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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

          Thực địa địa lý KT-XH là một hoạt động bắt buộc,  nằm trong chương 
trình đào tạo của khoa địa lý trường ĐHSPHN.Hàng năm khoa tổ chức cho sinh 
viên đi thực tế để kiểm nghiệm kiến thức đã học, và hoàn thành bài báo cáo sau 
thực địa. 
          Để chuyến thực địa thành công và báo cáo thực địa được hoàn thành đó là 
nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo. 
          Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong tổ kinh tế, đặc biệt là thầy Lê 
Thông, thầy Nguyễn Đăng Chúng, thầy Nguyễn Khắc Anh, cô Vũ Thị Mai 
Hương, cô Ngô Thị Hải Yến và cô Lê Mỹ Dung, đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, 
giúp đỡ chúng em trong cả chuyến đi này. 
           Trong quá trình làm báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, em rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp và bổ xung của các thầy, cô giáo để bài 
baó cáo được hoàn thành tốt hơn. 
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Phần I:                                         MỞ ĐẦU 
 

   Nhằm thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành” khoa địa lý 
trường ĐHSPHN đã thường xuyên  tổ chức chuyến thực địa  ngắn ngày hoặc dài 
ngày. Trong đó chuyến thực địa KT-XH tại địa bàn Quảng Ninh-Hải Phòng đây 
là chuyến thực địa dài ngày cuối cùng của SV K57. Cũng như các chuyến thực 
địa các năm trước, thông qua đó SV đã có dịp kiểm chứng, bổ sung, củng cố 
những kiến thức trong giáo trình, lấy thực tế để kiểm nghiệm được lý thuyết. 
Ngoài ra SV còn được tìm hiểu những đặc trưng cơ bản về kinh tế của Quảng 
Ninh, Hải Phòng nói chung, và từng ngành kinh tế nói riêng như công nghiệp 
than, thủy sản, du lịch của tỉnh. Qua đó SV biết cách phân tích, đánh giá tổng hợp 
tình hình KT-XH của Quảng Ninh, và sự phát triển KT của Hải Phòng. Từ đó SV 
có thể rút ra sự phát triển KT ở đó có thể áp dụng cho sự phát triển ở địa phương 
khác hay không. Đánh giá sự tác động của việc phát triển KT đến tài nguyên môi 
trường từ đó đề ra các biện pháp nhằm phát triển KT một cách bền vững.  
I. Mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của thực địa KT-XH 
1. Mục đích chuyến thực địa: 
- Củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức đã học.  
- Rèn luyện kỹ năng thu thập tài liệu, xử lý thông tin, đánh giá nguồn lực, hiện 
trạng và hướng phát triển cho tương lai của tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cát 
Bà.  
- Chỉ rõ mối quan hệ khăng khít giữa thành phần tự nhiên và KT-XH, tác động 
của chúng với nhau trong một không gian nhất định. 
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng KT-XH nhằm củng 
cố các kỹ năng phân tích tổng hợp một cách khách quan.  
2. Ý nghĩa 
Thông qua chuyến thực địa KT-XH của K57 đã giúp SV hiểu hơn về đất nước và 
con người Việt Nam, từ đó có ý thức khai thác cũng như sử dụng một cách hợp lý 
nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.  
3. Nhiệm vụ 
- Tìm hiểu tình hình KT-XH của Quảng Ninh, Cát Bà.  
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- Tìm hiểu các ngành: Công nghiệp than, thủy sản và du lịch.  
- Đánh giá, ảnh hưởng của các ngành sản xuất tới môi trường xung quanh.  
4. Sản phẩm 
Hoàn thành bài báo cáo thực địa 
II. Lộ trình và địa bàn thực địa 
1. Lộ trình 
Hà Nội-Quế Võ (Bắc Ninh) đường 18-Sao Đỏ (Hải Dương)-Uông Bí-Hạ Long-
Cẩm Phả-Cát Bà 
2. Điểm nghiên cứu 
- Thị xã Cẩm Phả: Mỏ than Cao Sơn, mỏ than thống nhất, công ty tuyển than Cửa 
Ông, cảng Cửa Ông, đền Cửa Ông.  
- Huyện đảo Vân Đồn: Chùa Cái Bầu, cảng Cái Rồng, chợ Cái Rồng.  
- Thành phố Hạ Long, Vịnh Hạ Long, động Thiên Cung, hang Đồ Gỗ, cảng Cái 
Lân, đảo Tuần Châu 
- Cát Bà: Vườn quốc gia Cát Bà. 
III. Thời gian thực địa 
- Kéo dài từ ngày 20/10-02/11 
- Chuẩn bị từ ngày 20/10-22/10 
- Thời gian tiến hành thực địa từ ngày 23/10-29/10 
- Thời gian viết báo cáo 30/10-02/11 
IV. Phương pháp nghiên cứu 
1. Điều tra thực địa 
2. Sử dụng biểu đồ 
3. Phân tích đánh giá tổng hợp 
 
Phần II.                                   NỘI DUNG 
   

Lãnh thổ KT-XH tỉnh Quảng Ninh được coi là một hệ thống với các phân 
hệ tự nhiên-môi trường, phân hệ các ngành trong cơ cấu KT-XH gắn liền với các 
lãnh thổ, các tiểu vùng, các đô thị và điểm quần cư, các khu CN, các hành lang 
kinh tế. Đồng thời, Quảng Ninh lại nằm trong một hệ thống lớn hơn là vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ. Các hệ thống nói chung và các phân hệ nói riêng đều có 
mối liên hệ tương tác mật thiết với nhau. Địa bàn Quảng Ninh là một thể tổng 
hợp tương đối hoàn chỉnh trong đó các yếu tố tự nhiên, KT-XH có mối quan hệ 
chặt chẽ tác động ảnh hưởng chi phối lẫn nhau trong một thể thống nhất.Sự phát 
triển của Quảng Ninh nằm trong mối quan hệ khăng khít và hữu cơ với vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ và trong nền kinh tế cả nước gắn phát triển KT-XH với 
phát triển bền vững hướng tới sự phát triển ổn định, đảm bảo sự công bằng giữa 
các lãnh thổ, phát triển theo chiều sâu đảm bảo được sự phát triển dài hạn trong 
thế cân bằng của hệ thống tự nhiên-KT-XH.Dọc quốc lộ 18 đây là trục đường 

 5



quan trọng gồm sự tập hợp của các điểm công nghiệp, hành lang công nghiệp tạo 
sự phát triển của cả một hệ thống lãnh thổ công nghiệp của vùng.  

 
Chương I: MỘT SỐ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KT-XH  QUẢNG NINH 
A. TỰ NHIÊN 

1. Vị trí địa lý  

Quảng Ninh có toạ độ địa lí khoảng từ 106°26' - 108°31' E và từ 20°40' - 
21°40' B.Điểm cực bắc thuộc Mỏ Toòng-Hoành Mô- huyện Bình Liêu. Điểm cực 
nam ở đảo Hạ Mai thuộc Ngọc Vừng-Vân Đồn. Điểm cực tây thuộc Bình Dương 
và Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều. Điểm cực đông trên đất liền là mũi Gót ở 
đông bắc Trà Cổ-Móng Cái.Phía tây giáp Lạng Sơn và Bắc Giang, phía đông 
giáp vịnh Bắc Bộ, phía tây nam giáp Hải Dương và Hải Phòng, phía bắc giáp 
Trung Quốc với cửa khẩu Móng Cái và Trinh Tường. Đường biên giới với Trung 
Quốc dài 132,8 km.Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 8.239.243km2(phần đã xác 
định).Trong đó diện tích đất liền 5.938km2, vùng đảo, vịnh biển(nội thủy) là 
2.448,853km2.Biển Quảng Ninh có hơn 2000 hòn đảo, chiếm 2/3 số đảo cả nước 
(2078/2779), trong đó có 1.030 đảo có tên. Tổng diện tích các đảo là 619,913 
km². 

