,20 2.041,50 1.148,10 2.043,50 2.144,50 1.289,20 1.928,70 

Trung bình 141,60 170,13 95,68 170,29 178,71 107,43 160,73 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bắc Kạn 

Qua bảng trên cho thấy, các huyện, thị xã trong tỉnh bị khô hạn nhẹ từ 

tháng 1 đến tháng 3 hàng năm do lượng mưa thấp, lượng bốc hơi cao; ngoài ra 

trên địa bàn huyện Na Rì, Chợ Mới, Ba Bể, Pác Nặm và thị xã Bắc Kạn còn bị 

khô hạn nhẹ vào tháng 11. 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 mưa nhiều với lượng mưa chiếm từ 75 - 

85% lượng mưa cả năm theo từng trạm đo, bình quân toàn tỉnh chiếm khoảng 
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80,84%. Tháng 7 có lượng mưa lớn nhất trong năm, chiếm từ 18,46 - 30,47% 

tổng lượng mưa cả năm. 

Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau mưa ít, lượng mưa chỉ chiếm 

15 - 25% lượng mưa cả năm. Tuy nhiên do có mưa phùn, dù lượng mưa không 

đáng kể nhưng đã bổ sung một lượng ẩm nhất định cho cây trồng, làm cho 

không khí trở lên ẩm ướt. Mưa ít là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm 

cho đất bị khô hạn, đặc biệt vào các tháng 1, 2, 3 tại các huyện Chợ Mới, Na Rì, 

Ba Bể, Pác Nặm. 

Bảng 06: Tỷ lệ (%) lƣợng mƣa phân theo mùa năm 2013 tại các trạm đo 

STT Tên trạm đo 

Mùa mƣa Mùa khô 

Lượng mưa  

(mm) 

Tỷ lệ (%) so với 

lượng mưa năm 

Lượng mưa 

(mm) 

Tỷ lệ (%) so với 

lượng mưa năm 

1 Thác Riềng 1.451,40 85,42 247,80 14,58 

2 Chợ Mới 1.737,30 85,10 304,20 14,90 

3 Na Rì 895,50 78,00 252,60 22,00 

4 Phương Viên 1.708,20 83,59 335,30 16,41 

5 Phủ Thông 1.629,10 75,97 515,40 24,03 

6 Chợ Rã 1.009,20 78,28 280,00 21,72 

7 Ngân Sơn 1.507,90 78,18 420,80 21,82 

Nguồn: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bắc Kạn 

3. Thủy văn, nƣớc mặt 

Tỉnh Bắc Kạn có các sông suối gồm: sông Cầu, sông Bắc Giang, sông 

Năng, sông Gâm, sông Phó Đáy và sông Na Rì, các sông suối có đặc điểm 

chung là lòng nhỏ và dốc, nên tốc độ dòng chảy lớn, nhất là trong mùa mưa lũ. 

- Sông Cầu: bắt nguồn từ phía Nam đỉnh Phia Bioóc (cao 1.578 m) của 

dãy Văn Ôn (xã Phương Viên), chảy ngoằn ngoèo giữa hai dãy núi Ngân Sơn và 

dãy núi Sông Gâm theo hướng Bắc Tây Bắc - Nam Đông Nam tới địa phận xã 

Dương Phong đổi theo hướng Tây Tây Nam - Đông Đông Bắc qua thị xã Bắc 

Kạn đến xã Mỹ Thanh. Tại huyện Bạch Thông, sông Cầu đổi hướng chảy theo 

hướng Đông Bắc - Tây Nam, đến xã Nông Hạ nhận thêm một chi lưu phía hữu 

hạn chảy về xã Mai Lạp theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Tới địa phận thị trấn 

Chợ Mới, tiếp nhận thêm một chi lưu phía hữu hạn rồi chảy vào địa phận tỉnh 

Thái Nguyên. Đoạn sông Cầu chảy qua địa bàn tỉnh dài 100 km, diện tích lưu 

vực là 510 km
2
. Hàng năm lượng mưa bình quân đạt 1.599 mm, lưu lượng dòng 

chảy bình quân năm là 73 m
3
/s, mùa lũ là 123 m

3
/s, mùa khô là 8,05 m

3
/s. Độ 

dốc dòng chảy trung bình là 1,75
0
. Tổng lượng nước khoảng 798 triệu m

3
. 
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Sông Cầu trên địa bàn Bắc Kạn thuộc đầu nguồn, đây là nguồn cung cấp 

nước chính cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh và khu vực hạ lưu. 

- Sông Năng là phụ lưu chính thuộc tả ngạn sông Gâm đưa nước từ hồ Ba 

Bể vào sông Gâm tại Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), đoạn chảy qua địa bàn tỉnh 

dài 70 km. Tổng lượng nước khoảng 1,33 tỷ m
3
 là nguồn cung cấp nước chính 

cho hồ Ba Bể. Đoạn sông Năng chảy gần hồ Ba Bể có một số cảnh quan đẹp như 

động Puông, động Hua Mạ hay thác Đầu Đẳng. Diện tích lưu vực tính đến thác 

Đầu Đẳng là 1.890 km
2
, lưu lượng bình quân 42,1 m

3
/s.  

Trên lưu vực sông Năng có nạn khai thác cát sỏi và đặc biệt là khai thác 

vàng trái phép làm bồi lắng và ô nhiễm lòng sông. 

- Sông Bắc Giang chảy qua địa bàn tỉnh dài 28,6 km, chiều rộng lòng 

sông từ 40 - 60 m, độ chênh cao giữa dòng và mặt ruộng khoảng 4 - 5 m. Lưu 

lượng dòng chảy bình quân vào mùa lũ lên tới 2.100 m
3
/s. Tổng lượng nước 

khoảng 794 triệu m
3
. Ngoài ra thượng nguồn sông Bắc Giang còn có các suối 

chính như suối Khuổi Súng, Tả Pìn, Khuổi Khe là nguồn sinh thủy dồi dào cung 

cấp cho dòng chính. 

- Sông Na Rì chảy qua địa bàn tỉnh dài 35,5 km uốn khúc theo chân các 

dãy núi cao, thủy chế thất thường, lưu lượng thay đổi đột ngột, lòng sông hẹp 

Sông Na Rì là hợp lưu của một số suối chính như suối Bản Buốc, Bản Cảo, Nà 

Buốc, Cư Lễ... Diện tích lưu vực là 1.200 km
2
, lưu lượng bình quân 9,6 m

3
/s. 

- Sông Gâm chảy qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn dài 16 km với diện tích lưu 

vực khoảng 154 km
2
. 

- Sông Phó Đáy chảy qua địa bàn tỉnh dài 36 km với diện tích lưu vực 

khoảng 390 km
2
, lưu lượng bình quân 9,7 m

3
/s. 

Do ảnh hưởng của địa hình và cấu tạo địa chất đã chi phối mạng lưới sông 

suối trong tỉnh. Phần lớn đồi núi bò sát thềm sông, thềm suối đã khống chế quá 

trình bồi tụ phù sa. Chính vì vậy trong tỉnh Bắc Kạn không có những cánh đồng 

phù sa rộng lớn, mà chỉ có những dải đất bồi tụ phù sa nhỏ hẹp và rải rác theo 

triền sông, triền suối. Mặt khác, do ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy xiết cho nên 

trong đất phù sa bồi tụ có nhiều hạt thô hơn so với vùng hạ lưu. 

Trong mùa mưa, nước chảy dồn từ các sườn núi xuống các thung lũng 

hẹp, nước sông suối lên rất nhanh gây lũ, ngập lụt ở những vùng đất thấp. 

Ngược lại về mùa khô nước sông xuống thấp, dòng chảy trong các tháng kiệt rất 

nhỏ. Sự phân bố dòng chảy đối với các sông suối ở Bắc Kạn theo mùa rõ rệt. 

Hầu hết các con sông suối ở tỉnh Bắc Kạn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của mưa lũ. 

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bắc Kạn 
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về lưu lượng trung bình nhiều năm tại Thác Riềng (sông Cầu) và Đầu Đẳng 

(sông Năng) cho thấy mùa lũ trên lưu vực sông Cầu và sông Năng bắt đầu vào 

tháng 6 và kết thúc vào tháng 10. Lượng nước mùa lũ chiếm 80 - 85% tổng 

lượng nước cả năm, lũ lớn thường xuất hiện vào tháng 7, 8. Lưu lượng lớn nhất 

quan trắc được tại Đầu Đẳng là 942 m
3
/s tương ứng với đỉnh lũ 500 l/s,km

2
; tại 

trạm Thác Riềng là 873 m
3
/s tương ứng với 1.226 l/s,km

2
. Lưu lượng trung bình 

mùa lũ tại Thác Riềng là 30,1 m
3
/s tương ứng với đỉnh lũ 42,2 l/s,km

2
; tại Đầu 

Đẳng là 71,7 m
3
/s, tương ứng đỉnh lũ là 37,9 l/s,km

2
.  

Theo Quyết định số 1090/UBND-KTN ngày 03 tháng 6 năm 2014 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện định canh định cư cho đồng bào du canh, du cư, 

cho thấy trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 2,50 ngàn hộ dân có nhà nằm trong 

diện nguy cơ sạt lở, ngập úng hoặc lũ ống, lũ quét trên địa bàn các huyện Chợ 

Mới, Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm, Ngân Sơn, Ba Bể. 

Tóm lại: Hệ thống các sông trên địa bàn tỉnh thường ngắn, dốc, mùa mưa 

lưu lượng nước lớn gây ra hiện tượng lũ lụt, mùa khô lòng sông nước khô cạn, 

phía hạ du lòng sông hẹp gây tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất và đời 

sống của nhân dân.  

4. Thảm thực vật 

Thực vật có vai trò quan trọng đến quá trình hình thành đất và là yếu tố có 

tính chất quyết định đến độ phì nhiêu của đất. Ở tỉnh Bắc Kạn có các quần thể 

thực vật chủ yếu sau đây: 

- Thực vật vùng núi cao (trên 900 m): chủ yếu là rừng nhiệt đới thường 

xanh, nửa lá rụng, độ ẩm cao, lượng chất hữu cơ thảm mục dày > 3cm. Trong 

vùng còn nhiều gỗ quý như: Đinh, lim, táu, dẻ, lát hoa,… Vì vậy ở đây hình 

thành các loại đất mùn vàng đỏ trên núi. 

- Thực vật vùng núi thấp (dưới 900 m): chủ yếu là rừng thưa hơn và 

không đồng đều như vùng núi cao. Do tác động của con người khai phá nên gỗ 

quý hầu như không còn, thay vào đó là tập đoàn tre nứa, vầu, giang, trúc, cây 

hòa thảo, lau lách, cỏ tranh,… Cây thân gỗ có chò chỉ, trám trắng, lim, bồ đề và 

cây dây leo, cây bụi hỗn giao. Vùng này độ ẩm nói chung còn khá, những nơi 

đất trống độ ẩm thấp và xuất hiện địa y, rong rêu, nấm,… Trong vùng hình 

thành các loại đất đỏ vàng. Ở những nơi độ dốc cao, thảm thực vật che phủ thấp 

hình thành các loại đất có tầng đất mịn mỏng, ngược lại ở những nơi độ dốc thấp 

thảm thực vật che phủ cao thì tầng đất mịn dày hơn. 

- Thực vật vùng đá vôi: có các loại thân gỗ lá nhỏ, mầu xanh thẫm, điển 

hình là nghiến và một số cây gỗ tạp khác. Rễ cây thường bám vào các kẽ nứt của 

đá, có tác dụng đẩy nhanh quá trình phá hủy đá mẹ. Trong vùng hình thành đất 
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nâu đỏ hoặc nâu vàng trên đá vôi. 

- Thực vật vùng canh tác: do tác động của con người, khai phá đất đai để 

sản xuất nông nghiệp đã tạo nên quần thể thực vật nhân tạo khá phong phú như: 

Lúa, ngô, khoai, sắn, đậu đỗ các loại, rau màu thực phẩm, cây công nghiệp dài 

ngày, cây ăn quả. Tuy vậy diện tích cây ngắn ngày trồng 1 vụ còn nhiều, đang 

được từng bước khai thác những nơi thuận lợi về nước tưới để trồng 2 vụ. 

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Thực trạng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh đã đạt được những thành 

tựu quan trọng, với tốc độ phát triển nông nghiệp nhanh và bền vững: sản xuất 

lương thực có bước phát triển vượt bậc, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn 

tỉnh; bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung để làm 

tiền đề cho phát triển công nghiệp chế biến trong những năm tới. 

Khu vực kinh tế nông nghiệp vẫn là ngành chiếm vị trí quan trọng trong                                                                                  

nền kinh tế của tỉnh trong những năm qua. Năm 2010, GDP của ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.326,33 tỷ đồng và đến năm 2014 ước đạt 2.449,45 

tỷ đồng (theo giá hiện hành)
1
. 

Bảng 07: Giá trị sản xuất khu vực kinh tế nông nghiệp thời kỳ 2005 - 2014 

Chỉ tiêu 

Năm 2005 Năm 2010 Năm 2014 Tăng trƣởng 

Giá trị 

(tỷ 

đồng) 

Cơ cấu 

(%) 

Giá trị 

(tỷ 

đồng) 

Cơ cấu 

(%) 

Giá trị 

(tỷ 

đồng) 

Cơ 

cấu 

(%) 

2006 - 

2010 

2011 - 

2014 

Tổng số 660,52 100,00 2.087,23 100,00 4.220,01 100,00 25,87 19,24 

Nông nghiệp 559,85 84,76 1.662,84 79,67 3.229,14 76,52 24,32 18,05 

Lâm nghiệp 94,03 14,24 395,67 18,95 936,01 22,18 33,29 24,02 

Thủy sản 6,64 1,01 28,72 1,38 54,86 1,30 34,03 17,56 

Nguồn: Niên giám thống kê của tỉnh năm 2010 và năm 2014  

a) Ngành nông nghiệp 

Trong những năm qua, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp liên tục 

tăng qua các năm, từ 559,85 tỷ đồng năm 2005 lên 1.662,84 tỷ đồng năm 2010 

và đến năm 2014 ước đạt 3.229,14 tỷ đồng, chiếm 76,52% tổng giá trị sản xuất 

của khu vực kinh tế nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,05%/năm 

                                           
1
 Không đưa ra chỉ số theo giá so sánh vì số liệu trong Niên giám thống kê, các chỉ số về tổng 

thu nhập, giá trị sản xuất của các năm 2011 - 2014 được so sánh theo giá năm 2010. 
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trong giai đoạn 2010 - 2014. Cơ cấu cây trồng đã có sự chuyển đổi theo hướng 

sản xuất hàng hóa, nhiều loại giống mới, tiến bộ kỹ thuật, biện pháp thâm canh 

được ứng dụng vào sản suất tuy nhiên đến nay sản xuất nông nghiệp vẫn còn bị 

chi phối lớn bởi điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất. 

* Trồng trọt 

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (giá hiện hành) tăng từ 1.196,74 tỷ đồng 

năm 2010 và đến năm 2014 đạt 2.201,95 tỷ đồng. Sản lượng lương thực quy 

thóc đạt 176,17 ngàn tấn, tăng 25,20 ngàn tấn so với năm 2010. Bình quân sản 

lượng lương thực quy thóc đạt 571 kg/người, tăng 62 kg so với năm 2010. Diện 

tích gieo trồng cây lương thực được tăng lên hàng năm và bước đầu hình thành 

những vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với công nghiệp chế biến, góp phần 

tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. 

- Cây lương thực 

Trong những năm gần đây, diện tích trồng cây lương thực được coi trọng 

phát triển để giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ, trên cơ sở phát triển diện tích 

đất trồng lúa nước, đặc biệt là lúa 2 vụ ở những nơi có điều kiện xây dựng các 

công trình thủy lợi bên cạnh việc sử dụng triệt để các điều kiện đất đai, nguồn 

nước. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt năm 2014 đạt 40.682 ha, 

trong đó lúa là 24.036 ha và ngô là 16.646 ha. 

+ Cây lúa: đã từng bước hình thành nên những vùng trồng lúa chuyên 

canh lớn thuộc các khu vực ven sông Cầu, sông Bắc Giang... thuộc các huyện 

Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông. Đến năm 2014, tổng diện tích đất trồng lúa cả 

năm đạt 24.036 ha, trong đó lúa đông xuân có 8.723 ha và lúa mùa có 15.313 ha. 

Diện tích đất trồng lúa tập trung ở huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì, Bạch Thông. 

+ Cây ngô: hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 16.646 ha, năng suất trung 

bình đạt 38,50 tạ/ha. Cùng với việc đưa cây ngô lai vào trồng trên diện rộng, đến 

nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng chuyên canh cây ngô lai có ở 

các huyện Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Mới.  

+ Cây lấy bột: hiện nay trên địa bàn tỉnh diện tích trồng cây lấy bột chủ 

yếu là sắn với diện tích 2.913 ha, năng suất trung bình đạt 107,44 tạ/ha; khoai 

lang với diện tích 546 ha, năng suất đạt 46,56 tạ/ha; dong riềng 758 ha, năng 

suất đạt 680,38 tạ/ha.  

+ Cây rau màu các loại: diện tích trồng rau màu các loại trên địa bàn tỉnh 

liên tục tăng trong những năm gần đây, từ 2.237 ha năm 2009 lên 2.359 ha năm 

2010 và đến năm 2014 đạt 2.616 ha. Tuy nhiên năng suất rau màu cho thu hoạch 

lại liên tục giảm từ 78,69 tạ/ha năm 2009 xuống còn 72,29 tạ/ha năm 2010 và 

đến năm 2014 giảm còn 70,42 tạ/ha. 
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- Cây công nghiệp hàng năm: diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm 

có xu hướng giảm liên tục về diện tích trồng trong những năm gần đây với một 

số cây trồng chính như mía, lạc, đậu tương, thuốc lá, đậu xanh, đã giảm từ 4.342 

ha năm 2010 xuống còn 3.783 ha năm 2011 và đến năm 2014 còn 3.190 ha. 

Hiện nay đã hình thành vùng chuyên canh mía ở huyện Chợ Mới; lạc tập trung ở 

các huyện Na Rì, Chợ Đồn; đậu tương ở các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Na Rì; 

vùng chuyên canh thuốc lá ở các huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông. 

- Cây ăn quả: đến nay trên địa bàn tỉnh có 6.289 ha trồng các loại cây ăn 

quả như cam quýt 2.159 ha, mơ 186 ha, vải 274 ha, nhãn 185 ha... Diện tích đất 

trồng cây ăn quả tập trung chủ yếu ở các huyện Na Rì, Bạch Thông, Ba Bể. 

Tổng sản lượng đạt 28.202 tấn, trong đó cam quýt 7.956 tấn, mận 1.218 tấn. 

- Cây công nghiệp dài ngày: hiện có 5.720 ha đất trồng cây công nghiệp 

lâu năm, bao gồm các loại cây chủ yếu như hồi 1.478 ha (tập trung ở huyện Na 

Rì 968 ha, huyện Chợ Mới 256 ha), chè 2.818 ha (tập trung ở huyện Chợ Mới 

1.289 ha, huyện Chợ Đồn 684 ha) và quế 1.424 ha (tập trung ở huyện Chợ Mới 

815 ha, huyện Chợ Đồn 404 ha); tuy nhiên diện tích cho thu hoạch chỉ đạt 

khoảng 4.376 ha, gồm chè 2.515 ha, sản lượng 9.045 tấn; quế 561 ha, sản lượng 

2.012 tấn và hồi 1.300 ha, sản lượng 2.037 tấn. 

b) Ngành lâm nghiệp 

Trong những năm gần đây, ngành lâm nghiệp của tỉnh Bắc Kạn đã có 

những chuyển biến tích cực, chuyển từ lâm nghiệp khai thác sang lâm nghiệp xã 

hội, lấy bảo vệ và xây dựng vốn rừng làm nhiệm vụ cơ bản. Giá trị sản xuất của 

ngành lâm nghiệp liên tục tăng trong những năm gần đây, từ 94,03 tỷ đồng năm 

2005 lên 936,01 tỷ đồng năm 2014 (giá hiện hành), bình quân mỗi năm tăng 

26,64%. 

Mỗi năm rừng cung cấp cho 55,96 nghìn m
3
 gỗ; trên 581,35 nghìn m

3
 củi; 

2,58 triệu cây tre luồng; trên 2,7  triệu cây nứa; 55 tấn nhựa thông và khoảng 3,7 

nghìn tấn nguyên liệu giấy; ngoài ra rừng còn cho một số sản phẩm khác từ rừng 

như: măng, mộc nhĩ, nấm, mật ong… Việc trồng và tái tạo vốn rừng với mục đích 

phủ xanh đất trống đồi núi trọc trong những năm gần đây đã đạt được những kết 

quả đáng khích lệ, độ che phủ tự nhiên của đất đã tăng từ 52,8% năm 2005 lên 

58,99% vào năm 2014 (tỷ lệ che phủ của từng đạt 70,79%). 

Tuy nhiên việc quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm vẫn 

còn hạn chế do phần lớn diện tích rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm ở vùng 

sâu, vùng xa, giáp với các tỉnh bạn, địa hình phức tạp cùng với tác động tiêu cực 

từ thị trường trong và ngoài nước nên rất khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ. 

Chính sách của Nhà nước về quản lý và sử dụng rừng có gỗ quý hiếm chưa phù 
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hợp với điều kiện của địa phương, người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng chưa 

nâng cao được đời sống bằng các nguồn thu hợp pháp từ rừng. 

c. Ngành thủy sản 

Mặc dù là tỉnh có diện tích tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản không lớn, tuy 

nhiên trong những năm qua người dân trong tỉnh đã tận dụng mặt nước sông suối, 

các công trình thủy lợi, hồ thủy điện… và một phần diện tích ruộng trũng ven các 

sông, suối để nuôi cá. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.123 ha nuôi trồng thủy sản, 

trong đó nuôi cá 1.115 ha. Sản lượng thủy sản năm 2014 ước đạt 908 tấn, trong đó  

cá 882 tấn. Giá trị sản xuất của ngành thủy sản năm 2014 đạt 54,86 tỷ đồng, trong 

đó khai thác đạt 2,66 tỷ đồng và nuôi trồng đạt 52,60 tỷ đồng. 

2. Dân số và lao động 

2.1. Dân số 

Theo số liệu thống kê, dân số năm 2014 của tỉnh Bắc Kạn có 308.310 

người, trong đó khu vực thành thị có 50.750 người, chiếm 16,46%; khu vực 

nông thôn có 257.560 người, chiếm 83,54%. 

Bảng 08:  Dân số, mật độ dân số của tỉnh Bắc Kạn năm 2014 

Đơn vị hành chính 

Dân số năm 2014 (ngƣời) 

Mật độ dân số 

(ngƣời/km
2
) Tổng số 

Trong đó 

Thành thị Nông thôn 

Toàn tỉnh 308.310 50.750 257.560 63 

1. Thị xã Bắc Kạn  42.432 26.218 16.214 310 

2. Huyện Pác Nặm 32.404  32.404 68 

3. Huyện Ba Bể 47.415 3.944 43.471 69 

4. Huyện Ngân Sơn 28.827 6.251 22.576 45 

5. Huyện Chợ Đồn 49.454 6.402 43.052 54 

6. Huyện Bạch Thông 31.734 1.794 29.940 58 

7. Huyện Na Rì 38.342 3.600 34.742 45 

8. Huyện Chợ Mới 37.702 2.541 35.161 62 

Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2014 

Mật độ dân số bình quân thấp, chỉ đạt 63 người/km
2
, tuy nhiên dân cư 

phân bố không đều, tập trung nhiều ở các đô thị, ven các trục đường giao thông. 

Thị xã Bắc Kạn là nơi có mật độ dân số cao nhất (310 người/km
2
), tiếp đến là 

các huyện Ba Bể (69 người/km
2
), huyện Pác Nặm (68 người/km

2
); nơi có mật độ 

dân số thấp là các huyện Na Rì (45 người/km
2
) và Ngân Sơn (44 người/ km

2
). 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm bình quân 0,02%/năm, đến năm 2013 
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tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh còn 0,98%. Dân số cơ học biến động không 

đều có xu hướng tăng dần đặc biệt là ở khu vực đô thị. 

2.2. Lao động và việc làm 

Dân số trong độ tuổi lao động năm 2013 là 207,74 ngàn người, chiếm 

67,38% số dân toàn tỉnh, trong đó có 172,72 ngàn lao động đang làm việc trong 

các ngành kinh tế quốc dân. Phần lớn số lao động tập trung trong khu vực kinh 

tế nông nghiệp (chiếm 69,94% tổng số lao động đang làm việc), lao động trong 

khu vực kinh tế công nghiệp chiếm 5,77%, còn lại là trong lĩnh vực dịch vụ. Cơ 

cấu lao động của tỉnh còn khá trẻ, tỷ lệ lao động trong độ tuổi 16 - 35 chiếm 

khoảng 50%, nhóm lao động trong độ tuổi từ 24 - 35 chiếm trên 20%.  

Đến nay số lao động được qua đào tạo các ngành nghề chiếm 14% trong 

tổng số lao động, trong đó người dân tộc thiểu số được đào tạo chỉ chiếm 3,2% 

số lao động. Lao động có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi và có trình độ cơ bản từ 

trung cấp đến đại học được tập trung chủ yếu trong các cơ quan nhà nước ở cấp 

tỉnh và thị xã Bắc Kạn; các đơn vị quốc doanh. Trong năm 2014 đã giải quyết 

việc làm cho trên 1,50 ngàn lao động, trong đó khu vực kinh tế nông nghiệp tạo 

thêm trên 1,3 ngàn chỗ làm mới. 

Tuy nhiên hiện nay số lao động thiếu việc làm theo mùa vụ còn khá lớn, 

theo ước tính hiện nay lao động khu vực nông nghiệp mới sử dụng khoảng 

80,5% số ngày công trong năm, còn lại là thời gian nông nhàn. 

III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CÓ TÁC 

ĐỘNG ĐẾN THOÁI HÓA ĐẤT 

1. Điều kiện tự nhiên 

- Bắc Kạn là tỉnh thuộc vùng cao, địa hình khá phức tạp và khá đặc biệt, 

độ cao, độ dốc lớn, lại là đầu nguồn của nhiều hệ thống sông nên tập trung dòng 

chảy về mùa mưa rất nhanh do vậy việc bảo vệ rừng đầu nguồn có ý nghĩa hết 

sức quan trọng đối với sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh nói riêng và cả 

vùng hạ lưu nói chung. Bên cạnh đó, đất có độ dốc cao chiếm ưu thế cộng với 

lượng mưa lớn, tập trung theo mùa dẫn đến đất bị xói mòn, sạt lở mạnh nhất là 

dọc theo các hệ thống giao thông gây thoái hóa đất. Vùng thấp - thung lũng (độ 

cao trung bình từ 0 đến 400 m) là nơi cư trú của các dân tộc Kinh, Thái, Tày, 

Nùng… phương thức canh tác (sử dụng đất) của cư dân sống ở độ cao này là 

canh tác lúa nước kết hợp nương rẫy. Trong đó canh tác lúa nước có sử dụng 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật làm tăng nguy cơ ô nhiễm đất ở mức độ thấp; 

canh tác nương rẫy hoàn toàn dựa vào việc khai thác độ phì tự nhiên của đất, 

trông chờ nước trời không có biện pháp làm đất hay bón phân bổ sung làm suy 

giảm độ phì nhiêu đất dẫn tới bạc màu; đồng thời làm đất bị xói mòn, rửa trôi,... 
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Vì vậy, trong sản xuất nông nghiệp cần có những biện pháp tích cực nhất nhằm 

hạn chế đến mức tối đa quá trình thoái hóa đất. 

- Khí hậu tỉnh Bắc Kạn có sự phân hóa theo mùa. Mùa hè nhiệt độ cao, 

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

Đông Bắc. Nhiệt độ và lượng mưa có sự phân hóa theo không gian và thời gian. 

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. Tuy nhiên, vẫn còn 

những hạn chế nhất định về điều kiện khí hậu, thời tiết trên địa bàn tỉnh. Điểm 

đặc biệt nổi bật là lượng mưa sinh lũ trong vùng khá tập trung, số lần xuất hiện 

mưa sinh lũ trong các tháng mùa lũ khá đồng đều. Mưa lớn sinh lũ tập trung chủ 

yếu vào các tháng 6, 7, 8, mưa lớn, kéo dài cộng với địa hình dốc, chia cắt mạnh 

là các tác nhân chính gây ra xói mòn, lũ quét, sạt lở đất đai trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, hạn hán kéo dài ở nhiều nơi trên khắp địa bàn tỉnh cũng đã gây nên 

tình trạng đất đai bị khô cằn. Nhiều diện tích đất trồng lúa nước đã phải chuyển 

đổi thành đất trồng màu... 

- Hệ thống sông của tỉnh Bắc Kạn thường ngắn, dốc, mùa mưa lưu lượng 

nước lớn gây ra hiện tượng lũ lụt, mùa khô lòng sông nước khô cạn, phía hạ du 

lòng sông hẹp gây tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của 

nhân dân. 

Nguồn nước mặt của Bắc Kạn nhiều, song do điều kiện địa hình phức tạp 

nên khả năng xây dựng các công trình thủy lợi để khai thác nguồn nước phục vụ 

sản xuất, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Đồng ruộng nằm dưới các sườn dốc 

bị xói mòn mạnh có nguy cơ bị bồi lấp của cát và đất đá cuốn trôi từ trên xuống 

dẫn đến nhiều trở ngại cho sản xuất và gây thiệt hại mùa màng. Ngoài ra, quá 

trình xói mòn làm suy giảm một chức năng quan trọng của môi trường đất vùng 

đầu nguồn là điều hòa nguồn nước và bảo vệ chất lượng nước. Các lưu vực đầu 

nguồn ở huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Chợ Đồn bị xói mòn mạnh và có khả năng 

điều tiết nước kém có xu hướng tăng dòng chảy mùa lũ và giảm dòng chảy mùa 

kiệt, sự bồi lắng của bùn cát gây bồi lắng hồ chứa và kênh mương. 

- Thảm thực vật cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thoái hóa 

đất của tỉnh. Rừng bị mất làm tăng diện tích đất hoang hoá, kéo theo sự giảm sút 

đáng kể các hệ sinh thái, làm suy thoái vùng đầu nguồn cũng là một nguyên 

nhân làm cho đất ngày càng bị bào mòn, rửa trôi dẫn đến đất bị thoái hóa.  

2. Kinh tế - xã hội 

- Với sự chuyển dịch kinh tế tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ 

đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng, làm tăng diện tích đất phi nông nghiệp 

và làm giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân cơ bản làm giảm 
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số lượng đất nông nghiệp. Công tác quy hoạch nông nghiệp chưa đồng bộ, việc 

đổi mới phương thức canh tác tiên tiến còn chậm. Việc nghiên cứu chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng chưa hoàn chỉnh. Quá trình thâm canh hóa nông nghiệp ngày 

càng cao, kết hợp với sự phát triển dân số cao sẽ làm cho việc khai thác sử dụng 

một số tài nguyên như đất đai, nước ngầm... có nguy cơ suy thoái nhanh hơn, 

nếu không có các nghiên cứu cơ bản cùng các biện pháp kỹ thuật, quản lý sử 

dụng có hiệu quả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu phát triển bền vững. 

- Việc khai thác sử dụng đất không hợp lý: canh tác không bón phân hữu 

cơ, bón quá nhiều phân vô cơ hoặc bón phân không cân đồi, không đầy đủ, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, … đã ngày càng làm cho đất bị thoái hóa. 

- Nạn chặt phá rừng vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các 

khu vực vùng sâu vùng xa, mất rừng dẫn đến trong mùa mưa đất đai bị xói mòn 

cộng với phương pháp canh tác trên đất dốc chưa bền vững dẫn đến giảm dần 

khả năng sản xuất của đất. 

- Do phần lớn lao động của tỉnh tập trung ở lĩnh vực sản xuất nông, lâm 

nghiệp do đó các hoạt động sản xuất của con người phản ảnh hai mặt: tích cực 

và tiêu cực. 

- Các hoạt động như: chặt phá rừng bừa bãi, du canh, du cư, đốt nương 

làm rẫy, độc canh, quảng canh, không áp dụng công nghệ canh tác tiến bộ trên 

đất dốc... đã làm cho môi trường ngày càng xấu đi. Những vấn đề chính về môi 

trường đất đáng được quan tâm là: thiếu nước, khô hạn, đất càng ngày càng chua 

hơn, nghèo chất hữu cơ, mất cân bằng dinh dưỡng, thoái hoá và mất dần khả 

năng sản xuất. Áp lực tăng dân số và tình trạng đói nghèo cũng là một trong 

những nguyên nhân làm cho nông dân không đủ khả năng đầu tư thâm canh, cải 

tạo đất, không áp dụng công nghệ canh tác tiến bộ trên đất dốc cũng đẩy nhanh 

quá trình thoái hoá đất. 

- Các hoạt động tích cực như: tổ chức sử dụng đất hợp lý theo phương 

thức nông lâm kết hợp, đa dạng hoá sinh học, thâm canh, áp dụng quy trình và 

công nghệ canh tác tiến bộ trên đất dốc... đã góp phần bảo vệ, cải tạo, nâng cao 

độ phì nhiêu của đất và cân bằng sinh thái dần được ổn định. 
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Chƣơng 2 

HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN ĐẤT TỈNH BẮC KẠN 

I. PHÂN LOẠI ĐẤT 

Căn cứ bản đồ đất tỉnh Bắc Kạn (do Viện Quy hoạch và Thiết kế nông 

nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện năm 2005) và kết 

quả điều tra thực địa chỉnh lý bản đồ đất (phương pháp chỉnh lý bản đồ đất được 
thể hiện chi tiết tại Phụ lục 02) của dự án cho thấy toàn tỉnh có 5 nhóm đất với 

15 loại đất, trong đó nhóm đất đỏ vàng chiếm 83,05% diện tích điều tra, còn lại 

hơn 16% là diện tích các nhóm đất phù sa, nhóm đất đen, nhóm đất mùn vàng đỏ 

trên núi và nhóm đất thung lũng dốc tụ, cụ thể như sau: 

Bảng 09: Phân loại đất tỉnh Bắc Kạn 

STT Tên đất Ký hiệu Diện tích (ha) 
Tỷ lệ 

(%) 

I Nhóm đất phù sa P 24.402,35 5,28 

1 Đất phù sa không được bồi chua Pc 2.962,09 0,64 

2 Đất phù sa ngòi suối Py 21.440,26 4,64 

II Nhóm đất đen R 112,28 0,02 

3 Đất đen trên sản phẩm bồi tụ của đá Bazan Rk 112,28 0,02 

III Nhóm đất đỏ vàng F 403.563,91 87,39 

4 Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính Fk 2.539,06 0,55 

5 Đất đỏ nâu trên đá vôi Fv 59.071,22 12,79 

6 Đất đỏ vàng trên đá phiến sét Fs 247.769,16 53,66 

7 Đất vàng đỏ trên đá macma axit Fa 76.647,10 16,60 

8 Đất vàng nhạt trên đá cát Fq 14.240,41 3,08 

9 Đất nâu vàng trên phù sa cổ Fp 1.525,74 0,33 

10 Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước Fl 1.771,22 0,38 

IV Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi H 15.390,23 3,33 

11 Đất mùn đỏ nâu trên đá vôi Hv 1.179,31 0,26 

12 Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất Hs 4.744,52 1,03 

13 Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit Ha 8.744,86 1,89 

14 Đất mùn vàng nhạt trên đá cát Hq 721,54 0,16 

V Nhóm đất thung lũng D 2.576,94 0,56 

15 Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ D 2.576,94 0,56 

 
Núi đá có rừng cây 

 
15.735,21 3,41 

Diện tích điều tra 
 

461.781,00 100,00 

Nguồn: Kết quả thực hiện dự án năm 2014 
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1. Nhóm đất phù sa 

Có diện tích 24.402,35 ha, chiếm 5,28% diện tích điều tra, phân bố thành 

dải hẹp ven các con sông Cầu, sông Năng, sông Yên Lạc và các suối lớn ở tất cả 

các huyện, thị xã trong tỉnh. 

Nhóm đất này được hình thành do quá trình bồi đắp của phù sa sông suối, 

quá trình thổ nhưỡng xảy ra yếu cho nên có đặc tính xếp lớp, địa hình khá bằng 

phẳng, ở chỗ hẹp nước chảy mạnh hơn, phần lớn có thành phần cơ giới nhẹ, phân 

lớp tương đối rõ, độ phì thấp, lẫn nhiều sỏi sạn, ở chỗ rộng nước chảy yếu hơn 

thành phần cơ giới nặng hơn, ít sỏi sạn hơn.  

1.1. Các loại đất (đơn vị đất): Nhóm đất phù sa gồm 02 loại đất sau: 

a) Đất phù sa không được bồi chua (Pc): có diện tích 2.962,09 ha, chiếm 

0,64% diện tích điều tra, chỉ phân bố ở các huyện Bạch Thông (2.017,14 ha); 

Chợ Đồn (9,79 ha); Pác Nặm (26,39 ha); Chợ Mới (92,02 ha) và thị xã Bắc Kạn 

(816,75 ha). Đất phù sa không được bồi chua phân bố không liên tục dọc theo 

hai bên bờ sông suối lớn. Thành phần cơ giới của loại đất này phần lớn là thịt 

trung bình, tầng đất mịn dày trên 100 cm. 

b) Đất phù sa ngòi suối (Py): có diện tích 21.440,26 ha, chiếm 4,64% diện 

tích điều tra, phân bố ven suối ở tất cả các huyện trong tỉnh, đất thường có địa 

hình không bằng phẳng do tốc độ dòng chảy lớn, sản phẩm phù sa thô hơn vùng 

hạ lưu nên đất thường có thành phần cơ giới nhẹ lẫn nhiều sỏi sạn và các sản 

phẩm hữu cơ khác. 

1.2. Tính chất lý, hóa học của đất 

- Đất thường có phản ứng từ rất chua đến chua, biến động từ 3,54 đến 

7,56, trung bình 4,91. Diện tích đất có độ chua pHkcl tập trung nhiều ở mức rất 

chua nên diện tích đất ở mức trung tính là  2.140 ha, mức chua và ít chua có diện 

tích là  9.341 ha; ở mức kiềm, kiếm yếu và rất chua là 12.921 ha. 

+ Đất có độ chua ở mức kiềm, kiềm yếu và rất chua (pHkcl = 7,56) xuất 

hiện trên mẫu đất DBK - 55, trên đất bằng chưa sử dụng; 

+ Đất có độ chua ở mức chua và ít chua (pHkcl = 3,54) xuất hiện trên mẫu 

đất DBK-47 và trên đất bằng chưa sử dụng. 

+ Đất có độ chua trung bình (pHkcl = 4,91) xuất hiện trên mẫu đất DBK – 

137; trên đất trồng cây ăn quả, đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây lâu 

năm khác. 

- Hàm lượng chất hữu cơ tổng số từ nghèo đến giàu, biến động từ 0,52% 

đến 6,64%, trung bình 2,80%. Diện tích đất có hàm lượng chất hữu cơ ở mức 

nghèo là  8.073 ha, diện tích ở mức trung bình là  13.962 ha và ở mức giàu là 
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2.367 ha. 

+ Đất có hàm lượng chất hữu cơ tổng số thấp (OM = 0,52%) xuất hiện 

trên mẫu đất DBK – 61 và trên loại đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây 

lâu năm khác. 

+ Đất có hàm lượng chất hữu cơ tổng số cao (OM = 6,64%) xuất hiện trên 

mẫu đất DBK – 28 và trên loại đất chuyên trồng lúa nước, nuôi trồng thủy sản. 

+ Đất có hàm lượng chất hữu cơ tổng số trung bình (OM = 2,80%) xuất 

hiện trên mẫu đất DBK – 181, trên loại hình đất trồng lúa – màu. 

- Đất có dung tích hấp thu ở mức thấp đến cao, biến động từ 3,2 lđl/100g 

đất đến 16,8 lđl/100g đất, trung bình 8,57 lđl/100g đất. Diện tích đất có dung  

tích hấp thu ở mức thấp là 11.946 ha, diện tích ở mức trung bình là  12.144 ha 

và ở mức cao là  312 ha. 

+ Đất có dung tích hấp thu ở mức thấp (CEC = 3,2 lđl/100g đất) xuất hiện 

trên mẫu đất DBK – 81, trên loại đất trồng lúa – màu. 

+ Đất có dung tích hấp thu ở mức cao (CEC = 16,8 lđl/100g đất) xuất hiện 

trên mẫu đất DBK – 145 và trên đất rừng trồng. 

- Hàm lượng Nitơ tổng số biến động từ thấp đến cao, biến động từ 0,03% 

đến 0,28%, trung bình 0,15%. Diện tích có hàm lượng nitơ tổng số tập trung nhiều 

ở mức trung bình. Diện tích đất có hàm lượng Nitơ tổng số ở mức trung bình là 

13.358 ha, tiếp đến là mức nghèo 7.431 ha và thấp nhất là mức giàu là  3.613 ha. 

+ Đất có hàm lượng nitơ tổng số thấp (N = 0,03%) xuất hiện trên mẫu đất 

DBK – 61, trên đất trồng cây công nghiệp và cây lâu năm khác. 

+ Đất có hàm lượng nitơ tổng số cao (N = 0,28%) xuất hiện trên mẫu đất 

DBK – 28; trên đất chuyên trồng lúa nước và nuôi trồng thủy sản. 

+ Đất có hàm lượng nitơ tổng số trung bình (N = 0,15%) xuất hiện trên các 

mẫu đất DBK-73, DBK-181, DBK-45, DBK-53, DBK-165, DBK-194; trên đất 

chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm, đất trồng cây ăn quả, đất trồng lúa – 

màu, đất nông nghiệp khác, đất khoanh nuôi tái sinh, đất bằng chưa sử dụng. 

- Hàm lượng phốtpho tổng số biến động từ 0,05% đến 0,20%, trung bình 

0,12%. Diện tích đất có hàm lượng phốtpho tổng số tập trung nhiều ở mức giàu. 

Diện tích đất có hàm lượng phốtpho tổng số ở mức giàu là  10.461 ha, mức 

trung bình là 9.925 ha và mức nghèo là 3.976 ha. 

+ Đất có hàm lượng phốtpho tổng số thấp (P=0,04%) xuất hiện trên mẫu 

đất DBK – 81 trên đất trồng lúa – màu. 

+ Đất có hàm lượng phốtpho tổng số cao (P=0,20%) xuất hiện trên các 

mẫu đất DBK – 138, DBK – 93; trên đất chuyên trồng lúa nước, đất chuyên màu 
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và cây công nghiệp hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản. 

+ Đất có hàm lượng phốtpho tổng số trung bình (P=0,12%) xuất hiện trên 

các mẫu đất DBK – 197, DBK – 47, DBK – 112, DBK – 134 và DBK – 142; 

trên đất chuyên trồng lúa nước, đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm, 

đất rừng trồng và đất bằng chưa sử dụng. 

- Hàm lượng kali tổng số biến động từ 0,60% đến 2,75%, trung bình 

1,82%. Diện tích đất có hàm lượng kali tổng số tập trung nhiều ở mức trung 

bình 11.717 ha và mức giàu là 9.569 ha.  

+ Đất có hàm lượng kali tổng số thấp (K = 0,60%) xuất hiện trên mẫu đất 

DBK – 73 và trên đất khoanh nuôi phục hồi rừng; 

+ Đất có hàm lượng kali tổng số cao (K = 2,75%) xuất hiện trên mẫu đất 

DBK – 137; trên đất trồng cây ăn quả, đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây 

lâu năm khác. 

- Thành phần cơ giới của đất chủ yếu là đất có thành phần cơ giới trung 

bình là 11.260 ha, đất có thành phần cơ giới nặng 10.897 ha. 
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Biểu đồ 1: Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu hóa học của nhóm đất phù 

sa 

1.3. Thực trạng và hướng sử dụng 

Đất phù sa mặc dù có diện tích nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa đối với sản 

xuất lương thực của tỉnh. Hiện tại đất phù sa đang được khai thác sử dụng vào 

mục đích trồng cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày. 

Hiện nay, đất phù sa trên địa bàn tỉnh phần nhiều đã được sử dụng để 
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phát triển các cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày. Tuy 

nhiên, cây lúa vẫn phổ biến và ổn định hơn cả. Hệ thống cây trồng chưa được 

đa dạng hóa với phương thức thâm canh khoa học để nâng cao độ phì nhiêu 

của đất. Tỷ lệ cây họ đậu trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên đất phù 

sa còn thấp. 

2. Nhóm đất đen 

Có diện tích 112,28 ha, chiếm 0,02% diện tích điều tra, phân bố ở các 

huyện Ba Bể (11,50 ha) và Ngân Sơn (100,78 ha). Đây là nhóm đất có quá trình 

tích lũy chất hữu cơ và quá trình tích lũy các chất kiềm trong điều kiện đá mẹ 

xung quanh phong hóa giàu chất kiềm. 

2.1. Tính chất của đất 

So với đất trên các đồi núi xung quanh, đất đen có màu sẫm và xỉn hơn, 

đất chua hơn, chất hữu cơ và Nitơ tổng số cao hơn. Trên loại đất này ở những 

nơi thuận lợi nguồn nước nên bố trí trồng lúa, còn những nơi chỉ nhờ nước trời 

thường trồng rừng. 

2.2. Thực trạng và hướng sử dụng 

Nhóm đất đen ở tỉnh Bắc Kạn có một loại là đất đen trên sản phẩm bồi tụ 

của đá bazan (Rk). Loại đất này thường phân bố ở các khu vực có độ dốc <15
0
 

và có độ dày tầng đất mịn từ 70 - 100 cm.  

Đất đen có ưu điểm là có độ phì tự nhiên cao, đất không chua thích hợp 

với các loại cây đậu đỗ, ngô, các loại cây ăn quả, tuy nhiên nên trồng lúa ở 

những khu vực địa hình thấp thoát nước kém. 
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Biểu đồ 2: Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu hóa học của nhóm đất đen 

3. Nhóm đất đỏ vàng  

Có diện tích 403.563,91 ha, chiếm 87,39% diện tích điều tra, phân bố ở tất 

cả các huyện, thị xã trong tỉnh. Đây cũng là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất 

và đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Quá trình hình thành đất đỏ vàng ở tỉnh Bắc Kạn là quá trình tích lũy sắt, 

nhôm tương đối, các chất kim loại kiềm, kiềm thổ và một số các chất khác bị rửa 

trôi, do đó tỷ lệ sắt nhôm tăng lên. 

Đất phát triển trên sản phẩm phong hóa của các loại đá mẹ khác nhau từ 

đá cát, đát macma axit, đá macma bazơ và trung tính, đá phiến sét, đá vôi... vì 

vậy thành phần cơ giới của nhóm đất đỏ vàng dao động rất lớn. Đặc điểm chung 

là có tầng B tích sét, với khả năng trao đổi Cation thấp, dung tích hấp thu dưới 

24 lđl/100g sét và độ no bazơ dưới 50%.  

3.1. Các loại đất (đơn vị đất): Nhóm đất đỏ vàng có 7 loại đất như sau: 

a) Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính (Fk) 
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Có diện tích 2.539,06 ha, chiếm 0,55% diện tích điều tra, chỉ phân bố ở 

các huyện Ba Bể (1.910,30 ha); Chợ Đồn (264,93 ha); Chợ Mới (363,83 ha). Đất 

hình thành và phát triển trên đá bazan trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa 

nhiều, thoát nước tốt nên tầng đất mịn khá dày do phong hóa mạnh. 

b) Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv) 

Có diện tích 59.071,22 ha, chiếm 12,79% diện tích điều tra, phân bố nhiều 

ở các huyện Na Rì (22.033,77 ha); Chợ Mới (11.899,98 ha); Ba Bể (8.259,18 

ha). Đất được hình thành trên đá vôi, có thành phần cơ giới nặng, màu chủ đạo 

là nâu đỏ. 

c) Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs) 

Có diện tích 247.769,16 ha, chiếm 53,66% diện tích điều tra, phân bố 

nhiều nhất ở các huyện Chợ Đồn (56.826,85 ha); Na Rì (47.949,49 ha); Ngân 

Sơn (46.909,10 ha); Chợ Mới (33.481,84 ha). Đất được hình thành trên đá phiến 

sét, địa hình dốc, có thành phần cơ giới thịt trung bình đến sét. 

d) Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa) 

Có diện tích 76.647,10 ha, chiếm 16,60% diện tích điều tra, phân bố nhiều ở 

các huyện Bạch Thông (20.850,04 ha); Ba Bể (18.194,19 ha); Chợ Đồn (13.872,95 

ha). Đất được hình thành trên đá macma axit, có độ phì tự nhiên thấp. 

đ) Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) 

Có diện tích 14.240,41 ha, chiếm 3,08% diện tích điều tra, phân bố ở hầu hết 

các huyện trong tỉnh (trừ huyện Chợ Đồn). Đất hình thành trên đá cát, có nguồn 

gốc trầm tích, màu xám sáng, khi phong hóa cho loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, 

sáng màu, kết cấu kém, khả năng thấm thoát nước nhanh, hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt 

nhanh. Tầng đất thường mỏng hơn các loại đất khác. 

e) Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp) 

Có diện tích 1.525,74 ha, chiếm 0,33% diện tích điều tra, chỉ phân bố ở 

các huyện Bạch Thông (980,18 ha); Ba Bể (214,99 ha); Na Rì (5,63 ha) và thị xã 

Bắc Kạn (324,94 ha) trên nền địa hình đồi lượn sóng, độ dốc từ 8 - 20
o
, loại đất 

này hình thành trên nền mẫu chất phù sa cổ. Vì vậy ở các lớp đất dưới sâu 

thường xuất hiện nhiều lớp cuội sỏi tròn nhẵn kích thước khá lớn. 

g) Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) 

Có diện tích 1.771,22 ha, chiếm 0,38% diện tích điều tra, chỉ phân bố ở 

các huyện Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn. Loại đất này thường ở sườn đồi có độ 

dốc dưới 10
0
, được cải tạo để trồng lúa nước, vốn là đất hình thành tại chỗ 

nhưng do quá trình ngập nước nên tính chất các tầng đất mặt bị biến đổi, tầng 

đất thường chặt bí, có nơi xuất hiện glây. 
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3.2. Tính chất của nhóm đất đỏ vàng 

- Đất thường có phản ứng từ rất chua đến chua, biến động từ 3,54 đến 

7,56, trung bình là 4,50. Diện tích nhóm đất đỏ vàng tập trung nhiều ở mức rất 

chua chiếm 58,82% diện tích nhóm đất đỏ vàng, mức chua có diện tích chiếm 

33,60% và ở mức trung tính là 7,58% diện tích nhóm đất. 