2. Địa chất, địa hình 
Quảng Ninh có lịch sử địa chất trẻ hơn so với các vùng khác. Là nơi tiếp 

giáp giữa miền nền và địa máng, lại thuộc nhiều đới kiến tạo có đặc điểm phát 
triển khác nhau nên cấu trúc địa chất của lãnh thổ rất phức tạp. 

Địa hình:hướng chủ yếu theo hướng Tây Bắc-Đông Nam. Quảng Ninh là 
tỉnh miền núi - duyên hải. Hơn 80% đất đai là đồi núi tập trung chủ yếu ở phía 
Bắc. Hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển cũng đều là các quả núi. 

Vùng trung du và đồng bằng ven biển gồm những dải đồi thấp bị phong 
hoá và xâm thực tạo nên những cánh đồng từ các chân núi thấp dần xuống các 
triền sông và bờ biển. Đó là vùng Đông Triều, Uông Bí, bắc Yên Hưng, nam 
Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và một phần Móng Cái. ở các cửa sông, các vùng bồi 
lắng phù sa tạo nên những cánh đồng và bãi triều thấp. Đó là vùng nam Uông Bí, 
nam Yên Hưng (đảo Hà Nam), đông Yên Hưng, Đồng Rui (Tiên Yên), nam Đầm 
Hà, đông nam Hải Hà, nam Móng Cái. Tuy có diện tích hẹp và bị chia cắt nhưng 
vùng trung du và đồng bằng ven biển thuận tiện cho nông nghiệp và giao thông 
nên đang là những vùng dân cư trù phú của Quảng Ninh.  

 Vùng biển và hải đảo của Quảng Ninh là một vùng địa hình độc đáo. Hơn 
hai nghìn hòn đảo chiếm hơn 2/3 số đảo cả nước (2078/ 2779), đảo trải dài theo 
đường ven biển hơn 250 km chia thành nhiều lớp. Có những đảo rất lớn như đảo 
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Cái Bầu, Bản Sen, lại có đảo chỉ như một hòn non bộ. Có hai huyện hoàn toàn là 
đảo là huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô. Trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long có 
hàng ngàn đảo đá vôi nguyên là vùng địa hình karst bị nước bào mòn tạo nên 
muôn nghìn hình dáng bên ngoài và trong lòng là những hang động kỳ thú. 

Địa hình đáy biển Quảng Ninh, không bằng phẳng, độ sâu trung bình là 
20m. Có những lạch sâu là di tích các dòng chảy cổ và có những dải đá ngầm làm 
nơi sinh trưởng các rạn san hô rất đa dạng. Các dòng chảy hiện nay nối với các 
lạch sâu đáy biển còn tạo nên hàng loạt luồng lạch và hải cảng trên dải bờ biển 
khúc khuỷu kín gió nhờ những hành lang đảo che chắn, tạo nên một tiềm năng 
cảng biển và giao thông đường thuỷ rất lớn. 
Bên cạnh những thuận lợi thì địa hình cũng gặp phải những khó khăn: Các bãi 
triều rộng, bị ngập triều, diện tích đồi núi lớn…Muốn khai thác sử dụng phải cải 
tạo và đầu tư lớn.  

3. Tài nguyên nước 

     Quảng Ninh là tỉnh có tài nguyên nước khá phong phú và đặc sắc. Nước 
mặt chủ yếu là nước sông hồ. Các sông lớn là: sông Ka Long (đoạn chủ yếu là 
đường biên giới quốc gia giáp Trung Quốc), sông Hà Cối, sông Đầm Hà, sông 
Tiên Yên, sông Phố Cũ, sông Ba Chẽ… và ranh giới phía Nam tỉnh là sông Kinh 
Thầy nối với sông Đá Bạch chảy ra sông Bạch Đằng. Tổng trữ lượng tĩnh các 
sông ước tính bằng 175.000.000 m3 nước. Lượng nước các sông khá phong phú, 
ước tính 8.776 tỷ m3 phát sinh trên toàn lưu vực. Dòng chảy lên tới 118 l/s/km2 
ở những nơi có mưa lớn. Cũng như lượng mưa trong năm, dòng chảy của sông 
ngòi ở Quảng Ninh cũng chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 
có lượng nước chiếm 75-80% tổng lượng nước trong năm, mùa khô từ tháng 10 
đến tháng 4 có lượng nước chiếm 20 - 25% tổng lượng nước trong năm. Nước 
ngầm: Theo kết quả thăm dò, trữ lượng nước ngầm tại vùng Cẩm Phả là 6.107 
m3/ngày, vùng Hạ Long là 21.290 m3/ngày. Lợi dụng địa hình, Quảng Ninh đã 
xây dựng gần 30 hồ đập nước lớn với tổng dung tích là 195, 53 triệu m3, phục vụ 
những mục đích kinh tế - xã hội của tỉnh như hồ Yên Lập (dung tích 118 triệu 
m3), hồ Chúc Bài Sơn ( 11,5 triệu m3), hồ Quất Đông (10 triệu m3). Nếu cộng tất 
cả, Quảng Ninh có từ 2.500 đến 3000 ha mặt nước ao, hồ, đầm có điều kiện nuôi 
trồng thuỷ sản. 

4. Khí hậu

Quảng Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhưng thuộc khu 
vực có mùa đông lạnh và khô rõ rệt.Mùa đông chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió 
mùa đông bắc, mùa  hè ảnh hưởng ít hơn của gió mùa đông nam, so với các địa 
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phương cùng khí hậu.Lượng bức xạ trung bình hàng năm là 115,4kcal/cm2.Nhiệt 
độ trung bình trên 210C.Độ ẩm không khí trung bình năm là 84%.Lượng mưa 
hàng năm 1.700-2.400mm, số ngày mưa hàng năm  90-170 ngày.Mưa tập trung 
vào mùa hạ(85%) nhất là các tháng 7-8.Mùa đông lượng mưa chỉ khoảng 150-
400mm.Quảng Ninh cũng là tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều của gió bão, bão thường 
đến sớm vào các tháng 6-7-8 và có cường độ khá mạnh, nhất là các vùng đảo và 
ven biển.Các hiện tượng sương muối ở vùng núi cao gây ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động sản xuất của nhân dân. 

5. Khoáng sản
 Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, có 

nhiều loại đặc thù, trữ lượng lớn, chất lượng cao mà nhiều tỉnh, thành phố trong 
cả nước không có được như: than, cao lanh tấn mài, đất sét, cát thủy tinh, đá 
vôi… Than đá: Có trữ lượng khoảng 3,6 tỷ tấn, trữ lượng khai thác lộ thiên 
215.476 nghìn tấn,trữ lượng khai thác lò bằng 470.356, trữ lượng khai thác lò 
giếng 2.837.808 nghìn tấn, hầu hết thuộc dòng antraxít, tỷ lệ cácbon ổn định 80 – 
90%; phần lớn tập trung tại 3 khu vực: Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí – Đông 
Triều ; mỗi năm cho phép khai thác khoảng 30 – 40 triệu tấn. Các mỏ đá vôi, đất 
sét, cao lanh… Trữ lượng tương đối lớn, phân bố rộng khắp các địa phương trong 
tỉnh như: Mỏ đá vôi ở Hoành Bồ, Cẩm Phả; Các mỏ cao lanh ở các huyện miền 
núi Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, thị xã Móng Cái; Các mỏ đất sét phân 
bố tập trung ở Đông Triều, Hoành Bồ và TP. Hạ Long là nguồn nguyên liệu quan 
trọng để sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất 
khẩu. Các mỏ nước khoáng: Có nhiều điểm nước khoáng uống được ở Quang 
Hanh (Cẩm Phả), Khe Lạc (Tiên Yên), Đồng Long (Bình Liêu). Ngoài ra, còn có 
nguồn nước khoáng không uống được tập trung ở Cẩm Phả có nồng độ khoáng 
khá cao, nhiệt độ trên 350C, có thể dùng chữa bệnh. 

6. Đất

 Quảng ninh có quỹ đất dồi dào với 611.081,3 ha, trong đó 75,370ha đất 
nông nghiệp đang sử dụng, 146.019 ha đất lâm nghiệp với nhiều diện tích đất có 
thể trồng cỏ phù hợp cho chăn nuôi, khoảng gần 20.000 ha có thể trồng cây ăn 
quả. Trong tổng diện tích đất đai toàn tỉnh, đất nông nghiệp chỉ chiếm 10%, đất 
có rừng chiếm 38%, diện tích chưa sử dụng còn lớn (chiếm 43,8%) tập trung ở 
vùng miền núi và ven biển, còn lại là đất chuyên dùng và đất ở.có các loại đất 
như feralit vàng đỏ có mùn trên núi( 7,8 %) diện tích tự nhiên, feralit vàng đỏ 
trên vùng đồi núi thấp <700m( 60,3 %), đất phù sa cổ (6,5%), đất cát và cồn cát 
ven biển (0,9%), đất mặn ven biển và đất vùng núi đá vôi. 
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7. Sinh vật
Thực vật:Quảng Ninh có thế mạnh về rừng và đất rừng. Rừng phân bố ở 

những nơi địa hình thấp, dễ khai thác nhưng do khí hậu lạnh nên khả năng phục 
hồi chậm, chủ yếu là rừng thứ sinh độ che phủ gần 30%. Ven biển có hệ thực vật 
ngập mặn khá điển hình với rừng sú vẹt đước diện tích đứng thứ hai cả nước sau 
Tây Nam Bộ. Rừng già được bảo tồn trên các đảo, quần đảo, rừng với hai tầng 
thực vật. Tầng cao là các cây gỗ quý, tầng thấp với nhiều loại cây dược liệu.Đất 
canh tác hẹp và kém phì nhiêu nên sản lượng lâm nghiệp thấp tuy nhiên Quảng 
Ninh lại có tiềm năng trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ quý và nhiều loại cây công 
nghiệp. Hiện nay đang mở rộng diện tích cây ăn quả, rừng bạch đàn, keo để phủ 
kín đất trồng và lấy gỗ chống lò.  

   Động vật:  Có một số loài từ Trung Quốc sang như các loài gặm nhấm, ăn 
thịt,có guốc, linh trương. Vùng ven biển và hải đảo có động vật nước mặn, nước 
lợ phong phú. Trên các đảo đá vôi có hoẵng, sơn dương.Trong rừng có gấu, chó, 
chồn, sóc, nhím, chuột.Do rường bị tàn phá nên nhiều loài động vật quý hiếm 
(vượn, lợn rừng…)không còn,một số loài như đại bàng, sáo, gà lôi…còn rất ít. 
 

B. KT-XH 
1. Dân cư và nguồn lao động 

Nguồn lao động dồi dào. Số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
chiếm trên 25% là tỷ lệ cao so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng (chỉ sau Hà 
Nội) là lợi thế lớn của Quảng Ninh. Dân số Quảng Ninh theo tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 2009 là 1.144.381 người trong đó nữ là 558.793 người(48,8%) có tỉ 
lệ dân số sống ở thành thị cao thứ 3 Việt Nam (sau thành phố Hồ Chí Minh và Đà 
Nẵng), dân số thành thị là 575.939 người(50,3%). Quảng Ninh thuộc diện tỉnh có 
số dân trung bình trong cả nước. Tỷ lệ tăng dân số bình quân từ năm 1999 đến 
2009 là 1,3% (trung bình cả nước là 1,2%).Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phát 
triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới đòi hỏi 
phải khẩn trương đào tạo mới và đào tạo lại một đội ngũ lao động kỹ thuật trong 
tỉnh. 

Dự báo năm 2010 dân số của tỉnh nếu tính cả tăng cơ học có khoảng 1.500 
nghìn người và năm 2020 khoảng 1.800 nghìn người. Dân số trong độ tuổi lao 
động đến năm 2010 khoảng 713,8 nghìn người và đến năm 2020 có khoảng 780 
nghìn người, tăng thêm trong thời kỳ 2003-2010 khoảng 69 nghìn người, thời kỳ 
2011-2020 ít hơn, khoảng 64 nghìn người. Nguồn lao động tăng thêm là lực 
lượng lao động dồi dào, bổ sung cho các ngành kinh tế của Tỉnh, song cũng đặt ra 
vấn đề cần giải quyết việc làm và đào tạo cho lực lượng lao động tăng thêm này 
để đáp ứng với công cuộc phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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của tỉnh. Mật độ dân số của Quảng Ninh hiện là 188 người/km2.Tỉ lệ nam đông 
hơn nữ tỉ lệ năm 2009 là 51,2/48,8 %. 

2. Cơ sở hạ tầng 
Hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất tương đối hoàn chỉnh.Đó là các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp khai thác sàng tuyển than, mạng lưới 
giao thông vận tải và thông tin liên lạc khá phát triển có các quốc lộ 10, 18, 
4B…có 8 tuyến đường tỉnh lộ dài 178km.Hệ thống chợ, nhà hàng, khách sạn, nhà 
nghỉ…phục vụ khách du lịch.Cơ sở hạ tầng hiện nay đã và đang được đầu tư 
nâng cấp thay đổi hàng ngày, hàng giờ nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế và sự phát 
triển đi lên của vùng để tương xứng với tiềm năng. 
3. Cơ chế chính sách 

Quảng Ninh là một tỉnh trong tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc cùng 
với vị trí địa lý như cửa ngõ phía Đông Bắc của đất nước. Do đó đã từ lâu nơi đây 
nhận được sự quan tâm đầu tư rất lớn, chính sách ưu tiên phát triển của đảng và 
nhà nước ta.Có sự ưu tiên phát triển và ĐKTN-ĐKKTXH thuận lợi nên đây là 
vùng thu hút vốn đầu tư lớn. 

Quảng Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển KT-XH nếu biết khai thác 
một cách hợp lý gắn liền với phát triển bền vững,tận dụng hiệu quả tiềm năng 
vốn có thì chắc chắn đây là vùng đem lại lợi nhuận cao và đạt được nhiều thành 
tựu. 

Chương II: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẢNG 
NINH .  

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CHUNG 

Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng 
điểm phía Bắc đồng thời là một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với 
di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận về 
giá trị thẩm mĩ và địa chất, địa mạo. Quảng Ninh có 3 Khu kinh tế Vân Đồn, hai 
Trung tâm thương mại Hạ Long, Móng Cái là đầu mối giao thương giữa hai nước 
Việt Nam - Trung Quốc và các nước trong khu vực. Bước vào năm 2010, Quảng 
Ninh đã đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao, trong đó tổng giá trị xuất khẩu hàng 
hóa trên địa bàn 7 tháng đầu năm ước đạt 1.242 triệu USD. Tổng giá trị xuất khẩu 
hàng hoá ước đạt 1.242 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 
59,7% kế hoạch. Trong 7 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ 2009, sản lượng 
than sạch ước đạt 24 triệu tấn, bằng 59% kế hoạch và tăng 6%, riêng than tiêu thụ 
và than xuất khẩu đạt 24,887 triệu tấn, bằng 100,6%. Sản xuất xi măng ước 
đạt 2,045 triệu tấn, đạt 58,4% kế hoạch năm.Ngành đóng tàu Quảng Ninh ước 
tính tàu đạt 213.685 tấn, tăng 1,9%. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh của các mặt 
hàng xuất khẩu thì việc nhập khẩu cũng có xu thế phục hồi. Kim ngạch nhập 
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Quảng Ninh xếp thứ 5 cả nước về thu ngân sách nhà nước (2010). Năm 
2010 GDP đầu người ước đạt 1500 USD/năm. Năm 2009 lương bình quân của 
lao động trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 4 triệu đồng. Công nhân mỏ ước đạt trên 
5.3triệu. Quảng Ninh phấn đấu 2010 tốc độ tăng trưởng đạt 11%. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao hơn so với bình quân của cả nước (bình quân 12% năm). Tổng 
số khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2009 ước đạt gần 5 triệu lượt, trong đó 
khách quốc tế đạt gần 2 triệu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá năm 
2009 ước đạt gần 2 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bảo 
đảm phát triển bền vững (Công nghiệp: 53%, Du lịch dịch vụ: 40%, Nông lâm 
ngư nghiệp 7%); văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đến nay, 
trên địa bàn tỉnh có trên 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 14 
quốc gia và vùng lãnh thổ, với 109 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 1.600 
triệu USD. 