+ Đất có độ chua ở mức kiềm, kiềm yếu và rất chua (pHkcl = 7,56) xuất 

hiện trên mẫu đất DBK - 117 và DBK - 41, trên loại hình sử dụng đất lúa - màu 

và rừng trồng; 

+ Đất có độ chua ở mức chua và ít chua (pHkcl = 3,54) xuất hiện trên mẫu 

đất DBK-144 và trên đất khoanh nuôi phục hồi rừng. 

+ Đất có độ chua ở mức trung bình (pHkcl = 4,50) xuất hiện trên mẫu đất 

DBK-23, trên đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm. 

- Hàm lượng chất hữu cơ tổng số từ nghèo đến trung bình, biến động từ 

0,17% đến 6,74%, trung bình là 2,61%. Diện tích đất có hàm lượng chất hữu cơ 

ở mức nghèo chiếm 30,75% diện tích, diện tích ở mức trung bình chiếm 59,17% 

và ở mức giàu chiếm 10,08% diện tích nhóm đất đỏ vàng. 

+ Đất có hàm lượng chất hữu cơ cao nhất (OM = 6,74%) xuất hiện trên 

mẫu đất DBK -89 và trên các loại đất lâm nghiệp. 

+ Đất có hàm lượng chất hữu cơ thấp nhất (OM = 0,17%) xuất hiện trên 

mẫu đất DBK - 30 và trên đất rừng tự nhiên. 

+ Đất có hàm lượng chất hữu cơ ở mức trung bình (OM = 2,61%) xuất 

hiện trên các mẫu đất DBK - 149 và DBK - 89, trên các loại hình đất chuyên 

trồng lúa nước; đất trồng lúa - màu và đất nuôi trồng thủy sản. 

- Đất có dung tích hấp thu ở mức thấp đến cao, biến động từ 3,20 lđl/100g 

đất đến 26,40 lđl/100g đất, trung bình là 9,48 lđl/100g đất. Diện tích đất có dung 

tích hấp thu ở mức thấp chiếm 57,80% diện tích, ở mức trung bình chiếm 

41,97% diện tích và ở mức cao chiếm 0,23% diện tích nhóm đất đỏ vàng. 

+ Đất có dung tích hấp thu ở mức thấp (CEC=3,20 lđl/100g đất) xuất hiện 

trên mẫu đất DBK - 41 và trên đất rừng trồng. 

+ Đất có dung tích hấp thu ở mức cao (CEC = 26,4 lđl/100g đất) xuất hiện 

trên mẫu đất DBK-115, trên đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất nương rẫy và đồi núi 

chưa sử dụng. 

- Hàm lượng Nitơ tổng số biến động từ 0,01% đến 0,32%, trung bình 

0,15%. Diện tích đất có hàm lượng nitơ tổng số tập trung nhiều ở mức trung 

bình chiếm 54,46% diện tích nhóm đất đỏ vàng.  

+ Đất có hàm lượng nitơ tổng số ở mức thấp (N=0,01%) xuất hiện trên 
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mẫu đất DBK - 30, trên đất rừng tự nhiên 

+ Đất có hàm lượng nitơ tổng số ở mức cao (N=0,32%) xuất hiện trên 

mẫu đất DBK - 113, trên đất lúa - màu. 

+ Đất có hàm lượng nit ơ tổng số ở mức trung bình (N=0,15%) xuất hiện 

trên các mẫu đất DBK-193, DBK-107, DBK-188, DBK-97, DBK-92, DBK-19, 

DBK-131, DBK-185 và DBK-184, tập trung nhiều trên đất chuyên trồng lúa 

nước, lúa - màu, rừng trồng, đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm, đất 

đồi núi chưa sử dụng... 

- Hàm lượng phốtpho tổng số biến động từ 0,01% đến 0,65%, trung bình 

là 0,11%. Diện tích đất đỏ vàng có hàm lượng phốt pho tổng số tập trung nhiều 

ở mức giàu chiếm 37,89% và mức trung bình chiếm 43,08% diện tích nhóm đất 

đỏ vàng. 

+ Đất có hàm lượng phốtpho tổng số ở mức thấp (P2O5 = 0,01%) xuất 

hiện trên mẫu đất DBK-77 và trên đất khoanh nuôi phục hồi rừng. 

+ Đất có hàm lượng phốtpho tổng số ở mức cao (P2O5 = 0,65%) xuất hiện 

trên mẫu đất DBK-4 và trên đất rừng trồng. 

+ Đất có hàm lượng phốtpho tổng số ở mức trung bình (P2O5 = 0,11%) 

xuất hiện trên các mẫu đất DBK-43, DBK-69, DBK-25, DBK-134, DBK-126, 

DBK-13, DBK-187, DBK-133, DBK-131, DBK-51, DBK-10, DBK-142, DBK-

144, DBK-33, DBK-59, DBK-64, DBK-114, DBK-146, DBK-37, DBK-167, 

DBK-152, DBK-26; trên các loại hình sử dụng rừng tự nhiên, rừng trồng, 

khoanh nuôi tái sinh rừng, đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm, đất 

trồng lúa - màu, đất đồi núi chưa sử dụng... 

- Hàm lượng kali tổng số biến động từ 0,17% đến 4,61%, trung bình là 

1,70%. Diện tích đất có hàm lượng kali tập trung nhiều ở mức giàu chiếm 

43,50% diện tích, mức trung bình chiếm 45,30% diện tích.  

+ Đất có hàm lượng kali tổng số ở mức thấp (K2O = 0,17%) xuất hiện trên 

mẫu đất DBK - 22, trên đất rừng tự nhiên. 

+ Đất có hàm lượng kali tổng số ở mức cao (K2O = 4,61%) xuất hiện trên 

mẫu đất DBK - 6, trên đất rừng tự nhiên và đất trồng lúa - màu. 

+ Đất có hàm lượng kali tổng số ở mức trung bình (K2O = 1,70%) xuất 

hiện trên mẫu đất DBK - 56, trên đất rừng tự nhiên. 

- Thành phần cơ giới của nhóm đất đỏ vàng chủ yếu là đất có thành phần 

cơ giới nặng và nhẹ, trong đó mức nặng chiếm 37,03% và mức nhẹ chiếm 

43,56% diện tích nhóm đất đỏ vàng. 
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Biểu đồ 3: Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu hóa học của nhóm đất đỏ 

vàng 
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3.3. Thực trạng và hướng sử dụng 

Hạn chế chủ yếu của nhóm đất này là phân bố ở địa hình cao, chia 

cắt mạnh. Hiện tại chủ yếu là rừng thưa, cây lùm bụi xen cây gỗ rải rác (đất 

trống đồi núi trọc), cây bụi, rừng thưa cây bụi, cỏ tranh; một số nơi đã 

trồng cây ăn quả, trồng rừng lẫn cây bụi và cỏ dại, rừng thứ sinh. Hướng sử 

dụng và cải tạo nhóm đất này là duy trì thảm thực vật che phủ, tăng cường 

các biện pháp bảo vệ đất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiến bộ 

trên đất dốc. 

4. Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi 

Đây là nhóm đất phát triển trên các loại đá mẹ khác nhau ở độ cao trên 900 

m, có diện tích 15.390,23 ha, chiếm 3,33% diện tích điều tra, phân bố trên địa hình 

đồi núi cao ở các huyện Pác Nặm (3.496,26 ha); Ba Bể (3.104,40 ha); Ngân Sơn 

(3.302,65 ha); Chợ Đồn (2.937,34 ha); Bạch Thông (1.498,32 ha); Chợ Mới 

(888,43 ha); Na Rì (110,25 ha) và thị xã Bắc Kạn (52,58 ha). 

4.1. Các loại đất (đơn vị đất): Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi có 4 loại đất 

chính là: 

a) Đất mùn nâu đỏ trên đá vôi (Hv): có diện tích là 1.179,31 ha, chiếm 

0,26% diện tích điều tra; chỉ phân bố ở các huyện Bạch Thông (180,63 ha), Na 

Rì (110,25 ha) và Chợ Mới (888,43 ha). 

b) Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và biến chất (Hs): có diện tích là 4.744,52 

ha, chiếm 1,03% diện tích điều tra; chỉ phân bố ở các huyện Ba Bể (1.259,74 

ha), Ngân Sơn (3.302,65 ha), Pác Nặm (113,81 ha), Chợ Đồn (67,62 ha) và 

Bạch Thông (0,70 ha). 

c) Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha): có diện tích là 8.744,86 ha, 

chiếm 1,89% diện tích điều tra; chỉ phân bố ở các huyện Ba Bể (1.844,66 ha), 

Bạch Thông (1.316,99 ha), Chợ Đồn (2.869,72 ha), Pác Nặm (2.660,91 ha) và 

thị xã Bắc Kạn (52,58 ha). 

d) Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq): có diện tích là 721,54 ha, chiếm 

0,16% diện tích điều tra; chỉ phân bố trên địa bàn huyện Pác Nặm. 

4.2. Tính chất của nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi 

Nhóm đất này có hàm lượng chất hữu cơ trong đất khá cao, thường trên 

4% ở tầng mặt, sau đó giảm dần theo chiều sâu, màu đất chuyển dần từ xám 

sẫm sang nâu sẫm và nâu vàng, mối liên hệ giữa chất hữu cơ và các cation 

trao đổi chặt hơn, hầu như không xuất hiện kết von đá ong, mức độ phong 

hoá feralit của đất và mẫu chất giảm nên tầng đất thường mỏng hơn đất đỏ 

vàng cùng đá mẹ. 
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Đất có phản ứng từ rất chua đến chua với diện tích tập trung nhiều nhất ở 

mức chua là 7.297 ha; dung tích hấp thu CEC từ thấp đến trung bình với diện 

tích ở mức thấp là 9.932 ha và mức trung bình là 5.458 ha. 

Hàm lượng chất hữu cơ và Nitơ tổng số tầng mặt thường ở mức thấp đến 

trung bình. Phốtpho và kali tổng số trung bình đến giàu. 
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Biểu đồ 4: Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu hóa học của nhóm đất mùn 

đỏ trên núi 

4.3. Thực trạng và hướng sử dụng 

Đất mùn vàng đỏ trên núi tuy khá phì nhiêu nhưng có nhược điểm là 

cao dốc, bị xói mòn mạnh, đi lại rất khó khăn, không có khả năng sử dụng 

vào mục đích nông nghiệp. Hiện nay phần lớn diện tích nhóm đất này còn 

rừng, cũng có nơi khai thác không hợp lý nên chỉ còn lại cây lùm bụi. Vì 

vậy nên dành quĩ đất này cho trồng rừng và bảo vệ môi trường. Một phần 

nhỏ diện tích thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện khí hậu 

lạnh ta có thể trồng rau giống, cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu hoặc trồng 

cỏ chăn nuôi bò sữa. Khi sử dụng nhóm đất này cần đặc biệt quan tâm áp 

dụng quy trình và công nghệ canh tác tiến bộ trên đất dốc, đảm bảo giữ đất, 

giữ ẩm, giữ màu để sản xuất lâu bền. 

5. Nhóm đất thung lũng  

Có diện tích 2.576,94 ha, chiếm 0,56% diện tích điều tra, phân bố ở các 

huyện Ba Bể (1.429,38 ha); Chợ Đồn (327,59 ha); Chợ Mới (80,41 ha); Na Rì 

(270,58 ha); Ngân Sơn (412,40 ha); Pác Nặm (56,58 ha). Đất được hình thành 

ở các thung lũng, xung quanh là đồi núi cao khép kín, địa hình khó thoát 

nước. Hàng năm được bồi tụ các sản phẩm từ các sườn đồi núi cao xung 

quanh đưa xuống. 

5.1. Tính chất của nhóm đất thung lũng 

Do địa hình thung lũng nên đặc điểm của loại đất này phụ thuộc nhiều vào 

tính chất đất đai của các vùng đồi núi xung quanh thung lũng như thành phần cơ 

giới, độ chua, mức độ lẫn đá và sỏi sạn. 

So với đất trên các đồi núi xung quanh, đất thung lũng do sản phẩm của 
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dốc tụ thường có màu sẫm và xỉn hơn, đất chua hơn, chất hữu cơ và Nitơ tổng số 

cao hơn. Trên loại đất này ở những nơi thuận lợi nguồn nước nên bố trí trồng 

lúa, còn những nơi chỉ nhờ nước trời thì nên bố trí trồng màu. 
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Biểu đồ 5: Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu hóa học của nhóm đất 

thung lũng 

5.2. Thực trạng và hướng sử dụng 

Do địa hình thung lũng nên đặc điểm của loại đất này phụ thuộc nhiều vào 

tính chất đất đai của các vùng đồi núi xung quanh thung lũng như thành phần cơ 

giới, độ chua, mức độ lẫn đá và sỏi sạn. 

So với đất trên các đồi núi xung quanh, đất thung lũng do sản phẩm của 

dốc tụ thường có màu sẫm và xỉn hơn, đất chua hơn, chất hữu cơ và Nitơ tổng số 

cao hơn. Trên loại đất này ở những nơi thuận lợi nguồn nước nên bố trí trồng 

lúa, còn những nơi chỉ nhờ nước trời thì nên bố trí trồng màu. 

Bảng 10: Diện tích các nhóm đất theo tính chất hóa học của đất 

Đơn vị tính: Ha 

Chỉ tiêu lý, hóa học
2
 

Nhóm đất 

Đất phù 

sa 

Đất đỏ 

vàng 

Đất 

thung 

lũng 

Đất mùn 

vàng đỏ 

trên núi 

Đất đen 

1. Độ 

chua của 

đất 

Trung tính 2.140 30.607 210 784 

 Chua và ít chua 9.341 135.594 1.655 7.428 19 

Kiềm, kiềm yếu và 

rất chua 12.921 237.363 712 7.178 93 

2. Hàm 

lượng 

chất hữu 

cơ tổng 

số 

Giàu 2.367 40.672 733 1.384 83 

Trung bình 13.962 238.780 1.319 10.816 29 

Nghèo 
8.073 124.112 525 3.190 

                                            
2
 Phân cấp các chỉ tiêu hóa học của đất được áp dụng theo quy định tại Bảng 2.1 Phụ lục 02. 
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Chỉ tiêu lý, hóa học
2
 

Nhóm đất 

Đất phù 

sa 

Đất đỏ 

vàng 

Đất 

thung 

lũng 

Đất mùn 

vàng đỏ 

trên núi 

Đất đen 

3. Dung 

tích hấp 

thu 

Khá và cao 312 920 24 

  Trung bình 12.144 169.389 660 5.458 88 

Thấp và rất thấp 11.946 233.255 1.893 9.932 24 

4. Nitơ 

tổng số 

Giàu 3.613 71.297 843 3.292 84 

Trung bình 13.358 219.788 1.401 9.126 28 

Nghèo 7.431 112.479 333 2.972 

 
5. Phốt 

pho tổng 

số 

Giàu 10.461 152.119 1.606 8.555 21 

Trung bình 9.965 173.862 930 4.228 84 

Nghèo 3.976 77.583 41 2.607 7 

6. Kali 

tổng số 

Giàu 9.569 175.568 1.237 5.739 97 

Trung bình 11.717 182.827 1.190 6.828 7 

Nghèo 3.116 45.169 150 2.823 8 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỘ PHÌ NHIÊU HIỆN TẠI CỦA ĐẤT 

Bản đồ độ phì nhiêu hiện tại của đất được xây dựng dựa trên cơ sở chồng 

xếp các lớp thông tin về tính chất vật lý (thành phần cơ giới, dung trọng) và tính 

chất hóa học (độ chua của đất, hàm lượng chất hữu cơ tổng số, Nitơ tổng số, 

phốtpho tổng số, kali tổng số, dung tích hấp thu). Chi tiết phương pháp xây 

dựng bản đồ độ phì nhiêu được thể hiện tại Phụ lục 02. 

Kết quả đánh giá độ phì nhiêu hiện tại của đất tỉnh Bắc Kạn được căn cứ 

vào các bảng phân cấp tại Phụ lục 02 và kết quả phân tích mẫu đất tại Phụ lục 9. 

Cụ thể như sau: 

1. Tính chất vật lý của đất 

1.1. Thành phần cơ giới 

Thành phần cơ giới của đất ảnh hưởng đến nhiều tính chất vật lý và hóa 

học của đất như: dung trọng, độ xốp, kết cấu, tính dính, dẻo, tính mao dẫn... 

Thành phần cơ giới của đất là một căn cứ rất quan trọng cho việc bố trí 

cây trồng hợp lý. Đất có thành phần cơ giới khác nhau sẽ có các tính chất vật lý 

rất khác nhau và ảnh hưởng rất lớn tới độ phì của đất.  

Kết quả xác định thành phần cơ giới của đất của tỉnh Bắc Kạn cho thấy, 

các mẫu đất DBK - 41 (lấy tại xã Quang Thuận), DBK - 83 (lấy tại xã Yên 
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Thịnh, huyện Chợ Đồn) có tỷ lệ cát dao động từ 83,7 - 90,1% và tỷ lệ sét dao 

động từ 2 - 6,8%; các mẫu đất DBK - 119 (lấy tại xã Kim Hỷ, huyện Na Rì), 

DBK - 162 (lấy tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn), DBK - 186 (lấy tại xã An 

Thắng, huyện Pác Nặm) có tỷ lệ sét dao động từ 50,1 - 51,3% và tỷ lệ cát mịn 

dao động từ 11 - 20,6%. 

Bảng 11: Kết quả xác định thành phần cơ giới của đất  

TT Phân mức thành phần cơ giới 
Ký hiệu 

(C) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Đất có thành phần cơ giới trung bình (thịt mịn, 

thịt pha cát và sét) 
C1 88.999 19,27 

2 Đất có thành phần cơ giới nhẹ (cát, cát pha thịt, 

thịt pha cát) 
C2 174.518 37,79 

3 Đất thành phần cơ giới nặng (thịt pha sét, sét) C3 198.264 42,93 

 Tổng cộng  461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Xét theo tính chất thành phần cơ giới của đất cho thấy, nhìn chung đất của 

tỉnh Bắc Kạn có kết cấu xấu (chủ yếu có thành phần cơ giới nhẹ và nặng, chiếm 

gần 81% diện tích điều tra), đất có thành phần cơ giới trung bình (đất tốt) chỉ có 

19,27% diện tích điều tra. 

1.2. Dung trọng 

Dung trọng của đất là khối lượng (gram) của một đơn vị thể tích đất (cm
3
) 

ở trạng thái tự nhiên (có khe hở) sau khi được sấy khô kiệt. 

Kết quả xác định dung trọng của các tầng đất mặt trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn cho thấy: sự biến động về dung trọng của đất không nhiều từ 0,85 g/cm
3
 

(mẫu đất DBK-150 lấy tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn) đến 1,57 g/cm
3
 

(mẫu đất DBK - 195 lấy tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn). 

Bảng 12: Kết quả xác định dung trọng của đất  

TT Phân mức dung trọng 
Ký hiệu 

(DT) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất có dung trọng thấp DT1 34.581 7,49 

2 Đất có dung trọng trung bình DT2 401.496 86,95 

3 Đất có dung trọng cao DT3 25.704 5,56 

 Tổng cộng  461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 
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Qua bảng trên cho thấy, phần lớn đất của tỉnh có dung trọng trung bình 

(chiếm 86,95% diện tích điều tra), đất có dung trọng thấp (đất thích hợp cho 

trồng trọt) chỉ có 7,49%. 

2. Tính chất hóa học 

2.1. Độ chua của đất 

Kết quả xác định pHkcl trong các tầng đất mặt của tỉnh Bắc Kạn cho thấy 

độ chua của đất có sự biến động rất mạnh từ rất chua đến kiềm: tại xã Đức Vân, 

huyện Ngân Sơn có hàm lượng pHkcl trong đất rất chua (pHkcl = 3,50), tại xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn có giá trị pHkcl = 7,56 (mẫu đất DBK - 55). 

Bảng 13:  Kết quả xác định độ chua của đất 

TT Phân mức  Đánh giá 

Ký 

hiệu 

(pH) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 ≥ 6,0 - ≤ 7,0 Trung tính pH1 35.229 7,63 

2 ≥ 4,0 - 5,0 và ≥ 

5,0 - ≤ 6,0 
Chua và ít chua pH2 

159.375 34,51 

3 < 4,0 và > 7,0 Kiềm, kiềm yếu và 

rất chua 
pH3 

267.177 57,86 

 Tổng cộng  461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Nhìn chung, phần lớn diện tích đất của tỉnh Bắc Kạn bị chua hoặc kiềm, 

kiềm yếu, chiếm khoảng 92% diện tích điều tra. Diện tích đất thích hợp cho sản 

xuất nông nghiệp chỉ chiếm 7,63%. 

2.2. Hàm lượng chất hữu cơ tổng số (OM%) 

Hàm lượng chất hữu cơ tổng số là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh 

giá độ phì của đất. Hàm lượng chất hữu cơ càng cao thì đất có độ phì càng 

tốt. Trước đây chất hữu cơ trong đất được xác định là hàm lượng mùn có 

trong đất. 

Kết quả xác định hàm lượng chất hữu cơ tổng số cho thấy: hàm lượng 

chất hữu cơ trong đất thấp nhất là 0,18% xuất hiện tại điểm lấy mẫu đất trên địa 

bàn xã Lục Bình, huyện Bạch Thông (mẫu đất DBK-30), cao nhất là 7,12% 

(mẫu đất DBK -122, lấy tại xã Kim Lư, huyện Na Rì). Hàm lượng chất hữu cơ 

tổng số biến động rất rộng từ nghèo đến trung bình và giàu, trên 50% các mẫu 

đất phân tích có giá trị OM nằm trong khoảng giá trị từ 2 - 4%, khoảng 16% các 

mẫu đất có giá trị OM > 4%. 
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Bảng 14: Kết quả xác định hàm lƣợng chất hữu cơ tổng số trong đất 

STT 

Phân mức hàm 

lƣợng chất hữu cơ 

tổng số trong đất 

Đánh giá 
Ký hiệu 

(OM) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 ≥ 4,0 Giàu OM1 140.678 30,46 

2 ≥ 2,0 - 4,0 Trung bình OM2 274.258 59,39 

3 < 2,0 Nghèo OM3 46.845 10,15 

 Tổng cộng  461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Kết quả đánh giá hàm lượng chất hữu cơ tổng số cho thấy, phần lớn diện 

tích đất của tỉnh Bắc Kạn có hàm lượng chất hữu cơ tổng số ở mức trung bình 

với 274.258 ha, chiếm 59,39% diện tích điều tra. 

2.3. Hàm lượng Nitơ tổng số 

Đạm là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất của các chất dinh dưỡng 

cần thiết cho cây trồng, tuy nhiên nếu hàm lượng Nitơ trong đất quá cao cũng 

gây hại cho cây trồng và làm ô nhiễm đất. 

Kết quả phân tích hàm lượng Nitơ tổng số trong đất cho thấy: đất của tỉnh 

Bắc Kạn có hàm lượng Nitơ tổng số trong đất có sự biến động rất rộng từ nghèo 

đến giàu, thấp nhất là 0,01% (mẫu đất DBK - 30 tại xã Lục Bình, huyện Bạch 

Thông), giàu là 0,40% (mẫu đất DBK -122 tại xã Kim Lư, huyện Na Rì). 

Bảng 15: Kết quả xác định hàm lƣợng Nitơ tổng số trong đất 

STT 

Phân mức hàm 

lƣợng Nitơ tổng 

số 

Đánh giá 
Ký hiệu 

(N) 

Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

1 ≥ 0,20 Giàu N1 127.448 27,60 

2 ≥ 0,10 - 0,20 Trung bình N2 252.122 54,60 

3 < 0,10 Nghèo N3 82.211 17,80 

 Tổng cộng   461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Qua bảng trên cho thấy, phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn có 

hàm lượng Nitơ tổng số biến động từ trung bình đến giàu, diện tích đất thiếu 

đạm khoảng 17,8% diện tích điều tra. 

2.4. Hàm lượng phốtpho tổng số 

Phốtpho tổng số là một trong 3 yếu tố dinh dưỡng đa lượng quan trong 
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đối với cây trồng, đứng vị trí thứ 2 sau Nitơ tổng số.  

Kết quả phân tích hàm lượng phốtpho tổng số trong đất cho thấy: tầng 

mặt của đất trong tỉnh Bắc Kạn có hàm lượng phốtpho tổng số biến động rất 

rộng từ nghèo đến giàu, thấp nhất là 0,01% (mẫu đất DBK - 77 lấy tại xã Yên 

Mỹ, huyện Chợ Đồn) đến giàu là 0,65% (mẫu đất DBK - 4 lấy tại xã Cao 

Thượng, huyện Ba Bể). 

Bảng 16: Kết quả xác định hàm lƣợng phốtpho tổng số trong đất 

STT 
Phân mức hàm lƣợng 

phốtpho tổng số 
Đánh giá 

Ký hiệu 

(P) 
Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 ≥ 0,10 Giàu P1 178.746 38,71 

2 ≥ 0,06 - 0,10 Trung bình P2 195.591 42,36 

3 < 0,06 Nghèo P3 87.444 18,93 

 Tổng cộng   461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Qua bảng trên cho thấy, phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn có 

hàm lượng phốtpho tổng số biến động từ trung bình đến giàu, diện tích đất thiếu 

lân khoảng 18,94% diện tích điều tra. 

2.5. Hàm lượng kali tổng số 

Kết quả phân tích hàm lượng kali tổng số trong đất của tỉnh Bắc Kạn cho 

thấy: tầng đất mặt có sự biến động lớn về hàm lượng kali tổng số trong đất, từ 

rất nghèo là 0,17% (mẫu đất DBK - 22 lấy tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể) đến 

rất giàu là 4,61% (mẫu đất DBK - 6 lấy tại xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể). 

Bảng 17: Kết quả xác định hàm lƣợng kali tổng số trong đất 

STT 
Phân mức hàm 

lƣợng kali tổng 

số 

Đánh giá 
Ký hiệu 

(K) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 ≥ 2,0 Giàu K1 198.862 43,06 

2 ≥ 1,0 - 2,0 Trung bình K2 209.559 45,38 

3 < 1,0 Nghèo K3 53.360 11,56 

 Tổng cộng   461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Qua bảng trên cho thấy, phần lớn diện tích của tỉnh Bắc Kạn có hàm 

lượng kali tổng số trong đất ở mức từ trung bình đến giàu, chiếm 88,44% diện 

tích điều tra. 

2.6. Dung tích hấp thu của đất 
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Dung tích hấp thu của đất là một chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi trong việc 

đánh giá đất. Nó là căn cứ để xây dựng chế độ bón phân cho đất hoặc thực hiện 

các biện pháp cải tạo đất, đất có hàm lượng CEC cao thì có độ phì tốt. 

Kết quả xác định hàm lượng dung tích hấp thu của đất cho thấy: tầng mặt 

của có sự biến động từ rất nghèo đến giàu hàm lượng dung tích hấp thu trong 

đất, từ 3,20 lđt/100g đất (mẫu đất DBK - 81 lấy tại xã Yên Thịnh, huyện Chợ 

Đồn và mẫu đất DBK - 41 lấy tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông) đến giàu 

là 26,40 lđl/100 g đất (mẫu đất DBK - 115 lấy tại xã Cư Lễ, huyện Na Rì). 

Bảng 18: Kết quả xác định hàm lƣợng dung tích hấp thu trong đất 

STT 
Phân mức hàm lƣợng 

dung tích hấp thu 
Đánh giá 

Ký hiệu 

(CEC) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 ≥ 25 Khá và cao CEC1 1.621 0,35 

2 ≥ 10 - 25 

 

Trung bình CEC2 194.192 42,05 

3 < 10 Thấp và rất thấp CEC3 265.968 57,60 

 Tổng cộng   461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Qua bảng trên cho thấy, phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn có 

hàm lượng dung tích hấp thu trong đất từ rất thấp và thấp đến trung bình (chiếm 

99,65% diện tích điều tra). 

3. Tổng hợp đánh giá độ phì nhiêu của đất 

Việc tổng hợp, đánh giá độ phì nhiêu của đất được thực hiện theo phương 

pháp tại Mục 5 - Phụ lục 02.  

Kết quả tổng hợp, đánh giá độ phì nhiêu của đất tỉnh Bắc Kạn như sau: 

Biểu đồ 6: Đánh giá độ phì nhiêu của đất theo đơn vị hành chính 

- Diện tích đất có độ phì ở mức thấp là 25.704 ha, chiếm 5,57% diện tích 

điều tra, phân bố tập trung ở huyện Na Rì 9.705 ha; Chợ Đồn 6.717 ha và huyện 
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Ba Bể 3.709 ha, không xuất hiện trên địa bàn huyện Ngân Sơn. 

 - Diện tích đất có độ phì ở mức trung bình là 428.928 ha, chiếm 92,88% 

diện tích điều tra, phân bố nhiều trên địa bàn huyện Chợ Đồn 76.768 ha, Na Rì 

72.393 ha, Ba Bể 60.410 ha. 

- Diện tích đất có độ phì ở mức cao là 7.149 ha, chiếm 1,55% diện tích điều 

tra, phân bố nhiều trên địa bàn huyện Chợ Đồn 1.819 ha, Ba Bể 1.418 ha, Bạch 

Thông 1.145 ha và huyện Chợ Mới 1.078 ha. 

Bảng 19: Độ phì nhiêu của đất theo mục đích sử dụng 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp (ha) 

Diện tích 

điều tra 

(ha) 
Độ phì ở 

mức thấp 

Độ phì ở 

mức 

trung 

bình 

Độ phì ở 

mức cao 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 

 

29.942 7.129 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 23.830 355.925 20 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 

 

1.134 

 

1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 

 

17 

 

17 

5 Đất bằng chưa sử dụng 

 

3.010 

 

3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 1.874 38.900 

 

40.774 

  Tổng số (ha) 25.704 428.928 7.149 461.781 

 Cơ cấu (% diện tích điều tra) 5,57 92,88 1,55 100,00 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

Đánh giá chung về tài nguyên đất 

Tài nguyên đất tỉnh Bắc Kạn khá đa dạng về nhóm đất, tuy nhiên nhóm 

đất đỏ vàng và nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi chiếm đa số với trên 87% diện 

tích tự nhiên. 

Các đơn vị thuộc nhóm đất đỏ vàng tuy có sự phân hoá về tính chất và độ 

phì nhiêu theo mẫu chất, đá mẹ và điều kiện hình thành nhưng đều có đặc điểm 

chung là đất có phản ứng chua, lớp đất mặt thường bị xói mòn rửa trôi theo bề 

mặt và chiều sâu nên hàm lượng sét tầng mặt ít hơn các tầng sâu và hình thành 

tầng tích tụ sắt và nhôm. Hầu hết diện tích đất đỏ vàng có độ dốc trên 15
0
 đã 

được khai thác sử dụng cho lâm nghiệp hoặc nông lâm kết hợp.      

Đất mùn vàng đỏ trên núi có độ phì khá nhưng do ở địa hình cao, hiểm 

trở, dốc nhiều, độ chia cắt lớn, nguy cơ xói mòn rất cao, hơn nữa đa số diện tích 

đất này là khu vực đầu nguồn cần phòng hộ nên hướng sử dụng chính là khoanh 

nuôi hoặc trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn. 
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Các khu vực có địa hình thấp đã được khai thác đất ruộng cho sản xuất 

nông nghiệp trồng cây lương thực, cây công nghiệp và cây ăn quả và lâm 

nghiệp. Tuy nhiên do việc khai thác chặt phá rừng, khai thác khoáng sản bừa 

bãi, do một bộ phận dân cư sống du canh, du cư… thảm thực vật bị phá hủy kéo 

dài để lại hơn 4,5 vạn ha đất đồi núi không có thảm thực vật che phủ ở các 

huyện Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn,… đất bị thoái hoá, xói mòn, nghèo 

dinh dưỡng, khô cằn không dễ khắc phục trong một thời gian ngắn. 
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Chƣơng 3 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT 

I. HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT 

Theo số liệu thống kê đất đai đến ngày 01/01/2014, tổng diện tích tự 

nhiên của tỉnh Bắc Kạn là 485.941,00 ha, trong đó các loại đất trong phạm vi dự 

án đánh giá thoái hóa đất gồm: 

- Đất nông nghiệp có diện tích 417.246 ha, chiếm 85,86% diện tích tự 

nhiên, phân bố tập trung ở các huyện Na Rì 74.693 ha, Chợ Đồn 71.715 ha và 

huyện Ba Bể 63.716 ha; 

- Đất chưa sử dụng (không bao gồm núi đá không có rừng cây) có diện 

tích 44.535 ha, chiếm 9,16% diện tích tự  nhiên của tỉnh. 

Bảng 20: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn năm 2014 phân theo đơn 

vị hành chính 

Đơn vị hành chính 
Diện tích tự 

nhiên (ha) 

Diện tích điều 

tra (ha) 

Đất nông nghiệp Đất chƣa sử dụng 

Diện tích (ha) 
Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Toàn tỉnh 485.941 461.781 417.246 85,86 44.535 9,16 

Thị xã Bắc Kạn 13.688 12.189 11.260 82,26 929 6,79 

Huyện Pác Nặm 47.539 45.399 34.110 71,75 11.289 23,75 

Huyện Ba Bể 68.412 65.537 63.716 93,14 1.821 2,66 

Huyện Ngân Sơn 64.587 60.562 55.828 86,44 4.734 7,33 

Huyện Bạch Thông 54.649 53.466 50.493 92,39 2.973 5,44 

Huyện Chợ Đồn 91.115 85.304 71.715 78,71 13.589 14,91 

Huyện Chợ Mới 60.651 56.797 55.431 91,39 1.366 2,25 

Huyện Na Rì 85.300 82.527 74.693 87,57 7.834 9,18 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Trong thời kỳ từ năm 2005 đến năm 2010 diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc 

Kạn giảm 901 ha, nguyên nhân do công tác đo đạc địa chính đã chuẩn xác hoá 

diện tích các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay diện tích 

tự nhiên không có sự biến động.  

Trong thời kỳ 2005 - 2014 đã có 48.732,45 ha đất chưa sử dụng của tỉnh 

được khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích và nâng tỷ lệ quỹ đất đã được 

sử dụng từ 80,18% (năm 2005) lên 90,17% (năm 2014). 

Diện tích đất nông nghiệp của tỉnh đã tăng trong cả thời kỳ 2005 - 2014 là 
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45.478,33 ha, trong đó tăng mạnh trong thời kỳ 2005 - 2010 với 41.945,51 ha và 

thời kỳ 2010 - 2014 chỉ tăng 3.533,32 ha. 

Diện tích đất phi nông nghiệp tính trong cả thời kỳ 2005 - 2014 thì tăng 

2.352,62 ha, nhưng xét 2 thời kỳ thì chỉ có thời kỳ 2005 - 2010 là tăng 2.872,93 

ha, thời kỳ từ 2010 đến nay (năm 2014) diện tích đất phi nông nghiệp giảm 

520,31 ha. 

Bảng 21: Hiện trạng và biến động diện tích các nhóm đất tỉnh Bắc Kạn  

thời kỳ 2005 - 2014 

Loại đất 

Năm Biến động, tăng (+), giảm (-) 

2005 2010 2014 

2005-

2010 

2010-

2014 

2005-

2014 
Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích tự 

nhiên 
486.842 100,00 485.941 100,00 485.941,00 100,00 -901,00 0,00 -901,00 

1. Nhóm đất 

nông nghiệp 
371.767 76,36 413.712,51 85,14 417.245,83 85,86 41.945,51 3.533,32 45.478,83 

2. Nhóm đất 

chưa sử 

dụng 

96.493 19,82 50.773,56 10,45 47.760,55 9,83 -45.719,44 -3.013,01 -48.732,45 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

1. Hiện trạng và biến động sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2014 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn có 417.245,83 ha. 

Đây là nhóm đất bị ảnh hưởng rất lớn từ quá trình thoái hóa đất của tỉnh, đặc biệ 

tlà đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. 

1.1.Hiện trạng và biến động sử dụng đất sản xuất nông nghiệp  

Bảng 22: Hiện trạng và biến động diện tích đất sản xuất nông nghiệp thời 

kỳ 2005 - 2014 

Loại đất 

Năm Biến động, tăng (+), giảm (-) 

2005 2010 2014 
2005-

2010 

2010-

2014 

2005-

2014 Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đất sản xuất nông 

nghiệp 
37.798,00 7,76 36.531,24 7,52 36.677,65 7,55 -1.266,76 146,41 -1.120,35 

1. Đất trồng cây 

hàng năm 
32.536,00 6,68 31.248,36  31.329,95  -1.287,64 81,59 -1.206,05 

Đất trồng lúa 19.180,00 3,94 18.522,26 3,81 18.611,42 3,83 -657,74 89,16 -568,58 
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Loại đất 

Năm Biến động, tăng (+), giảm (-) 

2005 2010 2014 
2005-

2010 

2010-

2014 

2005-

2014 Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đất cỏ dùng vào 

chăn nuôi 
 0,00  0,00 1.045,52 0,22 0,00 1.045,52 1.045,52 

Đất trồng cây hàng 

năm khác 
13.356,00 2,74 12.726,10  11.673,01 2,40 -629,90 -1.053,09 -1.682,99 

2. Đất trồng cây 

lâu năm 
5.262,00 1,08 5.282,88 1,09 5.347,70 1,10 20,88 64,82 85,70 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Năm 2014 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh là 36.677,65 ha, 

giảm 1.120,35 ha so với năm 2005; bình quân đất sản xuất nông nghiệp chỉ đạt 

0,12 ha/người, diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm trong thời kỳ từ 2005 - 

2014 do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp; hiện trạng và biến động 

diện tích các loai đất sản xuất nông nghiệp cụ thể như sau: 

- Đất trồng cây hàng năm: năm 2014 có 31.329,95 ha, chiếm 6,45% diện 

tích tự nhiên của tỉnh, giảm 1.206,05 ha so với năm 2005, trong đó: 

+ Đất trồng lúa có 18.611,42 ha, bình quân đầu người chỉ có 627,70m
2
. 

Đất trồng lúa, phân bố tập trung ven sông suối và các cánh đồng nhỏ ở các 

huyện Na Rì 3.053,80 ha; Ba Bể 3.114,17 ha và huyện Chợ Đồn 3.097,59 ha; 

trong đó có 99,97% diện tích (18.606,55 ha) giao cho hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng. Trong thời kỳ 2005 - 2014 diện tích đất trồng lúa giảm 568,58 ha, phần 

lớn là do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp (chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ 

tầng). Diện tích đất trồng lúa giảm trong thời kỳ 2005 - 2010 với 657,74 ha và 

tăng nhẹ trong thời kỳ tiếp theo (tăng 89,16 ha trong thời kỳ 2010 - 2014) 

+ Đất cỏ dùng vào chăn nuôi có 1.045,52 ha 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: có 11.673,01 ha, đất trồng cây hàng năm 

khác giảm trong suốt thời kỳ từ 2005 - 2014 diện tích nhiều với 1.682,99 ha, đặc 

biệt giảm mạnh trong thời kỳ 2010 - 2014 với diện tích giảm là 1.053,09 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 5.347,70 

ha, gồm 1.927,93 ha đất trồng cây ăn quả lâu năm tập trung (cam, quýt, mơ,...), 

518,89 ha đất trồng cây công nghiệp lâu năm tập trung (chè) và 2.900,88 ha đất 

trồng cây lâu năm khác tập trung (hồi, quế,... ) trong đó diện tích đất trồng cây 

lâu năm chủ yếu ở huyện Na Rì với 1.088,65 ha, huyện Chợ Mới với 1.524,60 

ha, tiếp đến là huyện Bạch Thông (878,45 ha), huyện Ba Bể (690,43 ha); diện 

tích đất trồng cây lâu năm còn lại phân bố rải rác ở các huyện Chợ Đồn, Ngân 

Sơn, Pác Nặm và thị xã Bắc Kạn. Phần lớn diện tích đất trồng cây lâu năm được 
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giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng (5.252,58 ha), một phần nhỏ diện tích 

(95,12 ha) được giao cho nhà đầu tư nước ngoài sử dụng.  

Chè là cây đặc sản truyền thống của tỉnh, đến năm 2014 tổng diện tích đất 

trồng chè của tỉnh có 2.760 ha (bao gồm diện tích trồng tập trung và trồng rải 

rác), phân bố chủ yếu ở các huyện Chợ Mới 1.350 ha, Ba Bể 648 ha, Chợ Đồn 

637 ha; trong đó diện tích thu hoạch chè là 2.455 ha 

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 3.044 ha đất trồng hồi tập trung và rải 

rác, 1.153 ha đất trồng quế tập trung và rải rác; trong đó diện tích thu hoạch cây 

hồi là 1.429 ha tập trung ở huyện Na Rì (1.148 ha), diện tích thu hoạch cây quế 

là 728 ha tập trung ở huyện Chợ Mới (427 ha) và huyện Chợ Đồn (254 ha). Diện 

tích đất trồng cây lâu năm tăng nhẹ trong suốt thời kỳ 2005 - 2014 từ 5.262,00 

năm 2005 lên 5.347 ha năm 2014. 

Như vậy, cả thời kỳ 2005 - 2014 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh tăng 

45.478,83 ha; trung bình mỗi năm tăng trên 4.000 ha, chủ yếu do khai thác từ 

đất chưa sử dụng. 

1.3. Hiện trạng và biến động sử dụng đất lâm nghiệp 

Diện tích đất lâm nghiệp năm 2014 là 379.415,59 ha, chiếm 78,08% diện 

tích tự nhiên của tỉnh, giảm 46.357,59 ha so với năm 2005 và bình quân mỗi 

năm giảm khoảng 4.600 ha.  

Bảng 23: Hiện trạng và biến động diện tích đất lâm nghiệp thời kỳ 2005 - 

2014  

Loại đất 

Năm Biến động, tăng (+), giảm (-) 

2005 2010 2014 
2005-

2010 

2010-

2014 

2005-

2014 Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đất lâm 

nghiệp 
333.058,00 68,41 376.127,15 77,40 379.415,59 78,08 43.069,15 3.288,44 46.357,59 

1. Đất rừng 

sản xuất 
198.575,00 40,79 246.890,46 50,81 255.607,35 52,60 48.315,46 8.716,89 57.032,35 

2. Đất rừng 

phòng hộ 
111.107,00 22,82 107.322,40 22,09 98.260,76 20,22 -3.784,60 

-

9.061,64 
-12.846,24 

3. Đất rừng 

đặc dụng 
23.376,00 4,80 21.914,29 4,51 25.547,48 5,26 -1.461,71 3.633,19 2.171,48 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

1.2.1. Hiện trạng và biến động sử dụng đất rừng phòng hộ 

Năm 2014 tỉnh Bắc Kạn có 98.260,76 ha đất rừng phòng hộ, diện tích 

này có vai trò quan trọng trong bảo vệ đất. Diện tích rừng phòng hộ của tỉnh, 
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phân bố tập trung nhiều ở các huyện Ngân Sơn 21.711ha, Bạch Thông 20.656 

ha, Chợ Đồn 15.517 ha, Na Rì 11.580 ha và Chợ Mới 11.170 ha. 

Diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn trong thời kỳ 2005 - 2014 giảm 

12.846,24 ha, và giảm nhiều nhất trong giai đoạn 2010 - 2014 với 9.061,64 ha, 

nguyên nhân chủ yếu do cháy rừng và hiện tượng chặt phá rừng lấy đất sản xuất, 

khai thác gỗ trái phép, nhất là rừng đầu nguồn vẫn còn diễn ra. 

Đất rừng phòng hộ chủ yếu được giao cho UBND cấp xã (48.743,43 

ha) quản lý và hộ gia đình, cá nhân (44.190,76 ha) sử dụng; diện tích nhỏ còn 

lại được giao cho tổ chức kinh tế sử dụng, cộng đồng dân cư quản lý. 

Rừng phòng hộ của tỉnh đang đứng trước những thách thức và khó khăn 

lớn, việc suy giảm về diện tích cũng như chất lượng rừng đã và đang gây ra 

nhiều hậu quả xấu, không chỉ đe doạ đến sự phát triển của nền kinh tế, mà còn 

làm giảm tính đa dạng sinh học và làm mất đi nhiều tác dụng phục vụ sinh thái 

vốn có của rừng (điều hoà và bảo vệ nguồn nước, làm sạch không khí,...). Mất 

rừng làm cho đất đai bị rửa trôi, xói mòn, thoái hoá, bạc màu,…  

1.2.2. Hiện trạng và biến động sử dụng đất rừng đặc dụng 

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 25.547,48 ha; đất rừng đặc dụng chỉ phân bố 

trên địa bàn các huyện Na Rì 11.265,50 ha, Ba Bể 8.793,98 ha, Bạch Thông 

3.700,00 ha và Chợ Đồn 1.788,00 ha. 

Phần lớn diện tích rừng đặc dụng được giao cho tổ chức khác sử dụng với 

12.911,89 ha, giao cho Cơ quan, đơn vị của Nhà nước sử dụng 8.793,98 ha, giao 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 3.700,00 ha, phần diện tích nhỏ còn lại 

141,61 ha được giao cho hộ giao đình, cá nhân sử dụng. 

Trong thời kỳ 2005 - 2014 diện tích rừng đặc dụng tăng 2.171,48 ha, đặc 

biệt tăng nhanh trong thời kỳ 2010 - 2014 với 3.633,19 ha chủ yếu là do khai 

thác từ đất chưa sử dụng. Trong thời kỳ 2005 - 2010 diện tích rừng đặc rụng 

giảm khá nhiều với 1.461,71 ha, nguyên nhân chủ yếu là do chuyển sang đất 

rừng sản xuất, đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. 

1.2.3. Hiện trạng và biến động sử dụng đất rừng sản xuất 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2014, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 

255.607,35 ha đất rừng sản xuất, phần lớn diện tích đất này được giao cho hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng (151.514,40 ha); một phần nhỏ được giao cho tổ chức 

kinh tế sử dụng (13.035,18 ha) và giao cho.Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 

(90.216,78 ha). 

Thời kỳ 2005 - 2010 diện tích rừng sản xuất liên tục tăng từ 198.575,00 

ha năm 2005 lên 246.890,46 ha năm 2010 và 255.607,35 ha năm 2014.  
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1.3. Hiện trạng và biến động sử dụng đất nuôi trồng thủy sản  

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.135,62 ha đất nuôi trồng thủy sản tăng 

274,62 ha so với năm 2005. Đất nuôi trồng thủy sản phân bố rải rác ở các huyện 

trên địa bàn tỉnh; nhiều nhất ở huyện Chợ Đồn (319,04 ha) và ít nhất ở huyện 

Pác Nặm (29,43 ha). 

2. Hiện trạng và biến động đất chƣa sử dụng 

Theo số liệu thống kê đất đai đến ngày 01/01/2014, toàn tỉnh còn 

47.760,55 ha đất chưa sử dụng, trong đó có 3322,05 ha đất bằng chưa sử dụng; 

41.194,82 ha và 3.243,68 ha núi đá không có rừng cây. 

Thời kỳ 2005 - 2014 diện tích đất chưa sử dụng giảm 48.732,45 ha, chủ 

yếu là khai thác để sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

II. ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT 

 Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 2 hệ thống sử dụng đất chính là hệ thống sử 

dụng đất nhờ mưa và hệ thống sử dụng đất có tưới.  

1. Hệ thống sử dụng đất nhờ mƣa 

Hệ thống sử dụng đất tưới nhờ mưa gồm có các loại sử dụng đất: đất 

nương rẫy, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây ăn quả, đất trồng cây công 

nghiệp lâu năm và đất trồng cây lâu năm khác, đất rừng tự nhiên, đất rừng trồng, 

đất khoanh nuôi, phục hồi rừng, đất nuôi trồng thủy sản ngọt.  

Đặc điểm chung của các loại sử dụng đất nhờ mưa là không được đầu tư 

phục vụ tưới tiêu bằng hệ thống thủy lợi, lượng nước cây trồng nhận được hoàn 

toàn phụ thuộc vào nước mưa. Phần lớn các loại sử dụng đất thuộc hệ thống sử 

dụng đất nhờ mưa (khoảng 90% diện tích đất của hệ thống canh tác nhờ mưa) 

không được đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phần nhỏ diện tích còn lại 

(gồm chè, cây ăn quả ở các vùng trồng tập trung) được đầu tư một lượng phân 

bón nhỏ (ít hơn lượng phân bón khuyến cáo rất nhiều). Riêng đất trồng cây chè 

ở khu vực xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới) ngoài sử dụng phân bón người trồng 

chè còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích sinh trưởng. 

Trong hệ thống sử dụng đất nhờ mưa, nhất là loại sử dụng đất nương rẫy 

và đất rừng tự nhiên gây áp lực khác nhau đến thoái hóa đất: 

- Loại sử dụng đất nương rẫy có diện tích nhỏ với 4.514,65 ha, chiếm 

1,08% diện tích đất nông nghiệp. Loại sử dụng đất này thường gặp ở các khu 

vực sườn dốc của hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh nhưng diện tích tập trung 

nhất ở huyện Pác Nặm với 1.387,99 ha, huyện Chợ Mới với 948,64 ha và Na Rì 

với 684,22 ha. Đặc điểm của loại sử dụng đất này là canh tác trên đất dốc không 

áp dụng các biện pháp bảo vệ đất, không được đầu tư các yếu tố đầu vào như hạ 
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tầng phục vụ hệ thống thủy lợi, lượng nước cây trồng nhận được hoàn toàn phụ 

thuộc vào nước mưa; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Chính những đặc điểm sử 

dụng này đã làm bề mặt đất bị bóc mòn dần, hàm lượng mùn, lượng dinh dưỡng 

của đất ngày càng nghèo kiệt hậu quả là đất bị suy giảm độ phì.  