Nền kinh tế đang từng bước bắt kịp với yêu cầu của thị trường. Công 
nghiệp:Từ năm 1991 đến nay, sản xuất công nghiệp tương đối ổn định, liên tục 
đạt tốc độ tăng trưởng: năm 1997 đạt 15,6 %, năm 1998 đạt 18% và năm 2003 đã 
đạt mức tăng trưởng bình quân 19,3%.Các ngành công nghiệp than, cơ khí đóng 
tàu, vật liệu xây dựng đều phát triển mạnh.  

Toàn tỉnh hiện có trên 50 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động 
với số vốn đăng ký trên 357 triệu USD, vốn thực hiện trên 195 triệu USD. Các 
khu công nghiệp được hình thành và từng bước phát huy hiệu quả.Nông 
nghiệp:Kinh tế nông nghiệp đã có sự chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, 
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  Dựa vào thế mạnh phát triển kinh tế giữa các vùng khác nhau trong toàn 
tỉnh nên toàn tỉnh hình thành 3 vùng kinh tế cộng điểm.Phát triển CN khai thác 
chế biến khoáng sản(than) chế biến nông-lâm-thủy sản, du lịch, dịch vụ.Vùng 
trung du ven biển sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm cây CN, khai thác 
cảng biển, đánh bắt nuôi trồng đánh bắt thủy sản.Vùng núi khai thác thế mạnh về 
rừng, chăn nuôi đại gia súc và trồng cây CN. 

CÁC NGÀNH KINH TẾ 
Công nghiệp than 

Tiềm năng phát triển khai thác than 
Quảng Ninh là vùng giàu “vàng đen” chiếm 90%, mỏ than Quảng Ninh dài 

150km từ đảo Kế Bào đến Mạo Khê. Tổng tiềm năng tự nhiên của bể là 12tỉ tấn, 
trong đó tổng tiềm năng thu hồi là 8,4tỉ tấn, tổng trữ năng địa chất đã tìm kiếm 
thăm dò có thể khai thác là 3,633tỉ tấn, cho phép khai thác 30-40triệu tấn/năm. 
Hầu hết than của Quảng Ninh là than Antraxit có chất lượng tốt, tỉ lệ Cácbon ổn 
định, nhiệt lượng cao. Quảng Ninh có thể khai thác cả lộ thiên và hầm lò. CN 
than là ngành chủ đạo trong các ngành CN của Quảng Ninh, giá trị sản xuất 
chiếm tỉ trọng >50% giá trị sản xuất của CN toàn tỉnh.  
1. Lịch sử khai thác than 

Than được khai thác từ thời Pháp thuộc hơn 100 năm trước. Năm 1882 xí 
nghiệp khai thác than đầu tiên ra đời. 1892 công ty than Hồng Quảng được thành 
lập nhiều mỏ mới được phát hiện. Hàng loạt mỏ công ty than ra đời như Hà Tu, 
Thống Nhất... Mùng 10/10/1994 tổng công ty than Việt Nam ra đời đánh dấu sự 
chuyển biến theo cơ chế thị trường của ngành than.  
2. Tình hình sản xuất than 

  Trước giai đoạn 2003, sản lượng khai thác than của cả Tập đoàn TKV chỉ 
ở ngưỡng trên dưới 10 triệu tấn than/năm. Đến năm 2009, sản lượng đạt 43 triệu 
tấn, dự kiến đến hết năm 2010, con số trên sẽ được đẩy thêm nấc nữa. Có hai 
phương pháp khai thác than lộ thiên và khai thác than hầm lò, mỗi phương pháp 
có ưu và nhược điểm riêng.  

2.1. Mỏ than Cao Sơn 
Đây là mỏ lộ thiên được tiến hành khi hệ số bóc đất đá thấp dưới 4m đất 

đá/1tấn than.  
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Quy trình khai thác: Thiết kế hầm lò, mở moong khai thác, khoan nổ mìn, 
bốc xúc đất đá, vận chuyển, sàng tuyển, lưu ở bãi chứa.  

Ưu điểm: Dễ làm, việc thi công nhanh gấp 2-3 lần so với việc thi công hầm 
lò, tận thu tài nguyên khai thác tiết kiệm, triệt để và hiệu quả. Điều kiện vệ sinh 
cho công nhân tốt hơn. Năng suất lao động cao hơn hầm lò 6-7 lần do sử dụng 
máy móc công suất lớn hiện đại. Giá thành 1tấn than hạ hơn do chi phí trên một 
đơn vị sản phẩm thấp hơn so với khai thác hầm lò. Các mỏ khai thác than lộ thiên 
có tổng sản lượng khai thác than chiếm 66% sản lượng khai thác than toàn ngành 
tập trung chủ yếu ở vùng Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí.  

Mỏ than Cao Sơn: 
- Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp công ty than Khe Chàm, Phía Nam giáp mỏ 

Cọc Sáu, Phía Đông giáp mỏ Đèo Nai, Phía Tây giáp mỏ than Thống Nhất 
Công ty được thành lập 6/6/1974 quá trình xây dựng phải mất 6 năm do 

Liên Xô giúp đỡ trang thiết bị 1974-1980 công ty đi vào hoạt động trong thời kỳ 
xây dựng cơ bản. 19-05-1980 mỏ than Cao Sơn ra tấn than đầu tiên ở vỉa, trong 
ngày hôm đó mỏ đã vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Nhà nước và chuyên gia 
Liên Xô cắt băng. 

Diện tích khai trường của công ty là gần 10km2. Khai trường của công ty 
nằm trên vùng núi cao nhất độ cao là 300m so với mực nước biển, đỉnh cao nhất 
là 436m được khai thác vào ngày 30/04/2005 đất đá có độ cứng cao hệ số bóc lớn 
hiện tại là 10m3 đất đá/1tấn than, vỉa than mỏng, ít có chỗ dày. Hiện nay mỏ càng 
ngày càng khai thác xuống sâu có thể khai thác xuống độ sâu là -30m, chiều dày 
trung bình là 3-10m, độ sâu trung bình là 72-180m. Trữ lượng than còn lại dự 
kiến 66833969tấn. Số năm đã hoạt động khai thác 26năm, độ sâu khai thác hiện 
tại: moong trung tâm là – 53m, moong đông Cao Sơn + 45m. Quy trình sản xuất: 
Gồm 5 khâu:Thăm dò, khoan nổ mìn, bôc xúc, vận tải, sàng tuyển. 

                 Sơ đồ quá trình khai thác than: 
Khoan nổ→bốc xúc→than nguyên khai→cấp liệu sàng 
                                
                                 Đất đá→thải đá 
                    Quá trình chế biến than: 
                                                         Cám(0-15mm)→đổ đống→tiêu thụ 
 
Cấp liệu→sàng máy(<35mm)→cấp liệu sàng→cục(15-35)  —— 
 
                                             Đá loại>35mm    đá loại→thải 
                                                                           
Năm 2009 bốc xúc đất đá 27triệu m3,sản lượng than khai thác 3triệu tấn, 

sản lượng than tiêu thụ 2857000tấn, doanh thu 1540000triệu đồng, thu nhập bình 
quân người lao động trên tháng 3596000 đồng, số lao động 3700người. 
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Kế hoạch năm 2010 bốc 26 triệu m3 đất đá, than khai thác 4 triệu tấn, hệ số 
bóc 6m3 đất/1tấn than, than giao bán 3.680nghìn tấn, bán cho tuyển than Cửa Ông 
2nghìn tấn, cảng nội địa 1.680nghìn tấn. Phấn đấu doanh thu đạt 2.300tỉ, phấn 
đấu thu nhập nhân viên 6triệu/người/tháng. 

Thiết bị: 25 máy xúc điện, máy dung tích 10khối, 8khối, 5khối, máy xúc 
thủy lực 12m3. Hiện nay có 240 xe, có 20 xe gần 100tấn. 

Nguồn nhân lực gần 3700 cán bộ nhân viên, 2600 công nhân kỹ thuật có 
bằng nghề, 320 kĩ sư, 110 trình độ trung cấp. Công ty cũng rất chú trọng chăm lo 
điều kiện làm việc và các mặt đời sống cho người lao động. Hàng năm tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.  

Nhược điểm của khai thác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường lớn. Công ty 
luôn quan tâm đến vấn đề này đã hoàn thành xây dựng công viên Cao Sơn Lưu 
Thủy và đưa vào hoạt động. Công ty còn tiếp tục đưa vào các dự án trồng cây 
phủ xanh đất trống ở khu vực đã khai thác, thực hiện tưới nước dập bụi trên các 
tuyến đường trên mỏ… 

Khó khăn hiện nay của công ty là đất đá rắn, độ cứng đất đá f=13-14 nên 
phải chi phí thuốc nổ lớn và khoan nhiều hơn. Nơi đổ thải xa… 

3.2. Mỏ than Thống Nhất 
Đây là mỏ than hầm lò được tiến hành khi hệ số bóc đất đá cao >4m3 đất 

đá/1tấn than. Được tiến hành theo các bước thiết kế, mở moong, đào hầm lò, 
khoan nổ mìn, khai thác vận chuyển, sàng tuyển và lưu kho. Hai cách chính trong 
khai thác hầm lò là đào lò bằng và đào lò giếng. Tổng sản lượng khai thác mỏ 
hầm lò chiếm >30% sản lượng toàn ngành. Khai thác than theo phương thức hầm 
lò tốn kém, chi phí cao, năng suất thấp, chủ yếu là lao động thủ công, hao phí lớn, 
độ an toàn không cao. Vì thế trong khai thác than theo hầm lò phải đặc biệt chú ý 
đến kỹ thuật khai thác: Đảm bảo điều kiện thông gió và quy tắc an toàn trong sản 
xuất cho công nhân.  

Mỏ than thống nhất: 
- Vị trí địa lý: Văn phòng công ty than Thống Nhất nằm giữa thị xã Cẩm 

Phả, trung tâm công nghiệp khai thác than lớn nhất cả nước. Khoáng sản do công 
ty quản lý bao gồm hai khu Lộ Trí và Yên Ngựa với 7 công trường khai thác hầm 
lò và khai thác lộ thiên. 

+ Khu Lộ Trí: Thuộc địa bàn phường Cẩm Tây. Phía Bắc giáp khoáng sàng 
Khe Chàm, phía đông giáp công ty than Đèo Nai, phía Nam giáp thị xã Cẩm Phả, 
phía Tây giáp mỏ khoáng sàng Khe Sim.  

+ Khu Yên Ngựa: Thuộc Khe Chàm phường Mông Dương. Phía Bắc, phía 
Nam, phía đông giáp công ty than Cao Sơn, phía tây giáp mỏ đông Đá Mài.  

- Quy mô sản xuất: Trước hết là khu Lộ Trí hiện nay công ty đang khai 
thác ở mức +13 lên +80, phân tầng này khai thác hết vào năm 2010. Mức +13 
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xuống -35, đảo lò xây dựng cơ bản. Đặc điểm của khu Lộ Trí là vỉa dày 150m, độ 
nghiêng của vỉa trung bình là 200 cắm từ Đông sang Tây với góc 250.  

+ Khu Yên Ngựa Khe Chàm II: Công ty khai thác từ mức +41 lên lộ vỉa và 
đào lò xây dựng cơ bản phục vụ cho khai thác xuống sâu, mức +41 xuống -15. 
Khai thác đến mức -15. 

Đối với khai thác hầm lò công ty thường áp dụng 2 loại hình công nghệ 
chính là công nghệ khai thác cột dài theo phương khai thác lò chợ trụ hạ trần và 
khai thác chia các lớp nghiêng hạ trần. Mỏ than Thống Nhất có trữ lượng khoảng 
60 triệu tấn, đã khai thác đến nay trên 20 triệu tấn. Hiện nay dự án đầu tư công 
suất khai thác hầm lò xuống sâu khu Lộ Trí lên 1,5 triệu tấn năm. Than thuộc loại 
Antraxit biến chất cao, than màu đen ánh kim, vết vỡ dạng vỏ sò, trong vỉa chủ 
yếu là than cứng, chất lượng tốt. Trữ lượng địa chất huy động và thiết kế của tầng 
từ lộ vỉa xuống -35: 24.429.810 tấn. Trữ lượng CN trong phạm vi nghiên cứu của 
dự án 17.431.650 tấn. Công suất 1.500.000 tấn than nguyên khai/năm. Tuổi thọ 
mỏ 16 năm, kết thúc vào năm 2020.  

Công nghệ khai thác: mở vỉa thiết kế, xây dựng công nghệ khai thác bằng 
khai thác hầm lò. Quy trình công nghệ khai thác hầm lò: 

 
 

Đào lò, 
chống lò 

Mở đường, 
san ủi

Thiết kế khai 
thác

Than thương 
phẩm 

Vận chuyển 
than

Bãi than 
nguyên khai 

Vận chuyển 
chất thải

Bãi thải rắn Khai thác than 

Sàng tuyển 
than

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quy trình khai thác chủ yếu: Đào lò-vận chuyển, khai thác lò bằng: Đào lò 
thông gió có tác dụng hút gió từ bên ngoài vào sau đó vận chuyển than ra ngoài. 
Khai thác lò giếng đào sâu giếng xuống ở cửa lò ban đầu có chu vi là 12 m, trong 
lò chủ yếu dùng gỗ để chống lò. Hiện nay đã dùng trụ mỏ bằng sắt thép bê tông. 
Tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn trong áp dụng công nghệ hiện đại.  
 Sản phẩm của công ty bao gồm than các loại. Tình hình sản xuất các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010, than nguyên khai tổng số 
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826.388 tấn. Than hầm lò 826.388 tấn, than tiêu thụ 876.235 tấn, mét lò đào 
3.734m, doanh thu 451.809 triệu đồng, tổng số lao động 3.597 người.  
 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 than nguyên khai 1.630.000 tấn, mét 
lò đào 10.570m, than tiêu thụ 1.585.000 tấn, doanh thu than 803.528 triệu đồng. 
 Thu nhập bình quân năm 2009 là 6.321.000/người/tháng. 6 tháng đầu năm 
2010 là 6.939.000/người/tháng. Công nhân mỗi năm được khám bệnh định kỳ 2 
lần, trang bị chế độ bảo hộ lao đồng đầy đủ. 
 Việc khai thác than hầm lò ít ảnh hưởng môi trường hơn. Công ty sử dụng 
hệ thống chống lò bằng sắt, chống thuỷ lực. Do đó đã giảm khai thác gỗ ở rừng, 
hàn nguyên lại môi trường, san lại đất đá, trồng lại cây phủ san đồi trọc. Công ty 
cũng gặp phải nhiều khó khăn như sập hầm, độc hại đối với người lao động. Mỗi 
năm công ty phải bỏ 1% doanh thu để cải thiện môi trường.  