Loại sử dụng đất nương rẫy trên địa bàn tỉnh chủ yếu trồng các loại cây 

hàng năm như ngô, sắn… có tỷ lệ che phủ thấp (theo thời gian che phủ và mật 

độ che phủ), ít có khả năng chống lại tác động của hạt mưa khi rơi xuống đất, dễ 

tạo thành dòng chảy bề mặt khi có mưa; hơn nữa đất nương rẫy lại được canh 

tác trên các sườn dốc (khoảng 59% diện tích đất nương rẫy hiện đang canh tác 

tại các khu vực có độ dốc trên 15
0
), đồng thời do tỷ lệ che phủ thấp (khoảng 

20%), không áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất nên khi có mưa dòng 

chảy trên mặt kéo theo lớp đất canh tác, dẫn đến xói mòn trầm trọng. 

- Loại sử dụng đất rừng tự nhiên có tổng diện tích 246.800,43 ha, chiếm 

59,05% diện tích đất nông nghiệp; có diện tích lớn nhất là huyện Na Rì 

(51.851,95 ha) và Chợ Đồn (42.627,04 ha); diện tích nhỏ hơn tại các huyện 

Ngân Sơn (34.998,27 ha), Chợ Mới (34.567,79 ha), Bạch Thông (31.713,07 ha), 

Pác Nặm (28.810,63 ha) và ít nhất ở thị xã Bắc Kạn (4.008,1 ha).  

Qua kết quả điều tra thực địa cho thấy, phần lớn diện tích đất rừng tự 

nhiên của tỉnh Bắc Kạn đều có nhiều tán rừng, độ che phủ của thảm thực vật 

tương đối cao (trên 50%), đặc biệt là diện tích đất rừng thuộc Vườn Quốc gia Ba 

Bể, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, khu Bảo tồn loài và sinh vật cảnh Nam 

Xuân Lạc do không có nhiều sự tác động của con người nên tỷ lệ che phủ của 

rừng xấp xỉ 100%. 

Đặc điểm của loại sử dụng đất này là phân bố ở những nơi có địa hình 

phức tạp, tỷ lệ che phủ của thảm thực vật rừng cao (theo thời gian và mật độ 

che phủ) do thảm thực vật phân thành nhiều tầng, lớp lá cây rụng xuống mặt 

đất hầu như không bị lấy đi, làm cho lớp đất trên mặt luôn luôn có độ ẩm 

tương đối cao, đặc điểm này làm tăng cường quá trình phân hủy lớp lá cây 

trên mặt, làm cho hàm lượng mùn trong đất ngày càng tăng. Vì vậy đất dưới 

rừng tự nhiên thường ít có nguy cơ bị thoái hóa hơn so với đất dưới các loại 

thảm thực vật khác. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện một số mô hình nông lâm 

kết hợp được trồng theo đường đồng mức và có băng xanh bảo vệ trên địa bàn 

các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm, Bạch Thông, Chợ Mới có tác dụng làm 

tăng đô che phủ trong mùa mưa và tăng độ phì nhiêu nhờ kết hợp xen canh, như 

khu vực trồng chè ở xã Quảng Chu, Yên Hân, Yên Cư (huyện Chợ Mới); khu 

vực trồng ngô trên đất rừng trồng chưa khép tán ở xã Đồng Lạc, Đại Sảo (huyện 
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Chợ Đồn); Nghiên Loan, Bộc Bố (huyện Pác Nặm); trồng ngô có đai rừng bảo 

vệ ở các xã Cường Lợi, Xuân Dương, Lam Sơn (huyện Na Rì); Vi Hương, Lục 

Bình (huyện Bạch Thông); Thanh Mai, Thanh Vận, Yên Hân (huyện Chợ 

Mới),... 
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Bảng 24: Diện tích hệ thống sử dụng đất nhờ mƣa phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị: ha 

Loại sử dụng đất 
Tổng diện 

tích 

Đơn vị hành chính 

Ba Bể Bạch Thông Chợ Đồn Na Rì Ngân Sơn Pác Nặm TX. Bắc Kạn Chợ Mới 

1. Đất trồng cây hàng năm 

1.1. Đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm 8.141,03 1710,29 268,17 1636,09 2087,9 1216,99 194,44 291,62 735,53 

1.2. Đất nương rẫy 4.514,65 425,92 468,4 195,51 684,22 314,63 1387,99 89,34 948,64 

1.3. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 1.045,52 2,83 7,03  978,07 18,81   38,78 

2. Đất trồng cây lâu năm 

2.1. Đất trồng cây ăn quả 2.636,91 76,02 420 355,53 1002,92 140,55 161,63 18,35 461,91 

2.2. Đất trồng cây công nghiệp lâu năm và đất trồng 

cây lâu năm khác 
2.684,25 614,41 459,68 53,69 71,73 193,22  229,71 1061,81 

3. Lâm nghiệp 

Đất rừng tự nhiên 246.800,43 18.223,58 31.713,07 42.627,04 51.851,95 34.998,27 28.810,63 4.008,1 34.567,79 

Đất rừng trồng 83.435,53 36403,69 11238,07 6382,47 6952,63 6325,51 1112,07 5923,58 9097,51 

Đất khoanh nuôi, phục hồi rừng 49.538,36 3035,3 3791,49 17505,99 8065,32 10321,1 417,63 4,12 6397,41 

4. Đất nuôi trồng thủy sản 

Đất nuôi trồng thủy sản ngọt 1.134,27 135,8 98,18 319,04 283,84 60,08 29,43 53,34 154,56 

Nguồn: Kết quả thực hiện dự án năm 2014
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2. Hệ thống sử dụng đất có tƣới  

Hệ thống sử dụng đất có tưới gồm 2 loại sử dụng đất là đất 1 lúa - 1 màu và 

đất chuyên trồng lúa nước. Tuy nhiên tổng diện tích được tưới chủ động chỉ khoảng 

10,7 ngàn ha trong tổng số khoảng 18,05 ngàn ha. 

Bảng 25: Tổng hợp diện tích đƣợc tƣới của các công trình thủy lợi 

Tên công 

trình 

Tổng số 

công trình 

Diện tích tƣới (ha) 

Tổng cộng 

(ha) Lúa đông 

xuân 
Lúa mùa 

Chuyên màu, 

cây công 

nghiệp 

Hồ chứa 35 268 619 246 1.133 

Đập dâng 742 4.868 8.615 3.583 17.066 

Kênh dẫn 144 765 1.294 541 2.600 

Xi phông 10 18 39 17 74 

Trạm bơm 24 92 149 53 294 

Tổng cộng 955 6.011 10.716 4.440 21.167 

Nguồn: Chi cục Thủy lợi và PCLB tỉnh Bắc Kạn 

Phần lớn diện tích đất canh tác có tưới của tỉnh Bắc Kạn nằm trên các khu 

vực có độ dốc dưới 8
0
 (chiếm 65,16% diện tích), từ 3 - 8

0
 có 2,91% diện tích và 

canh tác trên các khu vực có độ dốc trên 8
0
 có 31,93% diện tích. 

Việc sử dụng giống cao sản như PC6, BG1(ĐTL2), DT68, HT6, Hoa khôi 

4, Khang dân 18, Khang dân đột biến, Nếp 97, Tạp giao I, Nhị Ưu 63… làm cho 

cây trồng tạo ra năng suất cao nhưng nó lấy đi một lượng lớn các nguyên tố dinh 

dưỡng cả đa lượng, trung lượng và vi lượng của đất, trong khi đó người dân 

trong tỉnh hiện chỉ bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng chủ yếu là nitơ, 

phốtpho và kali cho đất, việc làm này kéo dài làm mất cân đối dinh dưỡng trong 

đất và là một trong những lý do gây ra suy giảm độ phì nhiêu đất. Tuy nhiên do 

khai thác về mùa vụ không cao (không có vụ 3) nên sự suy giảm độ phì của hệ 

thống này không nhiều, chủ yếu là do canh tác trên các khu vực có địa hình dốc, 

đất bị xói mòn do không được che phủ. 

Việc tăng cường sử dụng thuốc trừ cỏ, trừ sâu, trừ bệnh, chất kích thích 

sinh trưởng làm hạn chế cỏ, sâu, bệnh, côn trùng giúp cây trồng sinh trưởng phát 

triển tốt nhưng lại là lý do gây mất cân bằng sinh thái làm ảnh hưởng đến hệ 

sinh vật trong đất, đặc biệt là việc sử dụng các chất diệt giun để bảo vệ các loại 

củ làm mất dần kết cấu đất, làm đất không có độ xốp. 
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Bảng 26: Diện tích hệ thống sử dụng đất có tƣới phân theo đơn vị hành chính 

Loại sử dụng đất 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Đơn vị hành chính 

Ba Bể 
Bạch 

Thông 

Chợ 

Đồn 
Na Rì 

Ngân 

Sơn 

Pác 

Nặm 

TX. Bắc 

Kạn 

Chợ 

Mới 

Đất 1 lúa - 1 màu 8.935,59 1273,82 915,14 1866,84 1646,3 1470,35 722,43 146,33 894,38 

Đất chuyên lúa 

nước 
9.113,18 2057,91 1192,8 1914,83 1354,53 372,27 1021,34 248,83 950,67 

Nguồn: Kết quả thực hiện dự án năm 2014 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về tình hình sử dụng đất 

Trong thời kỳ 2005 - 2014 diện tích tự nhiên của tỉnh giảm 901 ha (giảm 

901 ha giai đoạn 2005 - 2010 và không biến động từ sau năm 2010 đến nay); 

cũng trong thời kỳ này có 48.732,45 ha đất chưa sử dụng được khai thác để sử 

dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp và nâng tỷ lệ quỹ đất đã 

được sử dụng từ 80,18% (năm 2005) lên 90,17% (năm 2014). 

Năm 2014 toàn tỉnh Bắc Kạn có 417.245,83 ha đất nông nghiệp chiếm 

86,86% diện tích tự nhiên của tỉnh; 20.934,62 ha đất phi nông nghiệp chiếm 

4,31% diện tích tự nhiên của tỉnh và 477.60,55 ha đất chưa sử dụng, chiếm 

9,83% diện tích tự nhiên của tỉnh.  

Diện tích đất nông nghiệp của tỉnh đã tăng trong cả thời kỳ 2005 - 2014 là 

45.478,33 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp giảm 1.120,35 ha và đất lâm 

nghiệp tăng 46.357,59 ha.  

Trong nhóm đất sản xuất nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa, đất trồng 

cây hàng năm khác đều giảm; bình quân diện tích đất trồng lúa giảm từ 624,70 

m
2
/người xuống còn 609,09 m

2
/người, bình quân diện tích đất trồng cây hàng 

năm khác giảm từ 429,21 m
2
/người xuống còn 382,02 m

2
/người. Để đảm bảo 

nhu cầu lương thực người dân phải tăng tần suất sử dụng đất gây ra những tác 

động tiêu cực đối với đất đai.  

Trong nhóm đất lâm nghiệp diện tích đất rừng sản xuất tăng 57.032,35 ha 

trong khi đó diện tích đất rừng phòng hộ giảm 12.846 ha để chuyển sang sử 

dụng vào các mục đích khác. Đất rừng phòng hộ là đất sử dụng vào mục đích 

phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh 

thái. Khi giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà nước có những yêu cầu 

bắt buộc khi sử dụng diện tích đất này, tuy nhiên vì lý do phát triển kinh tế mà 

nhiều hộ gia đình đã không tuân thủ các quy định bảo vệ, phát triển rừng dẫn 

đến làm suy thoái rừng phòng hộ, làm giảm cả về diện tích (giảm diện tích đất 

có rừng tự nhiên phòng hộ, đất có rừng trồng phòng hộ và tăng diện tích đất 
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khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ, đất trồng rừng phòng hộ) lẫn chất lượng 

của rừng phòng hộ. Suy giảm diện tích rừng phòng hộ là một trong những 

nguyên nhân gây ra tình trạng xói mòn đất. 

2. Đánh giá chung về hệ thống sử dụng đất 

Hệ thống sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm hệ thống canh tác có 

tưới và hệ thống canh tác nhờ mưa, trong đó hệ thống canh tác nhờ mưa chiếm diện 

tích lớn với 399.930,95 ha chiếm 95,68% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh. 

Hệ thống sử dụng đất tưới nhờ mưa gồm có các loại sử dụng đất: đất 

nương rẫy, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây ăn quả, đất trồng cây công 

nghiệp lâu năm và đất trồng cây lâu năm khác, đất rừng tự nhiên, đất rừng trồng, 

đất khoanh nuôi, phục hồi rừng, đất nuôi trồng thủy sản ngọt.  

Hệ thống sử dụng đất có tưới gồm 2 loại sử dụng đất là đất 1 lúa - 1 màu 

và đất chuyên lúa nước. Cả hai loại sử dụng đất này đều được đảm bảo nước 

tưới trong suốt thời gian canh tác; được đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật nên năng suất của các loại sử dụng đất này đều ổn định qua các năm.  
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Chƣơng 4  

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THOÁI HÓA ĐẤT TỈNH BẮC KẠN NĂM 2014 

I. ĐÁNH GIÁ THOÁI HOÁ ĐẤT THEO LOẠI HÌNH THOÁI HOÁ 

1. Đất bị xói mòn do mƣa 

Việc đánh giá đất bị xói mòn do mưa được thực hiện qua việc xác định 

lượng đất mất trung bình hàng năm chuyển tới chân sườn dốc trên một đơn vị
 

diện tích theo phương trình mất đất phổ dụng của Wishmeier và Smith. 

Trong dự án này, lượng đất mất đi trung bình hàng năm được tính toán 

cho từng khoanh đất. Căn cứ vào lượng đất mất trung bình hàng năm chuyển 

tới chân sườn, sử dụng bảng phân cấp để đánh giá đất bị xói mòn cho từng 

khoanh đất theo các cấp như sau: 

Cấp xói mòn 
Lƣợng đất bị xói mòn 

(tấn/ha/năm) 
Ký hiệu 

Không xói mòn 0 XmN 

Xói mòn yếu < 10 Xm1 

Xói mòn trung bình ≥ 10 - 50 Xm2 

Xói mòn mạnh ≥ 50 Xm3 

Nguồn: Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT 

Lượng đất mất đi hàng năm của từng khoanh đất được xác định trên cơ 

sở xây dựng và chồng xếp các bản đồ chuyên đề về hệ số theo phương trình 

mất đất phổ dụng. Phương pháp xây dựng các bản đồ chuyên đề này được thể 

hiện chi tiết tại Phụ lục 5. 

1.1. Kết quả xây dựng bản đồ các hệ số 

1.1.1. Hệ số xói mòn do mưa (R) 

Từ bản đồ hệ số xói mòn do mưa của tỉnh Bắc Kạn cho thấy, hệ số xói 

mòn do mưa nằm trong khoảng dao động từ 570,03 đến 918,62.  

Các khu vực có hệ số xói mòn do mưa cao (tiến dần về 918,62) xuất hiện 

nhiều trên khu vực ảnh hưởng của các trạm khí tượng Chợ Rã, Phương Viên, 

Ngân Sơn và thấp ở các khu vực ảnh hưởng của trạm khí tượng Na Rì. 
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1.1.2. Hệ số xói mòn của đất (K) 

Hệ số xói mòn của đất là một hệ số phụ thuộc nhiều vào thành phần cơ lý 

của đất, quan trọng nhất là kích thước hạt đất, tương quan giữa các thành phần, 

cũng như kết cấu đất và tính thấm nước của đất.  
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Qua bản đồ hệ số xói mòn của đất tỉnh Bắc Kạn cho thấy, giá trị K của 

tỉnh Bắc Kạn dao động từ 0,041 - 0,437. Trong đó: 

- Các khu vực có hệ số xói mòn của đất có chiều hướng tăng dần (tiến dần 

lên 0,437 và tương ứng với các loại đất dễ bị xói mòn và có khả năng thấm nước 

thấp) xuất hiện nhiều trên đất nương rẫy, rừng trồng dưới 3 năm tuổi, rừng 

khoanh nuôi tái sinh trên các khu vực có độ dốc trên 15
0
 trên địa bàn các xã 

Hoàng Trĩ, Thượng Giáo, Mỹ Phương, Khang Ninh (huyện Ba Bể); Đôn Phong, 

Mỹ Thanh, Hà Vị, Vi Hương, Tú Trĩ, Cao Sơn (huyện Bạch Thông); Quảng 

Bạch, Phương Viên, Bằng Phúc, Rã Bản, Ngọc Phái (huyện Chợ Đồn); Cổ Linh, 

Công Bằng, Nhạn Môn, Bộc Bố, Cao Tân (huyện Pác Nặm); Tân Sơn, Thanh 

Vận, Yên Hân (huyện Chợ Mới); Côn Minh, Xuân Dương, Kim Hỷ, Lương 

Thượng (huyện Na Rì). 

- Các khu vực có hệ số xói mòn của đất giảm dần (tiến dần về gần bằng 0, 

tương ứng với các loại đất có cấu trúc tơi xốp, thấm nước nhanh và tiêu nước tốt 

hay các loại đất có chứa nhiều khoáng sét sắt, nhôm hoặc kaolinit) xuất hiện trên 

các khu vực đất trồng lúa, đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm, phân 

bố nhiều trên địa bàn các xã Bành Trạch, Phúc Lộc, Hà Hiệu, Chu Hương 

(huyện Ba Bể); Quân Bình, Cẩm Giàng, Lục Bình (huyện Bạch Thông); Bình 

Trung, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Yên Nhuận, thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ 

Đồn)... 

- Các khu vực rừng tự nhiên thuộc vườn Quốc gia Ba Bể, khu Bảo tồn 

thiên nhiên Kim Hỷ, khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc có hệ số 

xói mòn biến động từ 0,041 - 0,205 trên các khu vực có độ dốc dưới 15
0
 và từ 

0,205 - 0,411 đối với các khu vực có độ dốc trên 15
0
. 
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1.1.3. Hệ số chiều dài sườn dốc (L) và hệ số độ dốc (S) 

Từ bản đồ hệ số chiều dài sườn dốc và độ dốc cho thấy, hệ số LS dao 

động từ 0 - 73,51. 

Bản đồ hệ số chiều dài sườn dốc và hệ số độ dốc tỉnh Bắc Kạn cho thấy, 

các khu vực có hệ số LS cao (LS = 73,51) xuất hiện trên các khu vực có độ dốc 

trên 15
0
 và tập trung trên địa bàn các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm, Ngân 

Sơn. 

Các khu vực có hệ số chiều dài sườn dốc và hệ số độ dốc giảm dần và tiến 

về 0,041 xuất hiện nhiều trên địa bàn các xã Tân Tiến, Cẩm Giàng, Hà Vị, thị 
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trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông); Lam Sơn, Văn Minh (huyện Na Rì); Yên 

Đĩnh, Thanh Mai, Thanh Bình (huyện Chợ Mới); Huyền Tụng, phường Đức 

Xuân, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thị xã Bắc Kạn). 

 

1.1.4. Hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất (C) 

Từ kết quả xây dựng Bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 của 
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tỉnh Bắc Kạn, đã xác định được hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất dao động 

từ 0,0001 đến 1. 

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, hệ số C dao động từ 0,05 - 0,73. 

Đối với đất lâm nghiệp, hệ số C dao động từ 0,0001 (rừng tự nhiên) - 0,65 

(rừng khoanh nuôi tái sinh) 

Đối với đất nông nghiệp khác có hệ số C là 0,0001. 

Đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh có hệ số C dao động từ 0,83 - 0,93. 

 

1.1.5. Hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác, bảo vệ đất (P) 
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Kết quả xây dựng Bản đồ hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ 

đất tỉnh Bắc Kạn, cho thấy: 

 

Hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất thấp nhất ở loại hình 

nuôi trồng thủy sản, phân bố nhiều trên địa bàn huyện Chợ Đồn, Bạch Thông 

nên có hệ số P = 1. 
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Các khu vực hiện đang là đất đồi núi chưa sử dụng phân bố nhiều trên địa 

bàn các huyện Chợ Đồn, Pác Nặm, Na Rì do không áp dụng các biện pháp canh 

tác nên có hệ số P = 1. 

Các mô hình nông lâm kết hợp do được trồng theo đường đồng mức và 

trồng cây theo băng, có đai rừng bảo vệ trên đỉnh đồi có hệ số áp dụng các biện 

pháp canh tác thấp, biến động từ 0,25 đến 0,45. 

1.2. Kết quả xác định diện tích đất bị xói mòn do mưa 

a) Kết quả xác định diện tích đất bị xói mòn do mưa theo mức độ 

Từ kết quả xây dựng Bản đồ đất bị xói mòn do mưa, kết quả xác định diện 

tích đất bị xói mòn do mưa như sau: 

- Diện tích đất không bị xói mòn là 120.460 ha, chiếm 26,09% diện tích điều 

tra. 

- Diện tích đất bị xói mòn là 341.321 ha, chiếm 73,91% diện tích điều tra, 

trong đó: 

 

Biểu đồ 7: Cơ cấu (%) đất bị xói mòn do mƣa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn   

+ Diện tích đất bị xói mòn mức mạnh có 76.662 ha, chiếm 16,60% diện 

tích điều tra, phân bố trên địa bàn huyện Chợ Đồn 19.928 ha, Na Rì 10.116 ha, 

Ngân Sơn 15.128 ha, Pác Nặm 11.366 ha, Chợ Mới 5.800 ha, Ba Bể 7.600 ha, 

Bạch Thông 6.379 ha và thị xã Bắc Kạn 345 ha. 
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Hình ảnh 01: 

- Địa điểm: xã Mỹ Thanh, huyện Bạch 

Thông  

- Tọa độ: 105
0
53'26,1" - 22

0
9'31,8" 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực đất rừng đã bị 

khai thác, đất có độ dốc lớn trên 25
0
, 

đất xuất hiện khe rãnh lớn từ đỉnh núi 

xuống chân núi 100 m. 

Diện tích đất bị xói mòn mức mạnh tập trung trên đất đỏ vàng trên đá 

phiến sét 47.772 ha; đất vàng đỏ trên đá macma axit 12.527 ha; đất đỏ nâu trên 

đá vôi 9.505 ha; đất mùn vàng trên đá macma axit 3.091 ha và không xuất hiện 

trên đất phù sa được bồi chua, đất dốc tụ và đất mùn đỏ nâu trên đá vôi. 

Diện tích đất bị xói mòn mức mạnh tập trung trên đất lâm nghiệp 46.321 

ha, đất đồi núi chưa sử dụng 25.735 ha, đất sản xuất nông nghiệp 4.599 ha và đất 

bằng chưa sử dụng 7 ha.  

 

Hình ảnh 02: 

- Địa điểm: thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân 

Sơn  

- Tọa độ: 105
0
54'59,6" -  22

0
24'1,7" 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: hiện đang trồng ngô trên khu 

vực có độ dốc > 15
0
, xuất hiện khe rãnh nhỏ 

Kết luận: Đất bị xói mòn mạnh 

- Diện tích đất bị xói mòn mức trung bình có 164.702 ha, chiếm 35,67% 

diện tích điều tra, phân bố trên địa bàn huyện Ba Bể 29.693 ha, Ngân Sơn 

26.488 ha, Bạch Thông 17.725 ha, Chợ Mới 32.993 ha, Chợ Đồn 15.701 ha, Na 

Rì 20.606 ha, Pác Nặm 17.453 ha và thị xã Bắc Kạn 4.043 ha. 

Diện tích đất bị xói mòn mức trung bình tập trung trên đất đỏ vàng trên đá 

phiến sét  94.905 ha; đất vàng đỏ trên đá macma axit  32.796 ha; đất đỏ nâu trên 

đá vôi 20.724 ha; không xuất hiện trên đất phù sa không được bồi chua, đất phù 

sa ngòi suối, đất dốc tụ và đất đen trên sản phẩm bồi tụ của bazan.  

Diện tích đất bị xói mòn mức trung bình phân bố trên đất lâm nghiệp 

163.666 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 685 ha, đất sản xuất nông nghiệp 344 ha 

và đất bằng chưa sử dụng 7 ha. 
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Hình ảnh 03: 

- Địa điểm: xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn 

- Tọa độ: 105
0
58'50,7" -  22

0
27'15,9" 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: đất trồng lúa - màu (hiện đang 

trồng thuốc lá), có độ dốc > 8
0
, không xuất 

hiện khe rãnh nhỏ 

Kết luận: Đất không bị xói mòn 

- Diện tích đất bị xói mòn mức yếu có 99.957 ha, chiếm 21,64% diện tích 

điều tra, phân bố trên địa bàn các huyện Ba Bể 12.932 ha, Pác Nặm 8.144 ha, 

Bạch Thông 14.161 ha, Chợ Đồn 23.873 ha, Chợ Mới 6.687 ha, Ngân Sơn 

11.667 ha, Na Rì 21.482 ha và thị xã Bắc Kạn 1.011 ha. 

Diện tích đất bị xói mòn mức yếu xuất hiện tập trung trên đất đỏ vàng trên 

đá phiến sét 48.777 ha; đất vàng đỏ trên đá macma axit 18.213 ha; đất đỏ nâu 

trên đá vôi 16.102 ha. 

 

Hình ảnh 04: 

- Địa điểm: xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn 

- Tọa độ: 105
0
37'51,0"- 22

0
5'25,2" 

- Thời gian: tháng 8 năm 2014 

- Đặc điểm: đất rừng trồng sản xuất (quế 

trên 5 năm), có độ dốc trên 15
0
, không xuất 

hiện khe rãnh, không có hiện tượng đất lăn. 

Kết luận: Đất không bị xói mòn 

Diện tích đất bị xói mòn mức yếu xuất hiện chủ yếu trên đất lâm nghiệp 

(chiếm 81,08%), đất đồi núi chưa sử dụng (chiếm 12,05%), đất sản xuất nông 

nghiệp (chiếm 4,49%) và đất bằng chưa sử dụng (chiếm 2,38%) diện tích đất bị 

xói mòn yếu của toàn tỉnh. 

Bảng 27: Diện tích đất bị xói mòn do mƣa theo loại đất 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

xói 

mòn 

Diện 

tích 

điều tra 

Không 

bị xói 

mòn 

Xói 

mòn 

mức 

yếu 

Xói 

mòn 

mức 

trung 

bình 

Xói 

mòn 

mức 

mạnh 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 27.637 4.491 344 4.599 9.434 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 88.742 81.046 163.666 46.321 291.033 379.775 
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STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

xói 

mòn 

Diện 

tích 

điều tra 

Không 

bị xói 

mòn 

Xói 

mòn 

mức 

yếu 

Xói 

mòn 

mức 

trung 

bình 

Xói 

mòn 

mức 

mạnh 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.134     1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 17     17 

5 Đất bằng chưa sử dụng 616 2.380 7 7 2.394 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 2.314 12.040 685 25.735 38.460 40.774 

  Tổng số 120.460 99.957 164.702 76.662 341.321 461.781 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

b) Kết quả xác định diện tích đất bị xói mòn do mưa theo đơn vị hành 

chính 

* Thị xã Bắc Kạn 

Trong tổng diện tích điều tra 12.189 ha có 5.399 ha đất bị xói mòn, chiếm 

44,29% diện tích điều tra. Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình 

sử dụng đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 6,39%; xói mòn mức trung 

bình chiếm 74,88% và xói mòn mức yếu chiếm 18,73% diện tích đất bị xói mòn. 

 

Hình ảnh 05: 

- Địa điểm: xã Nông Thượng, thị xã 

Bắc Kạn  

- Tọa độ: 105
0
49'55,8" -  22

0
6'5,9" 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực đất nương rẫy 

(ngô), xuất hiện nhiều đá lẫn trên bề 

mặt, độ dày tầng đất mỏng, có xuất hiện 

xói mòn khe rãnh nhỏ. 

- Theo loại hình sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp có 177 ha, đất lâm 

nghiệp có 4.061 ha và đất chưa sử dụng có 1.161 ha. 

- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 2.880 ha bị xói mòn (trong đó có 139 

ha bị xói mòn mức mạnh, 2.442 ha bị xói mòn mức trung bình và 299 ha bị xói 

mòn mức yếu);  

+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 trên địa bàn xã Nông Thượng, Dương 

Quang có 274 ha đất bị xói mòn mức trung bình;  
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+ Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã, phường có 145 

ha đất bị xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 2.100 ha bị xói mòn. 

Nhìn chung các khu vực xuất hiện xói mòn mức mạnh trên địa bàn thị xã 

Bắc Kạn chủ yếu là các khu vực có độ dốc lớn, thảm thực vật che phủ bị suy 

giảm (đất nương rẫy, đất khoanh nuôi phục hồi rừng) hoặc không có thảm thực 

vật (đất chưa sử dụng ở các xã Xuất Hóa, Nông Thượng, Dương Quang). 

  * Huyện Ba Bể  

Trong tổng diện tích điều tra 65.537 ha có 50.225 ha đất bị xói mòn 

(chiếm 76,64%). Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình sử dụng 

đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 15,13%; xói mòn mức trung 

bình chiếm 59,12% và xói mòn mức yếu chiếm 25,75% diện tích đất bị xói mòn. 

 

Hình ảnh 06: 

- Địa điểm: xã Bành Trạch, huyện Ba 

Bể 

- Tọa độ: 105
0
46'29,4" -  22

0
28'14,2" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực rừng trồng (cây 

bản địa), đã bị khai thác chặt trắng, đất 

có độ dốc lớn từ 15 - 25
0
, độ dầy tầng 

đất mỏng, suy giảm độ phì trung bình, 

có xuất hiện xói mòn khe rãnh nhỏ.  

 - Theo loại hình sử dụng đất: có 1.785 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

47.131 ha đất lâm nghiệp và 1.309 ha đất chưa sử dụng bị xói mòn đất do mưa. 

- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 35.624 ha bị xói mòn (trong đó có 

5.499 ha bị xói mòn mức mạnh, 21.279 ha bị xói mòn mức trung bình và 8.846 

ha bị xói mòn mức yếu);  

+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 có 1.065 ha đất bị xói mòn trên địa 

bàn các xã, thị trấn;  

+ Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã, thị trấn có 

2.975 ha đất bị xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 10.561 ha bị xói mòn. 

Nhìn chung, trên địa bàn huyện Ba Bể các khu vực bị xói mòn mức mạnh 

xuất hiện chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (chủ yếu có độ dốc > 25
0
), 
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thảm thực vật che phủ bị suy giảm (đất nương rẫy, đất khoanh nuôi phục hồi 

rừng, đất rừng trồng dưới 3 năm tuổi) hoặc không có thảm thực vật (đất chưa sử 

dụng ở các xã Bành Trạch, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Cao Thượng...). 

* Huyện Bạch Thông 

Trong tổng diện tích điều tra của huyện 53.446 ha có 38.265 ha đất bị xói 

mòn (chiếm 71,60%). Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình sử 

dụng đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 16,67%; xói mòn mức trung 

bình 46,32% và xói mòn mức yếu chiếm 37,01% diện tích đất bị xói mòn. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 978 ha đất sản xuất nông nghiệp, 34.606 

ha đất lâm nghiệp và 2.681 ha đất chưa sử dụng bị xói mòn do mưa. 

- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 30.871 ha bị xói mòn (trong đó có 

5.102 ha bị xói mòn mức mạnh, 14.414 ha bị xói mòn mức trung bình và 11.355 

ha bị xói mòn mức yếu);  

+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 có 3.909 ha đất bị xói mòn;  

+ Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã, thị trấn có 

1.351 ha đất bị xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 2.134 ha bị xói mòn. 

 

Hình ảnh 07: 

- Địa điểm: xã Đôn Phong, huyện Bạch 

Thông  

- Tọa độ: 105
0
45'33,0" - 22

0
11'13,9" 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực đất rừng khoanh nuôi 

đã bị khai thác chuyển đổi sang trồng cây 

hàng năm (dong riềng), đất có độ dốc lớn 

trên 15
0
, xuất hiện nhiều khe rãnh từ đỉnh 

núi xuống chân núi. 

 

Nhìn chung, trên địa bàn huyện Bạch Thông các khu vực bị xói mòn mức 

mạnh xuất hiện chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (chủ yếu có độ dốc 

>25
0
), thảm thực vật che phủ bị suy giảm (đất nương rẫy trên địa bàn các xã Cao 

Sơn, Đôn Phong, Tú Trĩ, Vũ Muộn, Sĩ Bình; đất khoanh nuôi phục hồi rừng trên 

địa bàn xã Đôn Phong, Dương Phong, Quang Thuận, Vi Hương; đất rừng trồng 

dưới 3 năm tuổi) hoặc không có thảm thực vật (đất chưa sử dụng ở các xã Cao 
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Sơn, Đôn Phong, Hà Vị, Mỹ Thanh, Phương Linh, Quân Bình, Vũ Muộn, Lục 

Bình, Tân Tiến, Sĩ Bình, Quang Thuận). 

* Huyện Chợ Đồn 

Trong tổng diện tích điều tra 85.304 ha có 59.502 ha đất bị xói mòn 

(chiếm 69,75%). Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình sử dụng 

đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 33,49%; xói mòn mức trung 

bình 26,39% và xói mòn mức yếu chiếm 40,12% diện tích đất bị xói mòn. 

 

Hình ảnh 08: 

- Địa điểm: xã Bình Trung, huyện Chợ 

Đồn 

- Tọa độ: 105
0
33'32,3"- 21

0
59'57,7" 

- Thời gian: tháng 8 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực rừng trồng (keo), 

đã bị khai thác chặt trắng, đốt tàn dư 

thực vật. Độ dốc lớn trên 25
0
, xuất hiện 

xói mòn khe rãnh nhỏ. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 997 ha đất sản xuất nông nghiệp, 47.192 

ha đất lâm nghiệp, 11.313 ha đất chưa sử dụng bị xói mòn do mưa. 

- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 42.940 ha bị xói mòn (trong đó có 

15.467 ha bị xói mòn mức mạnh, 13.102 ha bị xói mòn mức trung bình và 

14.371 ha bị xói mòn mức yếu);  

+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 có 5.156 ha đất bị xói mòn trên địa 

bàn các xã, thị trấn;  

+ Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã, thị trấn có 

1.760 ha đất bị xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 9.646 ha bị xói mòn. 

Nhìn chung, trên địa bàn huyện Chợ Đồn các khu vực bị xói mòn mức 

mức mạnh xuất hiện chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (chủ yếu có độ dốc 

> 25
0
), thảm thực vật che phủ bị suy giảm (đất nương rẫy trên địa bàn các xã 

Xuân Lạc, Bằng Phúc, Phương Viên; đất khoanh nuôi phục hồi rừng) hoặc 

không có thảm thực vật (đất chưa sử dụng). 

* Huyện Na Rì  

Trong tổng diện tích điều tra 82.527 ha có 52.204 ha đất bị xói mòn 

(chiếm 63,26%). Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình sử dụng 
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đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 19,38%; xói mòn mức trung 

bình 39,47% và xói mòn mức yếu chiếm 41,15% diện tích đất bị xói mòn. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 1.836 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

43.112 ha đất lâm nghiệp, 7.256 ha đất chưa sử dụng bị xói mòn do mưa. 

- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 44.173 ha bị xói mòn (trong đó có 

8.610 ha bị xói mòn mức mạnh, 20.051 ha bị xói mòn mức trung bình và 15.512 

ha bị xói mòn mức yếu);  

+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 có 911 ha đất bị xói mòn trên địa bàn 

các xã, thị trấn;  

 

Hình ảnh 09: 

- Địa điểm: xã Quang Phong, huyện Na 

Rì 

- Tọa độ: 106
0
1'24,1" - 22

0
5'33,1" 

- Thời gian: tháng 8 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực đất chưa sử dụng, 

cây bụi thưa thớt, thực vật chủ yếu là cỏ 

dại, đất có độ dốc lớn từ 15 - 25
0
, bề mặt 

đất xuất hiện xói mòn khe rãnh nhỏ.  

 + Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã, thị trấn có 587 

ha đất bị xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 6.533 ha bị xói mòn. 

Nhìn chung, trên địa bàn huyện Na Rì các khu vực bị xói mòn mức mạnh 

xuất hiện chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (chủ yếu có độ dốc > 25
0
, 

chiếm 85,11% diện tích đất bị xói mòn mức mạnh), thảm thực vật che phủ bị 

suy giảm (đất nương rẫy, đất khoanh nuôi phục hồi rừng, đất rừng trồng dưới 3 

năm tuổi) hoặc không có thảm thực vật (đất chưa sử dụng). 

* Huyện Ngân Sơn  

Trong tổng diện tích điều tra 60.562 ha có 53.283 ha đất bị xói mòn 

(chiếm 87,98%). Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình sử dụng 

đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 28,39%; xói mòn mức trung 

bình 49,71% và xói mòn mức yếu chiếm 21,90% diện tích đất bị xói mòn. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 1.118 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

47.239 ha đất lâm nghiệp và 4.926 ha đất chưa sử dụng bị xói mòn do mưa. 
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- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 35.368 ha bị xói mòn (trong đó có 

9.609 ha bị xói mòn mức mạnh, 18.850 ha bị xói mòn mức trung bình và 6.909 

ha bị xói mòn mức yếu);  

 

Hình ảnh 10: 

- Địa điểm: thị trấn Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn 

- Tọa độ: 105
0
54'59,6" -  22

0
24'1,7" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực đất nương rẫy, cỏ 

dại. Có độ dốc lớn, xuất hiện 1 số khe 

rãnh nhỏ trên bề mặt đất 

 

+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 có 9.380 ha đất bị xói mòn  (trong đó 

có 3.418 ha bị xói mòn mức mạnh, 4.036 ha bị xói mòn mức trung bình và 1.926 

ha bị xói mòn mức yếu); 

+ Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã, thị trấn có 

4.281ha đất bị xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 4.254 ha bị xói mòn. 

Nhìn chung, trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn các khu vực 

bị xói mòn mức mạnh xuất hiện chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (chủ 

yếu có độ dốc > 25
0
, chiếm 63,52% diện tích đất bị xói mòn mức mạnh), thảm 

thực vật che phủ bị suy giảm (đất nương rẫy, đất khoanh nuôi phục hồi rừng) 

hoặc không có thảm thực vật (đất chưa sử dụng). 

* Huyện Pác Nặm  

Trong tổng diện tích điều tra 45.399 ha có 36.963 ha đất bị xói mòn 

(chiếm 81,42%). Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình sử dụng 

đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 30,75%; xói mòn mức trung 

bình 47,22% và xói mòn mức yếu chiếm 22,03% diện tích đất bị xói mòn. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 1.298 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

24.782 ha đất lâm nghiệp và 10.883 ha đất chưa sử dụng bị xói mòn do mưa. 

- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 26.256 ha bị xói mòn (trong đó có 

7.440 ha bị xói mòn mức mạnh, 13.043 ha bị xói mòn mức trung bình và 5.773 

ha bị xói mòn mức yếu);  
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+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 có 7.498 ha đất bị xói mòn  (trong đó 

có 3.148 ha bị xói mòn mức mạnh, 3.451 ha bị xói mòn mức trung bình và 899 

ha bị xói mòn mức yếu);  

+ Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã có 244 ha đất bị 

xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 2.965 ha bị xói mòn. 

 

Hình ảnh 11: 

- Địa điểm: xã Công Bằng - huyện Pác 

Nặm  

- Tọa độ: 105
0
35'23,4" - 22

0
39'2" 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực đất rừng khoanh 

nuôi đã được khai thác trồng cây hàng 

năm trên đất dốc, có xuất hiện khe rãnh 

nhỏ trên bề mặt 

Nhìn chung, trên địa bàn các xã của huyện Pác Nặm các khu vực bị xói 

mòn mức mạnh xuất hiện chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (chủ yếu có độ 

dốc > 25
0
, chiếm 65,46% diện tích đất bị xói mòn mức mạnh), thảm thực vật che 

phủ bị suy giảm (đất nương rẫy; đất khoanh nuôi phục hồi rừng ở xã Công 

Bằng; rừng trồng dưới 3 năm tuổi ở các xã Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Cổ Linh, 

Nhạn Môn, Bộc Bố) hoặc không có thảm thực vật (đất chưa sử dụng). 

* Huyện Chợ Mới  

Trong tổng diện tích điều tra 56.797 ha có 45.480 ha đất bị xói mòn 

(chiếm 80,07%). Diện tích đất bị xói mòn chia theo mức độ, loại hình sử dụng 

đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: xói mòn mức mạnh chiếm 12,75%; xói mòn mức trung 

bình 72,54% và xói mòn mức yếu chiếm 14,71% diện tích đất bị xói mòn. 
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Hình ảnh 12: 

- Địa điểm điều tra: xã Tân Sơn , 

huyện Chợ Mới   

- Tọa độ: 105
0
56' 33,8"- 23

0
45'54,0" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực có độ dốc từ 8 - 

15
0
, cây bụi thưa thớt, có sim mua, 

cây gỗ lớn bị khai thác. Bề mặt đất 

xuất hiện nhiều rãnh trên bề mặt.  

- Theo loại hình sử dụng đất: có 1.249 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

42.906 ha đất lâm nghiệp và 1.325 ha đất chưa sử dụng bị xói mòn do mưa. 

- Theo cấp độ dốc:  

+ Các khu vực có độ dốc > 25
0
 có 30.068 ha bị xói mòn (trong đó có 

4.251 ha bị xói mòn mức mạnh, 22.852 ha bị xói mòn mức trung bình và 2.965 

ha bị xói mòn mức yếu);  

+ Các khu vực có độ dốc từ 15 - 25
0
 có 9.199 ha đất bị xói mòn  (trong đó 

có 842 ha bị xói mòn mức mạnh, 6.867 ha bị xói mòn mức trung bình và 1.490 

ha bị xói mòn mức yếu);  

 

Hình ảnh 13: 

- Địa điểm: xã Thanh Mai , huyện Chợ 

Mới 

- Tọa độ: 105
0
47'40,1"- 22

0
0'53,3" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: khu vực đất chưa sử dụng 

có độ dốc lớn trên 25
0
, bề mặt đất xuất 

hiện xói mòn theo khe rãnh nhỏ.  

 

+ Tại các khu vực có độ dốc từ 8 - 15
0
 trên địa bàn các xã, thị trấn có 

2.610 ha đất bị xói mòn; 

+ Tại các khu vực có độ dốc < 8
0
 có 3.603 ha bị xói mòn. 

Nhìn chung, trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Chợ Mới các khu vực 

bị xói mòn mạnh xuất hiện chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (chủ yếu có 

độ dốc > 25
0
, chiếm 73,29% diện tích đất bị xói mòn mạnh), thảm thực vật che 

phủ bị suy giảm (đất nương rẫy, đất khoanh nuôi phục hồi rừng) hoặc không có 

thảm thực vật (đất chưa sử dụng). 
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Biểu đồ 8: Diện tích đất bị xói mòn theo đơn vị hành chính   

Tóm lại: Diện tích đất bị xói mòn mức mạnh của tỉnh Bắc Kạn xuất hiện 

chủ yếu trên các khu vực có độ dốc lớn (> 25
0
), thảm thực vật bị suy giảm mạnh 

(đất chưa sử dụng hoặc là đất khoanh nuôi phục hồi rừng, đất nương rẫy), trên 

các loại đất đỏ vàng trên đá phiến sét, đất đỏ vàng trên đá macma axit, đất đỏ 

nâu trên núi đá vôi. 

Các khu vực có độ dốc thấp (< 15
0
), có thảm thực vật che phủ thường 

không xuất  hiện xói mòn hoặc bị xói mòn mức yếu, chỉ xuất hiện xói mòn mức 

mạnh trên đất đồi núi chưa sử dụng, đất nương rẫy, đất khoanh nuôi phục hồi 

rừng. 

Qua việc đối chiếu, so sánh kết quả đánh giá đất bị xói mòn do mưa kỳ 

đầu của tỉnh Bắc Kạn với kết quả đánh giá đất bị xói mòn do mưa của vùng 

Miền núi và Trung du phía Bắc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 

(kết quả của tỉnh Bắc Kạn) cho thấy sau 05 năm, diện tích đất bị xói mòn do 

mưa trên địa bàn tỉnh đã có sự biến đổi, cụ thể như sau: 

- Có 6.915 ha đất bị xói mòn mức mạnh đã giảm mức độ xói mòn, trong 

đó giảm xuống xói mòn mức trung bình 2.052 ha, xói mòn mức nhẹ 537 ha và 

không bị xói mòn 4.327 ha. 

- Có 3.174 ha đất bị xói mòn mức trung bình đã giảm mức độ xói mòn, 

trong đó giảm còn xói mòn mức nhẹ 146 ha và không xói mòn 3.208 ha. 

- Có 8.797 ha đất bị xói mòn mức nhẹ không bị xói mòn do áp dụng các 

biện pháp canh tác, phân bố trên địa bàn các huyện Ba Bể 894 ha, Bạch Thông 

888 ha, Chợ Đồn 1.735 ha, Chợ Mới 1.255 ha, Na Rì 1.910 ha, Ngân Sơn 1.045 

ha, Pác Nặm 925 ha và thị xã Bắc Kạn 145 ha. 

- Có 53.117 ha đất không bị xói mòn do các biện pháp canh tác không phù 

hợp đã thay đổi mức độ xói mòn, trong đó xói mòn mức mạnh có 80 ha trên địa 

bàn xã Giáo Hiệu, Bằng Thành (huyện Pác Nặm); xói mòn mức trung bình có 
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5.936 ha và xói mòn mức nhẹ có 47.101 ha, phân bố trên địa bàn các huyện Ba Bể 

3.901 ha, Bạch Thông 4.293 ha, Chợ Đồn 13.295 ha, Chợ Mới 3.250 ha, Na Rì 

14.429 ha, Ngân Sơn 2.597 ha, Pác Nặm 1.508 ha và thị xã Bắc Kạn 3.557 ha. 

2. Đất bị khô hạn 

Việc đánh giá đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa trên cơ sở xác 

định chỉ số khô hạn và số tháng khô hạn theo số liệu khí tượng của 13 trạm khí 

tượng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận (Phương pháp tính toán các 

chỉ số khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa được thể chi tiết tại Phụ lục 06). 

Kết quả tính toán chỉ số khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa cho thấy giá 

trị của K1 biến động trong khoảng từ 0,06 - 34,54 và K2 > 2. 

Đối chiếu với Bảng 14 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-

BTNMT, cho thấy chỉ số K2 không nằm trong khoảng đất bị hoang mạc hóa, sa 

mạc hóa (K2 = 0,05 - 0,65), như vậy tỉnh Bắc Kạn không có diện tích đất bị 

hoang mạc hóa, sa mạc hóa. Do vậy dự án chỉ xây dựng Bản đồ đất bị khô hạn 

và xác định diện tích đất bị khô hạn theo các mức độ. Trình tự xây dựng Bản đồ 

đất bị khô hạn chi tiết tại Phụ lục 06. 

Từ kết quả xây dựng Bản đồ đất bị khô hạn, xác định được trên địa bàn 

toàn tỉnh Bắc Kạn chỉ xuất hiện khô hạn mức nhẹ với 72.989 ha, chiếm 15,81% 

diện tích điều tra.  

Kết quả xác định diện tích đất bị khô hạn theo loại hình sử dụng đất, loại 

đất (loại thổ nhưỡng) và theo đơn vị hành chính như sau: 

2.1. Kết quả xác định diện tích đất bị khô hạn theo loại hình sử dụng đất 

- Đất sản xuất nông nghiệp có 4.959 ha bị khô hạn mức nhẹ, chiếm 

13,38% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn huyện Na Rì 

1.987 ha, Chợ Mới 1.803 ha, Bạch Thông 412 ha và thị xã Bắc Kạn 757 ha. 

- Đất lâm nghiệp có 64.033 ha đất bị khô hạn mức nhẹ, chiếm 16,86% 

diện tích đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn huyện Chợ Mới 26.926 ha, Na Rì 

20.284 ha, Bạch Thông 8.714 ha và thị xã Bắc Kạn 8.109 ha. 

- Đất bằng chưa sử dụng có 535 ha bị khô hạn mức nhẹ, chiếm 17,77% 

diện tích đất bằng chưa sử dụng, phân bố trên địa bàn huyện Na Rì 204 ha, Bạch 

Thông 204 ha, Chợ Mới 114 ha và thị xã Bắc Kạn 13 ha. 

- Đất đồi núi chưa sử dụng có 3.462 ha bị khô hạn mức nhẹ, chiếm 8,49% 

diện tích đất đồi núi chưa sử dụng, phân bố trên địa bàn huyện Na Rì 1.833 ha, 

Bạch Thông 300 ha, Chợ Mới 210 ha và thị xã Bắc Kạn 1.119 ha. 

Ngoài ra, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác trên địa bàn 

tỉnh không bị khô hạn. 
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Biểu đồ 9: Cơ cấu (%) đất bị khô hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn   

2.2. Kết quả xác định diện tích đất bị khô hạn theo loại đất 

- Đất phù sa không được bồi chua có 1.128 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân 

bố trên địa bàn các xã Mỹ Thanh, Nguyên Phúc (huyện Bạch Thông); Tân Sơn, 

Yên Hân, Yên Cư (huyện Chợ Mới) và các xã, phường của thị xã Bắc Kạn. 

- Đất phù sa ngòi suối có 2.607 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân bố trên địa 

bàn các xã Mỹ Thanh, nguyên Phúc, Cao Sơn, Quang Thuận, Vũ Muộn (huyện 

Bạch Thông); Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Thanh Mai, Thanh Vận, Nông 

Thịnh, Tân Sơn, yên Hân, Yên Cư (huyện Chợ Mới); Côn Minh, Xuân Dương, 

Quang Phong, Đổng Xá, Liêm Thủy, Dương Sơn (huyện Na Rì) và các xã Nông 

Thượng, Dương Quang, Xuất Hóa, phường Sông Cầu, phường Đức Xuân, 

phường Phùng Chí Kiên (thị xã Bắc Kạn). 