3.3. Công ty sàng tuyển than Cửa Ông 
        Than sau khi khai thác sẽ qua sơ chế sau đó được chuyển về xí nghiệp sàng 
tuyển than để chế biến thành than sạch. Công ty sàng tuyển than Cửa Ông-đơn vị 
hạch toán độc lập thuộc tổng công ty than Việt Nam nằm ở phường Cửa Ông thị 
xã Cẩm Phả. Phía Bắc giáp huyện đảo Vân Đồn, phía Nam giáp phường Cẩm      
Thành, phía đông giáp Vịnh Bái Tử Long, phía tây giáp phường Mông Dương.    
Công ty tuyển than Cửa Ông được Ba Lan giúp đỡ, xây dựng từ những năm 1960 
đến 1980 được khánh thành. Công ty có nhiệm vụ vận chuyển sàng tuyển, bốc 
dốc than, chế biến các chủng loại than và tiêu thụ than trong nước và xuất 
khẩu.Công ty có 3 hệ thống sàng tuyền. Công ty cũng đã nghiên cứu đổi mới 
công nghệ và hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất thay thế hệ thống xử lý bùn 
nước với 12 bể lắng sang hệ thống phân cấp thuỷ lực bằng xoáy lốc huyền phù để 
tuyển than cục với kích thước 50mm, hệ thống sáng Ghesa bằng hệ thống sàng 
rung nhằm tăng tỷ lệ thu hồi cám đá-15. Hơn nữa công ty cũng đưa dây chuyền 
máy đánh đống, bốc rót do CHLB Đức sản xuất vào sử dụng gồm: 1 máy rót than 
tại Cảng Cửa ông, công suất 1600 tấn/giờ, hai máy bốc rót công suất 800 tấn/h, 
hai máy đánh đống cùng hệ thống băng tải than, kho chứa than được cải tạo 
mới… Nhờ đó, năng lực sản xuất và tiêu thụ than của Tuyển Than Cửa ông đã 
tăng từ 9 triệu tấn lên đến 12-14 triệu tấn/năm. Năm 2009, Công ty Tuyển than 
Cửa Ông thực hiện 11.421.000 tấn than kéo mỏ, 10.860.000 tấn than tiêu thụ, doanh 
thu đạt 6800 tỉ đồng. 
         Sau 50 năm thành lập, từ một phân xưởng của Mỏ Cẩm Phả, Xí nghiệp bến 
Cửa Ông với hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên mà chủ yếu là lao động phổ 
thông, đến nay, Công ty đã có trên 5 nghìn cán bộ, công nhân viên, trong đó có 
gần 800 kỹ sư và hơn 3.500 công nhân ở 39 ngành nghề đủ đáp ứng yêu cầu phát 
triển sản xuất. Công ty đã vận chuyển đưa vào sàng tuyển gần 170 triệu tấn than 
nguyên khai, tiêu thụ 151 triệu tấn than sạch các loại; đời sống của CBCN không 
ngừng được nâng cao. Nếu như năm 2001 thu nhập bình quân của người lao động 
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đạt 1,4 triệu đồng/người/tháng thì đến năm 2009 con số này đã là 5,3 triệu 
đồng/người/tháng. 
 Các chỉ tiêu SXKD chính trong 2 năm 2008, 2009 đạt được như sau: 

Chỉ tiêu hiện vật 
(tấn) 

Giá trị 
(triệu đồng) 

Nă
m  

Than kéo 
mỏ 

Than 
sạch   
sản 
xuất 

Than 
tiêu thụ 

Trong đó 
xuất khẩu

Doanh 
thu tổng 
số 

Lãi 

Thu 
nhập 
BQ 
(đồng / 
người/ 
tháng) 

200
8 11.007.74 10.126 9.579.323 6.803.000 6.566.06 50.43 4.945.30

 
200
9 

11.490.54 10.091 10.754.79 7.594.098 6.865.15 54.66 5.182.86

Công ty làm tốt công tác an toàn, giảm sự cố và tai nạn lao động. Giải quyết ổn 
định việc làm cho gần 5.000 CBCN. Chăm lo cải thiện đời sống tinh thần và vật 
chất, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Làm tốt công tác xã hội từ thiện. 
Duy trì và phát triển phong trào VHTT của công ty liên tục là đơn vị dẫn đầu của 
Tập đoàn TKV và tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua. 
             Mục tiêu kế hoạch 2010 : Than kéo mỏ: 11,43 triệu tấn. Than sạch sản 
xuất: 9,6 triệu tấn.Than tiêu thụ: 9,313 triệu tấn. Doanh thu tổng số: 7.171 tỷ 
đồng . 
          Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư, cải tạo công nghệ trọng 
điểm chuyển tiếp từ các năm trước. Làm tốt công tác quản lý, điều hành tổ chức 
sản xuất, chủ động trong SXKD. Đổi mới công nghệ sàng tuyển và công nghệ 
bùn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất.  
3.4.  Định Hướng phát triển ngành than 

Than là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý, là nguồn năng lượng không tái 
tạo. Vì vậy, việc thăm dò, khai thác, chế biến, và sự dụng than phải tiết kiệm và 
hiệu quả. Phát triển ngành than ổn định, đáp ứng nhu cầu về than cho nền kinh tế 
quốc dân, bảo đảm thị trường tiêu dùng than trong nước ổn định, có một phần 
hợp lý xuất khẩu để điều hòa về số lượng, chủng loại và tạo nguồn ngoại tệ. Phát 
triển ngành than phải gắn liền với phát triển KT-XH, du lịch, quốc phòng, an 
ninh và bảo vệ môi trướng sinh thái trên các địa bàn vùng than đặc biệt là tỉnh 
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Quảng Ninh. Không ngừng cải tiến, áp dụng KH-KT để nâng cao năng suất và 
đảm bảo an toàn trong khai thác than. Quản trị tài nguyên than chặt chẽ. 
        → Công nghiệp than của Quảng Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển 
xong để phát triển có hiệu quả thì cần phát triển bền vững, khai thác than gắn với 
bảo vệ môi trường, gắn mối quan hệ giữa công nghiệp than với các ngành kinh tế 
khác nhất là đối với du lịch. 
I. Kinh tế cảng biển 

    Ven biển Quảng Ninh có nhiều khu vực nước sâu, kín gió là lợi thế đặc 
biệt quan trọng thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển hệ thống cảng biển, nhất là 
ở thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả, huyện Tiên Yên, thị xã Móng Cái và 
huyện Hải Hà.
1. Cảng Cửa Ông 

  Là cảng nước sâu có luồng tàu dài 37km, chiều rộng 110m, cảng có chiều 
dài 600m, cảng chính có chiều dài 300m. Cảng này có thể cho hai tàu mỗi tàu có 
trọng tải 4vạn tấn vào ăn than cùng một lúc. Lúc nước lớn nhất cảng sâu 11m và 
cạn nhất 6m, vẫn đảm bảo cho tàu vào ăn than. Để đưa than lên tàu cảng sử dụng 
hai phương tiện của công nghệ Nhật Bản đó là cầu Bốc Tích và máy ráp Hitachi 
800tấn/giờ. 
2. Cảng Cái Lân 

Nằm ở phía Bắc Bãi Cháy (Hạ Long), cảng có luồng tàu dài 18 hải lý 
(27km), chiều rộng 110m, độ sâu -8,2m, thủy triều trung bình +36m, cao nhất 
4,46m. Gồm 7 cầu tàu nhưng chỉ có cầu tàu số 1 hoạt động. Cầu tàu 5,6,7 đang 
hoàn thành dài 680m. Bến số 5, 6, 7 có thể đón tàu có trọng tải 4vạn tấn, bến số 1 
dài 166m đón tàu có trọng tải 25ngàn tấn.Bến phụ dài 85m đón tàu trọng tải 
1.000-1.500 DWT. Cảng Cái Lân là cảng chung chuyển hàng hóa và tiếp nhận 
tàu của tất cả các nước trên thế giới. Cảng Cái Lân có vị trí thuận lợi do nằm sâu 
trong nội địa cho nên hầu như ít chịu ảnh hưởng của mưa bão. Năng lực cầu 
bến:Gồm 9 điểm neo, độ sâu từ 9,5-14m, tiếp nhận tàu có trọng tải 55.000DWT 
vào làm hàng. 