- Đất vàng đỏ trên đá macma axit có 5.053 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân 

bố trên địa bàn các xã Quang Thuận, Cao Sơn, Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông); 

Thanh Mai, Thanh Vận, Tân Sơn, Hòa Mục, Yên Hân, Cao Kỳ, Yên Cư, Nông 

Hạ (huyện Chợ Mới) và các xã, phường của thị xã Bắc Kạn (trừ phường Nguyễn 

Thị Minh Khai). 

- Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính có 40 ha bị khô hạn mức 

nhẹ phân bố trên địa bàn xã Hòa Mục, Tân Sơn, Nông Hạ, Cao Kỳ, Thanh Vận 

(huyện Chợ Mới). 

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ có 278 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân bố trên 

địa bàn xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông) và các xã Dương Quang, Huyền 

Tụng, Nông Thượng, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thị xã Bắc Kạn).  

- Đất vàng nhạt trên đá cát có 204 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân bố trên 

địa bàn các xã Côn Minh, Quang Phong, Liêm Thủy, Xuân Dương, Dương Sơn, 

Đổng Xá (huyện Na Rì) và xã Dương Quang (thị xã Bắc Kạn). 

- Đất đỏ vàng trên đá phiến sét có  40.745 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân bố 

trên địa bàn các huyện Bạch Thông 3.479 ha; Chợ Mới 16.857 ha; Na Rì 14.723 

ha và thị xã Bắc Kạn 5.686 ha. 
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- Đất đỏ nâu trên đá vôi  20.787 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân bố nhiều 

trên địa bàn các huyện Bạch Thông 3.528,93 ha; Chợ Mới 8.104,70 ha; Na Rì 

8.022,61 ha và thị xã Bắc Kạn 1.185,22 ha. 

- Đất thung lũng có 17 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân bố trên địa bàn các xã 

Liêm Thủy, Đổng Xá (huyện Na Rì); Thanh Mai, Tân Sơn, Nông Hạ (huyện 

Chợ Mới). 

- Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit có 23 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân 

bố trên địa bàn các xã Dương Quang, Huyền Tụng và các phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phùng Chí Kiên (thị xã Bắc Kạn). 

- Đất mùn đỏ nâu trên đá vôi có 379 ha bị khô hạn mức nhẹ, phân bố trên 

địa bàn các xã Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Cao Sơn (huyện Bạch Thông); Côn 

Minh (huyện Na Rì) và xã Tân Sơn (huyện Chợ Mới). 

2.3. Kết quả xác định diện tích đất bị khô hạn theo đơn vị hành chính 

- Thị xã Bắc Kạn có 9.999 ha bị khô hạn mức nhẹ và 2.190 ha không khô 

hạn.  

 

Hình ảnh 14: 

- Địa điểm: xã Xuất Hoá, thị xã Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

- Tọa độ: 105
0
54'15,4" -  22

0
7'32,2" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đồi núi chưa sử 

dụng 

- Biểu hiện đặc trưng: số tháng không 

có mưa/năm: < 2 tháng; bề mặt đất 

hơi khô, đất xốp 

- Huyện Ba Bể không có diện tích đất bị khô hạn mức nhẹ và có 65.537 

ha không khô hạn. 
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Hình ảnh 15: 

- Địa điểm:  xã Hoàng Trĩ, huyện Ba 

Bể  

- Tọa độ:105
0
39'33,5" -  22

0
19'51,5" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Rừng trồng 

- Biểu hiện đặc trưng: số tháng không 

có mưa/ năm: < 2 tháng; bề mặt đất hơi 

ẩm. 

- Huyện Bạch Thông có  9.630  ha bị khô hạn mức nhẹ phân bố trên địa bàn 

các xã Cao Sơn, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Vũ Muộn, Quang Thuận, Cẩm Giàng và  

43.836 ha không khô hạn. 

 

Hình ảnh 16: 

- Địa điểm: xã Cẩm Giàng, huyện 

Bạch Thông  

- Tọa độ: 105
0
52'12,7" - 22

0
12'16,2" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đất chuyên trồng 

lúa nước 

- Biểu hiện đặc trưng: số tháng không 

có mưa/năm: < 2 tháng; bề mặt đất 

hơi ẩm, bị nứt nẻ 
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         - Huyện Chợ Đồn không có diện tích đất bị khô hạn mức nhẹ và có 85.304 

ha không khô hạn 

- Huyện Na Rì có  24.307 ha khô hạn mức nhẹ phân bố trên địa bàn các xã 

Liêm Thủy, Xuân Dương, Côn Minh, Đổng Xá, Quang Phong, Dương Sơn, Ân 

Tình, Hảo Nghĩa và  58.220 ha không khô hạn 

 

Hình ảnh 17: 

- Địa điểm: xã Quang Phong, huyện 

Na Rì  

- Tọa độ: 106
0
2'1,2" - 22

0
4'58,8" 

- Thời điểm: tháng 8 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đất trồng lúa 1 vụ 

- Biểu hiện đặc trưng: số tháng không 

có mưa/năm: < 2 tháng; bề mặt đất 

hơi khô, đất xốp 

- Huyện Ngân Sơn không có diện tích đất bị khô hạn mức nhẹ và có 

60.562 ha không khô hạn. 

- Huyện Pác Nặm không có diện tích đất bị khô hạn mức nhẹ và có 

45.399 ha không khô hạn 

- Huyện Chợ Mới có  29.053  ha khô hạn mức nhẹ phân bố trên địa bàn 

các xã Nông Hạ, Thanh Vân, Yên Cư, Yên Hân, Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông 

Thịnh, Tân Sơn, Thanh Mai, Bình Văn và  27.744 ha không khô hạn. 

 

Hình ảnh 18: 

- Địa điểm: xã Thanh Mai, huyện Chợ 

Mới 

- Tọa độ: 105
0
45'57,7"- 22

0
4'25,3" 

- Thời điểm: tháng 8 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đất rừng trồng 

- Biểu hiện đặc trưng: số tháng không 

có mưa/năm: có từ 2 - 5 tháng không 

mưa; bề mặt đất hơi khô, đất xốp 
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Biểu đồ 10: Diện tích đất bị khô hạn theo đơn vị hành chính   

3. Đất bị suy giảm độ phì  

Đất bị suy giảm độ phì được đánh giá dựa trên việc so sánh thông tin về 

độ phì đất quá khứ và hiện tại, cụ thể: 

- Thông tin độ phì đất hiện tại: sử dụng kết quả xây dựng Bản đồ độ phì 

nhiêu của đất năm 2014. 

- Thông tin về độ phì quá khứ: sử dụng giá trị trung bình của kết quả 

phân tích mẫu đất đối với các loại thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

thuộc dự án “Điều tra, đánh giá thoái hóa đất vùng Miền núi và Trung du phía 

Bắc phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững” do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện năm 2009. 

Phương pháp xác định diện tích đất bị suy giảm độ phì và trình tự xây dựng 

Bản đồ đất bị suy giảm độ phì được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 3. 

3.1. Kết quả xác định diện tích đất bị chua hóa (suy giảm pHkcl) 

Tổng diện tích đất bị chua hóa (suy giảm pHkcl) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

là 115.069 ha, chiếm 24,92% diện tích điều tra, trong đó: 

 

Biểu đồ 11: Diện tích đất bị chua hóa theo đơn vị hành chính   
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- Diện tích đất bị chua hóa nhẹ có 47.047 ha, chiếm 10,19% diện tích điều 

tra, phân bố trên địa bàn các huyện Bạch Thông 3.333 ha, Ba Bể 18.451 ha, Chợ 

Đồn 16.900 ha, Chợ Mới 635 ha, Na Rì 2.141 ha, Ngân Sơn 4.288 ha, Pác Nặm 

1.034 ha và thị xã Bắc Kạn 265 ha. 

Diện tích đất bị chua hóa nhẹ tập trung chủ yếu trên đất lâm nghiệp 

38.319 ha, đất sản xuất nông nghiệp 8.682 ha, đất bằng chưa sử dụng 41 ha, đất 

nông nghiệp khác 3 ha và đất đồi núi chưa sử dụng 2 ha. 

- Diện tích đất bị chua hóa trung bình có 44.640 ha, chiếm 9,67% diện 

tích điều tra, phân bố trên địa bàn các huyện Bạch Thông 949 ha, Ba Bể 14.582 

ha, Chợ Đồn 13.269 ha, Chợ Mới 419 ha, Na Rì 5.295 ha, Ngân Sơn 7.244 ha, 

Pác Nặm 2.769 ha và thị xã Bắc Kạn 113 ha. 

Diện tích đất bị chua hóa trung bình tập trung chủ yếu trên đất lâm nghiệp 

38.351 ha, đất sản xuất nông nghiệp 3.702 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 2.505 ha 

và đất bằng chưa sử dụng 82 ha. 

Diện tích đất bị chua hóa trung bình xuất hiện chủ yếu trên các nhóm đất 

đỏ vàng 37.718 ha, nhóm đất phù sa 2.216 ha và nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi 

1.096 ha. 

- Diện tích đất bị chua hóa nặng có 23.382 ha, chiếm 5,06% diện tích điều 

tra, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn của các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ 

Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới, Pác Nặm; các xã Văn Minh, Vũ Loan, Hữu Thác, Ân 

Tình, Cư Lễ, Lạng San, Liêm Thuỷ, Kim Lư (huyện Na Rì) và các xã, phường 

của thị xã Bắc Kạn. 

Diện tích đất bị chua hóa nặng phân bố trên đất lâm nghiệp 20.536 ha, đất 

sản xuất nông nghiệp 2.524 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 42 ha và đất bằng chưa 

sử dụng 280 ha. 

Bảng 28: Diện tích đất bị chua hóa (suy giảm pHkcl) 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 
Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

nhẹ 

Suy 

giảm 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

nặng 

 
Tổng số 346.712 47.047 44.640 23.382 115.069 461.781 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 22.163 8.682 3.702 2.524 14.908 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 282.569 38.319 38.351 20.536 97.206 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.134         1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 14 3 
 

  3 17 
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STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 
Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

nhẹ 

Suy 

giảm 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

nặng 

5 Đất bằng chưa sử dụng 2.607 41 82 280 403 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 38.225 2 2.505 42 2.549 40.774 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

4.2. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm hàm lượng chất hữu cơ 

tổng số (OM%) 

Tổng diện tích đất bị suy giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số của tỉnh 

Bắc Kạn là 262.329 ha, chiếm 56,81% diện tích điều tra. Cụ thể các mức như 

sau: 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số mức nặng có 

76.206 ha, chiếm 16,50% diện tích điều tra. Phân bố trên địa bàn huyện Chợ 

Đồn 20.499 ha, Na Rì 28.796 ha, Ngân Sơn 11.802 ha, Pác Nặm 5.368 ha, Ba 

Bể 4.097 ha, Bạch Thông 3.996 ha, Chợ Mới 1.118 ha và thị xã Bắc Kạn 530 ha. 

Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số nặng tập trung 

trên đất lâm nghiệp 48.748 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 25.409 ha, đất bằng 

chưa sử dụng 1.266 ha, đất sản xuất nông nghiệp 774 ha và đất nông nghiệp 

khác 9 ha. 

 

Biểu đồ 12: Diện tích đất bị suy giảm OM% theo đơn vị hành chính   

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số mức trung bình 

có 58.538 ha, chiếm 12,68% diện tích điều tra. 

Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số mức trung bình 

xuất hiện trên địa bàn các xã Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Hà Hiệu, 
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Bành Trạch (huyện Ba Bể); Vũ Muộn, Sĩ Bình, Quang Thuận, Nguyên Phúc, 

Mỹ Thanh, Lục Bình, Hà Vị, Dương Phong (huyện Bạch Thông); Nam Cường 

(huyện Chợ Đồn); Văn Học, Lạng San, Lương Hạ, Vũ Loan, Kim Lư (huyện Na 

Rì); thị trấn Nà Phặc, Thuần Mang, Trung Hoà, Thượng Quan, Đức Vân (huyện 

Ngân Sơn); Nghiên Loan, Cổ Linh (huyện Pác Nặm); Bình Văn, Yên Đĩnh, Như 

Cố, thị trấn Chợ Mới, Cao Kỳ, Yên Cư, Quảng Chu, Thanh Mai, Tân Sơn, Hoà 

Mục (huyện Chợ Mới). 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số mức nhẹ có 

127.585 ha, chiếm 17,63% diện tích điều tra. 

Bảng 29: Diện tích đất bị suy giảm hàm lƣợng chất hữu cơ tổng số 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

mức 

nhẹ 

Suy 

giảm 

mức 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

mức 

nặng 

 
Tổng số 199.452 127.585 58.538 76.206 262.329 461.781 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 21.585 7.380 7.332 774 15.486 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 170.389 115.078 45.551 48.757 209.386 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 572 161 401   562 1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 4 2 11 
 

13 17 

5 Đất bằng chưa sử dụng 1.171 96 477 1.266 1.839 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 5.731 4.868 4.766 25.409 35.043 40.774 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

3.3. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm dung tích hấp thu (CEC) 

Dung tích hấp thu (CEC) được đánh giá là một trong những chỉ tiêu quan 

trọng đánh giá độ phì đất, đặc biệt là đối với đất sử dụng để sản xuất nông 

nghiệp. CEC trong đất phụ thuộc vào tỷ lệ sét trong đất, hàm lượng mùn, loại 

keo trong đất vào pH. Điều này cho thấy đất có tỷ lệ sét, hàm lượng mùn càng 

cao và pH càng thấp (càng chua) thì CEC có giá trị càng cao. Tuy nhiên, đất 

càng tốt chưa chắc rằng CEC cao vì còn phụ thuộc vào độ no bazơ (BS) có trong 

đất vì vậy khi đánh giá sự suy giảm CEC trong đất phải xem xét mối tương quan 

đến các yếu tố như tỷ lệ sét và sự thay đổi hàm lượng mùn và độ chua (pH) 

trong đất. 

Từ lớp thông tin về suy giảm dung tích hấp thu trong Bản đồ đất bị suy 

giảm độ phì, xác định được trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 14.401 ha bị suy giảm 
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dung tích hấp thu, cụ thể theo các mức như sau: 

- Diện tích bị suy giảm dung tích hấp thu mức nhẹ có 11.278 ha, chiếm 

2,44% diện tích điều tra. 

- Diện tích đất bị suy giảm dung tích hấp thu mức trung bình có 2.831 ha, 

chiếm 0,61% diện tích điều tra, phân bố trên địa bàn các xã Mỹ Phương, Chu 

Hương, Yến Dương, Hà Hiệu, Địa Linh, thị trấn Chợ Rã, Thượng Giáo, Bành 

Trạch (huyện Ba Bể); Nam Cường (huyện Chợ Đồn); Lương Thượng, Lương Hạ, 

Văn Học, Vũ Loan, Lạng San, Kim Lư (huyện Na Rì); thị trấn Nà Phặc, Thuần 

Mang, Trung Hoà, Thượng Quan, Đức Vân (huyện Ngân Sơn); Bình Văn, Cao Kỳ, 

Tân Sơn, Hoà Mục, Yên Đĩnh, Như Cố, thị trấn Chợ Mới, Quảng Chu, Thanh Mai 

(huyện Chợ Mới) và xã Nghiên Loan (huyện Pác Nặm). 

Diện tích đất bị suy giảm dung tích hấp thu trong đất mức trung bình chỉ 

xuất hiện trên đất lâm nghiệp 2.578 ha, đất sản xuất nông nghiệp 222 ha và đất 

bằng chưa sử dụng 31 ha. 

 

Biểu đồ 13: Diện tích đất bị suy giảm CEC theo đơn vị hành chính   

- Diện tích đất bị suy giảm dung tích hấp thu mức nặng có 292 ha, chiếm 

0,06% diện tích điều tra. 

Diện tích đất bị suy giảm dung tích hấp thu mức nặng trong đất xuất hiện 

trên địa bàn các xã Liêm Thủy, Cư Lễ (huyện Na Rì); Yên Đĩnh, Hòa Mục, Tân 

Sơn và thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới). 

Diện tích đất bị suy giảm dung tích hấp thu trong đất nặng chỉ xuất hiện 

trên đất lâm nghiệp 250 ha và đất đồi núi chưa sử dụng 42 ha. 
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Bảng 30: Diện tích đất bị suy giảm dung tích hấp thu trong đất 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

mức 

nhẹ 

Suy 

giảm 

mức 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

mức 

nặng 

 Tổng số 447.380 11.278 2.831 292 14.401 461.781 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 36.032 817 222   1.039 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 367.409 9.538 2.578 250 12.366 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.134         1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 17         17 

5 Đất bằng chưa sử dụng 2.807 172 31   203 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 39.981 751   42 793 40.774 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

3.4. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm hàm lượng Nitơ tổng số 

Từ lớp thông tin suy giảm hàm lượng Nitơ tổng số trong Bản đồ đất bị suy 

giảm độ phì, đã xác định được trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 104.899 ha bị suy 

giảm hàm lượng Nitơ tổng số, chiếm 22,72% diện tích điều tra, trong đó: 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng Nitơ tổng số mức nặng có 8.548 ha, 

chiếm 1,85% diện tích điều tra, xuất hiện trên địa bàn các xã Đồng Phúc, Mỹ 

Phương, Chu Hương, Yến Dương, Hà Hiệu, Địa Linh, thị trấn Chợ Rã, Thượng 

Giáo, Bành Trạch (huyện Ba Bể);  các xã, thị trấn của huyện Bạch Thông; các 

xã Bằng Phúc, Ngọc Phái, Tân Lập, Quảng Bạch, Nam Cường (huyện Chợ 

Đồn); các xã Hữu Thác, Lương Hạ, Văn Minh, Vũ Loan, Văn Học, Lạng San, 

Lương Thành, Lam Sơn, Cường Lợi, Kim Lư và thị trấn Yến Lạc (huyện Na 

Rì); thị trấn Nà Phặc và các xã Vân Tùng, Thuần Mang, Trung Hoà, Thượng 

Quan, Đức Vân (huyện Ngân Sơn); các xã Công Bằng, Cổ Linh, Nghiên Loan 

(huyện Pác Nặm); các xã Bình Văn, Cao Kỳ, Tân Sơn, Hoà Mục, Như Cố, Yên 

Hân, Yên Đĩnh, Quảng Chu, Thanh Mai và thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới). 

Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng Nitơ tổng số mức nặng chỉ xuất hiện 

trên đất lâm nghiệp 7.391 ha, đất sản xuất nông nghiệp 1.033 ha và đất bằng 

chưa sử dụng 124 ha. 
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Biểu đồ 14: Diện tích đất bị suy giảm hàm lƣợng Nitơ tổng số theo đơn vị 

hành chính   

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng Nitơ tổng số mức trung bình có 

28.873 ha, chiếm 6,25% diện tích điều tra. Phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn 

của huyện Ba Bể, Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm; các xã Xuân Lạc, 

Bằng Lãng, Rã Bản, Đại Sảo, Yên Mỹ, Đông Viên (huyện Chợ Đồn); các xã 

Quảng Chu, Cao Kỳ, Mai Lạp, Yên Cư, Yên Đĩnh, Thanh Vận, Tân Sơn, Hoà 

Mục (huyện Chợ Mới); Xuất Hoá, phường Sông Cầu, Nông Thượng, phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng, Dương Quang (thị xã Bắc Kạn). 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng Nitơ tổng số mức nhẹ có 67.478 ha, 

chiếm 14,61% diện tích điều tra. 

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn có 356.882 ha đất không bị suy 

giảm hàm lượng Nitơ tổng số trong đất, chiếm 77,28% diện tích điều tra. Phân 

bố tập trung trên địa bàn các huyện Chợ Đồn 75.278 ha; Na Rì 71.869 ha; Ngân 

Sơn 56.691 ha và huyện Chợ Mới 43.823 ha. 

Bảng 31:  Diện tích đất bị suy giảm hàm lƣợng Nitơ tổng số  

Đơn vị tính: ha 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

mức 

nhẹ 

Suy 

giảm 

mức 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

mức 

nặng 

 Tổng số 356.882 67.478 28.873 8.548 104.899 461.781 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 20.906 10.910 4.222 1.033 16.165 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 295.264 52.877 24.243 7.391 84.511 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.134         1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 17      17 



 

99 

 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

mức 

nhẹ 

Suy 

giảm 

mức 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

mức 

nặng 

5 Đất bằng chưa sử dụng 2.326 529 31 124 684 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 37.235 3.162 377   3.539 40.774 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

3.5. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm hàm lượng phốtpho tổng 

số 

Từ lớp thông tin suy giảm hàm lượng phốtpho tổng số trong Bản đồ đất bị 

suy giảm độ phì, đã xác định được trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 167.762 ha bị 

suy giảm hàm lượng phốtpho tổng số, chiếm 36,33% diện tích điều tra, phân bố 

trên địa bàn các huyện Pác Nặm 24.852 ha, Ngân Sơn 27.560 ha, Na Rì 26.787 

ha, Chợ Mới 4.109 ha, Chợ Đồn 28.269 ha, Ba Bể 27.336 ha, Bạch Thông 

20.170 ha, thị xã Bắc Kạn 8.679 ha. Trong đó: 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng phốtpho tổng số mức nặng có 

52.624 ha, chiếm 11,40% diện tích điều tra. 

Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng phốtpho tổng số mức nặng chỉ xuất 

hiện trên đất lâm nghiệp 36.376 ha, đất sản xuất nông nghiệp 7.966 ha, đất đồi 

núi chưa sử dụng 6.972 ha và đất bằng chưa sử dụng 1.310 ha. 

 
Biểu đồ 15: Diện tích đất bị suy giảm hàm lƣợng phốtpho tổng số theo đơn 

vị hành chính 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng phốtpho tổng số mức trung bình là 

49.301 ha, chiếm 10,68% diện tích điều tra. 

Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng phốtpho tổng số mức trung bình 
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phân bố trên đất lâm nghiệp 41.768 ha, đất sản xuất nông nghiệp 7.259 ha và đất 

bằng chưa sử dụng 274 ha. 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng phốtpho tổng số mức nhẹ có 

65.837 ha, chiếm 14,26% diện tích điều tra. 

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn 294.019 ha đất không bị suy giảm 

hàm lượng phốtpho tổng số trong đất, chiếm 63,67% diện tích điều tra. 

Bảng 32: Diện tích đất bị suy giảm hàm lƣợng phốtpho tổng số trong đất 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

mức 

nhẹ 

Suy 

giảm 

mức 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

mức 

nặng 

 
Tổng số 294.019 65.837 49.301 52.624 167.762 461.781 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 16.773 5.073 7.259 7.966 20.298 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 242.974 58.657 41.768 36.376 136.801 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.134         1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 13 4 
 

  4 17 

5 Đất bằng chưa sử dụng 1.067 359 274 1.310 1.943 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 32.058 1.744   6.972 8.716 40.774 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

3.6. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm hàm lượng kali tổng số 

Từ lớp thông tin suy giảm hàm lượng kali tổng số trong Bản đồ đất bị suy 

giảm độ phì, đã xác định được trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 253.092 ha bị suy 

giảm kali tổng số, chiếm 54,81% diện tích điều tra, trong đó: 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng kali tổng số mức nặng có 104.745 ha, 

chiếm 22,68% diện tích điều tra. 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng kali tổng số mức trung bình có 20.398 

ha, chiếm 4,42% diện tích điều tra. 

- Diện tích đất bị suy giảm hàm lượng kali tổng số mức nhẹ có 127.949 

ha, chiếm 27,71% diện tích điều tra. 

Các loại hình sử dụng đất cỏ dùng  vào chăn nuôi, đất nuôi trồng thủy sản 

không bị suy giảm nhẹ hàm lượng kali tổng số trong đất. 
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Biểu đồ 16: Diện tích đất bị suy giảm hàm lƣợng kali trong đất theo đơn vị 

hành chính 

Ngoài ra trên địa bàn các huyện, thị xã còn có 208.689 ha không bị suy 

giảm hàm lượng kali tổng số trong đất, chiếm 45,19% diện tích điều tra. 

Bảng 33:  Diện tích đất bị suy giảm hàm lƣợng kali trong đất 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

suy 

giảm 

Diện 

tích 

điều 

tra 

Không 

suy 

giảm 

Suy 

giảm 

mức 

nhẹ 

Suy 

giảm 

mức 

trung 

bình 

Suy 

giảm 

mức 

nặng 

 Tổng số 208.689 127.949 20.398 104.745 253.092 461.781 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 23.294 6.362 4.612 2.803 13.777 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 153.937 120.485 10.094 95.259 225.838 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 799 156 179  335 1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 17   
  

17 

5 Đất bằng chưa sử dụng 1.026 193 1.283 508 1.984 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 29.616 753 4.230 6.175 11.158 40.774 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

3.7. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm độ phì 

Phương pháp tổng hợp đánh giá và trình tự xây dựng Bản đồ đất bị suy 

giảm độ phì được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 04. 

Tổng hợp kết quả đánh giá đất bị suy giảm độ phì theo mức độ và theo 

đơn vị hành chính như sau: 
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a. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm độ phì theo mức độ 

Tổng hợp mức độ suy giảm độ phì trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho thấy, 

tổng diện tích đất bị suy giảm độ phì là 409.340 ha, chiếm 88,64% diện tích điều 

tra, phân bố trên địa bàn các huyện Na Rì 81.527 ha, Chợ Đồn 75.490 ha, Ngân 

Sơn 60.114 ha, Chợ Mới 55.991 ha, Bạch Thông 48.972 ha, Pác Nặm 40.451 ha, 

Ba Bể 34.771 ha và thị xã Bắc Kạn 12.024 ha. Trong đó: 

- Diện tích đất bị suy giảm độ phì mức nặng có 73.033 ha, chiếm 15,82% 

diện tích điều tra, trong đó tập trung chủ yếu ở đất lâm nghiệp (chiếm 58,64% 

diện tích bị suy giảm độ phì mức nặng), đất đồi núi chưa sử dụng (chiếm 

36,65%). 

- Diện tích đất bị suy giảm độ phì mức trung bình có 188.560 ha, chiếm 

40,83% diện tích điều tra, tập trung chủ yếu ở đất lâm nghiệp (chiếm 92,49% 

diện tích bị suy giảm độ phì trung bình). 

 

Biểu đồ 17: Diện tích đất bị suy giảm độ phì theo đơn vị hành chính   

- Diện tích đất bị suy giảm độ phì mức nhẹ có 147.747 ha, chiếm 32,0% 

diện tích điều tra. 

b. Kết quả xác định diện tích đất bị suy giảm độ phì theo đơn vị hành 

chính 

* Thị xã Bắc Kạn  

Trong tổng diện tích điều tra 12.189 ha có 12.024 ha đất bị suy giảm độ 

phì (chiếm 98,65%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại 

hình sử dụng đất như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm độ phì mức nặng chiếm 7,99%; suy giảm mức 

trung bình 62,10% và suy giảm mức nhẹ chiếm 29,91% diện tích đất bị suy giảm 

độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có  890  ha đất sản xuất nông nghiệp, 9.961 

ha đất lâm nghiệp, 1.158 ha đất đồi núi chưa sử dụng và 15 ha đất bằng chưa sử 

dụng bị suy giảm độ phì. 
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 Hình ảnh 19: 

- Địa điểm: xã Xuất Hóa, thị xã Bắc 

Kạn 

- Tọa độ: 105
0
52'9,8" -  22

0
6'49,7" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đất trồng 1 vụ lúa  

 Biểu hiện đặc trưng: tầng đất mỏng, 

cây trồng (mía) sinh trưởng, phát triển 

kém 

* Huyện Ba Bể  

Trong tổng diện tích điều tra 65.537 ha có 34.771 ha bị suy giảm độ phì 

(chiếm 53,05%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại hình sử 

dụng đất và theo cấp độ dốc như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm nặng chiếm 7,53%; suy giảm trung bình 12,28% 

và suy giảm nhẹ chiếm 48,18% diện tích bị suy giảm độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 3.610 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

29.665 ha đất lâm nghiệp, 1.031 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 465 ha đất bằng 

chưa sử dụng bị suy giảm độ phì. 

* Huyện Bạch Thông  

Trong tổng diện tích điều tra 53.466 ha có 48.972 ha bị suy giảm độ phì 

(chiếm 91,59%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại hình sử 

dụng đất như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm nặng chiếm 8,99%; suy giảm trung bình 39,93% 

và suy giảm nhẹ chiếm 51,08% diện tích bị suy giảm độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 2.342 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

43.759 ha đất lâm nghiệp, 2.283 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 588 ha đất bằng 

chưa sử dụng bị suy giảm độ phì. 
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         * Huyện Chợ Đồn  

Trong tổng diện tích điều tra 85.304 ha có 75.490 ha đất bị suy giảm độ 

phì (chiếm 88,50%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại 

hình sử dụng đất như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm nặng chiếm 20,97%; suy giảm trung bình 

28,99% và suy giảm nhẹ chiếm 50,04% diện tích bị suy giảm độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 4.771 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

59.029 ha đất lâm nghiệp, 11.175 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 515 ha đất bằng 

chưa sử dụng bị suy giảm độ phì. 

 Hình ảnh 20: 

- Địa điểm: xã Bằng Lãng, huyện Chợ 

Đồn 

- Tọa độ: 105
0
34'22,1"- 22

0
9'3,7" 

- Thời điểm: tháng 8 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đất trồng 1 vụ lúa - 

màu  

 Biểu hiện đặc trưng: tầng đất mỏng, 

cây trồng (ngô) sinh trưởng, phát triển 

kém 
 

* Huyện Na Rì  

Trong tổng diện tích điều tra 82.527 ha có 81.527 ha đất bị suy giảm độ 

phì (chiếm 98,79%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại 

hình sử dụng đất như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm nặng chiếm 41,84%; suy giảm trung bình 42,18% 

và suy giảm nhẹ chiếm 15,98% diện tích bị suy giảm độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 6.962 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

67.061 ha đất lâm nghiệp, 7.060 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 444 ha đất bằng 

chưa sử dụng bị suy giảm độ phì. 

* Huyện Chợ Mới  

Trong tổng diện tích điều tra 56.797 ha có 55.991 ha đất bị suy giảm độ 

phì (chiếm 98,58%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại 

hình sử dụng đất như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm nặng chiếm 4,03%; suy giảm trung bình 80,06% 

và suy giảm nhẹ chiếm 15,91% diện tích bị suy giảm độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 4.308 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

50.201 ha đất lâm nghiệp, 1.178 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 304 ha đất bằng 
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chưa sử dụng bị suy giảm độ phì. 

 Hình ảnh 21: 

- Địa điểm: xã Yên Hân, huyện Chợ 

Mới  

- Tọa độ: 105
0
57'6,9"- 21

0
55'50,4" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đất trồng 2 vụ lúa  

 Biểu hiện đặc trưng: cây trồng (lúa) 

sinh trưởng, phát triển kém 

* Huyện Ngân Sơn 

 Trong tổng diện tích điều tra 60.562 ha có 60.114 ha đất bị suy giảm độ 

phì (chiếm 99,26%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại 

hình sử dụng đất như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm nặng chiếm 7,07%; suy giảm trung bình 69,0% và 

suy giảm nhẹ chiếm 23,93% diện tích bị suy giảm độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 3.299 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

51.689 ha đất lâm nghiệp, 5.009 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 117 ha đất bằng 

chưa sử dụng bị suy giảm độ phì. 

 

Hình ảnh 22: 

- Địa điểm: xã Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn  

- Tọa độ: 106
0
0'25,4" -  22

0
22'21,4" 

- Thời điểm: tháng 7 năm 2014 

- Loại sử dụng đất: Đất trồng chuyên 

màu và cây công nghiệp hàng năm 

(cây thuốc lá) 

 Biểu hiện đặc trưng: cây thuốc lá 

sinh trưởng, phát triển kém 
* Huyện Pác Nặm  

Trong tổng diện tích điều tra 45.399 ha có 40.451 ha đất bị suy giảm độ 

phì (chiếm 89,10%). Diện tích đất bị suy giảm độ phì chia theo mức độ, loại 

hình sử dụng đất như sau: 

- Theo mức độ: suy giảm nặng chiếm 17,19%; suy giảm trung bình 

12,89% và suy giảm nhẹ chiếm 69,92% diện tích bị suy giảm độ phì. 

- Theo loại hình sử dụng đất: có 2.639 ha đất sản xuất nông nghiệp, 
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28.233 ha đất lâm nghiệp, 9.330 ha đất đồi núi chưa sử dụng, 249 ha đất bằng 

chưa sử dụng bị suy giảm độ phì. 

II. ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT  

1. Đất nông nghiệp 

1.1. Đất sản xuất nông nghiệp 

Trong tổng diện tích 37.071 ha đất sản xuất nông nghiệp, xuất hiện các 

loại hình thoái hóa và mức độ của từng loại hình thoái hóa, như sau: 

- Đất bị xói mòn là 9.434 ha, chiếm 25,45% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp, gồm: 

+ Xói mòn mức mạnh có 4.599 ha, chiếm 12,41% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp, xuất hiện nhiều trên địa bàn các xã Bành Trạch, Hà Hiệu, Chu 

Hương, Địa Linh, Nam Mẫu, Khang Ninh, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc (huyện Ba 

Bể); Bằng Phúc, Xuân Lạc, Phương Viên, Yên Mỹ, Nam Cường, Ngọc Phái, thị 

trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn); Xuân Dương, Cường Lợi, Đổng Xá, Kim Hỷ, 

Côn Minh, Ân Tình, Lam Sơn, Lạng San, Lương Thành, Lương Hạ, Kim Lư, Cư 

Lễ (huyện Na Rì) và các xã, phường, thị trấn của các huyện Bạch Thông, Pác 

Nặm, Ngân Sơn, thị xã Bắc Kạn. 

+ Xói mòn mức trung bình có 344 ha, chiếm 0,93% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp. 

+ Xói mòn mức nhẹ có 4.491 ha, chiếm 12,11% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp. 

- Đất bị suy giảm độ phì là 28.821 ha, chiếm 77,75% diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp, gồm: 

+ Suy giảm mức nặng có 2.171 ha, chiếm 5,86% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã Bành Trạch, Thượng Giáo, Địa Linh, 

Hà Hiệu, Yến Dương, Chu Hương, Mỹ Phương, thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể); 

Nam Cường (huyện Chợ Đồn); Kim Lư, Lạng San (huyện Na Rì); Đức Vân, 

Thượng Quan, Trung Hòa, Thuần Mang (huyện Ngân Sơn); Nghiên Loan 

(huyện Pác Nặm); Thanh Mai, Quảng Chu (huyện Chợ Mới). 

+ Suy giảm mức trung bình có  7.740  ha, chiếm 20,88% diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp 

+ Suy giảm mức nhẹ có 18.910 ha, chiếm 51,01% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp. 

- Đất bị khô hạn nhẹ là 4.959 ha, phân bố nhiều trên địa bàn các huyện Na 

Rì 1.986 ha, Chợ Mới 1.804 ha, Bạch Thông 412 ha và thị xã Bắc Kạn 757 ha. 

1.2. Đất lâm nghiệp 
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Trong tổng diện tích 379.775 ha đất lâm nghiệp, xuất hiện các loại hình 

thoái hóa và mức độ của từng loại hình thoái hóa, như sau: 

- Đất bị xói mòn có 291.033 ha, chiếm 76,63% diện tích đất lâm nghiệp, 

gồm: 

+ Xói mòn mức mạnh có 46.321 ha, chiếm 12,20% diện tích đất lâm 

nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã Địa Linh, Khang Ninh, Quảng Khê, Chu 

Hương, Cao Thượng, Đồng Phúc, Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Hà 

Hiệu, Phúc Lộc, Bành Trạch (huyện Ba Bể); Sĩ Bình, Phương Linh, Tú Trĩ, Vũ 

Muộn, Vi Hương, Tân Tiến, Quang Thuận, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Lục Bình, 

Hà Vị, Dương Phong, Đôn Phong, Cao Sơn (huyện Bạch Thông); các xã, thị 

trấn của huyện Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn; các xã của huyện Chợ Mới, Pác 

Nặm; Xuất Hóa, phường Sông Cầu (thị xã Bắc Kạn). 

+ Xói mòn mức trung bình có 163.666 ha, chiếm 43,09% diện tích đất 

lâm nghiệp, phân bố trên đất rừng trồng 45.695 ha; đất rừng tự nhiên 115.307 ha 

và đất khoanh nuôi phục hồi rừng 2.664 ha. 

+ Xói mòn mức nhẹ có 81.046 ha, chiếm 21,34% diện tích đất lâm nghiệp 

- Đất bị suy giảm độ phì có 339.598 ha, chiếm 89,42% diện tích đất lâm 

nghiệp, gồm: 

+ Suy giảm mức nặng có 42.831 ha, chiếm 11,28% diện tích đất lâm 

nghiệp, gồm đất rừng tự nhiên  39.700 ha; đất rừng trồng  984 ha và đất khoanh 

nuôi phục hồi rừng  2.148 ha. Phân bố trên địa bàn các xã Bành Trạch, Thượng 

Giáo, Đồng Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Cao Thượng, Cao Trĩ, 

Khang Ninh (huyện ba Bể); Vũ Muộn, Sĩ Bình, Cao Sơn (huyện Bạch Thông); 

Bằng Lãng, thị trấn Bằng Lũng, Yên Thượng, Yên Thịnh, Quảng Bạch, Đồng 

Lạc, Nam Cường, Xuân Lạc, Bản Thi (huyện Chợ Đồn); Lương Thượng, Côn 

Minh, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Cư Lễ, Quang Phong, Văn Minh, Văn 

Học, Lạng San, Ân Tình, Lam Sơn, Kim Hỷ, Kim Lư, Xuân Dương, Liêm Thuỷ 

(huyện Na Rì); Xuân La, Cổ Linh, Nhạn Môn, Bộc Bố, Bằng Thành, Công 

Bằng, Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm); Bình Văn, Cao Kỳ, Tân Sơn, Hoà Mục, 

Quảng Chu, Như Cố, Yên Đĩnh, thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới) và xã Xuất 

Hóa (thị xã Bắc Kạn). 

+ Suy giảm mức trung bình có 174.402 ha, chiếm 45,92% diện tích đất 

lâm nghiệp. 

+ Suy giảm mức nhẹ có 122.365 ha, chiếm 32,22% diện tích đất lâm 

nghiệp. 

- Có 64.033 ha đất lâm nghiệp bị khô hạn mức nhẹ, chiếm 16,86% diện 

tích đất lâm nghiệp. 

1.3. Đất nuôi trồng thủy sản 
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Trong tổng diện tích 1.134 ha đất nuôi trồng thủy sản, không xuất hiện 

các loại hình thoái hóa. 

Theo các chỉ tiêu đánh giá suy giảm độ phì nhiêu, có 897 ha đất bị suy 

giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số (OM%) và hàm lượng kali tổng số (K2O%) 

ở mức nhẹ và trung bình, tuy nhiên vì là đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản 

nên chất lượng đất không ảnh hưởng đến loại hình sử dụng đất này vì vậy không 

đánh giá đất không bị suy giảm độ phì, không tổng hợp kết quả đánh giá thoái 

hóa đất chung. 

1.4. Đất nông nghiệp khác 

Trong tổng số 17 ha đất nông nghiệp khác không xuất hiện các loại hình 

thoái hóa. Tuy nhiên theo các chỉ tiêu đánh giá suy giảm độ phì nhiêu có 16 ha 

đất nông nghiệp khác bị suy giảm về độ chua và hàm lượng chất hữu cơ tổng số 

trong đất, diện tích này rất nhỏ so với tổng diện tích điều tra nên không tổng hợp 

vào kết quả đánh giá suy giảm độ phì và đánh giá thoái hóa đất chung. 

2. Đất chƣa sử dụng 

2.1. Đất bằng chưa sử dụng 

Trong tổng số 3.010 ha đất bằng chưa sử dụng, xuất hiện các loại hình 

thoái hóa và mức độ của từng loại hình thoái hóa, như sau: 

- Đất bị xói mòn là 2.394 ha, chiếm 79,53% diện tích đất bằng chưa sử 

dụng, trong đó: 

+ Đất bị xói mòn mức mạnh có 7 ha phân bố ở xã Bằng Vân (huyện Ngân 

Sơn). 

+ Đất bị xói mòn mức trung bình có 7 ha, phân bố ở xã Bình Trung 

(huyện Chợ Đồn); Nguyên Phúc (huyện Bạch Thông) và xã Nông Thượng (thị 

xã Bắc Kạn). 

+ Đất bị xói mòn mức nhẹ có 2.380 ha, chiếm 79,07% diện tích đất bằng 

chưa sử dụng. 

- Đất bị suy giảm độ phì là 2.697 ha, chiếm 89,60% diện tích đất bằng 

chưa sử dụng, trong đó: 

+ Suy giảm mức nặng là 1.266 ha, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn; 

+ Suy giảm mức trung bình là 481 ha, chiếm 15,98% diện tích đất bằng 

chưa sử dụng, phân bố trên địa bàn các xã Quảng Khê, Mỹ Phương, Khang 

Ninh, Chu Hương (huyện Ba Bể); Bình Trung, Phong Huân, thị trấn Bằng Lũng, 

Yên Thượng, Quảng Bạch, Yên Nhuận, Nam Cường, Rã Bản, Yên Thịnh, Ngọc 

Phái, Bằng Lãng, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Yên Mỹ, Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn); 

Nhạn Môn, Giáo Hiệu, Bộc Bố, Nghiên Loan, Công Bằng (huyện Pác Nặm); 

+ Suy giảm mức nhẹ là 950 ha, chiếm 31,56% diện tích đất bằng chưa sử 
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dụng. 

- Có 535 ha đất bằng chưa sử dụng bị khô hạn mức nhẹ, phân bố trên địa 

bàn các xã Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Cao Sơn (huyện Bạch Thông); Quang 

Phong, Đổng Xá, Côn Minh, Xuân Dương, Liêm Thuỷ, Dương Sơn (huyện Na 

Rì); Nông Thịnh, Cao Kỳ, Nông Hạ, Yên Hân, Thanh Vận (huyện Chợ Mới); 

Xuất Hoá, phường Sông Cầu, Nông Thượng, phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Huyền Tụng, phường Đức Xuân, Dương Quang (thị xã Bắc Kạn). 

2.2. Đất đồi núi chưa sử dụng 

Trong tổng diện tích 40.774 ha đồi núi chưa sử dụng, xuất hiện các loại 

hình thoái hóa và mức độ của từng loại hình thoái hóa, như sau: 

- Đất bị xói mòn là 38.460 ha, chiếm 94,32% diện tích đất đồi núi chưa sử 

dụng, trong đó: 

+ Xói mòn mức mạnh là 25.735 ha, chiếm 63,12% diện tích đất đồi núi chưa 

sử dụng. 

+ Xói mòn mức trung bình là 685 ha, chiếm 1,68% diện tích đất đồi núi chưa 

sử dụng, phân bố trên địa bàn các xã Cao Thượng, Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể); Hà 

Vị, Cao Sơn (huyện Bạch Thông); Yên Thượng (huyện Chợ Đồn); Thượng Quan 

(huyện Ngân Sơn); Nông Thượng, Xuất Hóa, Dương Quang (thị xã Bắc Kạn). 

+ Xói mòn mức nhẹ là 12.040 ha, chiếm 29,53% diện tích đất đồi núi chưa 

sử dụng. 

- Đất bị suy giảm độ phì là 38.244 ha, chiếm 93,75% diện tích đất đồi núi 

chưa sử dụng, trong đó: 

+ Suy giảm mức nặng là 26.765 ha, chiếm 65,64% diên tích đất đồi núi chưa 

sử dụng, phân bố trên địa bàn các xã Bằng Lãng, Xuân Lạc, Yên Thượng, Bản Thi, 

Đồng Lạc, Nam Cường (huyện Chợ Đồn); Đồng Phúc (huyện Ba Bể); Kim Hỷ, 

Lam Sơn, Cư Lễ, Văn Minh, Ân Tình, Xuân Dương, Liêm Thuỷ (huyện Na Rì); 

Giáo Hiệu, Bộc Bố, Nhạn Môn, Bằng Thành (huyện Pác Nặm) và xã Xuất Hóa (thị 

xã Bắc Kạn). 

+ Suy giảm mức trung bình là 5.937 ha, chiếm 14,56% diện tích đất đồi núi 

chưa sử dụng. 

+ Suy giảm mức nhẹ là 5.522 ha, chiếm 13,54% diện tích đất đồi núi chưa sử 

dụng. 

- Có 3.462 ha đất đồi núi chưa sử dụng bị khô hạn mức nhẹ, chiếm 8,49% 

diện tích đất đồi núi chưa sử dụng, phân bố trên địa bàn các xã Cao Sơn, Mỹ Thanh 

(huyện Bạch Thông); Xuân Dương, Quang Phong, Liêm Thủy, Côn Minh, Đổng 

Xá, Dương Sơn (huyện Na Rì); Thanh Mai, Thanh Vận, Yên Cư, Yên Hân, Tân 

Sơn, Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh (huyện Chợ Mới); Nông Thượng, 



 

112 

 

Xuất Hóa, Dương Quang (thị xã Bắc Kạn). 

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT 

Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu năm 2015 tỉnh Bắc Kạn được tổng hợp bằng 

phương pháp chồng xếp các bản đồ đơn tính gồm: Bản đồ đất bị xói mòn; bản 

đồ đất bị khô hạn; bản đồ đất bị suy giảm độ phì. Tổng hợp phân cấp mức độ 

thoái hóa bằng phương pháp đa chỉ tiêu (MCE) theo các mức: không thoái hoá, 

thoái hoá nhẹ, thoái hoá trung bình, thoái hoá nặng, trong đó đất bị xói mòn là 

trọng số, có tính quyết định đến kết quả đánh giá thoái hóa đất của tỉnh. 

(Chi tiết phương pháp, cách tính MCE được thể hiện tại Phụ lục 7). 

1. Tổng hợp diện tích đất bị thoái hóa theo mức độ 

Từ kết quả nghiên cứu, đánh giá các yếu tố thoái hóa tại tỉnh Bắc Kạn cho 

thấy tổng diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh 354.421 ha, chiếm 76,75% 

tổng diện tích điều tra. Trong đó:  

- Diện tích đất bị thoái hóa nặng có 76.662 ha, chiếm 16,60% diện tích 

điều tra, phân bố trên địa bàn huyện Chợ Đồn 19.928 ha, Ngân Sơn 15.128 ha, 

Pác Nặm 11.366 ha, Na Rì 10.116 ha, Ba Bể 7.600 ha, Bạch Thông 6.379 ha, 

Chợ Mới 5.800 ha và thị xã Bắc Kạn 345 ha. 

 

Hình ảnh 23: 

- Địa điểm: xã Bành Trạch, huyện Ba 

Bể 

- Tọa độ: 105
0
47' 8,2" -  22

0
27'26,3" 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: đất rừng được chuyển 

sang trồng sắn, có độ dốc trên 15
0
, có 

xuất hiện khe rãnh 

Kết luận: Đất bị thoái hóa nặng do 

xói mòn mạnh, suy giảm độ phì nhẹ, 

không bị khô hạn 

 + Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa nặng có 4.598 ha, chiếm 

12,41% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, xuất hiện trên đất nương rẫy 2.700 

ha; đất trồng cây công nghiệp và lâu năm khác 918 ha; đất trồng cây ăn quả  678 

ha và đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm 272 ha; đất cỏ dùng vào 

chăn nuôi 30 ha. 

+ Đất lâm nghiệp có 46.322 ha bị thoái hóa nặng, chiếm 12,20% diện tích 

đất lâm nghiệp, xuất hiện trên đất khoanh nuôi phục hồi rừng 39.237 ha; đất 

rừng trồng 6.492 ha và đất rừng tự nhiên 593 ha. 
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+ Đất bằng chưa sử dụng có 7 ha bị thoái hóa nặng, phân bố ở xã Bằng 

Vân (huyện Ngân Sơn). 

 

Hình ảnh 24: 

- Địa điểm: xã Mỹ Thanh, huyện Bạch 

Thông 

- Tọa độ: 105
0
53’26,1’’ - 22

0
9’31,8’’ 

- Thời gian: tháng 7 năm 2014 

- Đặc điểm: đất rừng đã bị khai thác, có 

độ dốc trên 25
0
, xuất hiện nhiều khe rãnh, 

tầng đất mỏng, đất khô có số tháng khô 

hạn từ 2 - 4 tháng. 

Kết luận: Đất bị thoái hóa nặng do xói 

mòn mạnh, suy giảm độ phì mạnh, khô 

hạn nhẹ. 

 
+ Đất đồi núi chưa sử dụng có 25.735 ha đất bị thoái hóa nặng, phân bố 

trên địa bàn các xã Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Mỹ Phương, Khang Ninh, Yến Dương, 

Cao Thượng, Cao Trĩ, Bành Trạch (huyện Ba Bể); Sĩ Bình, Tân Tiến, Lục Bình, 

Vũ Muộn, Quân Bình, Phương Linh, Mỹ Thanh, Hà Vị, Đôn Phong, Cao Sơn, 

Quang Thuận (huyện Bạch Thông); Quang Thuận, Nông Thịnh, Như Cố, Mai Lạp, 

Hoà Mục, Cao Kỳ, Thanh Mai, Tân Sơn, Yên Đĩnh, thị trấn Chợ Mới, Thanh Vận, 

Thanh Bình (huyện Chợ Mới); Văn Học, Lạng San, Lương Thành, Kim Lư, Văn 

Minh, Hữu Thác, Lương Hạ, Liêm Thuỷ, Đổng Xá, Côn Minh, Kim Hỷ, thị trấn 

Yến Lạc, Lam Sơn, Quang Phong, Lương Thượng, Cường Lợi, Cư Lễ, Hảo Nghĩa, 

Dương Sơn, Vũ Loan, Xuân Dương (huyện Na Rì); Huyền Tụng, Nông Thượng, 

Xuất Hóa, Dương Quang (thị xã Bắc Kạn) và các xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn, 

Chợ Đồn, Pác Nặm. 
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Hình ảnh 25: 

- Địa điểm: xã Bằng Thành, huyện 

Pác Nặm 

- Tọa độ: 105
0
43'57,0" - 22

0
41' 46,2" 

- Đặc điểm: đất đồi núi chưa sử dụng, 

có độ dốc trên 25
0
, xuất hiện nhiều 

khe rãnh, tầng đất mỏng, xuất hiện 

nhiều đá lẫn. 

Kết luận: Đất bị thoái hóa nặng do 

xói mòn mạnh, suy giảm độ phì trung 

bình, có đã lẫn. 

  

 

Biểu đồ 18: Diện tích đất bị thoái hóa theo đơn vị hành chính   

- Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 167.339 ha, chiếm 36,24% diện 

tích điều tra, phân bố trên địa bàn huyện Chợ Mới 33.146 ha, Ba Bể 29.874 ha, 

Ngân Sơn 26.488 ha, Na Rì 21.161ha, Pác Nặm 17.983 ha, Bạch Thông 17.899 

ha, Chợ Đồn 16.700 ha và thị xã Bắc Kạn 4.088 ha. 
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+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp có 345 ha đất bị thoái hóa trung 

bình, xuất hiện chủ yếu trên đất nương rẫy 6 ha; đất trồng cây công nghiệp và 

lâu năm khác 85 ha; đất trồng cây ăn quả 19  ha; đất cỏ dùng  vào chăn nuôi 

235 ha.  

Diện tích đất bị thoái hóa trung bình không xuất hiện trên đất chuyên 

trồng lúa nước và đất trồng lúa - lúa màu. 

+ Diện tích đất lâm nghiệp có 165.353 ha đất bị thoái hóa trung bình, 

trong đó đất rừng tự nhiên có 115.306 ha, rừng trồng 45.695 ha và đất khoanh 

nuôi phục hồi rừng 4.352 ha; 

+ Đất bằng chưa sử dụng có 44 ha bị thoái hóa trung bình, phân bố ở xã 

Bình Trung (huyện Chợ Đồn); Nguyên Phúc (huyện Bạch Thông) và xã Nông 

Thượng (thị xã Bắc Kạn) 

+ Đất đồi núi chưa sử dụng có 1.597 ha đất bị thoái hóa trung bình, phân 

bố trên địa bàn các xã Cao Thượng, Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể); Hà Vị, Cao Sơn 

(huyện Bạch Thông); Thượng Quan (huyện Ngân Sơn); Nông Thượng, Xuất Hóa 

(thị xã Bắc Kạn). 

Bảng  34: Diện tích đất bị thoái hóa theo loại sử dụng đất 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại sử dụng đất 

Phân cấp 

Diện 

tích bị 

thoái 

hóa 

Diện 

tích 

điều tra 

Không 

thoái 

hóa 

Thoái 

hóa nhẹ 

Thoái 

hóa 

trung 

bình 

Thoái 

hóa 

nặng 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 27.592 4.536 345 4.598 9.479 37.071 

2 Đất lâm nghiệp 75.686 92.414 165.353 46.322 304.089 379.775 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.134     1.134 

4 Đất nông nghiệp khác 17     17 

5 Đất bằng chưa sử dụng 616 2.343 44 7 2.394 3.010 

6 Đất đồi núi chưa sử dụng 2.315 11.127 1.597 25.735 38.459 40.774 

  Tổng số 107.360 110.420 167.339 76.662 354.421 461.781 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014 

- Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 110.420 ha, chiếm 23,91% diện tích 

điều tra, phân bố trên địa bàn các huyện Chợ Đồn 26.565ha, Na Rì 22.762 ha, 

Ba Bể 16.748 ha, Bạch Thông 14.993ha, Ngân Sơn 11.668 ha, Pác Nặm 9.500 

ha, Chợ Mới 7.075 ha và thị xã Bắc Kạn 1.109 ha. 

2. Tổng hợp diện tích đất bị thoái hóa phân theo đơn vị hành chính 
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- Thị xã Bắc Kạn có 5.542 ha đất bị thoái hóa, chiếm 45,47% diện tích 

điều tra, trong đó: 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nặng có 345 ha, phân bố trên địa bàn các xã, 

phường của thị xã (trừ phường Nguyễn Thị Minh Khai). 

Diện tích đất bị thoái hóa nặng trên địa bàn thị xã Bắc Kạn phân bố trên 

đất sản xuất nông nghiệp 72 ha; đất lâm nghiệp 162 ha (xã Xuất Hóa); đất đồi 

núi chưa sử dụng 111 ha (xã Xuất Hóa, Nông Thượng). 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 4.088 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã Nông Thượng, Dương Quang, Xuất Hoá, Huyền Tụng và các phường 

Sông Cầu, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên 

Diện tích đất bị thoái hóa trung bình tập trung trên các loại sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp 25 ha (xã Huyền Tụng, phường Sông Cầu, phường Phùng 

Chí Kiên); đất lâm nghiệp 3.426ha và đất chưa sử dụng 637 ha (xã Nông 

Thượng, Xuất Hóa, Dương Quang). 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 1.109 ha, xuất hiện trên địa bàn các xã 

Dương Quang, Huyền Tụng, Nông Thượng, phường Sông Cầu. 

- Huyện Ba Bể có 54.222 ha đất bị thoái hóa, chiếm 82,73% diện tích điều 

tra, trong đó: 

+ Diện tích đất bị thoái hóa mạnh có 7.600 ha, phân bố trên đất sản xuất 

nông nghiệp 548 ha (xã Bành Trạch, Hà Hiệu, Chu Hương, Địa Linh, Khang 

Ninh, Nam Mẫu, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc); đất lâm nghiệp 6.272 ha và đất chưa 

sử dụng 780 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 29.874 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã Quảng Khê, Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Cao Thượng, Cao 

Trĩ, Phúc Lộc, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Khang Ninh, Địa Linh, Chu 

Hương, Hà Hiệu, Bành Trạch 
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           Diện tích đất bị thoái hóa trung bình trên đia bàn huyện Ba Bể tập trung 

trên các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở xã Hà Hiệu; đất lâm nghiệp 

29.817 ha, đất bằng chưa sử dụng 23 ha và đất đồi núi chưa sử dụng 34 ha. 

 

Hình ảnh 26: 

- Địa điểm: xã Đồng Phúc, huyện Ba 

Bể 

- Tọa độ: 105° 44' 8,4" -  22° 18' 9,2" 

- Đặc điểm: khu vực rừng khoanh nuôi 

(cây bản địa), đã bị khai thác chặt trắng 

theo từng khu vực, đất có độ dốc lớn 

trên 25
0
, xuất hiện khe rãnh nhỏ.  

Kết luận: Đất bị thoái hóa nặng do xói 

mòn mạnh, suy giảm độ phì trung bình, 

không khô hạn, không có đá lẫn, đá lộ 

đầu 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 16.748 ha, phân bố trên địa bàn các xã 

Địa Linh, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Khang Ninh, Chu Hương, Cao 

Thượng, Cao Trĩ, Yến Dương, T.T. Chợ Rã, Thượng Giáo, Phúc Lộc, Bành 

Trạch, Mỹ Phương, Hà Hiệu; 

Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ của huyện Ba Bể tập trung chủ yếu trên các 

loại hình đất sản xuất nông nghiệp 1.236 ha; đất lâm nghiệp 15.042 ha và đất 

chưa sử dụng 470 ha. 

- Huyện Bạch Thông có 39.271 ha đất bị thoái hóa, chiếm 73,45% diện 

tích điều tra, trong đó: 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nặng có 6.379 ha, phân bố trên đất sản xuất 

nông nghiệp 755ha (các xã Cao Sơn, Đôn Phong, Dương Phong, Mỹ Thanh, 

Quang Thuận, Sĩ Bình, Tú Trĩ, Vũ Muộn); đất lâm nghiệp  3.775 ha (các xã Mỹ 

Thanh, Cao Sơn, Quang Thuận, Vi Hương, Vũ Muộn) và đất chưa sử dụng 

1.849 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 17.899  ha, phân bố trên địa bàn 

thị trấn Phủ Thông và các xã Vũ Muộn, Vi Hương, Tú Trĩ, Tân Tiến, Sĩ Bình, 

Quang Thuận, Quân Bình, Phương Linh, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Lục Bình, 

Hà Vị, Dương Phong, Đôn Phong, Cao Sơn, Cẩm Giàng 



 

121 

 

 



 

122 

 

         Diện tích đất bị thoái hóa trung bình trên địa bàn huyện Bạch Thông tập  

trung trên các loại hình sử dụng đất: đất sản xuất nông nghiệp 6 ha; đất lâm 

nghiệp 17.658 ha và đất chưa sử dụng 61 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 14.993 ha, phân bố tập trung chủ yếu 

trên các đất sản xuất nông nghiệp 232 ha; đất lâm nghiệp 14.165 ha và đất chưa 

sử dụng 596ha. 

- Huyện Chợ Đồn có 63.193 ha đất bị thoái hóa, chiếm 74,08% diện tích 

điều tra của huyện, trong đó: 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nặng có 19.928 ha, phân bố trên đất sản xuất 

nông nghiệp 273 ha (các xã Xuân Lạc, Phương ViênYên Mỹ, Yên Thịnh); đất 

lâm nghiệp 14.466 ha và đất chưa sử dụng 5.189 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 16.700 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã Đông Viên, Quảng Bạch, Yên Nhuận, thị trấn Bằng Lũng, Nam Cường, 

Rã Bản, Yên Thịnh, Bằng Lãng, Phong Huân, Nghĩa Tá, Đại Sảo, Yên Mỹ, Bình 

Trung, Lương Bằng, Yên Thượng, Đồng Lạc, Ngọc Phái, Phương Viên, Bản 

Thi, Xuân Lạc, Tân Lập, Bằng Phúc 

 

Hình ảnh 27: 

- Địa điểm: xã Đông Viên, huyện Chợ 

Đồn 

- Tọa độ: 105
0
38'28,9"- 22

0
8'24,0" 

- Đặc điểm: khu vực có độ dốc từ 8 - 

15
0
, cây bụi thưa thớt, có sim mua, cây 

gỗ lớn bị khai thác. Bề mặt đất xuất 

hiện nhiều đá lẫn, sỏi nhỏ, xuất hiện 

rãnh trên bề mặt.  

Kết luận: Đất bị thoái hóa mạnh do 

xói mòn mạnh, suy giảm độ phì mạnh, 

đá lẫn, đá lộ đầu nặng, không khô hạn 

Diện tích đất bị thoái hóa trung bình trên địa bàn của huyện Chợ Đồn tập 

trung trên các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở các xã Bằng Phúc, 

Phương Viên, Nam Cường, Ngọc Phái, thị trấn Bằng Lũng; đất lâm nghiệp 

15.682 ha và đất chưa sử dụng 3 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 26.565 ha, phân bố trên địa bàn các xã 

Yên Thịnh, Yên Nhuận, Rã Bản, Bằng Lãng, Phong Huân, Nghĩa Tá, Lương 

Bằng, Đông Viên, Yên Mỹ, Đại Sảo, Xuân Lạc, Phương Viên, Quảng Bạch, Tân 

Lập, Yên Thượng, Bằng Phúc, Ngọc Phái, Đồng Lạc, Bình Trung, Bản Thi và 

thị trấn Bằng Lũng. 



 

123 

 

 



 

124 

 

- Huyện Na Rì có 54.039 ha đất bị thoái hóa, chiếm 65,48% diện tích điều 

tra của huyện, trong đó: 

+ Diện tích đất bị thoái hóa mạnh có 10.116 ha, phân bố trên đất sản xuất 

nông nghiệp 367 ha; đất lâm nghiệp 6.323 ha và đất chưa sử dụng 3.426 ha (các 

xã Xuân Dương, Quang Phong, Liêm Thủy, Côn Minh, Đổng Xá, Dương Sơn). 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 21.161 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã Văn Học, Kim Lư, Lương Thành, Ân Tình, Văn Minh, Hưu Thác, Lạng 

San, Côn Minh, Kim Hỷ, Lương Hạ, thị trấn Yến Lạc, Liêm Thuỷ, Đổng Xá, 

Quang Phong, Lương Thượng, Lam Sơn, Cư Lễ, Hảo Nghĩa, Dương Sơn, Vũ 

Loan, Cường Lợi, Xuân Dương 

Diện tích đất bị thoái hóa trung bình trên đia bàn huyện Na Rì tập trung trên 

đất lâm nghiệp 20.388 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 22.762 ha, phân bố trên địa bàn các xã 

Văn Minh, Văn Học, Hữu Thác, Lương Thượng, Vũ Loan, Cường Lợi, Cư Lễ, 

Hảo Nghĩa, Liêm Thuỷ, Lương Hạ, Lạng San, Lương Thành, Ân Tình, thị trấn 

Yến Lạc, Đổng Xá, Quang Phong, Côn Minh, Kim Hỷ, Lam Sơn, Kim Lư, 

Dương Sơn, Xuân Dương; 

- Huyện Ngân Sơn có 53.284 ha đất bị thoái hóa, chiếm 87,98% diện tích 

điều tra của huyện, trong đó: 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nặng có 15.128 ha, phân bố trên đất sản xuất 

nông nghiệp 588 ha; đất lâm nghiệp 9.980 ha và đất chưa sử dụng 4.560 ha. 

 

Hình ảnh 28: 

- Địa điểm: xã Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn 

- Tọa độ: 105° 59' 44,3" -  22° 23' 

22,7"  

- Đặc điểm: khu vực có độ dốc lớn 

(>15
0
), cây bụi, cỏ dại phát triển là chủ 

yếu không có cây gỗ lớn. Xuất hiện 

một số khe rãnh nhỏ trên bề mặt đất. 

Kêt luận: đất bị thoái hóa nặng do xói 

mòn mạnh, suy giảm độ phì trung bình, 

không khô hạn, không đá lẫn, đá lộ đầu 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 26.488 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã Lãng Ngâm, Trung Hoà, Bằng Vân, Thượng Ân, Hương Nê, Thuần 

Mang, Đức Vân, Thượng Quan, Vân Tùng, Cốc Đán và thị trấn Nà Phặc. 
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           Diện tích đất bị thoái hóa trung bình trên đia bàn huyện Ngân Sơn tập 

trung trên đất lâm nghiệp 26.474 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 11.668 ha, phân bố trên địa bàn các xã 

Lãng Ngâm, Trung Hoà, Thuần Mang, Vân Tùng, Đức Vân, Cốc Đán, Bằng 

Vân, Thượng Ân, Hương Nê, thị trấn Nà Phặc, Thượng Quan; 
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           - Huyện Pác Nặm có 38.849 ha đất bị thoái hóa, chiếm 85,57% diện tích 

điều tra của huyện, trong đó: 
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+ Diện tích đất bị thoái hóa nặng có 11.366 ha, phân bố trên đất trồng cây 

ăn quả 95 ha (xã Bộc Bố); đất nương rẫy 1.028 ha (các xã Nhạn Môn, Nghiên 

Loan, Cổ Linh, Bộc Bố); đất rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Bằng Thành, Cổ 

Linh); đất rừng trồng 322 ha (các xã Nghiên Loan, Nhạn Môn); đất khoanh nuôi 

phục hồi rừng 307 ha (xã Công Bằng); đất chưa sử dụng 9.614 ha (các xã Công 

Bằng, Cao Tân, Cổ Linh, Bằng Thành, Nhạn Môn). 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 17.983 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã Bộc Bố, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Xuân La, An Thắng, Nghiên 

Loan, Giáo Hiệu, Công Bằng, Nhạn Môn 

Diện tích đất bị thoái hóa trung bình trên địa bàn huyện Pác Nặm tập 

trung trên các loại đất rừng tự nhiên 16.967 ha; đất rừng trồng ở các xã  Bộc Bố, 

Công Bằng, Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Nhạn Môn 472 ha và đất khoanh nuôi 

phục hồi rừng ở xã Công Bằng. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 9.500 ha, phân bố trên địa bàn các xã 

Giáo Hiệu, Xuân La, Bộc Bố, Bằng Thành, Nhạn Môn, Cao Tân, Nghiên Loan, 

An Thắng, Cổ Linh, Công Bằng 

- Huyện Chợ Mới có 46.021 ha đất bị thoái hóa, chiếm 81,03% diện tích 

điều tra, trong đó: 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nặng có 5.800 ha, phân bố trên đất sản xuất 

nông nghiệp 868 ha; đất lâm nghiệp 4.735 ha (các xã Thanh Vận, Yên Cư, Yên 

hân, Hòa Mục, Cao Kỳ, Tân Sơn, Nông Hạ) và đất chưa sử dụng 197 ha (các xã 

Thanh Vận, Yên Hân, Tân Sơn, Thanh Mai, Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Thịnh). 

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình có 33.146 ha, phân bố trên địa bàn 

các xã Nông Thịnh, Nông Hạ, Cao Kỳ, Quảng Chu, Bình Văn, Hoà Mục, Như 

Cố, Mai Lạp, Yên Hân, Yên Đĩnh, Yên Cư, Thanh Vận, Thanh Mai, Thanh 

Bình, Tân Sơn và thị trấn Chợ Mới 

Diện tích đất bị thoái hóa trung bình trên địa bàn huyện Chợ Mới tập 

trung trên các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 64 ha; đất lâm nghiệp 

32.929 ha. 

+ Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ có 7.075 ha, phân bố trên địa bàn thị trấn 

Chợ Mới và các xã Quảng Chu, Nông Hạ, Như Cố, Mai Lạp, Cao Kỳ, Bình Văn, 

Nông Thịnh, Yên Hân, Yên Đĩnh, Yên Cư, Thanh Vận, Thanh Mai, Thanh Bình, 

Tân Sơn, Hoà Mục. 
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Biểu đồ 19: Diện tích đất bị thoái hóa theo đơn vị hành chính   

Tóm lại: Diện tích đất bị thoái hóa nặng chủ yếu xuất hiện trên các khu 

vực bị suy giảm thảm thực vật hoặc không có thảm thực vật trên những khu vực 

có độ dốc trên 15
0
, và nguyên nhân chính gây ra thoái hóa đất của tỉnh là đất bị 

xói mòn mạnh do mưa. 

Các khu vực thấp hoặc có thảm thực vật che phủ không xuất hiện thoái 

hóa hoặc bị thoái hóa nhẹ. 

Qua việc đánh giá thoái hóa đất đến từng đơn vị hành chính cho thấy tỷ lệ 

đất bị thoái hóa trên địa bàn các huyện Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Mới, Ba Bể 

cao hơn so với mức bình quân chung toàn tỉnh. 

3. Nhận xét chung về thực trạng thoái hóa đất 

Tổng hợp kết quả điều tra thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho 

thấy, tổng diện tích đất bị thoái hóa là 354.421 ha, trong đó thoái hóa nặng 

76.662 ha, thoái hóa trung bình 167.339 ha và thoái hóa nhẹ 110.420 ha. 
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Bảng  35:  Tổ hợp các yếu tố đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa 

Mức độ 

thoái hóa 

Các yếu tố gây thoái hóa Diện 

tích 

(ha) Xói mòn đất Suy giảm độ phì Khô hạn 

 1. Tổng diện tích điều tra (1=2+3) 461.781  

2. Không bị 

thoái hóa 

  

Không bị xói 

mòn 

Không suy giảm độ 

phì 
Không khô hạn 12.452 

Suy giảm độ phì 

nhẹ 
Không khô hạn 94.908 

 Tổng  107.360  

 3. Diện tích đất bị thoái hóa (3=3.1+3.2+3.3) 354.421  

3.1. Thoái 

hóa nhẹ 

  

Xói mòn yếu 

Suy giảm độ phì 

trung bình 

Không khô hạn 44.886 

Khô hạn nhẹ 2.752 

Suy giảm độ phì 

nhẹ 
Không khô hạn 49.682 

Không bị xói 

mòn 

Suy giảm độ phì 

trung bình 
Không khô hạn 9.943 

Suy giảm độ phì 

nhẹ 
Khô hạn nhẹ 3.157 

  Tổng 110.420  

3.2. Thoái 

hóa trung 

bình 

  

Xói mòn trung 

bình 

Không suy giảm độ 

phì 

Không khô hạn 7.852 

Khô hạn nhẹ 1.579 

Suy giảm độ phì 

trung bình 

Không khô hạn 105.229 

Khô hạn nhẹ 18.004 

Suy giảm độ phì 

nặng 

Không khô hạn 27.191 

Khô hạn nhẹ 4.847 

Xói mòn yếu 
Suy giảm độ phì 

nặng 
Khô hạn nhẹ 2.637 

  Tổng 167.339  
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Mức độ 

thoái hóa 

Các yếu tố gây thoái hóa Diện 

tích 

(ha) Xói mòn đất Suy giảm độ phì Khô hạn 

3.3. Thoái 

hóa nặng 

  

Xói mòn mạnh 

Suy giảm độ phì 

nặng 

Không khô hạn 33.889 

Khô hạn nhẹ 4.469 

Suy giảm độ phì 

trung bình 

Không khô hạn 2.760 

Khô hạn nhẹ 4.986 

Không suy giảm độ 

phì 
Khô hạn nhẹ 30.558 

  Tổng  76.662 

Nguồn: Kết quả dự án năm 2014
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Bảng  36:  Diện tích đất bị thoái hóa theo loại hình thoái hóa
3
 

(theo mẫu biểu số 05/STNMT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại đất 

Tổng 

diện 

tích 

điều tra 

Diện tích đất bị thoái hóa Chia theo loại hình thoái hóa 

Nhẹ 
Trung 

bình 
Nặng 

Đất bị suy giảm độ phì Đất bị xói mòn 
Đất bị 

khô hạn 

Nhẹ 
Trung 

bình 
Nặng Yếu 

Trung 

bình 
Mạnh Nhẹ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Tổng số 461.781 110.420 167.339 76.662 147.747 188.560 73.033 99.957 164.702 76.662 72.989 

1 
Đất sản xuất nông 

nghiệp 
37.071 4.536 345 4.598 18.910 7.740 2.171 4.491 344 4.599 4.959 

2 Đất lâm nghiệp 379.775 92.414 165.353 46.322 122.365 174.402 42.831 81.046 163.666 46.321 64.033 

3 
Đất nuôi trồng thủy 

sản 
1.134  

  
   

    

4 Đất nông nghiệp khác 17           

5 
Đất bằng chưa sử 

dụng 
3.010 2.343 44 7 950 481 1.266 2.380 7 7 535 

6 
Đất đồi núi chưa sử 

dụng 
40.774 11.127 1.597 25.735 5.522 5.937 26.765 12.040 685 25.735 3.462 

Nguồn: Kết quả thực hiện dự án năm 2014 

                                           
3
 Diện tích các bảng 36, 37 được cộng theo hàng dọc, không cộng theo hàng ngang 
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Bảng  37:  Diện tích đất bị thoái hóa theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Đơn vị hành chính 

Tổng 

diện 

tích 

điều tra 

Diện tích đất bị thoái hóa Chia theo loại hình thoái hóa 

Nhẹ 
Trung 

bình 
Nặng 

Đất bị suy giảm độ phì Đất bị xói mòn 
Đất bị 

khô hạn 

Nhẹ 
Trung 

bình 
Nặng Nhẹ 

Trung 

bình 
Mạnh Nhẹ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Tổng cộng 461.781 110.420 167.339 76.662 147.747 188.560 73.033 99.957 164.702 76.662 72.989 

1 TX. Bắc Kạn  12.189 1.109 4.088 345 3.599 7.467 958 1.011 4.043 345 9.999 

2 Huyện Ba Bể 65.537 16.748 29.874 7.600 16.753 13.748 4.270 12.932 29.693 7.600 - 

3 Huyện Bạch Thông 53.466 14.993 17.899 6.379 25.014 19.554 4.404 14.161 17.725 6.379 9.630 

4 Huyện Chợ Đồn 85.304 26.565 16.700 19.928 37.776 21.883 15.831 23.873 15.701 19.928 - 

5 Huyện Na Rì 82.527 22.762 21.161 10.116 13.030 34.385 34.112 21.482 20.606 10.116 24.307 

6 Huyện Ngân Sơn 60.562 11.668 26.488 15.128 14.385 41.479 4.250 11.667 26.488 15.128 - 

7 Huyện Pác Nặm 45.399 9.500 17.983 11.366 28.282 5.215 6.954 8.144 17.453 11.366 - 

8 Huyện Chợ Mới 56.797 7.075 33.146 5.800 8.908 44.829 2.254 6.687 32.993 5.800 29.053 

Nguồn: Kết quả thực hiện dự án năm 2014 
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Chƣơng 5 

ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN THOÁI HÓA ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 

I. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN THOÁI HÓA ĐẤT  

1. Nguyên nhân tự nhiên 

1.1. Ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt và biến đổi khí hậu 

Tỉnh Bắc Kạn nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè nóng 

mưa nhiều (80% lượng mưa của cả năm), mùa đông lạnh và ít mưa.  

Khí hậu Bắc Kạn có sự phân hóa theo độ cao của địa hình và hướng núi, bị 

chi phối bởi những dãy núi vòng cung quay lưng về phía Đông xen lẫn với những 

thung lũng, vì vậy có sự khác nhau về khí hậu khá rõ nét giữa các khu vực trên địa 

bàn tỉnh, thể hiện qua số liệu nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng tại các trạm khí 

tượng. Năm 2013 nhiệt độ trung bình tháng 1 tại trạm khí tượng Chợ Rã là 14,1
0
C 

trong khi đó tại trạm khí tượng Ngân Sơn nhiệt độ trung bình tháng 1 chỉ có 

11,5
0
C; nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Chợ Rã cũng cao hơn nhiệt độ 

trng bình năm tại trạm khí tượng Ngân Sơn 2,13
0
C. Cũng tính trong năm 2013 

lượng mưa tại các trạm thủy văn cũng có sự chênh lệch, lượng mưa trung bình 

tháng 7 tại trạm Chợ Mới là 622,0 mm, trạm Na Rì là 211,90 mm; lượng mưa trung 

bình năm đo được tại các trạm thủy văn này cũng có sự khác nhau rõ rệt, tại trạm 

Chợ Mới lượng mưa trung bình năm là 2.0451,5 mm, tại trạm Na Rì là 1.148,1 

mm. 

 

Biểu đồ 20: Lƣợng mƣa trung bình năm của các trạm thủy văn trên địa bàn 

tinh giai đoạn 1990 - 2013 

Qua biểu đồ trên cho thấy, lượng mưa trung bình hàng năm có xu hướng 

giảm tại các khu vực ảnh hưởng của các trạm Chợ Rã (bình quân giảm 20,8 



 

136 

 

mm/năm trong giai đoạn 1991 - 2013), Ngân Sơn (giảm 26,5 mm), Na Rì (giảm 

13,9 mm), Chợ Mới (giảm 5,3 mm), Phủ Thông (giảm 53,6 mm) và tăng tại các 

khu vực ảnh hưởng của trạm Thác Giềng (tăng 12,1 mm), Phương Viên (tăng 

20,5 mm trong cùng kỳ). 

Trong những năm gần đây, lũ quét xảy ra bất ngờ, nhanh, kết hợp với 

trượt lở sườn dốc tạo thành lũ bùn đá, có sức tàn phá lớn ở các lưu vực nhỏ gây 

tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường sinh thái. Mặt khác, tỉnh 

Bắc Kạn còn là nơi bắt nguồn của 4 hệ thống sông, do địa bàn toàn tỉnh chủ yếu 

là đồi núi, có độ dốc lưu vực lớn, khả năng tập trung nước lớn nên thường xuyên 

xảy ra lũ quét, lở đất làm suy giảm chất dinh dưỡng và hữu cơ trong đất làm đất 

bạc màu và giảm năng suất cây trồng, suy giảm đa dạng sinh học. 

Tỉnh Bắc Kạn có lượng mưa phổ biến từ 1.100 - 2.100 mm nhưng phân 

bố không đều, số ngày mưa bình quân khoảng 132 ngày/năm. Số ngày mưa và 

tổng số lượng mưa đều tập trung trong mùa mưa và chiếm khoảng 85% lượng 

mưa cả năm. Đồng thời do tỉnh Bắc Kạn có khoảng 63% diện tích tự nhiên có 

độ dốc trên 25
0
, sự phân hóa lượng mưa theo mùa (khoảng 75 - 85% lượng 

mưa tập trung vào mùa mưa) kết hợp với việc làm thay đổi thảm thực vật do 

khai hoang, chặt phá rừng để sản xuất nông nghiệp… đã làm bề mặt đất bị 

mất lớp che phủ, nên khả năng giữ nước kém đi làm đất bị khô hạn nhẹ từ 

tháng 10 đến tháng 3 năm sau, gây xói mòn đất trên các khu vực có địa hình 

cao vào các tháng mùa mưa. 

Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang diễn ra được thông 

qua nhiệt độ tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, xói 

mòn đất ở vùng núi, hạn hán ở vùng đồng bằng diễn ra với tần suất, cường độ 

ngày càng tăng, ví dụ như khu vực xã Phương Viên (huyện Chợ Đồn) liên tục 

xảy ra lũ quét, sạt lở đất, xói mòn đất; trong khi ở xã Quảng Chu (huyện Chợ 

Mới) thường xảy ra hiện tượng xói mòn đất, sạt lở đất. Theo đánh giá của kịch 

bản biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn cho thấy: 

Bảng  38: Xu hƣớng biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn 

Thời tiết Mƣa 

Khuynh hướng chuyển từ 04 mùa thành 02 

mùa 

Thời gian mỗi lần mưa ngắn hơn; Cường độ  

mưa cao hơn; Mùa mưa kéo dài hơn (từ tháng 

2 đến tháng 10) 

Nguồn nƣớc Nhiệt độ 

Số lượng và chất lượng nước giảm; Nhiều 

sông suối cạn vào mùa khô; Mực nước cao 

hơn vào mùa mưa 

Sai khác nhiều hơn giữa ngày và đêm; Mùa 

hè nóng hơn; Xảy ra các đợt rét đậm, rét hại 
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Hạn Sạt lở đất 

Cường độ cao hơn; Tần suất xuất hiện nhiều 

hơn 

Cường độ cao hơn; Tần suất xuất hiện nhiều 

hơn 

Lũ, lũ quét Xói mòn đất 

Cường độ cao hơn; Tần suất xuất hiện nhiều 

hơn 

Cường độ cao hơn; Tần suất xuất hiện nhiều 

hơn 

1.2. Ảnh hưởng của địa hình 

Địa hình tỉnh Bắc Kạn được khá phức tạp với nhiều loại địa chất, các loại 

địa chất khác nhau tạo nên các dạng địa hình khác nhau: 

Địa hình vùng núi cao được tạo thành từ các loại đá cát kết, phiến sét; đây 

là các loại đá khó phong hóa, đất hình thành trên các loại đá này thường nguy cơ 

bị trượt lở cao. 

Địa hình vùng núi đá vôi thuộc cánh cung Ngân Sơn, vách đá dựng đứng 

cheo leo, đỉnh lởm chởm, răng cưa nhọn hoắt. Trong vùng núi đá vôi xuất hiện 

suối ngầm (hiện tượng Kaxtơ) nên thường gây mất nước trong mùa khô. 

Xen giữa các dãy núi được cấu tạo bởi đá biến chất (huyện Ngân Sơn); đá 

vôi (huyện Na Rì); đá granit (huyện Ba Bể) là những dải đất thấp khá bằng 

phẳng tạo nên dạng địa hình thung lũng kiến tạo - xâm thực. Mỗi khi có mưa, 

một lượng nước lớn đổ về các thung lũng này gây ra hiện tượng ngập úng, một 

số nơi đất đai bị vùi lấp bởi các khối đất đá từ trên các đỉnh núi chuyển xuống. 

Về độ dốc của địa hình, phần lớn diện tích đất của tỉnh Bắc Kạn có độ dốc 

cao, đặc biệt là những nơi có nhiều núi đá, có tới hơn 73% diện tích tự nhiên của 

tỉnh có độ dốc trên 15
0
, diện tích đất có độ dốc dưới 8

0
 chỉ chiếm gần 15% diện 

tích tự nhiên của tỉnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây xói mòn, 

sạt lở đất trên địa bàn các huyện, thị xã. Kết quả xác định độ dốc trên bản đồ nền 

địa hình tỷ lệ 1/50.000 của tỉnh được thể hiện như sau:  

Bảng  39: Phân cấp độ dốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Độ dốc 
Diện tích  

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

0 - 3
0
 45.795 9,92 

3 - 8
0
 25.722 5,57 

8 - 15
0
 32.362 7,01 

15 - 25
0
 51.761 11,20 

> 25
0
 306.141 66,30 

Diện tích điều tra 461.781 100,00 

Nguồn: Kết quả thực hiện dự án năm 2014 
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Nhìn chung, đặc điểm địa hình là một trong những nguyên nhân chính gây 

thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thoái hóa dạng xói mòn. 

2. Nguyên nhân từ sử dụng đất của con ngƣời 

2.1. Công tác quản lý đất đai 

Đất rừng phòng hộ chủ yếu được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

(48.743,43 ha) quản lý và hộ gia đình, cá nhân (44.190,76 ha) sử dụng; diện tích 

nhỏ còn lại được giao cho tổ chức kinh tế sử dụng, cộng đồng dân cư quản lý. 

Phần lớn diện tích rừng đặc dụng được giao cho tổ chức khác sử dụng với 

12.911,89 ha, giao cho cơ quan, đơn vị của Nhà nước sử dụng 8.793,98 ha, giao 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 3.700,00 ha, phần diện tích nhỏ còn lại 

141,61 ha được giao cho hộ giao đình, cá nhân sử dụng. 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2014, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 

255.607,35 ha đất rừng sản xuất, phần lớn diện tích đất này được giao cho hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng (151.514,40 ha); một phần nhỏ được giao cho tổ chức 

kinh tế sử dụng (13.035,18 ha) và giao cho.Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 

(90.216,78 ha).  

  

Hình ảnh 29: Khu vực khai thác trắng 

rừng trồng sản xuất trên địa bàn xã 

Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn 

Hình ảnh 30: Khu vực khai thác trắng 

rừng trồng sản xuất trên địa bàn xã 

Thanh Mai, huyện Chợ Mới 

Diện tích đất rừng sản xuất được giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng một 

mặt góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhưng mặt khác làm suy giảm về chất 

lượng rừng và có ảnh hưởng đến tỷ lệ che phủ của rừng, thúc đẩy quá trình xói 

mòn đất (năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 32,85% diện tích đất rừng 

trồng dưới 3 năm tuổi (huyện Pác Nặm có 66,46%; huyện Na Rì có 49,03%; thị 

xã Bắc Kạn có 36,64% diện tích rừng trồng dưới 3 năm tuổi), trong đó tập trung 

nhiều ở huyện Na Rì, Pác Nặm, Bạch Thông, Chợ Mới). Rừng đến thời kỳ thu 
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hoạch sẽ bị chặt trắng, đốt toàn bộ trên bề mặt đất, việc làm này làm tăng mức 

độ xói mòn đất. 

2.1.2. Quá trình sử dụng đất 

a) Đặc điểm sử dụng đất 

Đất chỉ có khả năng cung cấp một lượng dinh dưỡng nhất định cho cây 

trồng. Đối với sản xuất nương rẫy của đồng bào vùng đất dốc, sau một thời gian 

canh tác khi thấy năng suất cây trồng giảm sút đáng kể họ phải dừng lại để cho 

đất nghỉ sau một thời gian mới canh tác trở lại.  

  

Hình ảnh 31: Khu vực phát nương 

làm rẫy ở xã Đôn Phong, huyện Bạch 

Thông 

Hình ảnh 32: Khu vực phát nương 

làm rẫy ở xã Trung Hòa, huyện Ngân 

Sơn 

Nếu cứ tiếp tục canh tác, đất sẽ quá nghèo kiệt dinh dưỡng, trở thành đất 

đồi trọc sau này sẽ khó phục hồi, không canh tác được nữa, đất cần được bảo vệ 

để tự nó có thể tái tạo dinh dưỡng đã bị cây trồng lấy đi. Điều này thể hiện rất rõ 

khi phát nương làm rẫy ở các xã Công Bằng, Nhạn Môn, An Thắng (huyện Pác 

Nặm); Bình Trung, Bằng Phúc, Ngọc Phái, Nam Cường, Tân Lập (huyện Chợ 

Đồn); Cao Thượng, Hoàng Trĩ, Phúc Lộc (huyện Ba Bể); Liêm Thủy, Dương 

Sơn, Lương Thượng (huyện Na Rì); Thuần Mang, Trung Hòa (huyện Ngân 

Sơn); Mỹ Thanh, Đôn Phong, Vi Hương (huyện Bạch Thông)... sẽ không còn 

cây giữ nước làm cho nương nhanh bị khô, suy thoái nhanh.  
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Hình ảnh 33: Khu vực đốt nương làm 

rẫy trên địa bàn xã Cổ Linh, huyện 

Pác Nặm 

Hình ảnh 34: Khu vực đốt nương làm 

rẫy trên địa bàn xã Bình Trung, huyện 

Chợ Đồn 

2.1.3. Quản lý, khai thác tài nguyên rừng  

Mức độ che phủ của thảm thực vật ảnh hưởng đến khả năng giảm thiểu 

xói mòn đất do thân cành, lá cây có khả năng làm giảm động năng mưa tác động 

lên bề mặt đất, đồng thời rễ cây làm tăng khả năng thấm nước của đất. Nơi nào 

có thảm thực vật có độ che phủ càng cao, mật độ che phủ càng dày thì nguy cơ 

thoái hóa đất càng nhẹ. Rừng và cây rừng là có khả năng bảo vệ đất tốt nhất, đất 

dưới tán rừng hầu như không có nguy cơ thoái hóa đất, ở các khu vực rừng sản 

xuất chưa khép tán hoặc rừng mới trồng nguy cơ thoái hóa ở mức trung bình đến 

nặng, khu vực trồng cây hàng năm trên đất dốc do trong thời gian mùa mưa là 

thời kỳ mới gieo trồng phần lớn diện tích đất không được che phủ bảo vệ nên 

nguy cơ thoái hóa đất mạnh mà xói mòn là chủ yếu. 

Những năm trở lại đây tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng trên địa 

bàn tỉnh có sự gia tăng, tuy nhiên sự gia tăng chủ yếu là phát triển rừng sản xuất 

chưa có nhiều giá trị về đa dạng sinh học, trong khi đó diện tích rừng phòng hộ 

và rừng đặc dụng gia tăng chậm, nhiều năm có sự suy giảm. 

Trên địa bàn tỉnh thời gian qua nạn chặt phá rừng vẫn diễn ra phổ biến 

đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa, mất rừng dẫn đến trong mùa mưa đất 

đai bị xói mòn cộng với phương pháp canh tác trên đất dốc chưa bền vững dẫn 

đến giảm dần năng suất canh tác. 

Do địa hình Bắc Kạn đa phần là đồi, núi nên có độ dốc lớn, phần lớn 

người dân canh tác trên đất dốc. Khi thay đổi về khí hậu, sinh thái, đặc biệt là 

thảm thực vật dễ dẫn đến hiện tượng xói mòn, trượt lở, rửa trôi, mất chất dinh 

dưỡng trong đất diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt những năm gần đây tỉnh Bắc Kạn 

luôn phải hứng chịu nhiều trận lũ quét và ngập lụt làm cho suy thoái đất ở nhiều 
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nơi càng trở nên trầm trọng. 

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, trong năm 2014 toàn tỉnh đã để xảy 

ra 15 vụ cháy, gây thiệt hại trên 32 ha rừng. Trong đó, thị xã Bắc Kạn với 4 vụ 

gây thiệt hại trên 22 ha rừng và huyện Pác Nặm với 4 vụ gây thiệt hại trên 1,6 ha 

rừng còn lại xảy ra rải rác tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn và Na Rì. 

Trong hơn 32 ha rừng bị cháy có hơn 1,5 ha là rừng trồng, 8 ha rừng tự nhiên và 

trên 23 ha là rừng lau lách.  

Qua điều tra ban đầu của ngành chức năng, nguyên nhân của phần lớn các 

vụ cháy rừng đều do thời tiết khô hanh và người dân xử lý, đốt thực bì vừa lấy 

tro, vừa tiêu diệt sâu hại để trồng rừng, ngô, sắn, dong riềng. 

 

 

Hình ảnh 35: Chặt phá rừng, đốt 

nương để làm nương rẫy xã Đại Sảo, 

huyện Chợ Đồn 

Biểu đồ 21: Diễn biến 3 loại rừng qua 

các năm giai đoạn 2005 - 2014 

Tuy diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh liên tục tăng trong những năm 

vừa qua, trong giai đoạn 2005 - 2014 bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng 

4,6 ngàn ha tuy nhiên do tình trạng di dân tự do, mất độ dân số không ổn 

định, cơ sở hạ tầng không đáp ứng, trình độ dân trí còn thấp, việc chặt phá 

rừng đốt nương làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép (như tại tiểu khu 370 

thuộc thôn Vằng Bó, xã Đôn Phong; tiểu khu 379 khu rừng Lủng Cà thuộc 

khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ;  và phần lớn diện tích đất lâm nghiệp là 

rừng mới trồng hoặc phục hồi (100% diện tích đất lâm nghiệp là rừng thứ 

sinh và trồng mới). Phân theo trữ lượng và chất lượng rừng cho thấy, trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn có 60,5% diện tích đất lâm nghiệp là rừng nghèo; 16,82% là 

rừng nghèo kiệt; 11,30% là rừng chưa có trữ lượng; hiện chỉ có 11,38% diện 

tích đất lâm nghiệp là rừng giàu và trung bình. 

Trên bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu của tinh Bắc Kạn cho thấy việc thay đổi 
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thảm thực vật là nguyên nhân xói mòn mạnh, cụ thể như sau: 

- Các khu vực chuyển đổi từ đất rừng sang trồng cây hàng năm trên đất 

dốc ở các xã Thượng Ân, Cốc Đán, Đức Vân, Bằng Vân, Hương Nê, Lãng 

Ngâm, Thuần Mang (huyện Ngân Sơn); Bành Trạch, Hà Hiệu, Địa Linh,  Nam 

Mẫu, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc (huyện Ba Bể); Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên 

Phúc, Vũ Muộn (huyện Bạch Thông); Phương Viên, Đồng Lạc, Lương Bằng, 

Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn); Yên Hân, Hòa Mục, Tân Sơn, Cao Kỳ, Mai Lạp 

(huyện Chợ Mới); Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Quang Phong, Ân Tình, Văn 

Minh (huyện Na Rì); Xuân La, Nhạn Môn, Bộc Bố, Giáo Hiệu, Nghiên Loan 

(huyện Pác Nặm). 

 
 

Hình ảnh 36: Khu vực đã chuyển đổi 

từ đất rừng sang trồng ngô trên địa bàn 

xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể 

Hình ảnh 37: Khu vực chuyển đất 

rừng sản xuất sang trồng sắn trên địa 

bàn xã Quang Phong, huyện Na Rì 

- Các khu vực bị khai thác đất rừng quá mức (chặt trắng, đốt sau khai 

thác) ở các xã Cao Thượng, Bành Trạch, Yến Dương, Mỹ Phương, Hoàng Trĩ, 

Đồng Phúc (huyện Ba Bể); Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Phương Viên, Sỹ 

Bình, Tân Tiến, Quang Thuận (huyện Bạch Thông); Tân Lập, Xuân Lạc, Bằng 

Phúc, Phương Viên, Ngọc Phái, Lương Bằng, Yên Thượng, Nam Cường, Đồng 

Lạc (huyện Chợ Đồn); Tân Sơn, Thanh Mai, Yên Cư, Yên Đĩnh, Như Cố, Cao 

Kỳ, Mai Lạp, Thanh Vận (huyện Chợ Mới); Xuân Dương, Cường Lợi, Vũ Loan, 

Lương Thượng, Kim Hỷ, Đổng Xá, Văn Minh, Lương Thành, Liêm Thủy 

(huyện Na Rì); Thương Ân, Bằng Vân, Đức Vân, Vân Tùng, Trung Hòa, Cốc 

Đán, Thuần Mang, Hương Nê (huyện Ngân Sơn); Công Bằng, Giáo Hiệu, 

Nghiên Loan, Bằng Thành, An Thắng, Nhạn Môn (huyện Pác Nặm) với diện 

tích khoảng 1,49 ngàn ha. 
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Hình ảnh 38: Khu vực chặt trắng rừng 

sản xuất ở xã Mỹ Thanh, huyện Bạch 

Thông 

Hình ảnh 39: Khu vực khai thác trắng 

rừng sản xuất ở xã Nam Cường, huyện 

Chợ Đồn 

2.1.4. Áp lực sử dụng đất (do tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số) 

Với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ sẽ là 

một bước chuyển đổi lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. 

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển 

dịch theo hướng tích cực; lợi thế của từng vùng, từng ngành được chú trọng khai 

thác. Kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội tiếp tục được tăng cường, sự nghiệp 

giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dạy và 

học ngày càng được nâng lên; đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân 

được nâng lên một bước và đã giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc về xã hội. 

Sự chuyển dịch đó có thể tác động đến sự di dân từ các vùng nông thôn về 

thành thị ngày một gia tăng, tạo sức ép cho đô thị về cơ sở hạ tầng không đáp 

ứng kịp như nhà ở, cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải… và đây là vấn 

đề tất yếu của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. 

Sự gia tăng dân số cùng với sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp do quá 

trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã gây áp lực không nhỏ trong sử dụng đất đai, 

được thể hiện qua các mặt sau:  

+ Luân canh cây trồng không có thời gian bỏ hóa thích hợp: trước đây, là 

một hình thức sử dụng đất đai thích hợp do mật độ dân số thấp cho phép một 

thời gian bỏ hoang cho cây rừng đủ dài để hồi phục lại các đặc tính của đất. Sự 

gia tăng dân số kéo theo thời gian bỏ hóa buộc phải rút ngắn lại đã làm cho nó 

trở nên không bền vững và là nguyên nhân của xói mòn, rửa trôi đất và suy giảm 

độ phì của đất. 

+ Do nhu cầu lương thực và thực phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt hàng 

ngày của con người đã dẫn đến tình trạng trong giai đoạn 2000 - 2010 một số 



 

144 

 

khu vực đã chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất sản xuất nông nghiệp làm cho 

đất bị bị xói mòn và suy giảm độ phì.  

+ Sự luân canh cây trồng không thích hợp. Do áp lực của sự tăng dân số 

và phát triển kinh tế, người dân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng luân canh nhiều loại 

cây trồng chủ yếu giữa các cây ngũ cốc, tăng cường sử dụng phân bón vô cơ và 

các chế phẩm trong nông nghiệp để nâng cao năng xuất cây trồng mà không gắn 

liền với quá trình cải tạo, bồi bổ đất đai.  

+ Sự gia tăng dân số còn làm suy giảm tính đa dạng sinh học, giảm diện 

tích rừng do việc chặt phá rừng để canh tác và các mục đích khác dẫn đến việc 

mất hàng loại thảm thực vật đã làm cho đất đai thiếu nguồn cung cấp chất dinh 

dưỡng, cũng như chế độ canh tác không hợp lý làm cho đất đai bị bạc màu, dần 

dần bị thoái hóa.  

Bên cạnh đó, sự gia tăng dân số cũng là nguyên nhân khiến lũ quét và sạt 

lở đất xuất hiện nhiều. Dân số tăng nhưng đất thì không tăng, con người buộc 

phải tìm đến nhưng nơi trước đây được coi là hẻo lánh để sinh sống và canh tác. 

Rừng bị đốt phá để lấy đất làm nương rẫy, làm nhà ở,.. nhiều thôn bản mới được 

hình thành ven suối hay sườn đồi, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở cao. 

Cùng với việc chặt phá rừng là việc đào bới, san ủi để xây dựng công trình, làm 

đường giao thông... đã làm thay đổi thảm thực vật, làm đất xung yếu dễ bị sạt lở. 

  

Hình ảnh 40: Khu vực bị sạt lở đất do 

san gạt làm đường giao thông ở xã 

Phương Linh, huyện Ba Bể 

Hình ảnh 41: Khu vực bị sạt lở do san 

ủi làm nhà ở xã Thượng Ân, huyện 

Ngân Sơn 

II. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT, GIẢM THIỂU THOÁI HÓA 

ĐẤT VÀ ĐỊNH HƢỚNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG 

1. Quan điểm, mục tiêu chiến lƣợc phòng chống suy thoái đất. 

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo đảm 

phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh. Khai 
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thác tài nguyên không làm tổn hại và suy thoái môi trường và cảnh quan thiên  

nhiên, giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, chuyển dịch mạnh sang phát 

triển rừng sản xuất để chế biến ra các loại sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh 

trồng rừng sản xuất cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. 

Khuyến khích phát triển rừng sản xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng 

rừng gắn với công nghiệp chế biến nông - lâm sản, rà soát diện tích đất chưa có 

rừng trên địa bàn toàn tỉnh để kết hợp trồng rừng phân tán và tập trung, quan tâm 

đầu tư xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, đặc biệt là rừng đặc dụng thuộc vườn Quốc gia Ba Bể; khu bảo tồn thiên 

nhiên Kim Hỷ; khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giải quyết việc làm gắn 

với nâng cao chất lượng nguồn lao động; tăng cường quản lý và mở rộng các hoạt 

động hội chợ, dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động; tạo điều 

kiện để mọi người trong độ tuổi lao động đều có cơ hội việc làm và thu nhập. 

Chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư, thực hiện lồng ghép có hiệu 

quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị 

xã gắn với giảm nghèo trong nhân dân, nhất là đối với khu vực nông thôn, miền 

núi, vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, nhất là 

hỗ trợ nhà ở, đất ở, kỹ thuật canh tác, quan tâm phát triển kinh tế - xã hội khu 

vực miền núi, các xã nghèo, đặc biệt khó khăn. 

Tập trung đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi hiện có và xây dựng 

mới các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, nhất là hệ thống các hồ chứa, đập thủy 

lợi, thủy điện nhỏ, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đảm bảo nguồn 

nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân kết hợp nuôi trồng thủy sản, cung 

cấp điện, giảm cắt lũ và phục vụ du lịch sinh thái; nâng cao diện tích tưới chủ 

động bằng công trình đạt khoảng 60%. 

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông 

nghiệp, tăng nhanh dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, đặv biệt là du 

lịch và thương mại. Trong đó ngành nông nghiệp được phát triển với mũi nhọn 

là ngành chăn nuôi được hình thành trên một nền nông nghiệp sạch, công nghệ 

tiên tiến và áp dụng rộng rãi công nghệ sinh học; ngành công nghiệp phát triển 

nhanh trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp chế biến; ngành dịch vụ phát triển với 

tỷ trọng giá trị gia tăng cao. 

Đẩy nhanh tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thủy 

lợi, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với sử dụng nguyên liệu 

của địa phương và mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm phi nông 



 

146 

 

nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông 

thôn; đẩy nhanh quá trình quy hoạch và xây dựng nông thôn mới. 

Năm nguyên tắc có liên quan đến sử dụng đất bền vững là: duy trì hoặc 

nâng cao hơn nữa hoạt động sản xuất, giảm mức độ rủi ro với sản xuất, bảo vệ 

tiềm năng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chống lại sự thoái hoá chất 

lượng đất và nước, khả thi về mặt kinh tế và được xã hội chấp nhận. 

Như vậy, có thể nói sử dụng đất bền vững được thể hiện trong hoạt động 

sản xuất và quản lý đất đai trên những vùng đất theo yêu cầu và mục đích sử 

dụng của con người. Trong sản xuất nông nghiệp đất đai được coi là sử dụng 

bền vững phải dựa trên cơ sở đảm bảo khả năng hoạt động sản xuất ổn định của 

cây trồng, chất lượng tài nguyên đất không bị suy giảm theo thời gian và việc sử 

dụng đất không ảnh hưởng xấu tới con người và các sinh vật. 

2. Đề xuất biện pháp quản lý đất đai bền vững góp phần giảm thiểu thoái 

hóa đất thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu. 

Phần lớn diện tích của tỉnh Bắc Kạn có độ dốc lớn trên 15
0
 (có khoảng 

407,03 ngàn ha, chiếm 83,76% diện tích tự nhiên) và người dân vẫn canh tác 

(trồng lúa, cây hàng năm khác) trên những khu vực có độ dốc trên 20
0
, việc canh 

tác cây hàng năm trên các khu vực có độ dốc lớn, canh tác không đúng kỹ thuật, 

không quan tâm đến việc duy trì, cải tạo, nâng cao độ phì đất khiến cho nguồn 

tài nguyên đất đai ngày càng thoái hóa.  

Chính vì vậy, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác trên đất dốc là 

hữu ích và thiết thực để chống xói mòn, hạn chế thoái hóa đất. Việc tái tạo các 

lớp phủ thực vật bằng cây rừng hoặc cây nông, lâm kết hợp để bảo vệ độ phì 

nhiêu của đất và sử dụng bền vững đất dốc một cách hợp lý một mặt sử dụng 

hiệu quả tài nguyên đất, mặt khác vẫn đảm bảo việc bảo vệ, phục hồi đất. 

2.1. Các giải pháp về cơ chế, chính sách 

Để quản lý, sử dụng đất đai bền vững góp phần giảm thiểu thoái hóa đất trên 

địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu tiên đảm bảo quỹ đất trồng 

rừng cho các dự án trồng mới rừng nhằm tăng nhanh độ che phủ rừng để hạn chế 

xói mòn đất. Tiếp tục thực hiện chính sách hưởng lợi đối với hộ được giao, thuê, 

nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và bổ sung chính sách đối với trồng mới, 

khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng nghèo và rừng phục hồi 

trong diện tích rừng tự nhiên, phát triển trồng rừng nguyên liệu kinh tế, …. 

- Có chính sách khuyến khích khai hoang, phủ xanh đất trống đồi núi trọc 

nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa đất chưa sử dụng vào trồng và khoanh nuôi, phục 
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hồi rừng; các chính sách ưu đãi về thuế, ngân hàng, hỗ trợ kinh phí cho các 

chương trình, dự án khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng nhằm thu hút các 

nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

- Có các cơ chế, chính sách khuyến khích nhân dân địa phương thực hiện 

các mô hình phát triển kinh tế sinh thái có hiệu quả cao kết hợp bảo vệ tài 

nguyên sinh vật đặc biệt ở các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Có chính sách tạo điều kiện để người dân dễ dàng chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp 

với nhu cầu của thị trường. Tiến hành thâm canh, tăng vụ, giúp nông dân đưa 

các giống mới năng suất cao, chống chịu sâu bệnh và biến đổi khí hậu vào sản 

xuất kết hợp với đầu tư bồi bổ, cải tạo đất. Ưu tiên quỹ đất cho phát triển các 

vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến như vùng trồng cam 

quýt nguyên liệu ở các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn và thị xã Bắc Kạn với diện 

tích khoảng 1.000 ha; vùng trồng đỗ tương nguyên liệu ở thị xã Bắc Kạn và các 

huyện Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Mới khoảng 700 ha; hồng không hạt ở các 

huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn khoảng 500 ha và vùng trồng thuốc lá ở các 

huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông khoảng 1.000 ha. 

- Để có thể sử dụng hợp lý tài nguyên đất tỉnh Bắc Kạn cần xác định 

hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội của từng huyện, thị xã trong tỉnh nhằm khắc phục tình trạng bất hợp lý trong 

sử dụng đất, thích ứng với các điều kiện sản xuất bất lợi như hạn hán, thiếu 

nước,... và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh xu hướng biến đổi khí hậu: tăng 

nhiệt độ, hạn hán ngày một gia tăng đòi hỏi phải phát triển một số cây trồng có 

nhu cầu nước thấp, có khả năng chịu hạn tốt,…  

2.2. Các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Đối với đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ và 

đất rừng đặc dụng: tiếp tục rà soát, xác định rõ ranh giới, cắm mốc và công khai 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực đất trồng lúa, đất chuyên trồng 

lúa nước,đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên cần bảo vệ 

nghiêm ngặt. 

- Đối với các loại đất còn lại: cần rà soát lại quy hoạch các ngành theo 

hướng bố trí, sử dụng đất hợp lý. Cần ưu tiên bố trí đất để phát triển hạ tầng tạo 

động lực cho thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ. Rà soát, điều 

chỉnh lại quỹ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh để đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh.  

- Tăng cường công tác tổ chức, thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, sớm tham mưu với UBND tỉnh ban hành các định chế về quản lý, tổ 
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chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các chế tài xử lý đối với các 

tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mặc dù quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được xác định, nhưng cần đến đâu thì triển khai thu hồi đất đến đó. Đối 

với đất đang sản xuất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp thì không 

được để treo. Kiên quyết thu hồi các diện tích đất đã giao cho các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả. 

Cùng với việc thực hiện theo các phương án quy hoạch đã được phê duyệt 

trên địa bàn các huyện, thị xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung, cùng với dự kiến 

chuyển khoảng 16,3 ngàn ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục 

đích nông nghiệp đã làm giảm nguy cơ bị xói mòn đất. Cụ thể: 

+ Giảm 72.067 ha đất bị thoái hóa mạnh (do xói mòn mạnh) xuống thoái 

hóa trung bình (do xói mòn trung bình) 64.982 ha và thoái hóa nhẹ 7.085 ha; 

+ Giảm 590 ha đất bị thoái hóa trung bình thành thoái hóa trung bình hoặc  

không thoái hóa do việc khai thác đất chưa sử dụng vào trồng rừng. 

+ Giảm 3.324 ha đất bị thoái hóa nhẹ thành không thoái hóa. 

Kết quả đánh giá thoái hóa đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất của 

tỉnh đến năm 2020 đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 07/02/2013 cho thấy, tổng diện tích đất bị thoái hóa là 337.408 ha, chiếm 

71,53% diện tích tự nhiên, trong đó có 4.595 ha thoái hóa mạnh, 229.094 ha 

thoái hóa trung bình và 103.719 ha thoái hóa nhẹ. 

2.3. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm 

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu về sử dụng, cải tạo đất dốc và đất đồi 

núi của tỉnh Bắc Kạn nói chung và của các huyện nói riêng được các cơ quan 

quản lý công nhận là tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng vào sản xuất nông 

lâm nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ được áp dụng vào sản xuất chưa nhiều do khả năng 

tiếp cận kỹ thuật mới của của người dân còn rất thấp. Nhìn chung, tỷ lệ các hộ 

gia đình áp dụng các biện pháp canh tác để bảo vệ đất, chống xói mòn còn thấp 

do họ chưa quan tâm và cũng ít được hướng dẫn, tập huấn. Do vậy cần tạo điều 

kiện để người nông dân tiếp cận các kỹ thuật mới về bón phân, hạn chế xói mòn 

bảo vệ đất,… thông qua tập huấn kỹ thuật.  

Các mô hình thực tế tại một số địa bàn cần được tuyên truyền nhân rộng 

như trồng cây hang năm có các đai rừng che chắn trên địa bàn huyện Pác Nặm, 

Na Rì, Chợ Đồn, Chợ Mới; canh tác theo đường đồng mức như chè ở Quảng 

Chu, Yên Hân, Yên Cư (huyện Chợ Mới); Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn)… 

Coi trọng phương pháp “nông dân hướng dẫn nông dân” kết hợp với tăng 
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cường đội ngũ khuyến nông viên cấp xã, đặc biệt đối với các xã vùng sâu, vùng 

xa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như hiệu quả sử dụng đồng vốn. 

Lực lượng khuyến nông, khuyến lâm này phải là người am hiểu phong tục, tập 

quán canh tác của cư dân, có khả năng tiếp thu và chuyển tải những tiến bộ kỹ 

thuật đến người dân thông qua tập huấn, mô hình mẫu. 

2.4. Các biện pháp, giải pháp về giảm thiểu xói mòn trên đất dốc 

Trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Bắc Kạn phần lớn đều có độ dốc lớn, 

diện tích đồi trọc, sườn đồi được sử dụng để canh tác nên sự xói mòn xảy ra mạnh 

do đó việc sử dụng và quản lý đất dốc cần áp dụng một số giải pháp như sau: 

a. Các biện pháp quản lý, bảo vệ đất dốc nhằm chống xói mòn đất 

- Để ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất đồng thời phục hồi diện tích đất 

đã bị thoái hóa cần thực hiện các biện pháp để làm giảm tối đa tác hại của mưa 

và dòng chảy do mưa tạo ra, đồng thời làm tăng độ phì nhiêu của đất. Áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật tổng hợp như sinh học, nông học, hóa học, cơ học,… và 

đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu. Tái tạo lớp phủ thực vật bằng cây 

rừng hoặc tổ hợp cây nông lâm kết hợp để bảo vệ độ phì nhiêu của đất và sử 

dụng bền vững đất dốc, thực hiện tuần hoàn hữu cơ trong đất. 

- Xây dựng và thiết lập lâm phận các loại rừng trên địa bàn tỉnh ổn định 

và cắm mốc ranh giới trên thực địa; tổ chức giao đất gắn với giao rừng; giao và 

khoán rừng phòng hộ cho các cộng đồng, hợp tác xã, hộ gia đình để quản lý bảo 

vệ và hưởng lợi lâu dài theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

- Đẩy mạnh trồng rừng mới, khoanh nuôi, tái sinh rừng để phủ xanh đất 

trống đồi núi trọc bao gồm rừng phòng hộ, rừng sản xuất để bảo vệ đất, môi 

trường sinh thái, nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt. Xây dựng và bảo vệ hệ 

thống rừng phòng hộ đầu nguồn các sông, hồ lớn, đặc biệt, đối với phần diện 

tích có thực trạng thoái hóa nặng việc quy hoạch sử dụng đất cần ưu tiên mục 

tiêu cải tạo và bảo vệ đất, môi trường và tùy điều kiện cụ thể từng nơi có thể đưa 

các loại hình sử dụng đất có hiệu quả về cải tạo và bảo vệ đất môi trường như 

cây lâu năm, rừng trồng. 

- Lựa chọn vị trí, diện tích đất nông nghiệp bị thoái hóa, ít có khả năng 

phục hồi chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp; hạn chế tối đa chuyển đất 

trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Cần nghiên cứu kỹ 

các dự án phát triển và đánh giá tác động của các dự án này đối với môi trường 

và xã hội, phát huy vai trò của quần chúng trong việc đánh giá các tác động này, 

đảm bảo việc thực hiện các dự án này không có nguy cơ gây thoái hóa đất.   

- Đa dạng hóa cây trồng dưới nhiều hình thức: Trồng xen, trồng gối, trồng 
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cây theo đường đồng mức, áp dụng các công thức luân canh, trong đó có cây họ 

đậu để tăng tính đa dạng sinh học về giống, loài theo thời gian và không gian, 

qua đó né tránh được rủi ro của cây trồng và thời vụ, tăng độ che phủ đất, chống 

xói mòn, rửa trôi, hạn chế cỏ dại, sâu bệnh,…  

- Tạo điều kiện cho chủ rừng thực hiện quyền sử dụng đất, sử dụng và sở 

hữu rừng theo quy định của phát luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù 

hợp với quy luật của nền sản xuất hàng hoá làm cho rừng thực sự trở thành hàng 

hoá, thành nguồn vốn phát triển lâm nghiệp. Khuyến khích tích tụ đất đai để tạo 

ra các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung bằng các hình thức: hộ gia đình và 

cá nhân cho thuê hoặc góp cổ phần bằng quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. 

b. Các giải pháp về giảm thiểu xói mòn trên đất dốc 

- Đối với vùng đầu nguồn thì phải duy trì rừng phòng hộ, đảm bảo độ che 

phủ trên 70% đối với đai cực kỳ xung yếu, trên 50% đối với các đai xung yếu. 

Phải duy trì và trồng bổ sung cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện lập địa chịu 

đựng được khô hạn. Xây dựng rừng nhiều tầng tán kín hỗn loài, kết hợp cây gỗ 

và cây bụi. Vùng đầu nguồn với các đai an toàn hoặc độ dốc dưới 25
0
 có thể 

canh tác nông lâm hoặc sản xuất nông nghiệp nếu độ dốc dưới 15
0
. 

- Đối với các vùng đất độ dốc nhỏ hơn 15
0
, tầng đất dày trên 50 cm có thể 

canh tác nông nghiệp nhưng phải áp dụng các biện pháp để tăng độ che phủ đất 

khi cây chưa có tán lá lớn, cây chưa khép tán: với cây lâu năm khi mới trồng cây 

chưa khép tán thì phải trồng xen cây che phủ đất. Nên sử dụng cây họ đậu, vừa 

tranh thủ thu hoạch sản phẩm vừa tận dụng thân lá và bộ rễ để lại cho đất, bồi 

dưỡng đất, có tác dụng làm giảm đáng kể xói mòn đất, tăng độ ẩm đất, tránh 

biến động lớn của nhiệt độ giúp cho vi sinh vật đất hoạt động tốt hơn.  

  

 Hình ảnh 42: Trồng ngô trên đồi 

thoải, xung quanh có cây rừng che 

chắn ở xã Công Bằng, huyện Pác Nặm 

 Hình ảnh 43: Trồng cây dong riềng 

khu đồi thấp, xung quanh có cây rừng 

che chắn ở xã Côn Minh, huyện Na Rì 
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- Đa dạng hóa cây trồng dưới nhiều hình thức: Trồng xen, trồng gối, trồng 

cây theo đường đồng mức, áp dụng các công thức luân canh, trong đó có cây họ 

đậu để tăng tính đa dạng sinh học về giống, loài theo thời gian và không gian, 

qua đó né tránh được rủi ro của cây trồng và thời vụ, tăng độ che phủ đất, chống 

xói mòn, rửa trôi, hạn chế cỏ dại, sâu bệnh,…  

- Đất bằng chưa sử dụng hoặc đang trồng cây hàng năm khác trên địa bàn 

các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn cũng bị xói mòn do mưa, do vậy trong 

canh tác chú trọng tính toán xen canh, luân canh để luôn tạo sự che phủ cho đất 

giảm xói mòn. Đối với cây trồng cạn nên che phủ đất bằng xác thực vật như rơm 

rạ, che phủ nilon, không chỉ có tác dụng chống xói mòn mà còn sạch cỏ dại, giữ 

ẩm cho đất, tránh dí giẽ đất khi mưa hoặc tưới, tạo điều kiện tốt cho cây hút chất 

dinh dưỡng từ đất. 

- Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm kết hợp 

Nông lâm kết hợp là một phương thức sản xuất kinh doanh có khoa học, 

kết hợp một cách hài hoà giữa cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp, giữa trồng 

trọt và chăn nuôi, sử dụng đất một cách đầy đủ nhất, hợp lý nhất để sản xuất ra 

nhiều sản phẩm mà không ảnh hưởng đến đất đai, môi trường sinh thái bền 

vững, ít tốn chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Thông thường cây lâm nghiệp được bố trí trồng ở phần đỉnh đồi từ 30 - 

60% diện tích, gồm các loại cây bản địa như lim, lát, trám, quế... Tiếp theo bố trí 

băng xanh rộng 1m theo đường đồng mức như: Cốt khí, keo dậu, đậu thiều hoặc 

trồng cỏ vừa có hiệu quả kinh tế, chống xói mòn. Phần sườn đồi bố trí trồng cây 

ăn quả như vải, nhãn, cam, mơ, mận, quýt… 

2.5. Các giải pháp về phát triển bền vững nông, lâm nghiệp thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

Là tỉnh có đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa có mùa đông lạnh, thuận 

lợi cho phát triển nhiều cây trồng nhiệt đới, á nhiệt đới và các loại cây lương thực, 

do đó để lực chọn cơ cấu cây trồng và thời vụ cho phù hợp, nhằm đảm bảo phát 

triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái, đó là: 

- Đối với nhóm cây trồng công nghiệp: có thể phát triển các loại cây như chè 

trung du, cây quế, cây hồi, cây bạc hà, cây mía, cây đậu tương thuộc các khu vực 

núi thấp có độ cao từ 200 - 700 m dọc thung lung sông Bắc Giang (huyện Na Rì), 

huyện Ba Bể, Pác Nặm. 

- Đối với nhóm cây ăn quả: với đặc điểm địa hình của tỉnh chủ yếu là đồi núi 

do đó rất thuận lợi cho phát triển các loại cây ăn quả như cam, quýt, nhãn, vải… ở 

những vùng có độ cao dưới 200 m dọc thung lũng sông Cầu trên địa bàn các huyện 

Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn và thị xã Bắc Kạn; các loại cây trồng á nhiệt đới 
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như mận, hồng, mơ có thể trồng ở các vùng ẩm, có mùa lạnh ngắn, mưa vừa, phân 

bố ở các vùng núi có độ cao từ 200 - 700 m thuộc địa bàn huyện Ngân Sơn, Chợ 

Đồn, thị xã Bắc Kạn; phía nam và đông huyện Chợ Mới. 

- Với  mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển trồng rừng lấy 

nguyên liệu sản xuất giấy (như  keo, bạch đàn trắng…), đồng thời góp phần cải tạo 

đất, làm cây che bóng cho chè, làm thức ăn cho gia súc thích hợp ở những nơi khô 

hạn có độ cao từ 200 - 700 m trên địa bàn các huyện Ba Bể, Pác Nặm và dọc thung 

lũng sông Bắc Giang (huyện Na Rì), thung lung sông Cầu (thuộc các huyện Chợ 

Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn và thị xã Bắc Kạn). 

Tóm lại, điều kiện khí hậu của tỉnh Bắc Kạn thuận lợi cho phát triển các loại 

cây trồng có nguồn gốc á nhiệt đới, một số khu vực có độ cao >700 m có thể phát 

triển một số loại cây trồng á nhiệt đới và ôn đới hoặc phát triển cây lâm nghiệp. Ở 

những vực thấp, do chịu ảnh hưởng của khối khí cực đới vào mùa đông, không khí 

lạnh tràn về vẫn làm cho khu vực này có một mùa đông lạnh nên vẫn có thể trồng 

một số loại cây á nhiệt đới và cây ôn đới ngắn ngày như bắp cải, xu hào, súp lơ… 

3. Các giải pháp kỹ thuật trong phòng chống suy thoái đất và cải tạo đất 

thoái hóa. 

- Trồng cây phân xanh và cây họ đậu  

Nguyên nhân chính làm đất bị suy thoái như hiện nay là do bị khai phá 

mất lớp thảm thực vật ban đầu; sử dụng triệt để các nguồn và các sản phẩm hữu 

cơ trong sản xuất mà không trả lại cho đất lượng hữu cơ nào, không bón hoặc 

bón rất ít phân hữu cơ cho cây trồng, không đủ lượng hữu cơ đã lấy đi của đất. 

Do vậy, trên các vùng đất đã bị thoái hóa cần sử dụng các loại cây có khả năng 

cố định đạm để nâng cao độ phì của đất như lạc dại, đậu mèo, đậu gạo, lạc chịu 

hạn, đỗ tương chịu hạn, …  

Đối với các khu vực trồng rừng sản xuất, thực hiện trồng xen (keo - sắn, 

keo - ngô) trong thời kỳ rừng kiến thiết cơ bản hoặc trồng xen với các băng cây 

bản địa để giảm tác động của xói mòn đất. 

- Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm kết hợp 

Nông lâm kết hợp là một phương thức sản xuất kinh doanh có khoa học, 

kết hợp một cách hài hoà giữa cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp, giữa trồng 

trọt và chăn nuôi, sử dụng đất một cách đầy đủ nhất, hợp lý nhất để sản xuất ra 

nhiều sản phẩm mà không ảnh hưởng đến đất đai, môi trường sinh thái bền 

vững, ít tốn chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao.  



 

153 

 

  
Hình ảnh 44: Trồng ngô trên đất rừng 

trồng chưa khép tán ở xã Đồng Lạc, 

huyện Chợ Đồn 

Hình ảnh 45: Trồng ngô có đai rừng 

chắn gió ở xã Cường Lợi, huyện Na Rì 

Mô hình gồm những cây trồng chính là cây lâm nghiệp, cây ăn quả hoặc 

cây công nghiệp (cây lâu năm) và cây lương thực hoặc cây thực phẩm: bố trí kết 

hợp cây trồng lâm nghiệp ở phần đỉnh đồi 30 - 60% diện tích, gồm các loài cây 

bản địa có bộ rễ ăn sâu, tán rộng như trám, lát, sấu, giổi, kháo, thông, keo...  

 
 

Hình ảnh 46:Khu vực trồng ngô có đai 

rừng che chắn trên địa bàn xã Nghiên 

Loan, huyện Pác Nặm 

Hình ảnh 47:Khu vực trồng chè theo 

đường đồng mức, có đai rừng che 

chắn ở xã Quảng Chu, huyện Chợ 

Mới 

- Hạn chế canh tác đất nương rẫy, cây trồng cạn hàng năm trên đất dốc  

Để đảm bảo sử dụng đất nương rẫy hợp lý, các cơ quan quản lý ở địa 

phương cần hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác như làm đất 

tối thiểu (bề mặt đất dốc hạn chế cày, cuốc nhất là trong mùa mưa) hoặc thực 

hiện biện pháp “vén rừng làm nương” thay vì “phá rừng làm nương”. 

- Dùng tàn dư thực vật và các vật liệu nhân tạo che phủ bề mặt đất 
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Đây là biện pháp hữu hiệu chống xói mòn đất, làm tăng hàm lượng chất 

hữu cơ cho đất qua sự phân huỷ lớp vật liệu phủ đất, tăng khả năng hấp thụ và 

giữ nước của đất, tăng cường hoạt tính sinh học của đất, tạo điều kiện cho bộ rễ 

cây trồng phát triển tốt, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Một tác dụng quan 

trọng nữa là hạn chế gần như tuyệt đối cỏ dại cạnh tranh với cây trồng, từ đó 

giảm công lao động làm cỏ và góp phần tăng năng suất cây trồng. Vật liệu 

thường dùng là rơm, rạ, thân cây, các loại cỏ, cây hoang dại, ưu tiên các loại cây 

hoang dại, bán hoang dại. 

- Bón phân cân đối 

Khi tiến hành bón phân cho cây trồng nông nghiệp, đặc biệt là cây hàng 

năm cần lưu ý bón cân đối các loại phân và cân đối các thành phần N, P, K làm 

tăng năng suất cây trồng, hiệu quả kinh tế của loại hình sử dụng đất và nâng cao 

độ phì nhiêu của đất. Bón cân đối các loại phân vô cơ và hữu cơ với mức độ bón 

phân phụ thuộc vào loại đất, loại và đặc điểm cây trồng, có tính toán tới lượng 

chất dinh dưỡng bị mất do rửa trôi, đồng thời tránh tình trạng ô nhiễm đất, nước 

do việc sử dụng phân bón và hóa chất trong nông nghiệp. 

- Canh tác theo đường đồng mức 

Hiện nay việc canh tác theo đường đồng mức là một đường vòng quanh 

sườn đồi cùng độ cao tại mọi điểm. Việc làm đất và gieo trồng cây theo đường 

đồng mức được người dân áp dụng ở hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 

các khu vực trồng chè ở Quảng Chu, Yên Hân, Yên Cư (huyện Chợ Mới); Bằng 

Phúc (huyện Chợ Đồn)… Trồng cây theo đường đồng mức cũng có thể trồng 

đơn nhưng tốt nhất vẫn là trồng xen với các cây họ đậu trong thời kỳ kiến thiết 

cơ bản.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

1. Bắc Kạn là tỉnh vùng núi Bắc Bộ có địa hình chủ yếu là dốc, chia cắt 

mạnh; khí hậu phân hóa theo hai mùa rõ rệt, mùa mưa có lượng mưa lớn tập 

trung và nóng, mùa đông lạnh ít mưa có hạn nhẹ theo tiểu khu vực. Tài nguyên 

đất và rừng khá phong phú cùng hệ thống sông ngòi phức tạp, trong điều kiện 

ảnh hưởng khá rõ nét của biến đổi khí hậu đã tạo cho đất Bắc Kạn có tiềm năng 

thoái hóa, nhất là ở loại hình xói mòn do mưa. 

Điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng phát triển hạn chế, sản xuất nông 

nghiệp hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, vì vậy mức độ thoái hóa đất 

bị ảnh hưởng khá rõ từ hoạt động sản xuất mà chủ yếu là khai thác rừng vào 

trồng trọt của con người. 

2. Kết quả điều tra thoái hóa đất tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho thấy: 

- Tổng diện tích đất bị thoái hóa là 351.421 ha, gồm thoái hóa nặng 

76.662 ha, thoái hóa trung bình 167.339 ha và thoái hóa nhẹ 110.420 ha. Tập 

trung 2 loại hình thoái hóa chính là đất bị xói mòn và đất bị suy giảm độ phì, 

trong đó: 

+ Đất bị xói mòn mạnh là 76.662 ha, đất bị xói mòn trung bình là 

164.702 ha và đất bị xói mòn nhẹ là 99.957 ha. 

+ Đất bị suy giảm độ phì mạnh là 73.033 ha, đất bị suy giảm độ phì 

trung bình là 188.560 ha và đất bị suy giảm độ phì nhẹ là 147.747 ha. 

- Đất bị khô hạn chỉ xuất hiện ở mức độ nhẹ với diện tích ít (72.989 ha). 

- Các mục đích sử dụng đất khác nhau có mức độ và loại hình thoái hóa 

khác nhau, trong đó: 

+ Đất sản xuất nông nghiệp có 9.479 ha bị thoái hóa, chiếm 25,57% diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp, gồm thoái hóa nặng là 4.598 ha, thoái hóa trung 

bình là 345 ha và thoái hóa nhẹ là 4.536 ha. 

+ Đất lâm nghiệp có 304.089 ha bị thoái hóa, chiếm 80,07% diện tích đất 

lâm nghiệp, trong đó thoái hóa nặng có 46.322 ha, thoái hóa trung bình có  

165.353 ha, thoái hóa nhẹ có 92.414 ha. 

+ Đất chưa sử dụng có 40.853 ha bị thoái hóa, trong đó thoái hóa nặng 

có 25.742 ha, thoái hóa trung bình là 1.641 ha và thoái hóa nhẹ có 13.470 ha. 

- Các địa phương khác nhau cũng có diện tích đất bị thoái hóa theo mức 

độ khác nhau, trong đó: 

+ Thoái hóa nặng tập trung trên địa bàn huyện Chợ Đồn (chiếm 

25,99%), Ngân Sơn (chiếm 19,73%), Pác Nặm (chiếm 14,83%), Na Rì (chiếm 
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13,20%); 

+ Thoái hóa trung bình tập trung trên địa bàn huyện Chợ Mới (chiếm 

20,03%), Ba Bể (chiếm 18,03%), Ngân Sơn (chiếm 16,08%), Na Rì (chiếm 

12,51%); 

+ Thoái hóa nhẹ tập trung trên địa bàn huyện Chợ Đồn (chiếm 20,95%), 

Na Rì (chiếm 22,48%), Bạch Thông (chiếm 14,70%). 

3. Các biện pháp, giải pháp khắc phục thoái hóa được đề xuất, bao gồm 

phát triển các mô hình nông, lâm kết hợp; canh tác theo đường đồng mức; quản 

lý, bảo vệ đất dốc nhằm chống xói mòn... Các biện pháp, giải pháp này hoàn 

toàn dựa trên thực tế của địa phương, hiện đã có địa bàn một số xã như Quảng 

Chu, Yên Hân (huyện Chợ Mới), Công Bằng, Nghiên Loan (huyện Pác Nặm), 

Cường Lợi, Côn Minh (huyện Na Rì), Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn)… được 

người sản xuất sử dụng nhằm bảo vệ đất. 

II. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả đánh giá thoái hóa đất, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn 

chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND cấp huyện làm tốt công tác huyến nông, tuyên 

truyền người sử dụng đất triển khai các mô hình trồng cây theo đường đồng 

mức, trồng cây hàng năm có các đai rừng che chắn; điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm bảo vệ, cải tạo đất, 

phòng chống suy thoái đất; tránh làm gia tăng diện tích thoái hóa đất (chủ yếu là 

hiện tượng xói mòn đất do thay đổi thảm thực vật). 

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ về diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ và 

đất rừng đặc dụng, cần tăng cường kiểm soát về chất lượng, trữ lượng rừng để 

đảm bảo hệ số che phủ của đất. 

Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống tưới ở các khu vực có hạn nhẹ, nhất 

là ở các tháng 1, 2, 3, 11, 12. 
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Phụ lục 01 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 

THỰC ĐỊA  

Các bước thực hiện xây dựng bản đồ điều tra, khảo sát thực địa được thực 

hiện theo sơ đồ dưới đây: 
 Sơ đồ 1: Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ điều tra, khảo sát thực địa 

 

 

Bƣớc 1: Thu thập tài liệu 

a) Thu thập tài liệu số liệu, bản đồ 

Dự án đã thu thập những tài liệu để làm căn cứ xây dựng bản đồ điều tra, khảo 

sát thực địa như sau: 

- Bản đồ đất tỉnh Bắc Kạn: 

+ Năm thành lập 2005 

+ Đơn vị xây dựng: Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp 

+ Định dạng dữ liệu: *.dgn 

- Báo cáo thuyết minh bản đồ đất tỉnh Bắc Kạn: 

+ Năm thành lập 2005 

+ Đơn vị xây dựng: Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp 

+ Định dạng dữ liệu: *.doc 

- Bản đồ nền địa hình tỉnh Bắc Kạn: 
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+ Năm thành lập 2005 

+ Đơn vị xây dựng: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

+ Định dạng dữ liệu: *.dgn 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 

+ Số lượng: 08 bản đồ cấp huyện và 01 bản đồ cấp tỉnh 

+ Năm thực hiện: 2010 

+ Nguồn tài liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn  

- Số liệu thống kê đất đai tỉnh Bắc Kạn 

+ Số lượng: 08 bộ số liệu cấp huyện và 01 bộ số liệu cấp tỉnh 

+ Năm thực hiện: 2013 

+ Nguồn tài liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn  

b) Lựa chọn các yếu tố nền bản đồ 

Dự án lựa chọn các yếu tố sau đây để thể hiện trên bản đồ: 

- Nhóm yếu tố nền địa hình: cơ sở toán học, giao thông, địa hình, địa vật, 

thủy hệ, địa giới hành chính, địa danh. 

- Nhóm yếu tố chuyên đề: dữ liệu điều tra (gồm các khoanh đất nông 

nghiệp và đất chưa sử dụng), dữ liệu đất không điều tra.  

Bƣớc 2: Tổng hợp xử lý 

a) Chỉnh lý các yếu tố nội dung của bản đồ nền 

- Sử dụng phần mềm FME chuyển đổi dữ liệu các bản đồ thu thập được ở 

định dạng *.dgn về định dạng *.tab 

- Chỉnh lý và chuẩn hóa các yếu tố trong nhóm nền địa hình về đúng quy 

định của tỷ lệ bản đồ 1/25.000 từ 141 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000; 

b) Chuẩn hóa dữ liệu 

Thực hiện tích hợp, ghép biên các mảnh bản đồ dạng số cấp huyện lên bản 

đồ cấp tỉnh, sau đó thực hiện lược bỏ các thông tin không cần thiết, chỉ giữ lại các 

thông tin cần thiết (loại đất, địa hình, độ dày tầng đất, loại sử dụng đất, chế độ 

nước,…), chồng xếp các lớp thông tin lên bản đồ nền, thành lập bản đồ kết quả 

điều tra.  

c) Chồng xếp dữ liệu 

Sử dụng thuật toán GIS của phần mềm Mapinfo để chồng xếp bản đồ đất 

với bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chế độ tưới (chia nhỏ các khoanh trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo các khoanh trên bản đồ đất). 

Các khoanh đất phải đồng nhất về nhóm đất (hoặc loại đất) theo thổ 
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nhưỡng, độ dốc hoặc cấp địa hình tương đối, hiện trạng sử dụng đất. Nhãn 

khoanh đất gồm: số thứ tự khoanh đất, ký hiệu loại sử dụng đất, ký hiệu loại thổ 

nhưỡng, ký hiệu địa hình. 

Bƣớc 3: Biên tập bản đồ điều tra, khảo sát thực địa 

a) Xây dựng hệ thống chú dẫn 

Hệ thống chú dẫn trên bản đồ bao gồm: 

- Chú dẫn về các yếu tố nền địa hình như giao thông, thủy hệ, ranh giới...; 

- Chú dẫn về ranh giới các khoanh đất điều tra; 

- Chú thích về ký tự ghi trên khoanh đất. Trên mỗi khoanh đất điều tra 

được gán nhãn thông tin thuộc tính của khoanh đất theo thứ tự: độ dốc, loại đất, 

loại hình sử dụng đất, thành phần cơ giới, độ dầy tầng đất mịn, chế độ tưới. 

b) Biên tập và in bản đồ 

Bản đồ được biên tập cho các huyện và thị xã với đầy đủ thông tin về sơ 

đồ vị trí, kim chỉ hướng, nguồn tài liệu thành lập và đầy đủ các yếu tố nền địa 

hình cùng yếu tố chuyên đề bản đồ. Các khoanh đất điều tra được thể hiện màu 

trên bản đồ theo đúng quy định tại tập ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT 

ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c) Xác định ranh giới khoanh đất 

Căn cứ vào tiêu chí các khoanh đất có cùng loại hình sử dụng đất, nhóm 

đất (gộp các loại đất trong cùng nhóm), độ dốc, chế độ tưới. 

Kết quả đã xác định trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Bắc Kạn có 

985 khoanh đất có diện tích từ 2,25 ha trên bản đồ điều tra, khảo sát thực địa 

dạng giấy; số thứ tự các khoanh đất được đánh theo nguyên tắc từ trái qua phải 

và từ trên xuống dưới.  
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Phụ lục 02 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHÍNH LÝ BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ XÂY DỰNG 

BẢN ĐỒ ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT 

 Các bước thực hiện chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng bản đồ độ phì nhiêu 

của đất được thực hiện theo sơ đồ sau: 

Sơ đồ 2: Trình tự thực hiện chính lý bản đồ đất và xây dựng bản đồ  

độ phì nhiêu của đất 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích, đánh giá 

và chọn tài liệu, 

xác định sự thay 

đổi ranh giới 

khoanh đất 

 

Nghiên cứu  

đặc điểm địa bàn  

điều tra 

 

Khảo sát thực địa và bổ 

sung kết quả 

Chỉnh lý bổ sung, 

hoàn thiện tài liệu 

gốc và bản đồ 

BẢN ĐỒ ĐẤT CHỈNH 

LÝ NĂM 2014 

Thu thập bổ sung tài 

liệu, số liệu 

Tổng hợp số liệu, 

chỉnh lý ranh giới 

khoanh đất 

Chuyển kết quả 

lên bản đồ theo tỷ 

lệ thống nhất 

BẢN ĐỒ ĐẤT 

NĂM 2005  

Loại đất, độ dốc, độ dầy tầng đất 

Tổng hợp xử lý dữ liệu độ phì 

Phân cấp đánh giá độ phì 

theo phương pháp MCE 
Bản đồ độ phì nhiêu của đất 
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1. Xử lý dữ liệu bản đồ đấtnăm 2005 

 Bản đồ đất trước sử dụng trong dự án này là Bản đồ đất tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ 

1/50.000 do Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thành lập 2005. 

 Trình tự xử lý dữ liệu Bản đồ đất trước cụ thể như sau: 

 - Tiến hành phân cấp các chỉ tiêu về độ dày tầng đất mịn, thành phần cơ 

giới, độ dốc trên Bản đồ theo bảng sau: 

Bảng 2.1: Các nhóm chỉ tiêu chỉnh lý bản đồ đất 

Nhóm chỉ tiêu 
Phân cấp chỉ tiêu trên bản đồ đất 

năm 2005 

Phân cấp chỉ tiêu chỉnh lý bản đồ 

đất năm 2014 

I. Nhóm các chỉ 

tiêu về đất 

1. Loại đất (15 loại đất thuộc 5 

nhóm đất) 

1. Loại đất (15 loại đất thuộc 5 

nhóm đất) 

2. Độ dầy tầng đất mịn 2. Độ dầy tầng đất mịn 

< 30 cm 
< 50 cm 

30 - 50 cm 

50 - 70 cm 
≥ 50 - 100 cm 

70 - 100 cm 

≥ 100 cm ≥ 100 cm 

3. Thành phần cơ giới 3. Thành phần cơ giới 

b: cát pha Nhẹ 

c: thịt nhẹ 
Trung bình 

d: thịt trung bình 

e: thịt nặng Nặng 

 

II. Nhóm các 

chỉ tiêu về địa 

hình  

4. Độ dốc 4. Độ dốc  

I: 0 - 3
0
 I: 0 - 3

0
 

II: 3 - 8
0
 II: 3 - 8

0
 

III: 8 - 15
0
 III: 8 - 15

0
 

IV: 15 - 20
0
 

IV: 15 - 25
0
 

V: 20 - 25
0
 

VI: 25 - 30
0
 

V: ≥ 25
0
  VII: 30 - 35

0
 

 VIII: > 35
0
 

 Kết quả phân cấp lại như sau:  

 + Độ dày tầng đất mịn: từ 5 cấp (1, 2, 3, 4, 5) về 3 cấp (1, 2, 3) 
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 + Độ dốc: từ 8 cấp (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) về 5 cấp (I, II, III, IV, 

V) 

 + Thành phần cơ giới: từ 4 cấp (b, c, d, e) về 3 cấp (1, 2, 3) 

 - Chỉnh lý ranh giới khoanh đất có độ dày tầng đất mịn, độ dốc và thành 

phần cơ giới được phân cấp lại. 

 - Chuyển nội dung chuyên môn từ bản đồ đất lên bản đồ điều tra, khảo sát 

thực địa. 

2. Chuyển kết quả điều tra, khảo sát bổ sung ngoài thực địa lên bản đồ 

dạng số 

a) Chuyển kết quả chỉnh lý ranh giới khoanh đất  

Dự án đã sử dụng phương pháp quan sát trực tiếp (trong trường hợp các 

địa vật rõ nét có sẵn trên bản đồ và trên thực địa) hoặc sử dụng phương pháp 

giao hội cạnh, tọa độ vuông góc để điều chỉnh ranh giới khoanh đất (trên bản đồ 

dạng giấy) đối với những khu vực có diện tích tối thiểu 2,25 ha mà có sự thay 

đổi về độ dốc so với dữ liệu ban đầu. 

Kết quả đã chỉnh lý 111 ranh giới khoanh đất trên bản đồ có sự thay đổi 

về cấp độ dốc (từ cấp II: ≥ 3 - 8
0
 lên cấp III: ≥ 8 - 15

0
). 

Số hóa ranh giới của 111 khoanh đất được chỉnh lý lên bản đồ dạng số. 

b) Nhập kết quả phân tích mẫu đất 

Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của 197 mẫu đất đến các khoanh đất để 

nhập kết quả phân tích mẫu đất gồm 10 chỉ tiêu/1 mẫu đất (Chi tiết tại phụ lục số 

10) đã được phân cấp theo bảng 2.2 lần lượt cho 27.299 thửa đất thuộc 985 

khoanh đất (sử dụng công cụ Info Tool trong phần mềm Mapinfor). Tạo 6 lớp dữ 

liệu bản đồ của 6 chỉ tiêu sử dụng để tổng hợp độ phì nhiêu của đất. 

Bảng 2.2 : Các nhóm chỉ tiêu xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất 

Nhóm chỉ 

tiêu 
Chỉ tiêu (i) Phân cấp Đánh giá Ký hiệu 

1. Nhóm chỉ 

tiêu về loại 

đất và tính 

chất vật lý 

(VL) 

1. Loại đất 

Py, Pc   G1 

Fa, Fk, Fl, Fp, Fq, Fs, Fv, D, Rk  G2 

Ha, Hq, Hs, Hv  G3 

2. Thành 

phần cơ giới 

Trung bình  TPCG1 

Nặng  TPCG2 

Nnhẹ  TPCG3 

3. Dung Nhẹ (≤1 )  DT1 
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Nhóm chỉ 

tiêu 
Chỉ tiêu (i) Phân cấp Đánh giá Ký hiệu 

trọng 

(g/cm
3
) 

Trung bình (1 - 1,5)  DT2 

Nặng (> 1,5)  DT3 

02. Nhóm 

các chỉ tiêu 

về tính chất 

hoá học của 

đất (HH) 

4. Độ chua 

của đất pHkcl 

≥ 6,0 - ≤ 7,0 Trung tính PH1 

≥ 4,0 - 5,0 và ≥ 5,0 - ≤ 6,0 Chua và ít chua PH2 

< 4,0 và > 7,0 
Kiềm, kiềm yếu 

và rất chua  
PH3 

5. Chất hữu 

cơ tổng số 

(OM%) 

≥ 4,0 Giàu OM1 

≥ 2,0 - 4,0 Trung bình OM2 

< 2,0 Nghèo OM3 

6. Dung tích 

hấp thu 

(lđl/100g 

đất) CEC 

≥ 25 Khá và cao CEC1 

≥ 10 - 25 Trung bình CEC2 

< 10 
Thấp và rất 

thấp 
CEC3 

7. Nitơ tổng 

số (%) 

≥ 2,0 Giàu N1 

≥ 1,0 - 2,0 Trung bình N2 

< 1,0 Nghèo N3 

8. Phốt pho 

tổng số (%) 

< 0,1 Giàu P1 

≥ 0,06 - 0,10 Trung bình P2 

< 0,06 Nghèo P3 

9. Kali tổng 

số (%) 

≥ 2,0 Giàu K1 

≥ 1,0 - 2,0 Trung bình K2 

< 1,0 Nghèo K3 

03. Chỉ tiêu 

về chế độ 

nước 

10. Chế độ 

tưới 

Tưới chủ động  T1 

Tưới bán chủ động  T2 

Tưới nhờ nước trời  T3 

(Nguồn: Phục lục 3.1.2 Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT) 

3. Tổng hợp xử lý dữ liệu độ phì nhiêu của đất 

Tổng hợp 10 lớp dữ liệu chuyên đề thành một lớp dữ liệu đảm bảo trong 

mỗi khoanh đều có dữ liệu thuộc tính của 10 chỉ tiêu đã được phân cấp.   

Sử dụng công cụ Export (xuất dữ liệu) trong MapInfo để chuyển dữ liệu 
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thuộc tính từ file dữ liệu tổng hợp đã có sang file dữ liệu trong phần mềm Excel. 

Tại các bước thực hiện tiếp theo, sử dụng file Excel này để tổng hợp độ phì 

nhiêu của đất theo phương pháp MCE và tích hợp dữ liệu thuộc tính lên bản đồ. 

4. Phân cấp đánh giá độ phì theo phƣơng pháp đánh giá đa chỉ tiêu MCE 

a) Xây dựng ma trận so sánh cặp đôi và xác định trọng số 

(i) Xây dựng ma trận và xác định trọng số của các ma trận 

+ Ma trận so sánh cặp đôi các chỉ tiêu về đất và tính chất vật lý: 

Trong ma trận chỉ tiêu loại đất được ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là chỉ tiêu 

thành phần cơ giới và cuối cùng là chỉ tiêu dung trọng. Sử dụng phần mềm 

IDRISI để tính toán trọng số (Wi) cho thấy: tổng Wi bằng 1 và tỷ số nhất quán 

CR = 0,03 < 0,1 nên ma trận đưa ra thỏa mãn.  

Kết quả ma trận so sánh cặp đôi và trọng số cho nhóm các chỉ tiêu về loại 

đất và tính chất vật lý của đất như sau: 

Bảng 2.3 : Ma trận so sánh cặp đôi các chỉ tiêu về loại đất và tính chất vật 

lý của đất 

Chỉ tiêu Loại đất TPCG Dung trọng Trọng số 

Loại đất 1 3 5  0,63 

Thành phần cơ giới 1/3 1 3 0,26 

Dung trọng 1/5 1/3 1 0,11 

+ Ma trận so sánh cặp đôi các chỉ tiêu về tính chất hoá học của đất 

Thứ tự ưu tiên cho các chỉ tiêu lần lượt như sau: độ chua của đất, chất hữu 

cơ tổng số, dung tích hấp thu, Nitơ tổng số, Photpho tổng số, Kali tổng số. 

Bảng 2.4 : Ma trận so sánh cặp đôi các chỉ tiêu về loại đất và tính chất hóa 

học của đất 

Chỉ tiêu pH OM CEC N P K 
Trọng 

số 

Độ chua của đất (pH) 1 3 5 7 9 11 0,02 

Chất hữu cơ tổng số (OM) 1/3 1 3 5 7 9 0,04 

Dung tích hấp thu (CEC) 1/5 1/3 1 3 5 7 0,08 

Nito tổng số (N) 1/7 1/5 1/3 1 3 5 0,14 

Photpho tổng số (P) 1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 0,25 

Kali tổng số (K) 1/11 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0,47 

+ Ma trận so sánh cặp đôi tổng hợp các nhóm chỉ tiêu: 
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Đây là ma trận thể hiện thể hiện mức độ tương quan giữa các nhóm chỉ 

tiêu trong tổng hợp độ phì nhiêu của đất. Theo đó, nhóm chỉ tiêu về đất và tính 

chất vật lý của đất được ưu tiên hàng đầu, sau đó đến nhóm chỉ tiêu về tính chất 

hóa học của đất và cuối cùng là chế độ tưới. 

Bảng 2.5 : Ma trận so sánh cặp đôi giữa các nhóm chỉ tiêu 

STT  Chỉ tiêu VL D pH Trọng  số 

1 Nhóm chỉ tiêu về đất và tính chất vật lý (VL) 1  3 5  0,63 

2 Nhóm các chỉ tiêu về tính chất hoá học của đất (HH) 1/3 1 3  0,26 

3 Chế độ tưới 1/5 1/3 1 0,11 

(ii). Xác định trọng số toàn cục tổng hợp độ phì 

Để kết nối trọng số và thể hiện thứ tự ưu tiên giữa các chỉ tiêu từ 3 ma 

trận trên cần tiến hành xác định trọng số toàn cục cho từng chỉ tiêu đơn tính. 

Tổng trọng số toàn cục của các chỉ tiêu bằng 1 và thể hiện được mức độ tương 

quan giữa các chỉ tiêu với nhau. 

Bảng 2.6 : Trọng số toàn cục của các chỉ tiêu tổng hợp độ phì nhiêu 

Tiêu chuẩn cấp 1 Tiêu chuẩn cấp 2  Trọng số toàn cục  

Chỉ tiêu W1 Chỉ tiêu W2  Wi=W1xW2  

1. Nhóm chỉ tiêu về 

đất, vật lý (VL) 

  

0,63 

  

Loại đất 0,63 0,3969 

Thành phần cơ giới 0,26 0,1638 

Dung trọng 0,11 0,0693 

2. Nhóm các chỉ 

tiêu về tính chất 

hoá học của đất 

(HH) 

  

  

  

0,26 

  

  

Độ chua của đất (pH) 0,47 0,0057 

Chất hữu cơ tổng số (OM) 0,04 0,0104 

Dung tích hấp thu (CEC) 0,08 0,0208 

Nito tổng số (N) 0,14 0,0364 

Phopho tổng số (P) 0,25 0,0650 

Kali tổng số (K) 0,02 0,1222 

3. Chế độ tưới (T) 0,11   1  0,1100 

b) Tính giá trị độ phì (Si) 

- Xác định điểm của chỉ tiêu Xi theo nguyên tắc sau: 

+ Xác định mức giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong các chỉ tiêu dựa trên 

đặc điểm của các chỉ tiêu theo từng địa phương nghiên cứu. Theo đó, trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn, các chỉ tiêu đều có giá trị ở ba phân mức theo đúng thang 
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phân cấp. 

+  Xác định điểm Xi dựa trên nguyên tắc sao cho tổng điểm Xi của cùng 

một chỉ tiêu phải bằng 100% (để tổng giá trị Si của một chỉ tiêu bằng trọng số 

của chỉ tiêu đấy) và xác định theo thứ tự tăng dần mức quan trọng để làm rõ sự 

khác biệt của giá trị Si ở các bước sau.  

+ Kết quả xác định Xi cho thấy: ở tất cả các chỉ tiêu bộ giá trị 50%, 30%, 

20% thỏa mãn được nguyên tắc xác định Xi và thể hiện được mối tương quan rõ 

nét giữa các giá trị phân mức trong các chỉ tiêu. 

- Tính giá trị độ phì Si 

 Giá trị độ phì Si được tính theo công thức nhân điểm của chỉ tiêu Xi với 

trọng số toàn cục của chỉ tiêu Wi. (Si = Xi x Wi) 

 Kết quả xác định Si trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thể hiện chi tiết tại 

bảng dưới đây: 

Bảng 2.7: Kết quả xác định giá trị độ phì Si 

Chỉ tiêu Phân mức Ký hiệu Xi Si 

I.  Nhóm chỉ tiêu về đất, vật lý 

Loại đất 

Py, Pc  G1 50% 0,19845 

Fa, Fk, Fl, Fp, Fq, Fs, Fv, D, Rk G2 30% 0,11907 

Ha, Hq, Hs, Hv G3 20% 0,07938 

Thành phần cơ giới 

Thành phần cơ giới trung bình TPCG1 50% 0,08190 

Thành phần cơ giới nặng TPCG2 30% 0,04914 

Thành phần cơ giới nhẹ TPCG3 20% 0,03276 

Dung trọng 

Dung trọng nhẹ (< 1 ) DT1 50% 0,03465 

Dung trọng trung bình (≥ 1 - 1,2) DT2 30% 0,02079 

Dung trọng  nặng (> 1,2) DT3 20% 0,01386 

II. Nhóm các chỉ tiêu về tính chất hoá học của đất 

Độ chua của đất 

phKCl 

≥ 6,0 - ≤ 7,0 PH1 50% 0,00283 

≥ 4,0 - 5,0 và ≥ 5,0 - ≤ 6,0 PH2 30% 0,00170 

< 4,0 và > 7,0 PH3 20% 0,00113 

Chất hữu cơ tổng 

số (OM%) 

≥ 4,0 OM1 50% 0,00520 

≥ 2,0 - 4,0 OM2 30% 0,00312 

< 2,0 OM3 20% 0,00208 
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Chỉ tiêu Phân mức Ký hiệu Xi Si 

I.  Nhóm chỉ tiêu về đất, vật lý 

Nitơ tổng số (%) 

≥ 2,0 N1 50% 0,01820 

≥ 1,0 - 2,0 N2 30% 0,01092 

< 1,0 N3 20% 0,00728 

Phốt pho tổng số 

(%) 

0,1 P1 50% 0,03250 

≥ 0,06 - 0,10 P2 30% 0,01950 

< 0,06 P3 20% 0,01300 

Kali tổng số (%) 

≥ 2,0 K1 50% 0,06110 

≥ 1,0 - 2,0 K2 30% 0,03666 

< 1,0 K3 20% 0,02444 

Dung tích hấp thu 

(lđl/100g đất) CEC 

≥ 25 CEC1 50% 0,01040 

≥ 10 - 25 CEC2 30%  0,00624  

< 10 CEC3 20%  0,00416  

III. Chế độ tưới 

Chế độ tưới (T) 

Tưới chủ động T1 50% 0,05500 

Tưới bán chủ động T2 30% 0,03300 

Tưới nhờ nước trời T3 20% 0,02200 

c) Phân cấp tổng giá trị độ phì S 

- Gán giá trị độ phì Si đến từng khoanh đất theo các chỉ tiêu và tính tổng 

giá trị độ phì S theo công thức: 

 

- Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tổng giá trị độ phì xuất hiện trong khoảng: nhỏ 

nhất từ  0,2467 đến giá trị lớn nhất 0,4856 và giá trị trung bình 0,3415. Sử dụng 

phần mềm ArcGIS hoặc Excel để phân cấp tự động theo thuật toán thống kê cho 

kết quả các điểm nút chuyển hướng giá trị S. 

- Kết hợp với thang chia phân cấp trong Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT, 

cho kết quả phân cấp tổng giá trị độ phì S như sau: 

Bảng 2.8: Phân cấp tổng giá trị độ phì S 

STT Mức độ độ phì Ký hiệu 
Phân cấp tổng giá 

trị độ phì S 

1 Độ phì cao DP1 < 0,15 
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STT Mức độ độ phì Ký hiệu 
Phân cấp tổng giá 

trị độ phì S 

2 Độ phì trung bình DP2 ≥ 0,15 -  ≤0,41 

3 Độ phì thấp DP3 > 0,41 

6. Biên tập bản đồ độ phì nhiêu của đất 

 a) Tích hợp dữ liệu theo phương pháp MCE lên bản đồ 

Sử dụng thuật toán tích hợp trong GIS để chuyển kết quả đánh giá độ phì 

đất theo phương pháp MCE lên bản đồ (Tích hợp file dữ liệu Excel chứa dữ liệu 

phân cấp độ phì lên dữ liệu thuộc tính trong bản đồ). 

Căn cứ để tích hợp dữ liệu theo ký hiệu số thứ tự của 985 khoanh đất. 

 b) Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ 

 Ngoài các chú dẫn chung cho lớp nền địa hình của tỉnh, hệ thống chú dẫn 

của bản đồ còn thể hiện 3 cấp độ phì nhiêu của đất và được phân biệt bằng 3 

màu khác nhau.  

 Sử dụng phần mềm MapInfo để chạy chuyên để cho trường thông tin 

phân cấp độ phì, sau đó biên tập và hoàn thiện bản đồ độ phì nhiêu của đất. 

 c) Thuyết minh kết quả về độ phì nhiêu của đất 
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Phụ lục 03 

 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ LOẠI SỬ DỤNG  

ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn được thực 

hiện theo trình tự sau đây: 
Sơ đồ 3: Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ  

loại sử dụng đất nông nghiệp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bƣớc 1: Xây dựng dữ liệu đầu vào. 

a) Thu thập tài liệu, số liệu bản đồ 

Dự án đã tiến hành thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ xây dựng 

bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 

+ Số lượng: 08 bản đồ cấp huyện và 01 bản đồ cấp tỉnh 

+ Năm thực hiện: 2010 

+ Nguồn tài liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn  
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- Bản đồ kết quả kiểm kê 3 loại rừng: 

+ Năm thực hiện: 2012 

+ Nguồn tài liệu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

- Bản đồ và số liệu diễn biến ba loại rừng: 

+ Năm thực hiện: 2013 

+ Nguồn tài liệu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

- Số liệu thống kê đất đai 

+ Năm thực hiện: 2013 

+ Nguồn tài liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn  

b) Lựa chọn và phân cấp loại sử dụng đất 

Căn cứ vào tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được trên địa bàn tỉnh, dự án 

tiến hành lựa chọn và phân cấp loại sử dụng đất theo bảng dưới đây: 

Bảng 3.1 Phân cấp loại sử dụng đất nông nghiệp 

Loại sử dụng đất STT Loại hình sử dụng đất nông nghiệp 

1. Đất trồng lúa 
1 2 vụ lúa 

2 1 lúa - 1 màu 

2. Đất trồng cây hàng năm 

khác 

3 Nương rẫy 

4 Đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm 

5 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 

3. Đất trồng cây lâu năm 

6 Đất trồng cây ăn quả 

7 
Đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây lâu năm 

khác 

4. Đất lâm nghiệp 

8 Rừng tự nhiên  

9 Rừng trồng 

10 Rừng khoanh nuôi tái sinh  

5. Đất nuôi trồng thủy sản 11 Đất nuôi trồng thủy sản ngọt 

6. Đất nông nghiệp khác 12 Đất nông nghiệp khác 

7. Đất chưa sử dụng 
13 Đất bằng chưa sử dụng 

14 Đất đồi núi chưa sử dụng 

c) Xác định phạm vi phân bố của các loại sử dụng đất 

- Căn cứ vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kiểm kê ba loại rừng, 

bản đồ diễn biến ba loại rừng để sơ bộ khoanh vẽ các khoanh có cùng loại sử 
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dụng đất nông nghiệp trên bản đồ điều tra thực địa tỉnh. 

- Xác định phạm vi phân bố phổ biến của các loại hình sử dụng đất trên địa 

bàn các cấp để phục vụ công tác điều tra, khảo sát ngoài thực địa. 

Bƣớc 2: Điều tra, khảo sát thực địa 

a) Chỉnh lý ranh giới khoanh đất trên bản đồ điều tra, khảo sát thực địa. 

- Căn cứ vào loại sử dụng đất thực tế tại khu vực điều tra để chỉnh lý lại 

ranh giới các khoanh đất có sự thay đổi về loại sử dụng đất bằng cách sử dụng 

bút dạ vẽ lại ranh giới khoanh đất mới. 

- Kết quả trên địa bàn tỉnh có 47 khoanh đất (diện tích lớn hơn 2,25 ha) 

được chỉnh lý loại sử dụng đất (chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang đất đồi 

núi chưa sử dụng, đất trồng rừng tự nhiên sang đất nương rẫy; tập trung chủ yếu 

trên địa bàn huyện Bạch Thông và Chợ Đồn) 

b) Điều tra phiếu tình hình sử dụng đất 

 Trên địa bàn tỉnh điều tra 197 phiếu tình hình sử dụng đất tại 197 khu vực 

điều tra về loại sử dụng đất nông nghiệp và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất. Kết quả phiếu điều tra sử dụng làm căn cứ để chỉnh lý ranh giới khoanh đất. 

Bƣớc 3: Tổng hợp xử lý 

a) Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào 

- Chuyển đổi định dạng dữ liệu: Dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và 

bản đồ hiện trạng 3 loại rừng được đưa về cùng một định dạng thống nhất (*.tab 

của phần mềm MapInfo hoặc *.shp của phần mềm ArcGIS) bằng cách sử dụng 

công cụ Universal Translator trong MapInfo. 

- Sửa lỗi topology (lỗi chồng đè, lỗi hở vùng) cho các lớp dữ liệu. 

b) Nhập kết quả điều tra thực địa 

- Căn cứ vào bản đồ điều tra thực địa các huyện trên địa bàn tỉnh và phiếu 

điều tra tình hình sử dụng đất để nhập đầy đủ thông tin thuộc tính trên bản đồ về 

loại hình sử dụng đất nông nghiệp đến 985 khoanh đất (sử dụng công cụ Info 

Tool trong phần mềm MapInfo). 

Bƣớc 4: Biên tập bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp 

a) Xây dựng hệ thống chú dẫn 

Ngoài các chú dẫn chung cho nền địa hình, chú dẫn bản đồ còn bao gồm 

nhóm chú dẫn cho các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo 14 màu sắc khác 

nhau tương ứng với 14 loại sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

b) Biên tập bản đồ 

Sử dụng công cụ Create Thematic Map trong phần mềm MapInfo và chạy 
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chuyên đề cho trường thông tin chứa phân cấp các loại hình sử dụng đất để có 

được lớp thông tin chuyên đề cho bản đồ. 

Bản đồ được biên tập ở tỷ lệ 1/50.000 với đầy đủ cơ sở toán học (khung, 

lưới, tọa độ), nguồn tài liệu, sơ đồ vị trí, kim chỉ hướng. 

c) Thuyết minh về tình hình sử dụng đất nông nghiệp 
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Phụ lục 04 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT BỊ SUY GIẢM ĐỘ 

PHÌ 

 

Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo 

trình tự sau đây: 

 

Sơ đồ 4: Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ  

đất bị suy giảm độ phì   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bƣớc 1: Xây dựng dữ liệu đầu vào 

Dữ liệu đầu vào để xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì bao gồm: 
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- Bản đồ độ phì nhiêu hiện tại (năm 2014) của đất tỉnh Bắc Kạn 

- Bản đồ điều tra, khảo sát thực địa 07 huyện và 01 thị xã 

- Báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ đất năm 2005 

- Kết quả phân tích mẫu đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kế thừa từ dự án 

“Điều tra, đánh giá thoái hóa đất vùng Miền núi Trung du Bắc Bộ phục vụ quản 

lý sử dụng đất bền vững” 

a) Lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu xây dựng bản đồ suy giảm độ phì 

Bản đồ đất bị suy giảm độ phì được xây dựng theo 6 chỉ tiêu và phân cấp 

khoảng biến động theo bảng dưới đây: 

Bảng 4.1 Phân cấp đánh giá đất bị suy giảm độ phì 

Chỉ tiêu Mức đánh giá Khoảng biến động (Δ) Ký hiệu 

1. Đất bị chua hoá (suy 

giảm pHKCl) 

Không suy giảm ≤ 0 SgPN 

Suy giảm nhẹ 0 - 0,5 SgP1 

Suy giảm trung bình ≥ 0,5 - 1 SgP2 

Suy giảm nặng ≥ 1 SgP3 

2. Suy giảm chất hữu cơ 

tổng số (OM%) 

Không suy giảm ≤ 0 SgON 

Suy giảm nhẹ 0 - 1 SgO1 

Suy giảm trung bình ≥ 1 - 2 SgO2 

Suy giảm nặng ≥ 2 SgO3 

3.Suy giảm dung tích hấp 

thu (CEC) 

Không suy giảm ≤ 0 SgCN 

Suy giảm nhẹ 0 - 5 SgC1 

Suy giảm trung bình ≥ 5 - 10 SgC2 

Suy giảm nặng ≥ 10 SgC3 

4. Suy giảm nitơ tổng số 

(N%) 

Không suy giảm ≤ 0 SgNN 

Suy giảm nhẹ 0 - 0,05 SgN1 

Suy giảm trung bình ≥ 0,05 - 0,1 SgN2 

Suy giảm nặng ≥ 0,1 SgN3 

5. Suy giảm hàm lượng 

phốt pho tổng số (P2O5%) 

Không suy giảm ≤ 0 SgPN 

Suy giảm nhẹ 0 - 0,02 SgP1 

Suy giảm trung bình ≥ 0,02 - 0,04 SgP2 

Suy giảm nặng ≥ 0,04 SgP3 
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Chỉ tiêu Mức đánh giá Khoảng biến động (Δ) Ký hiệu 

6. Suy giảm hàm lượng kali 

tổng số (K2O%) 

Không suy giảm ≤ 0 SgKN 

Suy giảm nhẹ 0 - 0,5 SgK1 

Suy giảm trung bình ≥ 0,5 - 1 SgK2 

Suy giảm nặng ≥ 1 SgK3 

(Nguồn: Phục lục 3.3.1 Thông tư 14/2012/TT-BTNMT) 

b) Xây dựng lớp thông tin về độ phì đất đã có  

Dự án đã xác định kết quả phân tích trung bình về 6 chỉ tiêu của 15 loại 

đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong quá khứ, cụ thể như sau: 

Bảng 4.2 Giá trị trung bình của kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa học của 

đất 

STT  
 Loại 

đất  

 Độ chua 

của đất 

pHkcl  

 Chất 

hữu cơ 

tổng số 

(OM%)  

 Dung 

tích hấp 

thu 

(lđl/100g 

đất) CEC  

 Nitơ tổng 

số (%)  

 Phốt pho 

tổng số 

(%)  

 Kali tổng 

số (%)  

1  D  3,90 2,00 15,20 0,15 0,07 0,24 

2  Fa  4,13 2,00 16,39 0,18 0,13 1,88 

3  Fk  3,94 2,00 17,66 0,16 0,08 0,85 

4  Fl  5,69 1,00 11,60 0,13 0,10 1,16 

5  Fp  4,50 2,00 14,69 0,16 0,08 1,02 

6  Fq  4,05 1,00 9,21 0,13 0,09 1,22 

7  Fs  5,17 3,00 20,96 0,22 0,08 1,78 

8  Fv  6,80 2,00 30,89 0,17 0,21 1,24 

9  Ha  3,80 3,00 12,00 0,16 0,08 0,56 

10  Hq  3,80 3,00 12,00 0,16 0,08 0,56 

11  Hs  4,70 3,00 11,90 0,28 0,12 0,56 

12  Hv  5,50 4,00 28,84 0,29 0,15 0,56 

13  Pc  4,75 2,00 13,52 0,15 0,12 1,54 

14  Py  4,78 1,00 13,09 0,11 0,12 1,96 

15  Rk  6,21 3,00 31,62 0,22 0,21 1,26 

(Nguồn: Kết quả thực hiện dự án năm 2014) 
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Bƣớc 2: Tổng hợp xử lý 

a) Nhập thông tin thuộc tính 

Nhập lần lượt kết quả phân tích các chỉ tiêu độ phì đất năm 2009 vào 

27.299 thửa đất trong 985 khoanh đất điều tra theo loại đất để có được kết quả 6 
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lớp dữ liệu bản đồ độ phì trong quá khứ. 

b) Chồng xếp các lớp dữ liệu 

- Chồng xếp 6 lớp dữ liệu trên để có lớp dữ liệu duy nhất thể hiện kết quả 

độ phì đất trong quá khứ. 

- Chồng xếp lớp dữ liệu độ phì đất hiện tại (kết quả từ xây dựng bản đồ độ 

phì nhiêu của đất) với lớp dữ liệu độ phì đất trong quá khứ để có được dữ liệu 

suy giảm độ phì với các trường thông tin thuộc tính đến 985 khoanh đất về 12 

chỉ tiêu tổng hợp độ phì hiện tại và độ phì quá khứ.  

c) So sánh thông tin về độ phì đất quá khứ và hiện tại 

- Sử dụng thuật toán trong GIS của phần mềm MapInfo để lấy kết quả 

tương ứng của 6 chỉ tiêu tổng hợp độ phì của đất trong quá khứ trừ đi kết quả 6 

chỉ tiêu tổng hợp độ phì đất hiện tại. 

- Phân cấp khoảng biến động (Δ), ký hiệu khoảng biến động theo bảng 

phân cấp đến lần lượt 27.299 thửa đất thuộc 985 khoanh đất điều tra. 

- Sử dụng công cụ Export (xuất dữ liệu) trong MapInfo để chuyển dữ liệu 

thuộc tính từ file dữ liệu tổng hợp đã có sang file dữ liệu trong phần mềm Excel. 

Tại các bước thực hiện tiếp theo, sử dụng file Excel này để tổng hợp suy giảm 

độ phì theo phương pháp MCE và tích hợp dữ liệu thuộc tính lên bản đồ. 

Bƣớc 3: Phân cấp đánh giá suy giảm độ phì theo phƣơng pháp MCE 

 a) Xây dựng ma trận so sánh cặp đôi và xác định trọng số 

Thứ tự ưu tiên khi tổng hợp đất bị suy giảm độ phì sẽ là: suy giảm độ chua 

của đất (phKCl), suy giảm chất hữu cơ tổng số (OM), suy giảm nito tổng số (N), 

suy giảm dung tích hấp thu (CEC), suy giảm photo tổng số (P), suy giảm kali 

tổng số (K).  

Bảng 4.3 Ma trận so sánh cặp đôi tổng hợp suy giảm độ phì 

Chỉ tiêu pHKCl OM CEC Nito Photo Kali 

Suy giảm độ chua của đất (phKCl) 1 3 7 5 9 11 

Suy giảm chất hữu cơ tổng số (OM) 1/3 1 5 3 7 9 

Suy giảm dung tích hấp thu (CEC) 1/7 1/5 1 1/3 3 5 

Suy giảm Nito tổng số (N) 1/5 1/3 3 1 5 3 

Suy giảm Photo tổng số (P2O5) 1/9 1/7 1/3 1/5 1 3 

Suy giảm Kali tổng số (K2O) 1/11 1/9 1/5 1/3 1/3 1 

Sử dụng phầm mềm IDRISI hoặc phần mềm Excel để xác định trọng số 

cho các chỉ tiêu và kiểm tra tỷ số nhất quán Cr. Kết quả cho thấy  Cr = 0,08 < 
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0,1 nên các giá trị của ma trận đã được thành lập thỏa mãn yêu cầu.  

Bảng 4.4 Trọng số cho các chỉ tiêu tổng hợp suy giảm độ phì 

Chỉ tiêu Trọng số (Wi) 

Suy giảm độ chua của đất (phKCl) 0,46 

Suy giảm chất hữu cơ tổng số (OM) 0,26 

Suy giảm dung tích hấp thu (CEC) 0,08 

Suy giảm Nito tổng số (N) 0,13 

Suy giảm Photo tổng số (P2O5) 0,04 

Suy giảm Kali tổng số (K2O) 0,03 

Tổng 1 

b) Tính giá trị suy giảm độ phì (Si) 

- Tính tính điểm chỉ tiêu Xi 

+ Xác định mức giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong các chỉ tiêu dựa trên 

đặc điểm của các chỉ tiêu theo từng địa phương nghiên cứu. Theo đó, trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn, các chỉ tiêu đều có giá trị ở bốn phân mức theo đúng thang 

phân cấp. 

+  Xác định điểm Xi dựa trên nguyên tắc sao cho tổng điểm Xi của cùng 

một chỉ tiêu phải bằng 100% (để tổng giá trị Si của một chỉ tiêu bằng trọng số 

của chỉ tiêu đấy) và xác định theo thứ tự tăng dần mức quan trọng để làm rõ sự 

khác biệt của giá trị Si ở các bước sau.  

+ Kết quả xác định Xi cho thấy: ở tất cả các chỉ tiêu bộ giá trị 40%, 30%, 

20%, 10%  thỏa mãn được nguyên tắc xác định Xi và thể hiện được mối tương 

quan rõ nét giữa các giá trị phân mức trong các chỉ tiêu. 

- Tính giá trị suy giảm độ phì Si 

 Giá trị suy giảm độ phì Si được tính theo công thức nhân điểm của chỉ 

tiêu Xi với trọng số của chỉ tiêu Wi. (Si = Xi x Wi) 

 Kết quả xác định giá trị suy giảm độ phì Si trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

được thể hiện chi tiết tại bảng dưới đây: 

Bảng 4.5 Giá trị suy giảm độ phì Si 

Chỉ tiêu (i) Phân mức Ký hiệu 
Điểm của chỉ 

tiêu i (Xi%) 

Giá trị suy 

giảm Si 

Đất bị chua hóa (phKCl) 
≤ 0 SgPhN 40% 0,1859 

0 - 0,5 SgPh1 30% 0,1394 
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Chỉ tiêu (i) Phân mức Ký hiệu 
Điểm của chỉ 

tiêu i (Xi%) 

Giá trị suy 

giảm Si 

≥ 0,5 - 1 SgPh2 20% 0,0929 

≥ 1 SgPh3 10% 0,0465 

SG Chất hữu cơ tổng số 

(OM%) 

≤ 0 SgON 40% 0,1034 

0 - 1 SgO1 30% 0,0775 

≥ 1 - 2 SgO2 20% 0,0517 

≥ 2 SgO3 10% 0,0258 

SG Dung tích hấp thu 

(lđl/100g đất) CEC 

≤ 0 SgCN 40% 0,0325 

0 - 5 SgC1 30% 0,0243 

≥ 5 - 10 SgC2 20% 0,0162 

≥ 10 SgC3 10% 0,0081 

SG Nitơ tổng số (%)  

≤ 0 SgNN 40% 0,0500 

0 - 0,05 SgN1 30% 0,0375 

≥ 0,05 - 0,1 SgN2 20% 0,0250 

≥ 0,1 SgN3 10% 0,0125 

SG Phốt pho tổng số 

(%) 

≤ 0 SgPN 40% 0,0175 

0 - 0,02 SgP1 30% 0,0131 

≥ 0,02 - 0,04 SgP2 20% 0,0088 

≥ 0,04 SgP3 10% 0,0044 

SG Kali tổng số (%) 

≤ 0 SgKN 40% 0,0108 

0 - 0,5 SgK1 30% 0,0081 

≥ 0,5 - 1 SgK2 20% 0,0054 

≥ 1 SgK3 10% 0,0027 

c) Phân cấp tổng giá trị suy giảm độ phì 

- Với dữ liệu đầu vào tại tỉnh Bắc Kạn, có 183 tổ hợp các trường hợp xảy 

ra khi kết hợp từng giá trị của các chỉ tiêu với nhau khi tổng hợp suy giảm độ 

phì. 

- Gán giá trị suy giảm độ phì Si đến từng khoanh đất theo các chỉ tiêu và 

tính tổng giá trị suy giảm độ phì S theo công thức:  

- Các giá trị của S nằm trong khoảng từ 0,12 đến 0,4 nên sử dụng phần mềm 

ArcGIS hoặc Excel để phân cấp theo thuật toán thống kê cho kết quả các điểm nút 
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chuyển hướng giá trị S. 

- Kết hợp với thang chia phân cấp trong thông tư 14/2012/TT-BTNMT cho 

kết quả phân cấp tổng giá trị suy giảm độ phì S như sau: 

Bảng 4.6 Phân cấp tổng giá trị suy giảm độ phì S 

STT Mức độ suy giảm Ký hiệu 
Phân cấp tổng giá 

trị độ phì S 

1 Không suy giảm SgN > 0,35 

2 Suy giảm nhẹ Sg1 > 0,25; ≤0,35 

3 Suy giảm trung bình Sg2 ≥ 0,14; ≤0,25 

4 Suy giảm nặng Sg3 < 0,14 

Bƣớc 4: Biên tập bản đồ đất bị suy giảm độ phì 

a) Tích hợp dữ liệu theo phương pháp MCE lên bản đồ 

Sử dụng thuật toán tích hợp trong GIS để chuyển kết quả đánh giá độ phì 

đất theo phương pháp MCE lên bản đồ (Tích hợp file dữ liệu Excel chứa dữ liệu 

phân cấp độ phì lên dữ liệu thuộc tính trong bản đồ tỉnh). 

Căn cứ để tích hợp dữ liệu theo ký hiệu số thứ tự của 985 khoanh đất. 

b) Xây dựng hệ thống chú dẫn  

Ngoài các chú dẫn chung cho nền địa hình (giao thông, thủy hệ, địa 

giới...), chú dẫn bản đồ còn bao gồm nhóm chú dẫn cho 4 mức suy giảm độ phì 

theo 4 màu khác nhau. 

 Sử dụng công cụ Create Thematic Map trong phần mềm MapInfo và chạy 

chuyên đề cho trường thông tin chứa phân cấp suy giảm độ phì để có được lớp 

thông tin chuyên đề cho bản đồ. 

Bản đồ được biên tập ở tỷ lệ 1/50.000 với đầy đủ cơ sở toán học (khung, 

lưới, tọa độ), nguồn tài liệu, sơ đồ vị trí, kim chỉ hướng. 

c) Thuyết minh kết quả đất bị suy giảm độ phì 
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Phụ lục 05 

 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT BỊ XÓI MÕN DO 

MƢA 

Bản đồ xói mòn được xây dựng dựa trên sự ước lượng mất đất thực 

nghiệm theo phương trình mất đất phổ dụng của Wichmeier & Smith xây dựng 

từ những năm 1970, được mô tả như sau: 

   A = R. K. LS. C. P  Trong đó:  

A: lượng đất mất hàng năm (tấn/ha/năm) R: hệ số xói mòn do mưa 

K: hệ số xói mòn của đất L: hệ số chiều dài sườn dốc 

S: hệ số độ dốc C: hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất 

P: hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất 

 Với cách tiếp cận hệ thống theo từng thông số ảnh hưởng xói mòn, 

phương trình mất đất phổ dụng có thể được tính toán bằng GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sử dụng phƣơng trình mất đất phổ dụng trong tính toán xói mòn 

bằng GIS 

1.  Trình tự xây dựng bản đồ hệ số xói mòn do mƣa (R) 

a. Tính toán lượng mưa trung bình năm của từng trạm đo 

Căn cứ vào số liệu của các trạm đo ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh trong giai 

đoạn 1960-2000 và 2000 - 2014. 

b. Tính hệ số R cho từng trạm đo 

Số liệu khí tượng từ các 

trạm đo 

Bản đồ địa hình 

Bản đồ thổ nhưỡng và 

kết quả phân tích mẫu 

đất 

Kết quả điều tra xác 

định các loại hình sử 

dụng đất 

Hệ số R 

Hệ số LS 

Hệ số K 

Hệ số C 

Hệ số P 

Bản đồ xói 

mòn đất do 

mưa 

       Bản đồ thành phần           Bản đồ kết quả    

GIS 

Dữ liệu đầu vào 
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Áp dụng kết quả tính toán R thông qua số liệu đo mưa hàng năm được 

đưa ra bởi Nguyễn Trọng Hà cho riêng vùng Miền núi phía Bắc (Xác định các 

yếu tố gây xói mòn và dự báo xói mòn trên đất dốc,1996):  

   R = 0,5485 P - 59,5 

Trong đó: R: hệ số xói mòn do mưa 

        P: tổng lượng mưa trung bình năm 

Kết quả xác định hệ số R cho các trạm đo như sau:  

Bảng 5.1: Kết quả tính hệ số R cho các trạm đo 

STT Tên trạm 
Lƣợng mƣa trung bình năm 

(mm/năm) 
Hệ số R 

1 Chợ Rã            1.387,93          701,38  

2 Phương Viên            1.762,47          906,82  

3 Ngân Sơn            1.694,78          869,68  

4 Na Rì            1.148,47          570,03  

5 Chợ Mới            1.625,09          831,46  

6 Phủ Thông            1.709,35          877,68  

7 
Bảo Lạc (tỉnh Cao 

Bằng) 
           1.247,10          624,13  

8 
Nguyên Bình (tỉnh 

Cao Bằng) 
           1.763,00          907,11  

9 
Chiêm Hóa (tỉnh 

Tuyên Quang) 
           1.661,00          851,16  

10 
Định Hóa (tỉnh Thái 

Nguyên) 
           1.666,90          854,39  

11 
Bắc Sơn (tỉnh Lạng 

Sơn) 
           1.516,00          771,63  

12 Chợ Đồn            1.784,00          918,62  

13 Thác Riềng            1.378,60          696,26  

c. Xây dựng lớp dữ liệu về hệ số xói mòn do mưa từ kết quả tính toán trên 

các trạm đo 

 Từ kết quả quả tính hệ số R cho các trạm đo sử dụng chức năng nội suy 

không gian trong công cụ phân tích không gian của phần mềm ArcGIS (Spatial 

Analyst Tool/Interpolation), để nội suy kết quả tính toán hệ số R cho toàn tỉnh 

Trong phần mềm ArcGIS cung cấp rất nhiều các phương pháp nội suy khác 
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nhau, tuy nhiên trong dự án này chúng tôi sử dụng phương pháp nội suy 

Kriging, cụ thể như hình bên dưới:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Trình tự xây dựng bản đồ hệ số xói mòn của đất (K). 

Hệ số xói mòn của đất (K) là một hệ số phụ thuộc nhiều vào thành phần 

cơ lý của đất, quan trọng nhất là kích thước hạt đất, tương quan giữa các thành 

phần, cũng như kết cấu đất và tính thấm nước của đất. Quá trình xác định hệ số 

K được tiến hành như sau: 

a) Nhập kết quả phân tích mẫu đất tới từng khoanh đất 

Từ kết quả sao chuyển mạng lưới điểm lấy mẫu đất lên bản đồ tiến hành 

khoanh tách ảnh hưởng của mẫu đất tới các khoanh đất (trên nguyên tắc mỗi 

khoanh đất hoặc khu vực có cùng loại đất, loại sử dụng đất và cấp độ dốc sẽ có 

cùng một mẫu đất đại diện). Căn cứ vào kết quả này tiến hành nhập toàn bộ các 

chỉ tiêu phân tích mẫu đất cho từng khoanh đất. 

b) Tính hệ số K cho các khoanh đất 

Dựa vào số liệu phân tích mẫu đã nhập tới từng khoanh đất để tính hệ số 

K cho từng khoanh đất theo công thức của Wischmeier đưa ra: 

100K=2,1.10
-4

M
1,14

(12-a) + 3,25(b-2) + 2,5(c-3)  

Trong đó: 

K: hệ số xói mòn của đất, đơn vị là Tấn/ha*(KJ.mm/m
2
.h.năm)

-1
 

M: trọng lượng cấp hạt (trọng lượng theo đường kính cấp hạt). 

    (%) M = (%limon + % cát mịn)(100% - %sét) 

a: hàm lượng chất hữu cơ trong đất, đo bằng phần trăm (OM) 

b: hệ số phụ thuộc vào hình dạng, sắp xếp và loại kết cấu đất. 

c: hệ số phụ thuộc khả năng tiêu thấm của đất 
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- Trọng lượng cấp hạt M được tính theo công thức: (%) M = (%limon + % 

cát mịn)(100% - %sét) 

- Từ kết quả phân tích mẫu đất xác định a theo công thức a = %OC*1,724 

- Cách xác định hệ số b: Từ tỷ lệ % cát, sét, limon tra cứu theo hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ví dụ: Mẫu đất phân tích có hàm lượng sét là 20%, cát 40% và limon 

40% thì hệ số b bằng 2) 

- Cách xác định hệ số c: Từ tỷ lệ % cát, sét, limon tra cứu theo hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ví dụ: Mẫu đất phân tích có hàm lượng sét là 20%, cát 40% và limon 
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40% thì hệ số c bằng 2) 

c) Sử dụng công cụ Feature to Raster để chuyển dữ liệu khoanh đất từ 

dạng vecter sang dạng raster. 

3. Trình tự xây dựng bản đồ hệ số chiều dài sƣờn dốc (L) và hệ số độ dốc (S). 

Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, chiều dài sườn và độ dốc tăng 

lên sẽ làm gia tăng tốc độ dòng chảy bề mặt và hậu quả làm tăng lượng đất bị xói 

mòn. Hệ số độ dốc thể hiện ảnh hưởng của các cấp độ dốc đến lượng đất bị xói 

mòn, hệ số chiều dài sườn dốc thể hiện ảnh hưởng của yếu tố địa hình đến khả năng 

xói mòn của đất trên các khu vực địa hình sườn khác nhau. Để tính toán chiều dài 

và độ dốc sườn có nhiều phương pháp khác nhau, trong dự án này sử dụng phương 

pháp mạng ô vuông. Hai hệ số này có liên quan mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau, 

do đó trong dự án gộp hai hệ số L và S lại thành hệ số LS để tính toán.  

Việc xây dựng bản đồ hệ số độ dốc và chiều dài sườn dốc (LS) được thực hiện 

theo các bước sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nhập giá trị độ cao cho đường bình độ 

 - Đường bình độ được tách ra từ 141 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 do 

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thành lập năm 2005. 

- Chuyển bản đồ địa hình từ định dạng .dgn của MicroStation sang định dạng 

.tab của MapInfo (sử dụng phần mềm FME hoặc công cụ Universal Translator trong 

Mô hình số độ cao 

(DEM) 

Đường bình độ  

 

Bản đồ hệ số LS 

Hướng dòng chảy 

(Flow Direction ) 

Dòng chảy tích luỹ 

(Flow Accumulation) 

Áp dụng công thức 

Độ dốc 
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MapInfo). 

- Nhập thuộc tính độ cao cho các đường bình độ bằng công cụ Info Tool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Xây dựng mô hình số độ cao (DEM) 

- Chuyển dữ liệu sang dạng *.shp (sử dụng phần mềm FME hoặc công cụ 

Universal Translator trong MapInfo) sau đó tiến hành nội suy không gian để có mô 

hình TIN, tiếp đó chuyển TIN thành dạng Raster ta có mô hình số độ cao (DEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tính độ dốc 

Từ mô hình số độ cao (DEM) của tỉnh sử dụng công cụ Spatial Analyst của 

ArcGIS để tính độ dốc 

 

 

 



 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tính toán hướng dòng chảy và dòng chảy tích lũy 

- Từ mô hình số độ cao (DEM) sử dụng công cụ Spatial Analyst của ArcGIS 

để tính toán hướng dòng chảy (Flow Direction), dòng chảy tích lũy (Flow 

Accumulation) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Tính hệ số LS 

- Từ kết quả xác định độ dốc, dòng chảy tích lũy áp dụng công thức của 

Helena Mitasova (1996) sau để tính LS: 

LS=(FlowAccumulation*cellsize/22,13)0,6*(Sin(Slope)*0,01745)/ 

0,09)1,3*1,6 

 Trong đó: 

- FlowAccumulation  là dòng chảy tích luỹ được tích dựa vào hướng 
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của dòng chảy (Flow Direction).  

- Cellsize: độ phân giải của pixcel, trong nghiên cứu chúng tôi sử dụng 

Cellsize = 30 * 30m 

- Slope: độ dốc tính bằng độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ hệ số che phủ và quản lý đất (C). 

a) Chuẩn bị dữ liệu đầu vào 

- Bản đồ hiện trạng cấp huyện năm 2010. 

- Bản đồ kiểm kê ba loại rừng tỉnh Bắc Kạn (giàu, nghèo, trung bình) 

- Bản đồ điều tra, khảo sát thực địa cấp huyện 

b) Xác định độ che phủ của đất 

Trong quá trình điều tra 985 khoanh đất ngoài thực địa, dự án đã tiền hành 

xác định loại sử dụng đất chi tiết đến từng khoanh đất và tổng số tháng trong 

năm cây trồng có mật độ khép tán cao nhất. Kết quả khảo sát được thể hiện 

trong các phiếu điều tra. 

Với đất lâm nghiệp, dự án tiến hành chồng xếp và tham khảo thông tin 

phân cấp mức độ rừng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo) trên bản đồ 

kiểm kê ba loại rừng để xác định % độ che phủ. 

Quá trình xử lý nội nghiệp sau đi thực địa, dự án tính phần trăm độ che 

phủ của các loái sử dụng đất theo nguyên tắc:  

Cp = T/12 x 100 
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Trong đó:  Cp: là % độ che phủ; T: là tổng số tháng trong năm cây trồng 

có mật độ khép tán cao nhất. 

Kết quả xác định % độ che phủ sẽ được nhập thông tin lần lượt đến 985 

khoanh đất điều tra với 27.299 thửa đất trong dữ liệu bản đồ. 

 c) Xác định hệ số C cho khoanh đất điều tra 

Từ kết quả xác định loại sử dụng đất và % độ che phủ đất tiến hành tra 

bảng hệ số C theo Hội khoa học đất quốc tế dưới đây để xác định hệ số cho từng 

loại sử dụng đất tới từng khoanh đất. 

Kết quả xác định hệ số C cho từng loại sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn như sau: 

Bảng 5.2:  Hệ số C cho loại sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn  

Loại sử dụng 

đất 
Loại hình sử dụng đất % che phủ Hệ số C 

Tổng số 

thửa đất 

đƣợc gán 

giá trị 

1. Đất trồng lúa 
2 vụ lúa 40% 0,09 2.846 

1 lúa - 1 màu 30% 0,17 4.467 

2. Đất trồng cây 

hàng năm khác 

Nương rẫy 40% 0,66 928 

Đất chuyên màu và cây công 

nghiệp hàng năm 
40% 0,17 2.548 

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi  30% 0,17 57 

3. Đất trồng cây 

lâu năm 
  100% 0,3 1410 

4. Đất lâm 

nghiệp 

Rừng tự nhiên (rừng phòng hộ, 

đặc dụng) 
100% 0,0001 1.001 

Rừng tự nhiên (rừng sản xuất) 70% 0,001 3.722 

Rừng trồng (rừng phòng hộ, 

đặc dụng) 
70% 0,001 1.135 

Rừng trồng (rừng sản xuất) 50% 0,003 3.401 

Rừng khoanh nuôi tái sinh 50% 0,65 2.435 

5. Đất nuôi trồng 

thủy sản 
    1 1.221 

6. Đất nông 

nghiệp khác 
Vườn ươm cây giống 100% 0,0001 15 

7. Đất chưa sử 

dụng 

Đất bằng chưa sử dụng 20% 0,83 833 

Đất đồi núi chưa sử dụng 10% 0,93 1.280 
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 d) Xây dựng dữ liệu hệ số che phủ và quản lý đất C 

- Gán thông tin hệ số C đến từng khoanh đất: Nhập thông tin thuộc tính hệ 

số C theo loại sử dụng đất bằng cách nhập thủ công (sử dụng công cụ Info Tool 

trong MapInfo) đến 27.299 thửa đất thuộc 985 khoanh đất điều tra. (Các hệ số C 

cho cùng một loại sử dụng đất có thể khác nhau tùy thuộc vào % độ che phủ và 

mật độ cây trồng) 

 - Sử dụng công cụ Universal Translator trong phần mềm MapInfo để 

chuyển dữ liệu khoanh đất từ định dạng *.tab sang định dạng *.shp  

- Trong phần mềm ArcGIS sử dụng công cụ Feature to Raster để chuyển 

dữ liệu khoanh đất từ vecter sang raster. 

5.  Cách xác định hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác, bảo vệ đất (P). 

a) Chuẩn bị dữ liệu đầu vào 

- Bản đồ hiện trạng cấp huyện năm 2010. 

- Bản đồ kiểm kê ba loại rừng tỉnh Bắc Kạn (giàu, nghèo, trung bình) 

- Bản đồ điều tra, khảo sát thực địa cấp huyện 

b) Xác định biện pháp canh tác 

Trong quá trình điều tra 985 khoanh đất ngoài thực địa, dự án đã tiền hành 

xác định biện pháp canh tác và độ dốc của từng loại sử dụng đất chi tiết đến từng 

khoanh đất.  

Kết quả được ghi trong các phiếu điều tra và được khoanh vẽ ký hiệu trực 

tiếp trên bản đồ điều tra, khảo sát thực địa.  

Sau đó, nhập thông tin về biện pháp canh tác đến lần lượt 985 khoanh đất 

trong dữ liệu thuộc tính của bản đồ. 

b) Phương pháp xác định hệ số P 

- Từ kết quả xác định loại hình sử dụng đất, kết quả khoanh vẽ thực địa, 

kết quả xác định phương thức canh tác, độ dốc tiến hành tra bảng hệ số P theo 

Hội khoa học đất quốc tế dưới đây để xác định hệ số cho từng loại sử dụng đất 

tới từng khoanh đất. 

- Kết quả xác định hệ số P cho từng loại sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn như sau: 

Bảng 5.3: Hệ số P cho từng loại sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn 

Loại sử 

dụng đất 

Loại hình sử dụng 

đất 

Phân cấp, đánh giá Hệ số 

P 

Tổng số thửa đất 

đƣợc gán giá trị 

1. Đất trồng 2 vụ lúa Trồng theo luống, độ 0,1 7.313 
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Loại sử 

dụng đất 

Loại hình sử dụng 

đất 

Phân cấp, đánh giá Hệ số 

P 

Tổng số thửa đất 

đƣợc gán giá trị 

lúa 1 lúa - 1 màu dốc <8
0 

2. Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Nương rẫy 
Trồng theo đường 

đồng mức, độ dốc >15
0 0,8 928 

Đất chuyên màu và 

cây công nghiệp hàng 

năm 

Trồng theo đường 

đồng mức, độ dốc <15
0
 

0,6 2.548 

Đất cỏ dùng vào chăn 

nuôi 

Không áp dụng biện 

pháp canh tác bảo vệ đất 
1 57 

3. Đất trồng 

cây lâu năm 

Đất trồng cây ăn quả  Trồng theo hàng 0,3 299 

Đất trồng cây công 

nghiệp lâu năm và cây 

lâu năm khác 

Trồng theo đường 

đồng mức và cây 

trồng theo băng 

0,35 1.111 

4. Đất lâm 

nghiệp 

Rừng trồng   

Trồng theo đường 

đồng mức, độ dốc <25
0 0,8 1.544 

Trồng theo đường 

đồng mức, độ dốc >25
0
 

0,9 3.179 

Rừng tự nhiên 
Không áp dụng biện 

pháp canh tác bảo vệ đất 
1 

4.536 

Rừng khoanh nuôi tái 

sinh  
 2.435 

5. Đất nuôi 

trồng thủy 

sản 

  1 1.221 

6. Đất nông 

nghiệp khác 
Vườn ươm cây giống Trồng theo luống 0,1 15 

7. Đất chưa 

sử dụng 

Đất bằng chưa sử 

dụng 

 

1 

833 

Đất đồi núi chưa sử 

dụng 

 
1.280 

c) Xây dựng dữ liệu hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác, bảo vệ đất (P) 

- Gán thông tin hệ số P đến từng khoanh đất : Nhập thông tin thuộc tính 

hệ số P theo loại sử dụng đất bằng cách nhập thủ công (sử dụng công cụ Info 

Tool trong MapInfo) đến 27.299 thửa đất. (Các hệ số P cho cùng một loại sử 

dụng đất có thể khác nhau tùy thuộc vào độ dốc và hình thức canh tác) 

 - Sử dụng công cụ Universal Translator trong phần mềm MapInfo để 

chuyển dữ liệu khoanh đất từ định dạng *.tab sang định dạng *.shp  
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- Trong phần mềm ArcGIS sử dụng công cụ Feature to Raster để chuyển 

dữ liệu khoanh đất từ vecter sang raster. 

6.  Tổng hợp bản đồ đất bị xói mòn do mƣa. 

a) Tổng hợp dữ liệu đất bị xói mòn do mưa 

Bản đồ đất bị xói mòn do mưa được tổng hợp từ các bản đồ hệ số xói mòn 

nhờ phương pháp chồng xếp toán học các bản đồ Raster trong GIS theo công 

thức: A = R. K. LS. C. P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dữ liệu tổng lượng đất mất hàng năm (A) thu được có dạng ô lưới với 

kích thước pixcel 30m x 30m.  

Lựa chọn gán giá trị chiếm đa số (Majority) khi sử dụng chức năng thống 

kê (Zonal Statistic as Table) trong phần mềm ArcGIS để gán kết quả tổng lượng 

đất mất hàng năm đến các khoanh đất trên bản đồ. 

Phân cấp tổng lượng đất mất hàng năm theo bảng phân cấp đánh giá đất bị 

xói mòn tại Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT. Kết quả thu được dữ liệu đất bị 

xói mòn do mưa đến đầy đủ 27.299 thửa đất trong tổng số 985 khoanh đất trên 

bản đồ tỉnh. 

Bảng 5.4: Phân cấp đánh giá đất bị xói mòn 

STT Mức độ suy giảm Ký hiệu 
Lƣợng đất bị xói mòn 

(tấn/ha/năm) 

1 Không xói mòn XmN 0 

2 Xói mòn yếu Xm1 < 10 

3 Xói mòn trung bình Xm2 ≥ 10 - 50 
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STT Mức độ suy giảm Ký hiệu 
Lƣợng đất bị xói mòn 

(tấn/ha/năm) 

4 Xói mòn mạnh Xm3 ≥ 50 

Nguồn: Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT  

b) Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ 

Ngoài các chú dẫn chung cho nền địa hình (giao thông, thủy hệ, địa 

giới...), chú dẫn bản đồ còn bao gồm nhóm chú dẫn cho 4 mức độ đất bị xói mòn 

do mưa theo 4 màu khác nhau. 

 Sử dụng công cụ Create Thematic Map trong phần mềm MapInfo và chạy 

chuyên đề cho trường thông tin chứa phân cấp xói mòn để có được lớp thông tin 

chuyên đề cho bản đồ. 

Bản đồ được biên tập ở tỷ lệ 1/50.000 với đầy đủ cơ sở toán học (khung, 

lưới, tọa độ), nguồn tài liệu, sơ đồ vị trí, kim chỉ hướng. 

c) Thuyết minh kết quả đất bị xói mòn do mưa 
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Phụ lục 06 

 TRÌNH TỰ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT BỊ KHÔ HẠN 

Bản đồ đất bị khô hạn tỉnh Bắc Kạn được xây dựng theo trình tự sau đây: 

Sơ đồ 6: Trình tự xây dựng bản đồ đất bị khô hạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bƣớc 1: Xây dựng dữ liệu đầu vào 

a) Thu thập tài liệu tại các trạm đo 

Trong quá trình điều tra thực địa, dự án đã tiến hành thu thập số liệu từ 14 

trạm đo khí tượng với các thông tin cần thiết như sau: 

- R(th): Lượng mưa bình quân tháng 

- T: nhiệt độ không khí trung bình tháng (
0
C) 

- U: độ ẩm không khí tương đối trung bình tháng (%) 

b) Xây dựng dữ liệu từ điều tra thực địa 

 Quá trình điều tra thực địa dự án đã điều tra sơ bộ 197 điểm điều tra khô 

hạn thông qua các đặc trưng của khí hậu và chế độ tưới, đặc trưng của đất hoặc 

thông qua sự sinh trưởng, phát triển của thực vật trên đất và sự xuất hiện của 

thực vật chỉ thị. 

Kết quả các khu vực đất bị khô hạn được khoanh vẽ chi tiết trên bản đồ 

điều tra, khảo sát thực địa tại các huyện và được nhập thông tin thuộc tính vào 
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các khoanh đất để có được dữ liệu bản đồ khô hạn từ điều tra thực địa. 

Bƣớc 2: Tổng hợp xử lý 

a) Xác định chỉ số khô hạn 

Chỉ số khô hạn cho từng tháng được xác định bằng công thức: 

Chỉ số khô hạn (Kth) = K1 = 
Lượng bốc hơi (E0(th)) 

Lượng mưa (R(th)) 

Trong đó: 

Kth: chỉ số khô hạn tháng 

R(th): Lượng mưa bình quân tháng 

E0(th): Lượng bốc hơi bình quân tháng 

Lượng bốc hơi khả năng (E0) được xác định theo công thức thực nghiệm 

của Ivanốp như sau:  

E0 = 0,0018 x (T+25)
2 
x (100-U) 

T là nhiệt độ không khí (
0
C), U là độ ẩm không khí tương đối (%), 0,0018 

là hệ số kinh nghiệm không đổi. 

b) Xác định số tháng hạn 

Dựa theo bảng phân cấp đánh giá đất bị khô hạn theo chỉ số khô hạn dưới 

đây để xác định tổng số tháng bị hạn trên từng trạm đo.  
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Kết quả tính toán hệ số E0 và K theo từng trạm khí tượng như sau: 

Tên trạm 

khí tƣợng 

Tháng 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1. Chợ Rã 

         Mua 26,2 25,6 65,3 85,1 190,7 231,5 285,8 235,2 120,1 65,7 35,1 21,8 

Nhiet 14,7 15,3 20 23,8 26,1 27,7 27,8 27,6 26,2 23,5 19,5 15,9 

Am  83,67 82,70 82,30 81,67 82,79 85,25 86,75 85,63 84,67 84,58 84,58 82,79 

Eo 46,33 50,57 64,52 78,59 80,88 73,74 66,49 71,59 72,35 65,27 54,95 51,82 

K 1,77 1,98 0,99 0,92 0,42 0,32 0,23 0,30 0,60 0,99 1,57 2,38 

2. Ngân Sơn          

Mua 32,6 35,8 71,2 83,4 245,9 285,6 360,1 281,6 145,9 71,7 45,4 31,5 

Nhiet 13,1 14,67083 17,52083 21,55 24,03333 25,62083 25,7375 25,47083 23,98333 21,2875 17,51667 13,9125 

Am  83 84 84 84 83 86 87 86 84 82 81 81 

Eo 44,09 44,97 50,85 64,36 73,93 65,54 58,31 63,62 69,10 68,78 61,82 52,47 

K 1,35 1,26 0,71 0,77 0,30 0,23 0,16 0,23 0,47 0,96 1,36 1,67 

3. Bắc Kạn           

Mua 22,14583 29,04583 62,30833 82,325 183,3208 244,6625 294,9375 248,5542 138,75 48,625 30,89167 20,6 

Nhiet 15,12917 17,10833 19,72917 23,59167 26,16667 27,7125 27,56667 27,41667 26,125 23,6375 19,89583 16,36667 

Am  81 82 83 83 82 85 87 86 85 83 81 81 

Eo 55,56 57,58 61,22 73,49 83,84 76,06 66,32 68,41 72,92 73,81 68,03 59,55 

K 2,51 1,98 0,98 0,89 0,46 0,31 0,22 0,28 0,53 1,52 2,20 2,89 
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Tên trạm 

khí tƣợng 

Tháng 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

4. Bảo Lạc          

Mua 20,5 26,3 40,9 76 168,6 207 232,2 222,8 106,3 78,1 43,5 24,9 

Nhiet 14,5 16,4 20,2 24,2 26,7 27,5 27,6 27,1 25,7 22,5 18,9 15,5 

Am  80 78 75 75 76 81 83 85 83 83 83 82 

Eo 56,17 67,87 91,94 108,93 115,47 94,26 84,66 73,29 78,66 69,04 58,97 53,14 

K 2,74 2,58 2,25 1,43 0,68 0,46 0,36 0,33 0,74 0,88 1,36 2,13 

5. Nguyên Bình          

Mua 39,7 39 53,9 93,7 205,6 290,2 311,8 312,1 215,7 109,6 57,8 34,7 

Nhiet 12,3 13,8 16,5 21,7 24,6 25,9 26,1 25,6 24,2 21,2 17,1 13,8 

Am  83 83 83 81 80 83 84 85 83 81 82 82 

Eo 42,57 46,07 52,70 74,59 88,57 79,28 75,20 69,13 74,07 73,00 57,43 48,78 

K 1,07 1,18 0,98 0,80 0,43 0,27 0,24 0,22 0,34 0,67 0,99 1,41 

6. Chiêm Hóa          

Mua 24,6 35,1 55,2 124,1 236 268,4 289,7 289,4 155,9 116,6 47,9 21,2 

Nhiet 15,5 17 20,1 23,9 27 28 28,2 27,7 26,6 23,9 18,1 16,8 

Am  87 86 86 85 83 85 85 87 86 86 86 86 

Eo 38,38 44,45 51,26 64,56 82,74 75,84 76,42 64,99 67,10 60,26 46,81 44,03 

K 1,56 1,27 0,93 0,52 0,35 0,28 0,26 0,22 0,43 0,52 0,98 2,08 

7. Định Hóa          
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Tên trạm 

khí tƣợng 

Tháng 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Mua 21 34,5 47,2 106,7 220,1 254,3 315,1 306,4 190,7 113,1 43 14,8 

Nhiet 15,3 16,6 19,6 23,4 26,7 28 28,1 27,6 26,5 23,6 19,8 16,6 

Am  82 82 84 84 81 82 84 85 84 83 82 80 

Eo 52,62 56,07 57,29 67,47 91,41 91,01 81,20 74,70 76,38 72,28 65,03 62,30 

K 2,51 1,63 1,21 0,63 0,42 0,36 0,26 0,24 0,40 0,64 1,51 4,21 

8. Bắc Sơn           

Mua 36,1 47,9 59,5 119,1 195,9 222,9 274,1 247,3 165,7 86,5 42,9 21,2 

Nhiet 13 3 17,6 21,7 25,1 26,5 26,7 26,3 24,9 21,9 18 14,6 

Am  80 83 85 84 81 82 83 85 83 80 80 78 

Eo 51,98 23,99 49,00 62,81 85,84 85,93 81,79 71,06 76,19 79,19 66,56 62,10 

K 1,44 0,50 0,82 0,53 0,44 0,39 0,30 0,29 0,46 0,92 1,55 2,93 
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Theo đó, nếu kết quả tính chỉ số khô hạn (K1) của một tháng nào đó lớn 

hơn 1 thì tháng đó được coi là bị khô hạn. Tổng số tháng bị khô hạn của một 

trạm chính là số tháng khô hạn của trạm đấy. 

Bảng 6.1 Phân cấp đánh giá đất bị khô hạn theo chỉ số khô hạn  

và số tháng khô hạn 

STT Mức độ khô hạn Số tháng khô hạn Chỉ số khô hạn (K1) Ký hiệu 

1 Không hạn < 2 < 1 KhN 

2 Hạn nhẹ ≥ 2 - 3 ≥ 1 - 2 Kh1 

3 Hạn trung bình ≥ 3 - 5 ≥ 2 - 4 Kh2 

4 Hạn nặng ≥ 5 ≥ 4 Kh3 

(Nguồn: Phục lục 3.3.3 Thông tư 14/2012/TT-BTNMT) 

c) Xác định mức độ khô hạn 

Phân cấp tổng số tháng bị khô hạn của một trạm theo thang phân cấp trên 

sẽ cho kết quả mức độ khô hạn của trạm.  

Từ kết quả này tiến hành nội suy không gian trong phần mềm ArcGIS để 

xác định các khu vực chịu ảnh hưởng từ các trạm (theo phương pháp Kriging). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Nhập kết quả khô hạn đến từng khoanh đất điều tra 

 Sử dụng công cụ số hóa trong phần mềm ArcGIS để số hóa lại các đường 

ranh giới xác định phạm vi ảnh hưởng của các trạm. Chuyển đổi dữ liệu từ định 

dạng *.shp về định dạng *.tab trong phần mềm MapInfo bằng công cụ Universal 

Translator.  

Dữ liệu sau khi chuyển đổi thu được là các khoanh mức độ khô hạn có chứa 

dữ liệu thuộc tính là các mức khô hạn. 
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Sử dụng công cụ chồng xếp dữ liệu bản đồ trong phầm mềm MapInfo để 

chồng xếp dữ liệu khô hạn vào dữ liệu các khoanh đất điều tra. Kết quả với 27.299 

thửa đất thuộc 985 khoanh đất điều tra đều có thông tin về phân mức khô hạn. 

Bƣớc 3: Biên tập bản đồ đất bị khô hạn 

a) Xây dựng hệ thống chú dẫn 

Ngoài các chú dẫn chung cho nền địa hình, chú dẫn bản đồ còn bao gồm 

nhóm chú dẫn cho hai mức độ khô hạn (không hạn và hạn nhẹ) được thể hiện 

bằng hai màu sắc khác nhau trên bản đồ.  

b) Biên tập bản đồ 

Sử dụng công cụ Create Thematic Map trong phần mềm MapInfo và chạy 

chuyên đề cho trường thông tin chứa phân cấp khô hạn để có được lớp thông tin 

chuyên đề cho bản đồ. Bản đồ được biên tập ở tỷ lệ 1/50.000 với đầy đủ cơ sở 

toán học (khung, lưới, tọa độ), nguồn tài liệu, sơ đồ vị trí, kim chỉ hướng. 

c) Thuyết minh kết quả đất bị khô hạn 
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Phụ lục 07 

  TRÌNH TỰ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THOÁI HÓA ĐẤT KỲ ĐẦU 

 

Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Bắc Kạn được xây dựng theo trình tự sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bƣớc 1: Xây dựng dữ liệu đầu vào 

 Bắc Kạn có địa hình hoàn toàn là đồi núi nên dự án lựa chọn các chỉ tiêu 

đánh giá thoái hóa đất là: chỉ tiêu đất bị suy giảm độ phì (suy giảm độ phì); đất 

bị xói mòn (xói mòn); đất bị khô hạn (khô hạn). 

Các dữ liệu đầu vào là 3 lớp dữ liệu bản đồ được lấy trực tiếp từ kết quả 

xây dựng các bản đồ loại hình thoái hóa tương ứng.  

Bƣớc 2: Tổng hợp xử lý 

a) Chồng xếp dữ liệu 

 Sử dụng thuật toán GIS trong phần mềm MapInfo để chồng xếp 3 lớp dữ 

liệu (suy giảm độ phì; xói mòn; khô hạn) thành một lớp dữ liệu bản đồ định 

dạng *.tab duy nhất có thuộc tính chứa các trường thông tin phân cấp 4 loại hình 

thoái hóa. Như vậy, kết quả chồng xếp bản đồ đem lại cho 27.299 thửa đất thuộc 

985 khoanh đất điều tra có đầy đủ thông tin thuộc tính của các loại hình thoái 
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hóa. 

b) Xuất dữ liệu 

Sử dụng công cụ Export (xuất dữ liệu) trong MapInfo để chuyển dữ liệu 

thuộc tính từ file *.tab tổng hợp đã có sang file *.xls trong phần mềm Excel. Tại 

các bước thử nghiệm tiếp theo, sử dụng file *.xls này để phân cấp tổng giá trị 

thoái hóa S và tích hợp dữ liệu thuộc tính lên bản đồ. 

Bƣớc 3: Phân cấp đánh giá thoái hóa đất theo phƣơng pháp MCE 

a) Xây dựng ma trận so sánh cặp đôi và xác định trọng số 

Bắc Kạn có địa hình đồi núi vì vậy thứ tự ưu tiên khi tổng hợp thoái hóa 

đất hiện tại là: đất bị xói mòn (xói mòn); đất bị suy giảm độ phì (suy giảm độ 

phì); đất bị khô hạn (khô hạn). 

 Bảng 7.1 Ma trận so sánh cặp đôi giữa các chỉ tiêu tổng hợp thoái hóa 

Chỉ tiêu Suy giảm độ phì Xói mòn Khô hạn 

Suy giảm độ phì 1 1/5  3  

Xói mòn 5 1  7 

Khô hạn 1/3 1/7 1 

Sử dụng phầm mềm IDRISI hoặc phần mềm Excel để xác định trọng số 

cho các chỉ tiêu và kiểm tra tỷ số nhất quán Cr. Kết quả cho thấy Cr= 0,04 < 0,1 

nên các giá trị của ma trận được chấp nhận và thỏa mãn điều kiện. Tổng các 

trọng số của 4 chỉ tiêu bằng 1 và được thể hiện trong bảng dưới đây:  

Bảng 7.2 Trọng số cho các chỉ tiêu tổng hợp thoái hóa 

Chỉ tiêu Trọng số (Wi) 

Suy giảm độ phì 0,21 

Xói mòn 0,64 

Khô hạn 0,15 

Tổng 1,00 

b) Tính giá trị thoái hóa (Si) 

- Tính điểm chỉ tiêu Xi 

+ Xác định mức giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong các chỉ tiêu dựa trên 

đặc điểm của các chỉ tiêu theo từng địa phương nghiên cứu. Theo đó, trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn, các chỉ tiêu suy giảm độ phì và xói mòn đều có giá trị ở bốn 

phân mức theo đúng thang phân cấp. 

+ Xác định điểm Xi dựa trên nguyên tắc sao cho tổng điểm Xi của cùng 
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một chỉ tiêu phải bằng 100% (để tổng giá trị Si của một chỉ tiêu bằng trọng số 

của chỉ tiêu đấy) và xác định theo thứ tự tăng dần mức quan trọng để làm rõ sự 

khác biệt của giá trị Si ở các bước sau.  

+ Kết quả xác định Xi cho thấy: ở hai chỉ tiêu suy giảm độ phì và xói mòn 

bộ giá trị 40%, 30%, 20%, 10%  thỏa mãn được nguyên tắc xác định Xi và thể 

hiện được mối tương quan rõ nét giữa các giá trị phân mức trong các chỉ tiêu. Ở 

chỉ tiêu khô hạn bộ giá trị 30% và 70% phù hợp. Theo đó, giá trị Xi tỷ lệ thuận 

với mức độ của từng chỉ tiêu. 

- Tính giá thoái hóa Si 

Giá trị thoái hóa Si được tính theo công thức nhân điểm của chỉ tiêu Xi 

với trọng số của chỉ tiêu Wi. (Si = Xi x Wi) 

Kết quả xác định giá trị thoái hóa Si trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thể 

hiện chi tiết tại bảng dưới đây: 

Bảng 7.3 Giá trị thoái hóa Si trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Chỉ tiêu (i) Phân mức Ký hiệu Xi Si 

Suy giảm độ 

phì 

Không suy giảm SgN 10% 0,0122 

Suy giảm nhẹ Sg1 20% 0,0244 

Suy giảm trung bình Sg2 30% 0,0366 

Suy giảm nặng Sg3 40% 0,0487 

Xói mòn 

Không xói mòn XmN 10% 0,0558 

Xói mòn yếu Xm1 20% 0,1116 

Xói mòn trung bình Xm2 30% 0,1674 

Xói mòn mạnh Xm3 40% 0,2232 

Khô hạn 
Không hạn KhN 30% 0,0171 

Hạn nhẹ Kh1 70% 0,0398 

c) Phân cấp tổng giá trị thoái hóa đất S 

- Với dữ liệu đầu vào tại tỉnh Bắc Kạn, có 45 tổ hợp các trường hợp xảy 

ra khi kết hợp từng giá trị của các chỉ tiêu với nhau khi tổng hợp thoái hóa đất 

hiện tại, cụ thể như sau: 

Mức độ thoái hóa 
Các yếu tố gây thoái hóa 

Xói mòn đất Suy giảm độ phì Khô hạn 

Không bị thoái hóa Không bị xói mòn 
Không suy giảm độ 

phì 
Không khô hạn 
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Mức độ thoái hóa 
Các yếu tố gây thoái hóa 

Xói mòn đất Suy giảm độ phì Khô hạn 

Thoái hóa nhẹ 

Xói mòn nhẹ 

Suy giảm độ phì 

trung bình 

Không khô hạn 

Khô hạn nhẹ 

Suy giảm độ phì 

nhẹ 

Không khô hạn 

Khô hạn nhẹ 

Không bị xói mòn 
Suy giảm độ phì 

nhẹ 

Không khô hạn 

Khô hạn nhẹ 

Thoái hóa trung bình Xói mòn trung bình 

Suy giảm độ phì 

nhẹ 

Không khô hạn 

Khô hạn nhẹ 

Suy giảm độ phì 

trung bình 

Không khô hạn 

Khô hạn nhẹ 

Suy giảm độ phì 

nặng 

Không khô hạn 

Khô hạn nhẹ 

Thoái hóa nặng Xói mòn mạnh 
Suy giảm độ phì 

nặng 

Không khô hạn 

Khô hạn nhẹ 

- Gán giá trị thoái hóa Si đến từng khoanh đất theo các chỉ tiêu và tính 

tổng giá trị thoái hóa S theo công thức:  

 

- Các giá trị của S nằm trong khoảng từ 0,12 đến 0,38 nên sử dụng phần 

mềm ArcGIS hoặc Excel để phân cấp theo thuật toán thống kê cho kết quả các 

điểm nút chuyển hướng giá trị S, 

- Kết hợp với thang chia phân cấp trong Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT, 

kết quả phân cấp tổng giá trị thoái hóa đất hiện tại S như sau: 

Bảng 7.4 Phân cấp tổng giá trị thoái hóa S trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

TT Mức độ thoái hóa Ký hiệu Phân cấp S 

1 Không thoái hóa TN < 0,14 

2 Thoái hóa nhẹ T1 ≥ 0,14; ≤0,2 

3 Thoái hóa trung bình T2 > 0,2; < 0,28 

4 Thoái hóa nặng T3 ≥ 0,28 

Bƣớc 4: Biên tập bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu 
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a) Tích hợp dữ liệu theo phương pháp MCE lên bản đồ 

Sử dụng thuật toán tích hợp trong GIS để chuyển kết quả đánh giá thoái 

hóa đất theo phương pháp MCE lên bản đồ (Tích hợp file dữ liệu Excel chứa dữ 

liệu phân cấp thoái hóa lên dữ liệu thuộc tính trong bản đồ tỉnh), 

Căn cứ để tích hợp dữ liệu theo ký hiệu số thứ tự của 985 khoanh đất, 

b) Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ 

Ngoài các chú dẫn chung cho nền địa hình (giao thông, thủy hệ, địa 

giới,,,), chú dẫn bản đồ còn bao gồm nhóm chú dẫn cho 4 mức độ thoái hóa đất 

theo 4 màu khác nhau, 

 Sử dụng công cụ Create Thematic Map trong phần mềm MapInfo và chạy 

chuyên đề cho trường thông tin chứa phân cấp thoái hóa để có được lớp thông 

tin chuyên đề cho bản đồ, 

Bản đồ được biên tập ở tỷ lệ 1/50,000 với đầy đủ cơ sở toán học (khung, 

lưới, tọa độ), nguồn tài liệu, sơ đồ vị trí, kim chỉ hướng, 

c) Thuyết minh kết quả đất bị thoái hóa 
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Phụ lục 8 

SƠ ĐỒ CÁC ĐIỂM ĐIỀU TRA, LẤY MẪU ĐẤT 
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Phụ lục 9 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT 

 

STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

1 T.T. Chợ Rã, H. Ba Bể DBK-1 5,87 1,73 0,17 0,16 2,56 8,8 17,3 56,1 26,4 0,2 1,26 

2 Bành Trạch, H. Ba Bể DBK-2 5,96 0,77 0,08 0,06 2,32 12 17,1 31,1 49,1 2,7 1,2 

3 Bành Trạch, H. Ba Bể DBK-3 6,62 0,26 0,03 0,07 2,78 7,2 15,1 24 57,1 3,8 1,2 

4 Cao Thượng, H. Ba Bể DBK-4 6,11 0,53 0,04 0,65 0,82 5,6 18,7 10,7 67 3,6 1,26 

5 Cao Thượng, H. Ba Bể DBK-5 4,65 2,64 0,24 0,07 2,04 10 25,8 27,5 44,8 1,9 1,37 

6 Cao Trĩ, H. Ba Bể DBK-6 5,8 1,83 0,17 0,08 4,61 8,8 9,9 15 66,2 8,9 1,32 

7 Cao Trĩ, H. Ba Bể DBK-7 4,18 1,75 0,15 0,09 1,77 8,8 30,1 14 39,6 16,3 1,03 

8 Địa Linh, H. Ba Bể DBK-8 4,09 1,91 0,18 0,07 0,89 8 38,9 17,9 41,6 1,6 1,35 

9 Địa Linh, H. Ba Bể DBK-9 4,6 1,85 0,17 0,06 1,24 8,8 23,5 26,1 49,1 1,3 1,4 

10 Đồng Phúc, H. Ba Bể DBK-10 4,67 2,01 0,19 0,12 1,41 9,6 23,4 21,5 35,3 19,8 1,24 

11 Đồng Phúc, H. Ba Bể DBK-11 4,53 1,86 0,17 0,18 1,42 8,4 19,6 17,9 30 32,5 1,31 

12 Đồng Phúc, H. Ba Bể DBK-12 5,72 2,73 0,27 0,14 2,46 9,6 6,5 13,5 50,3 29,7 1,23 

13 Hà Hiệu, H. Ba Bể DBK-13 5,53 2,02 0,21 0,12 4,29 10,4 17,7 36,9 33,8 11,6 1,17 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

14 Khang Ninh, H. Ba Bể DBK-14 5,93 1,42 0,13 0,17 2,33 8 13,1 26,2 52,5 8,2 1,1 

15 Khang Ninh, H. Ba Bể DBK-15 4,39 2,62 0,22 0,08 1,33 8 15 19,6 52,5 12,9 1,31 

16 Khang Ninh, H. Ba Bể DBK-16 5,12 1,27 0,13 0,09 2,29 8,8 22,5 23,1 39,5 14,9 1,31 

17 Khang Ninh, H. Ba Bể DBK-17 4,29 0,93 0,1 0,07 0,93 6,8 41,1 18,3 28,4 12,2 1,14 

18 Khang Ninh, H. Ba Bể DBK-18 4,64 1,07 0,11 0,07 1,95 8,8 22,1 27 38,1 12,8 1,09 

19 Khang Ninh, H. Ba Bể DBK-19 4,11 1,59 0,14 0,07 0,56 7,2 37,7 19 40,8 2,5 1,32 

20 Mỹ Phương, H. Ba Bể DBK-20 3,63 3,76 0,28 0,07 1,65 13,6 40,3 37,3 21,2 1,2 1,26 

21 Mỹ Phương, H. Ba Bể DBK-21 4,12 1,72 0,17 0,09 1,53 8 27,2 31,8 36,3 4,7 1,19 

22 Nam Mẫu, H. Ba Bể DBK-22 5,34 1,24 0,11 0,04 0,17 9,2 25,8 22,2 44,5 7,5 1,28 

23 Quảng Khê, H. Ba Bể DBK-23 4,5 1,88 0,19 0,24 1,09 8,8 21,4 20,4 36,2 22 1,24 

24 Quảng Khê, H. Ba Bể DBK-24 5,06 2,19 0,2 0,11 1,21 8,4 18,6 24,7 36,2 20,5 1,41 

25 Quảng Khê, H. Ba Bể DBK-25 4,87 1,46 0,15 0,12 0,44 8 27,4 15,5 38,7 18,4 1,19 

26 Quảng Khê, H. Ba Bể DBK-26 5,81 1,78 0,17 0,1 1,82 10,4 24,2 13,7 41,7 20,4 1,05 

27 Thượng Giáo, H. Ba Bể DBK-27 4,55 1,32 0,13 0,06 1,56 8,8 25,9 22,5 47,3 4,3 1,23 

28 Cẩm Giàng, H. Bạch Thông DBK-28 5,66 3,85 0,28 0,11 1,46 10,8 11,1 42,3 41,1 5,5 1,38 

29 Đôn Phong, H. Bạch Thông DBK-29 3,94 1,68 0,17 0,09 0,67 7,6 30,8 22,1 43,2 3,9 1,3 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

30 Lục Bình, H. Bạch Thông DBK-30 4,14 0,1 0,01 0,05 3,62 6,8 21,8 20,9 26,7 30,6 1,18 

31 Đôn Phong, H. Bạch Thông DBK-31 3,96 3,36 0,28 0,14 1,27 12,8 26,9 21,5 28,3 23,3 1,22 

32 
Dương Phong, H. Bạch 

Thông 
DBK-32 4,48 1,95 0,18 0,06 1,08 6 4,8 37,2 55,6 2,4 

1,36 

33 
Dương Phong, H. Bạch 

Thông 
DBK-33 3,84 2,44 0,21 0,12 0,71 10 24,2 29,3 43,6 2,9 

1,25 

34 
Dương Phong, H. Bạch 

Thông 
DBK-34 4,7 2,05 0,2 0,09 1,1 8,4 13,7 34,5 48,4 3,4 

1,35 

35 Mỹ Thanh, H. Bạch Thông DBK-35 3,93 1,77 0,15 0,05 2,34 8,8 34,8 44,8 17,8 2,6 1,4 

36 Mỹ Thanh, H. Bạch Thông DBK-36 5,49 2,97 0,22 0,11 2,16 9,6 10,6 38,5 42,3 8,6 1,37 

37 Cao Sơn, H. Bạch Thông DBK-37 3,65 2,49 0,21 0,1 1,47 14,4 30,1 41,7 24 4,2 1,31 

38 
Phương Linh, H. Bạch 

Thông 
DBK-38 3,79 1,9 0,17 0,11 1,08 7,2 23,6 38,7 34,4 3,3 

1,3 

39 
Nguyên Phúc, H. Bạch 

Thông 
DBK-39 3,85 1,54 0,15 0,07 2,84 9,2 38 44,9 15,3 1,8 

1,12 

40 Quân Bình, H. Bạch Thông DBK-40 4,15 0,77 0,08 0,13 1,68 5,6 20 44,1 34,2 1,7 1,4 

41 
Quang Thuận, H. Bạch 

Thông 
DBK-41 7,36 0,89 0,08 0,04 0,21 3,2 2 7,1 90,1 0,8 

1,2 

42 
Quang Thuận, H. Bạch 

Thông 
DBK-42 4,2 1,92 0,15 0,13 1,06 5,6 24 24,5 48,9 2,6 

1,33 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

43 
Quang Thuận, H. Bạch 

Thông 
DBK-43 4,16 1,25 0,11 0,1 1,93 6,8 10,6 25,2 60,1 4,1 

1,34 

44 
Quang Thuận, H. Bạch 

Thông 
DBK-44 3,87 1,9 0,18 0,11 1,18 7,2 28,8 23,7 45,2 2,3 

1,34 

45 Sĩ Bình, H. Bạch Thông DBK-45 3,99 1,5 0,15 0,14 1,92 7,6 15,2 53,6 28,2 3 1,38 

46 Vi Hương, H. Bạch Thông DBK-46 3,76 0,81 0,08 0,07 1,1 6,8 30,2 24,8 42,5 2,5 1,19 

47 Vũ Muộn, H. Bạch Thông DBK-47 3,54 2,77 0,26 0,12 1,92 14,4 17,1 31,1 47,7 4,1 1,15 

48 Vũ Muộn, H. Bạch Thông DBK-48 3,97 1,81 0,18 0,15 2,32 11,2 27,6 51,4 19,4 1,6 1,15 

49 Vũ Muộn, H. Bạch Thông DBK-49 6,45 2,94 0,28 0,16 3,91 15,6 13,7 38,1 40,4 7,8 1,11 

50 
Thị trấn Bằng Lũng, H. Chợ 

Đồn 
DBK-50 4,87 1,3 0,13 0,09 0,54 5,2 11,5 8,9 72 7,6 

1,14 

51 
Thị trấn Bằng Lũng, H. Chợ 

Đồn 
DBK-51 4,28 1,31 0,13 0,12 1,45 6,8 17,6 20 46,5 15,9 

1,29 

52 Bản Thi, H. Chợ Đồn DBK-52 4,46 2,02 0,21 0,08 2,01 8,8 19,5 25,3 47,9 7,3 1,27 

53 Bản Thi, H. Chợ Đồn DBK-53 3,83 1,66 0,15 0,1 0,67 7,2 15,6 9,4 71 4 1,23 

54 Bản Thi, H. Chợ Đồn DBK-54 6,7 0,89 0,08 0,09 1,28 5,2 7,2 15,7 67,1 10 1,14 

55 Ngọc Phái, H. Chợ Đồn DBK-55 7,56 1,38 0,14 0,14 1,68 9,6 18,6 23 48,2 10,2 1,25 

56 Rã Bản, H. Chợ Đồn DBK-56 7,09 1,02 0,11 0,11 1,7 7,6 21,8 21,4 45,9 10,9 1,21 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

57 Bằng Lãng, H. Chợ Đồn DBK-57 3,92 1,16 0,11 0,11 1,59 8,4 34,7 18,7 34,2 12,4 1,3 

58 Bằng Phúc, H. Chợ Đồn DBK-58 3,95 2,48 0,22 0,33 1,07 14,8 37,9 30,4 29,1 2,6 1,23 

59 Nghĩa Tá, H. Chợ Đồn DBK-59 4,48 1,28 0,13 0,12 1,72 6,4 9,4 19,1 41,8 29,7 1,28 

60 Bằng Phúc, H. Chợ Đồn DBK-60 4,15 2,23 0,21 0,19 1,09 10 23,3 18 41,5 17,2 1,29 

61 Bằng Phúc, H. Chợ Đồn DBK-61 4,32 0,3 0,03 0,06 1,57 10,4 18,6 16 53,7 11,7 1,26 

62 Bằng Phúc, H. Chợ Đồn DBK-62 4,83 1,96 0,19 0,12 2,03 11,2 12,1 59,4 10,6 17,9 1,29 

63 Rã Bản, H. Chợ Đồn DBK-63 3,92 2,14 0,18 0,09 2,48 10 16,3 20 33,5 30,2 1,25 

64 Bình Trung, H. Chợ Đồn DBK-64 3,67 1,57 0,15 0,1 1,2 9,6 31,1 23,9 40,1 4,9 1,26 

65 Đại Sảo, H. Chợ Đồn DBK-65 3,98 1,68 0,14 0,06 0,84 8 29 23 42,2 5,8 1,31 

66 Đại Sảo, H. Chợ Đồn DBK-66 3,94 1,33 0,13 0,05 0,76 7,6 28,8 18,7 46,3 6,2 1,38 

67 Đông Viên, H. Chợ Đồn DBK-67 4,68 1,23 0,11 0,06 2,24 8,8 9,8 23 64,5 2,7 1,25 

68 Nam Cường, H. Chợ Đồn DBK-68 4,06 1,96 0,18 0,24 0,39 8,8 33,3 10,6 40,4 15,7 1,4 

69 Nghĩa Tá, H. Chợ Đồn DBK-69 4,16 1,61 0,15 0,1 2,27 11,2 16,9 24,9 43,7 14,5 1,4 

70 Phương Viên, H. Chợ Đồn DBK-70 3,89 1,06 0,11 0,07 1 5,2 31,8 12,5 41,4 14,3 1,21 

71 Quảng Bạch, H. Chợ Đồn DBK-71 4,22 2 0,19 0,07 2,02 8,8 28,9 22,1 34,7 14,3 1,44 

72 Tân Lập, H. Chợ Đồn DBK-72 3,89 1,93 0,18 0,07 2 9,2 24,8 17,4 35,7 22,1 1,33 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

73 Xuân Lạc, H. Chợ Đồn DBK-73 4,56 1,48 0,15 0,07 0,6 8,8 24,3 16,4 51,6 7,7 1,19 

74 Xuân Lạc, H. Chợ Đồn DBK-74 3,8 3,6 0,29 0,05 1,52 16 27,5 24,3 42,8 5,4 1,11 

75 Phong Huân, H. Chợ Đồn DBK-75 5,45 1,22 0,11 0,09 1,1 6,8 16,4 26,5 52,2 4,9 1,31 

76 Yên Mỹ, H. Chợ Đồn DBK-76 3,84 1,7 0,15 0,05 1,02 7,2 21,3 28,3 43,9 6,5 1,42 

77 Yên Mỹ, H. Chợ Đồn DBK-77 5,34 0,29 0,03 0,01 0,51 9,6 45,7 27,9 24,8 1,6 1,32 

78 Yên Mỹ, H. Chợ Đồn DBK-78 3,9 1,2 0,11 0,06 0,93 6,4 37,2 23,1 35,8 3,9 1,39 

79 Yên Thịnh, H. Chợ Đồn DBK-79 4,06 2,65 0,26 0,15 3,45 12 24,4 37,4 30,8 7,4 1,09 

80 Đồng Lạc, H. Chợ Đồn DBK-80 5,45 1,12 0,1 0,05 0,45 6,4 6,3 5,5 70,1 18,1 1,32 

81 Yên Thịnh, H. Chợ Đồn DBK-81 4,16 0,43 0,04 0,05 0,63 3,2 10,1 8,1 75,5 6,3 1,31 

82 Yên Thịnh, H. Chợ Đồn DBK-82 5,33 0,99 0,1 0,07 0,34 8,4 8,5 7,6 77,4 6,5 1,33 

83 Yên Thịnh, H. Chợ Đồn DBK-83 5,37 0,75 0,08 0,07 0,54 5,6 6,8 7,6 83,7 1,9 1,33 

84 Yên Thượng, H. Chợ Đồn DBK-84 3,75 1,94 0,2 0,08 3,13 8,4 31,8 28,5 33,2 6,5 1,25 

85 
Thị trấn Chợ Mới, H. Chợ 

Mới 
DBK-85 6,75 1,05 0,1 0,14 1,96 10 10 39,8 49,6 0,6 

1,16 

86 Cao Kỳ, H. Chợ Mới DBK-86 4,14 1,86 0,18 0,08 1,65 8 17,2 47 27,9 7,9 1,1 

87 Cao Kỳ, H. Chợ Mới DBK-87 3,72 1,77 0,17 0,06 1,41 8,8 29,2 46,2 19,9 4,7 1,2 

88 Hoà Mục, H. Chợ Mới DBK-88 4,59 2,23 0,22 0,15 1,53 8,8 12,3 51,2 32,7 3,8 1,14 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

89 Hoà Mục, H. Chợ Mới DBK-89 4,11 3,91 0,25 0,14 1,64 12 21,2 47,9 25,7 5,2 1,27 

90 Mai Lạp, H. Chợ Mới DBK-90 4,56 1,48 0,13 0,11 0,77 7,2 26,5 30,7 29,8 13 1,14 

91 Như Cố, H. Chợ Mới DBK-91 4,26 1,08 0,11 0,15 0,94 7,2 15,8 35,8 35,7 12,7 1,12 

92 Như Cố, H. Chợ Mới DBK-92 3,71 1,34 0,14 0,08 1,67 9,6 37,4 46,7 13,2 2,7 1,08 

93 Như Cố, H. Chợ Mới DBK-93 4,35 1 0,11 0,2 1,72 6,4 13,9 34,7 35,4 16 1,11 

94 Nông Hạ, H. Chợ Mới DBK-94 4,05 1,22 0,11 0,13 1,49 8,8 22,3 49,3 27,8 0,6 1,15 

95 Nông Hạ, H. Chợ Mới DBK-95 3,56 1,87 0,17 0,07 1,15 13,6 33,7 36,6 28,7 1 1,14 

96 Nông Thịnh, H. Chợ Mới DBK-96 6,95 0,84 0,08 0,09 1,87 7,2 5,3 24,1 66,5 4,1 1,32 

97 Quảng Chu, H. Chợ Mới DBK-97 5,17 1,52 0,14 0,13 0,38 6,8 14,7 55,4 19,1 10,8 1,16 

98 Quảng Chu, H. Chợ Mới DBK-98 7,35 1,8 0,17 0,14 1,33 8,8 18,5 35 44,5 2 1,16 

99 Quảng Chu, H. Chợ Mới DBK-99 3,95 1,11 0,11 0,17 0,4 6 13,6 48,4 21,3 16,7 1,31 

100 Quảng Chu, H. Chợ Mới DBK-100 5,33 1,71 0,17 0,19 0,68 14,4 22,7 53,3 18,1 5,9 1,24 

101 Tân Sơn, H. Chợ Mới DBK-101 5,5 2,61 0,24 0,14 3,26 12 15,1 50,8 30,3 3,8 1,01 

102 Thanh Mai, H. Chợ Mới DBK-102 4,22 1,29 0,13 0,1 1,52 6,4 18,3 36,2 42,8 2,7 1,23 

103 Thanh Mai, H. Chợ Mới DBK-103 4,4 1,68 0,15 0,09 1,69 6,4 15,8 49,2 33 2 1,11 

104 Thanh Mai, H. Chợ Mới DBK-104 5,5 1,25 0,11 0,11 1,43 8,8 21,7 42,7 31,9 3,7 1,32 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

105 Thanh Mai, H. Chợ Mới DBK-105 3,64 1,79 0,17 0,09 0,63 7,6 27,6 30 39,3 3,1 1,31 

106 Thanh Vận, H. Chợ Mới DBK-106 4,81 1,33 0,13 0,07 1,79 7,6 16,7 52,9 26,5 3,9 1,18 

107 Thanh Vận, H. Chợ Mới DBK-107 4,82 1,5 0,14 0,08 1,5 7,2 23,5 47 27,4 2,1 1,04 

108 Yên Cư, H. Chợ Mới DBK-108 3,75 2,03 0,17 0,08 2 10,4 32,8 42,8 19,9 4,5 1,19 

109 Yên Đĩnh, H. Chợ Mới DBK-109 5,47 1,42 0,13 0,17 2,17 8,8 18,4 54,8 26,6 0,2 1,11 

110 Yên Đĩnh, H. Chợ Mới DBK-110 5,45 0,51 0,04 0,09 1,71 4,8 6,1 20,1 62,2 11,6 1,36 

111 Yên Đĩnh, H. Chợ Mới DBK-111 5,13 1,39 0,14 0,16 2,19 

 

19 52,3 28,5 0,2 1,16 

112 Yên Đĩnh, H. Chợ Mới DBK-112 6,6 0,75 0,11 0,12 1,89 6,4 6,4 29,5 64,1 0 1,25 

113 TT Yến Lạc, H. Na Rì DBK-113 5,07 3,25 0,32 0,25 0,83 17,6 35,6 35,6 26,6 2,2 1,34 

114 Ân Tình, H. Na Rì DBK-114 5,3 1,23 0,13 0,1 1,36 8,8 26,6 31,7 33,6 8,1 1,3 

115 Cư Lễ, H. Na Rì DBK-115 6,17 2,86 0,25 0,25 0,73 26,4 21,4 28,2 45,7 4,7 1,17 

116 Cường Lợi, H. Na Rì DBK-116 5,26 1,7 0,17 0,16 0,93 12,4 27,8 37,2 30,7 4,3 1,46 

117 Dương Sơn, H. Na Rì DBK-117 7,36 2,01 0,2 0,13 1,8 10,4 28,9 36,5 33,9 0,7 1,43 

118 Dương Sơn, H. Na Rì DBK-118 3,7 1,97 0,18 0,09 2,15 9,6 38,1 23,4 38,1 0,4 1,39 

119 Kim Hỷ, H. Na Rì DBK-119 3,68 0,52 0,07 0,07 1,77 12 51,3 25,3 20,6 2,8 1,31 

120 Kim Hỷ, H. Na Rì DBK-120 3,76 1,73 0,18 0,09 2,18 10,4 28,9 33,4 34,6 3,1 1,5 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

121 Kim Hỷ, H. Na Rì DBK-121 3,79 0,58 0,08 0,08 1,89 9,6 35,9 25,2 34,6 4,3 1,53 

122 Kim Lư, H. Na Rì DBK-122 7,47 4,13 0,4 0,34 1,37 20,8 26,8 33,7 37,9 1,6 1,38 

123 Kim Lư, H. Na Rì DBK-123 4,12 2,07 0,21 0,11 2,06 15,6 43,5 35,6 19,1 1,8 1,24 

124 Kim Lư, H. Na Rì DBK-124 4,63 1,38 0,14 0,16 2,62 13,6 33,9 35,5 22,1 8,5 1,3 

125 Kim Lư, H. Na Rì DBK-125 4,94 1,57 0,15 0,22 1,06 14,4 35,4 39,3 21,9 3,4 1,36 

126 Lạng San, H. Na Rì DBK-126 3,66 0,89 0,08 0,1 2,08 16,8 39,9 35,7 23,2 1,2 1,18 

127 Lạng San, H. Na Rì DBK-127 4,42 1,91 0,2 0,14 1,94 10,4 33,3 38,9 25,4 2,4 1,39 

128 Lạng San, H. Na Rì DBK-128 4,38 1,71 0,17 0,16 2,06 10,4 38,2 31 27,3 3,5 1,45 

129 Lạng San, H. Na Rì DBK-129 7,03 2,84 0,28 0,19 2,1 16 33,9 33,2 31,6 1,3 1,25 

130 Lạng San, H. Na Rì DBK-130 3,95 0,83 0,13 0,15 2,28 6 20 31,9 40,4 7,7 1,25 

131 Lạng San, H. Na Rì DBK-131 3,76 1,62 0,14 0,1 0,29 5,6 14,7 25,6 27,2 32,5 1,22 

132 Lạng San, H. Na Rì DBK-132 3,56 1,23 0,11 0,05 1,5 12,8 37,7 30 30,6 1,7 1,16 

133 Lạng San, H. Na Rì DBK-133 3,61 2,69 0,22 0,1 0,27 12,8 26,3 30,7 32,7 10,3 1,31 

134 Lương Hạ, H. Na Rì DBK-134 4,29 1,95 0,18 0,12 0,84 10,4 20,9 36,6 40,5 2 1,3 

135 Lương Hạ, H. Na Rì DBK-135 4,19 1,94 0,2 0,13 1,61 9,2 27,1 36,1 33,7 3,1 1,15 

136 Quang Phong, H. Na Rì DBK-136 3,95 0,8 0,08 0,09 3,29 11,2 41 41,3 16,7 1 1,22 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

137 Quang Phong, H. Na Rì DBK-137 4,93 1,16 0,11 0,1 2,75 12 40,8 33,1 23,3 2,8 1,26 

138 Văn Minh, H. Na Rì DBK-138 3,91 0,81 0,08 0,2 1,17 7,6 16,9 31,5 47,2 4,4 1,29 

139 Vũ Loan, H. Na Rì DBK-139 3,84 1,91 0,18 0,13 0,73 11,2 24,1 27,6 45,8 2,5 1,22 

140 Vũ Loan, H. Na Rì DBK-140 3,64 1,39 0,13 0,17 1,68 10,4 20,5 35,9 40,4 3,2 1,23 

141 Vũ Loan, H. Na Rì DBK-141 3,62 2,21 0,22 0,13 2,18 14,4 39,3 41,3 18,1 1,3 1,37 

142 Vũ Loan, H. Na Rì DBK-142 3,57 2,34 0,21 0,12 1,51 13,6 28,9 34,1 34,7 2,3 1,36 

143 Vũ Loan, H. Na Rì DBK-143 3,72 1,74 0,17 0,16 1,11 11,2 20,6 24,4 51,9 3,1 1,27 

144 Vũ Loan, H. Na Rì DBK-144 3,54 3,2 0,29 0,1 1,28 15,2 31,9 41,8 24,8 1,5 1,21 

145 Vũ Loan, H. Na Rì DBK-145 3,63 2,78 0,25 0,1 1,02 16,8 34,1 33,7 30 2,2 1,32 

146 Xuân Dương, H. Na Rì DBK-146 7,19 1,37 0,13 0,1 2,22 12,4 27,7 34,4 30,6 7,3 1,29 

147 Xuân Dương, H. Na Rì DBK-147 5,61 1,12 0,13 0,15 2,31 8,8 22,9 39 36,2 1,9 1,21 

148 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-148 5,48 1,85 0,18 0,15 2,92 11,6 9 32 48,8 10,2 1,37 

149 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-149 5,81 1,51 0,15 0,13 3,01 10,8 19,8 35,4 42,8 2 1,27 

150 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-150 5,34 2,53 0,25 0,2 3,05 12 15,7 39,8 42,9 1,6 0,85 

151 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-151 5,67 1,65 0,15 0,21 1,31 8,4 12,2 20,8 56,4 10,6 1,43 

152 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-152 3,97 1,16 0,13 0,12 1,78 8,8 21,6 27,5 43,2 7,7 1,48 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

153 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-153 5,65 2,46 0,25 0,14 1,78 10,4 23,5 36,2 36 4,3 0,99 

154 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-154 3,76 1,93 0,18 0,08 1,2 9,6 24 24,3 49,5 2,2 1,29 

155 T.T. Nà Phặc, H. Ngân Sơn DBK-155 4,13 2,09 0,22 0,17 1,41 7,2 16,2 39,8 37,7 6,3 1,36 

156 Bằng Vân, H. Ngân Sơn DBK-156 5,39 1,18 0,11 0,25 0,58 8,8 33,8 19,3 41,5 5,4 1,27 

157 Đức Vân, H. Ngân Sơn DBK-157 3,5 3,22 0,28 0,12 1,61 12,8 31,4 40,1 26 2,5 1,29 

158 Đức Vân, H. Ngân Sơn DBK-158 4,14 0,53 0,13 0,22 3,09 9,6 20,3 37,7 28,7 13,3 1,24 

159 Đức Vân, H. Ngân Sơn DBK-159 3,7 2,47 0,22 0,21 2,43 14,4 24,9 37,1 30,6 7,4 1,22 

160 Hương Nê, H. Ngân Sơn DBK-160 3,98 2,58 0,24 0,09 2,67 11,2 24,3 37,8 33,4 4,5 1,47 

161 Lãng Ngâm, H. Ngân Sơn DBK-161 5,57 1,66 0,17 0,08 1,37 8,4 8,3 26,5 59,7 5,5 1,23 

162 Thuần Mang, H. Ngân Sơn DBK-162 3,72 0,92 0,08 0,06 2,23 13,6 50,7 36,5 11 1,8 1,26 

163 Thuần Mang, H. Ngân Sơn DBK-163 4,94 1,22 0,13 0,17 0,66 5,6 12,2 11,7 73,3 2,8 1,31 

164 Thuần Mang, H. Ngân Sơn DBK-164 3,64 0,83 0,13 0,08 2,32 8 39,6 38,6 20,2 1,6 1,32 

165 Thượng Ân, H. Ngân Sơn DBK-165 5,72 1,47 0,15 0,15 2,51 10 25,9 37,8 33,8 2,5 1,12 

166 Thượng Ân, H. Ngân Sơn DBK-166 3,91 1,63 0,15 0,11 2,25 8,4 33,2 22,3 33,2 11,3 1,3 

167 Thượng Quan, H. Ngân Sơn DBK-167 4,23 2,2 0,21 0,12 1,21 10,8 23 23,8 48,5 4,7 1,14 

168 Thượng Quan, H. Ngân Sơn DBK-168 3,53 1,71 0,17 0,05 1,21 11,2 23,5 46,5 29,4 0,6 1,43 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

169 Trung Hoà, H. Ngân Sơn DBK-169 4,45 2,54 0,25 0,11 1,68 10,4 20 27,9 46,7 5,4 1,14 

170 Vân Tùng, H. Ngân Sơn DBK-170 5,62 1,29 0,13 0,52 0,48 10 14,2 28,7 54,5 2,6 1,15 

171 Vân Tùng, H. Ngân Sơn DBK-171 3,75 2,5 0,21 0,11 0,89 11,6 38,5 27 30 4,5 1,3 

172 Vân Tùng, H. Ngân Sơn DBK-172 6,12 0,48 0,06 0,09 2,84 5,6 21,1 37 36 5,9 1,39 

173 Bằng Thành, H. Pác Nậm DBK-173 5,39 1,62 0,17 0,13 2,01 10,8 25,8 40,9 28,1 5,2 1,27 

174 Bộc Bố, H. Pác Nậm DBK-174 5,24 1,15 0,1 0,09 3,71 14,4 6,4 21,7 66,9 5 1,12 

175 Bộc Bố, H. Pác Nậm DBK-175 4,44 2,25 0,21 0,11 1,97 8,8 19,8 28,3 50,8 1,1 1,05 

176 Cao Tân, H. Pác Nậm DBK-176 4,66 1,15 0,11 0,39 0,68 6,4 11,7 17 66 5,3 1,23 

177 Cao Tân, H. Pác Nậm DBK-177 6,16 2,28 0,18 0,33 0,78 8,4 14 15,5 63,8 6,7 1,21 

178 Cổ Linh, H. Pác Nậm DBK-178 5,84 3,42 0,29 0,09 3,7 14,4 12,9 30,5 52,9 3,7 1,19 

179 Cổ Linh, H. Pác Nậm DBK-179 4,63 2,02 0,2 0,12 2,83 7,2 16,5 20,7 50,2 12,6 1,09 

180 Công Bằng, H. Pác Nậm DBK-180 4,17 2,33 0,21 0,17 0,98 6,4 32,5 25,5 40,2 1,8 1,41 

181 Công Bằng, H. Pác Nậm DBK-181 3,94 1,63 0,15 0,1 1,89 3,6 11,5 14,1 59,7 14,7 1,17 

182 Giáo Hiệu, H. Pác Nậm DBK-182 4,84 2,7 0,26 0,17 2,5 5,2 11,2 11,5 74,7 2,6 1,3 

183 Nghiên Loan, H. Pác Nậm DBK-183 4,88 1,22 0,12 0,09 2,47 10 25,6 33,8 39,7 0,9 1,11 

184 An Thắng, H. Pác Nậm DBK-184 3,82 1,58 0,14 0,08 1,62 10 33,7 37,5 27,7 1,1 1,3 
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STT Địa điểm Tên mẫu pHKCl 

OC N P2O5 K2O CEC Thành phần cấp hạt (%) Dung 

trọng 

(g/cm
3
) % lđl/100g Sét Limon 

Cát 

mịn 

Cát 

thô 

185 Nghiên Loan, H. Pác Nậm DBK-185 5,27 1,43 0,14 0,13 3,13 8,8 16,8 49,6 31,8 1,8 1,43 

186 An Thắng, H. Pác Nậm DBK-186 4,02 0,96 0,1 0,05 1,69 8,4 50,1 32,3 16,2 1,4 1,26 

187 Nghiên Loan, H. Pác Nậm DBK-187 4,48 2,17 0,2 0,12 2,81 12 14,6 30,3 52,3 2,8 1,35 

188 Nghiên Loan, H. Pác Nậm DBK-188 3,99 1,39 0,14 0,07 1,89 6,4 19,5 19,2 59,2 2,1 0,98 

189 Nhạn Môn, H. Pác Nậm DBK-189 3,92 2,3 0,19 0,09 2,16 7,2 36,2 30 31,2 2,6 1,38 

190 Nhạn Môn, H. Pác Nậm DBK-190 4,95 0,63 0,07 0,07 2,48 7,2 16,2 22,9 57,2 3,7 1,23 

191 Xuân La, H. Pác Nậm DBK-191 4,97 2,57 0,22 0,2 1,54 11,2 15,9 41,3 42,6 0,2 0,96 

192 P. Sông Cầu, TX. Bắc Kan DBK-192 4,06 1,7 0,17 0,17 1 7,6 24,8 35,6 35,6 4 1,05 

193 Dương Quang, TX. Bắc Kan DBK-193 4,92 1,41 0,14 0,14 1,9 6,4 9,2 38,8 49,8 2,2 1,34 

194 Dương Quang, TX. Bắc Kan DBK-194 3,83 1,64 0,15 0,15 1 6,4 28,6 24 45 2,4 1,46 

195 Huyền Tụng, TX. Bắc Kan DBK-195 4,53 2,15 0,21 0,1 1,89 7,2 5,9 41 50,4 2,7 1,57 

196 Nông Thượng, TX. Bắc Kan DBK-196 3,88 1,2 0,13 0,1 1,55 8 13 43,9 40 3,1 1,39 

197 Nông Thượng, TX. Bắc Kan DBK-197 5,74 1,43 0,14 0,12 1,72 6,4 5,6 33,8 59,6 1 1,23 

 