Cơ sở hạ tầng: Cảng gồm 8 cầu tàu, 2 bến bốc xếp công te nơ và 2 bến 
nghiêngKho có diện tích 10.000 m², bãi chứa hàng có diện tích 17.000 m², Thiết 
bị bốc dỡ: 1 cẩu 20 tấn, 2 cẩu 30 tấn, 2 cẩu 50 tấn di động, 3 cẩu 70 tấn và một số 
cẩu di động từ 8 đến 10 tấn khác. Khả năng cập tàu: Tàu từ 1 đến 5 vạn tấn có thể 
cặp bến; Khả năng xếp dỡ: từ 5 đến 8 triệu tấn/năm.Cảng gồm 02 tàu công suất 
1500Cv, 01 tàu công suất 1.200Cv. Tổng diện tích bãi chứa hàng của cả 5 bến: 
142.000m2, tổng diện tích kho (04 kho): 12.700m2. Luồng vào cảng tổng chiều 
dài là 36km bao gồm ba đoạn: từ sau số 0 đến Hòn Một dài 25,5km, rộng 300-
400m, sâu -13m -20m so với cốt 00 hải đồ. Từ Hòn Một đến Cửa Lục-Cảng Cái 
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Quy hoạch tổng thể cảng Cái Lân giai đoạn 2006-2010&2020: Cải tạo 
nâng cấp bến số 01 cho tàu có trọng tải đến 30.000 DWT với độ sâu trước bến -
9m. Liên doanh với các tập đoàn xây dựng và khai thác cảng quốc tế nhằm thu 
hút vốn, công nghệ, thị trường để xây dựng mở rộng thêm các cầu cảng số 2,3,4 
tiếp theo. Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 100triệu USD, nâng công 
suất của cảng đạt 10triệu tấn/năm. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, mở 
rộng hệ thống kho bãi chứa hàng. Nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa thông qua 
cảng. Xây dựng tiếp hai cầu tàu số 08, 09 cho tàu trọng tải 50.000 tấn với tổng 
giá trị đầu tư khoảng 90triệu USD. Nâng công suất tiếp nhận của cảng đến năm 
2020 là 17triệu tấn/năm. Tuy là cảng lớn nhưng cảng Cái Lân xa khu vực khai 
thác than nên cảng Cái Lân không phải là cảng chuyên dụng để xuất khẩu than. 
Nằm liền kề quốc lộ 18A thuận lợi việc bốc rót chuyên chở hàng hóa. 

Cảng Cái Rồng  3. 
Đây chỉ là cảng mang tính chất ở cấp thị trấn,cảng đóng vai trò là đầu mối 

giao thông nhỏ,là nơi trung chuyển tàu bè, Cảng cá Cái Rồng là nơi buôn bán nhỏ.  
Tấp nập tàu đánh bắt cá xa bờ và gần 150 nhà bè, hàng chục tàu gỗ và rất nhiều 
mủng, mảng, thuyền nan của cư dân nơi đây neo đậu - đó là khu cảng Cái Rồng 
thuộc huyện đảo Vân Đồn - Quảng Ninh. Nơi đây vẫn còn mang đậm chất hoang 
sơ, kỳ thú, hải sản đánh bắt, nuôi trồng hầu như loại gì cũng có. Nước nông trong 
vắt thấy rõ mồn một những con hà, ốc nằm trên cát và rong rêu bám trên đá. Ở 
cảng có mấy chiếc nhà bè đang kinh doanh ăn uống trên cảng - hải sản tươi sống. 
 Ngoài KT cảng bỉển vùng còn có hệ thống các chợ là một trong những đầu 
mối giao lưu KT ở quy mô nhỏ. 

Chợ Cái Rồng (Vân Đồn) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1995, 
hiện chợ có 433 hộ đang kinh doanh, trong đó có 133 hộ kinh doanh cố định. 
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của huyện, chợ Cái 
Rồng đã trở nên chật chội và xuống cấp nghiêm trọng. Chợ là đầu mối giao lưu , 
trao đổi hàng hóa có nhiều mặt hàng nhưng chủ yếu vẫn là thủy sản. 

III.  Du lịch 
1. Tiềm năng phát triển du lịch 
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           Quảng Ninh là một địa danh giàu tiềm năng du lịch, là một 
đỉnh của tam giác tăng trưởng du lịch miền Bắc Việt NamTiềm năng 
du lịch Quảng Ninh nổi bật nên với: Các Thắng cảnh nổi tiếng của 
Quảng Ninh có danh thắng nổi tiếng là vịnh Hạ Long đã được 
UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và di sản thế giới bởi 
giá trị địa chất địa mạo. Trên vịnh có nhiều đảo đất, hang động, bãi 
tắm, cảnh quan đẹp thuận lợi cho phát triển nhiều điểm, nhiều 
hình thức du lịch hấp dẫn. Vịnh Hạ Long cùng với đảo Cát Bà là 
khu du lịch trọng điểm quốc gia, động lực phát triển vùng du lịch 
Bắc Bộ..  

Các bãi tắm bãi tắm đẹp như Trà Cổ (Móng Cái), Bãi Cháy, đảo Tuần 
Châu đã được cải tạo, nâng cấp với nhiều loại hình dịch vụ phục vụ đa dạng các 
nhu cầu của khách. Cùng với những cảnh đẹp, khí hậu ấm áp, trong lành thích 
hợp với hoạt động du lịch. Thiên của vùng cũng hào phóng ưu ái dành cho khách 
du lịch thưởng thức những của ngon vật lạ từ đặc sản dưới biển và ngoài khơi. 
Các nguồn nước khoáng được khai thác với mục đích giải khát và chữa bệnh như 
ở Quang Hanh, Tam Hợp… 

Các di tích lịch sử văn hóa: Cả tỉnh có gần 500 di tích lịch sử, văn hoá, 
nghệ thuật... gắn với nhiều lễ hội truyền thống, trong đó có những di tích nổi 
tiếng của Quốc gia như chùa Yên Tử, đền Cửa Ông, Đình Trà Cổ, di tích lịch sử 
Bạch Đằng. Đây là những điểm thu hút khách thập phương đến với các loại hình 
du lịch văn hoá, tôn giáo, nhất là vào những dịp lễ hội. 

→ Quảng Ninh là tỉnh có nhiều ưu ái của thiên nhiên, có lịch sử văn hóa lâu 
đời do đó có nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Tuy nhiên việc phát triển du 
lịch ở đây còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù tài nguyên du lịch phong phú đa dạng 
nhưng thiên nhiên nhiệt đới gió mùa cũng gây những bất lợi đó là các tai biến 
thiên nhiên như bão lụt… Nhiều tài nguyên du lịch kể cả tự nhiên và nhân văn 
đang bị xuống cấp do khai thác bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch. 

 Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tương đối phát triển. 
Hệ thống giao thông tương đối tốt, với các quốc lộ 18, 279, 4B, 10, bảo đảm khả 
năng vận chuyển khách du lịch với số lượng lớn. Một số tuyến du lịch có thể sử 
dụng các phương tiện niên vận đường ôtô, đường thủy và đường hàng không. Có 
cửa khẩu quốc tế Móng Cái, các cảng biển… để đưa đón khách du lịch. Về điện 
có nhà máy nhiệt điện Phả Lại, việc phát triển mạng lưới điện đảm bảo vững chắc 
phục vụ cho các ngành, các địa phương trong đó có du lịch. Nguồn cung cấp 
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nước dồi dào. Thông tin liên lạc có nhiều tiến bộ đáp ứng nhu cầu trong nước và 
quốc tế. Cơ sở lưu trữ có sự phát triển theo hướng nâng cấp các cơ sở hiện có và 
xây dựng các cơ sở mới. Ngành du lịch Quảng Ninh hiện có trên 300 khách sạn, 
bao gồm 6300 buồng phòng các loại. Trong tương lai ngành du lịch Quảng Ninh 
sẽ có thêm nhiều khách sạn quốc tế hiện đại, các khu vui chơi giải trí khác. 

      2.Tình hình phát triển du lịch

          Một số dự án lớn đang được triển khai như Dự án của tập đoàn 
Roockingham với tổng số vốn đầu tư khoảng 125 triệu USD; Dự án liên doanh 
giữa công ty Việt Mỹ (Hạ Long) với tập đoàn Đubai với tổng vốn 180 triệu USD 
tại Bãi Cháy… Với các dự án lớn trên được triển khai và đi vào hoạt động sẽ đem 
lại cho Quảng Ninh một triển vọng tốt đối với sự phát triển du lịch. Năm 2008, 
Du lịch Quảng Ninh đã có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh doanh 
chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Tổng số khách du lịch đạt trên 4,4 triệu lượt, 
tăng 11% so với kế hoạch, trong đó khách quốc tế tăng 62% so với cùng kỳ; tổng 
doanh thu đạt 2.664,6 tỷ đồng, tăng 20%... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã 
đạt được thì  hiệu quả kinh doanh du lịch chưa cao; năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh còn yếu, chương trình tour tuyến còn đơn điệu, 
kém hấp dẫn...Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2010, ngành Du lịch Quảng Ninh đã 
đón trên 2,2 triệu lượt khách (đạt 42% kế hoạch năm 2010, tăng 12% so với cùng 
kỳ), trong đó khách quốc tế đạt trên 475 nghìn lượt tăng 7% so với cùng kỳ năm 
2009. Tổng doanh thu du lịch quý I đạt khoảng 840 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng 
kỳ. Đây thực sự là những con số khá ấn tượng của ngành du lịch Quảng Ninh 
trong những tháng đầu năm 2010.Có thể nói, trong những tháng đầu năm, lượng 
khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến. Các điểm tham quan như: Khu danh 
thắng Yên Tử, đền Cửa Ông ... là những nơi thu hút lượng. khách lớn.Theo số 
liệu thống kê, với tổng số hơn 2,2 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Ninh trong 
3 tháng, trong đó đã có 1,5 triệu lượt khách đến tham quan các khu di tích lịch sử 
văn hóa và hơn 567 nghìn lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long. Nếu tháng 
2/2010, khách quốc tế đến Quảng Ninh đạt 161.780 lượt, đến tháng 3 là 166.800 
lượt. Trong đó, phải kể đến khách du lịch quốc tế đến Hạ Long bằng tàu 
biển.Cũng vào những tháng đầu năm nay, du lịch đường biển quốc tế cũng có dấu 
hiệu khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2009. Sự xuất hiện và trở lại của một số 
hãng tàu biển lớn đã góp phần làm tăng lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh nói 
riêng và Việt Nam nói chung.  

     3.Các điểm du lịch 
 Sản phẩm du lịch đặc trưng của Quảng Ninh là du lịch văn hóa kết hợp du 

lịch sinh thái, thăm quan nghỉ dưỡng. 
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       3.1.Đền Cửa Ông

          Đền Cửa Ông nằm trên một ngọn đồi ở phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh. Từ thành phố Hạ Long đi theo đường quốc lộ 18 về phía đông 
bắc khoảng 30 km rẽ phải vào khoảng 300 mét là tới đền Cửa Ông.Đền là nơi thờ 
phụng Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều nhân vật nổi tiếng 
thời nhà Trần. Đền Cửa Ông trước đây được xây dựng thành ba khu, đền Hạ, đền 
Trung và đền Thượng, sau này đền Hạ và đền Trung bị bom Mỹ phá hủy. Đền tọa 
lạc trên một ngọn đồi cao khoảng 100 mét nhìn xuống vịnh Bái Tử Long ở phía 
nam, hai bên có hai ngọn đồi nhỏ hộ vệ, phù hợp với quy tắc Tả Thanh Long, 
Hữu Bạch Hổ, sau lưng là dãy núi xanh chạy dài qua Cẩm Phả, Mông Dương. 
Phía trước đền Thượng có một tam quan, bên trái là khu nhà để khách thập 
phương sắp lễ vào đền, bên phải là một ngôi chùa, phía sau là lăng Trần Quốc 
Tảng. Bên trong đền Thượng, có rất nhiều tượng thờ các nhân vật nối tiếng của 
triều Trần: tổng cộng có hơn 30 tượng được phân bổ làm ba lớp: Tiền đường có 
Đỗ Khắc Chung, Lê Phụ Trần, Nguyễn Địa Lô; Bái Đường có Trần Quốc Tảng, 
Trần Thì Kiến, Hà Đặc… Hậu Cung có Trần Quốc Tuấn, Yết Kiêu…Từ lâu đền 
đã nổi tiếng linh thiêng không chỉ đối với dân  Quảng Ninh mà nhân dân các tỉnh 
tìm đến dâng hương, trẩy hội. Lễ hội Đền Cửa Ông tổ chức ngày 2 tháng 1 âm 
lịch. 

1.1. Chùa Cái Bầu  

Chùa Cái Bầu ở thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn cách trung tâm thị xã 
Cái Rồng khoảng 4 km về phía Đông Nam. Chùa được xây dựng trên nền chùa 
Phúc Linh Tự (có từ thời Trần cách đây trên 700 năm). Chùa được khởi công xây 
dựng trên tổng diện tích 20 ha. Chùa ở gần khu du lịch Bãi Dài nổi tiếng với vẻ 
đẹp hoang sơ bên bờ Vịnh Bái Tử Long. Với vị trí lưng tựa núi, mặt hướng ra 
biển, đây có lẽ là một trong những ngôi chùa có vị trí đẹp nhất trong hệ thống 
chùa của Việt Nam. Đây còn là Thiền viện Giác Tâm, một trong hai thiền viện 
phật giáo của Quảng Ninh. Đền Cái Bầu thờ ngài Đông hải Đại Dương Đoàn 
Thượng là một chí sĩ trung kiên, giàu lòng nhân ái. Chùa Cái Bầu - Thiện viện 
Trúc Lâm Giác là công trình văn hóa tâm linh có kiến trúc và cảnh quan đẹp tọa 
lạc bên bờ Vịnh Bái Tử Long, nơi gắn liền với bao chiến công hiển hách của 
những anh hùng hào kiệt đã giữ vững cửa ải địa đầu của vùng Đông Bắc. Đây 
cũng là nơi còn ghi dấu những chiến công trong cuộc chiến chống quân Nguyên 
Mông xâm lược của nhà Trần. Chùa Cái Bầu mang dấu ấn, dấu tích giống các 
ngôi chùa cổ về cả kiến trúc, trang trí, phù điêu, hoa văn trang trí, bậc thang… 
Mặc dù mới đươc khánh thành, song chùa Cái Bầu (Vân Đồn) đã được rất nhiều 
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du khách trong và ngoài tỉnh viếng thăm bởi những giá trị lịch sử văn hoá và 
cảnh trí nơi đây.

1.2. Vịnh Hạ Long 

Vịnh Hạ Long nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, là một phần bờ tây vịnh 
Bắc Bộ, bao gồm vùng biển của thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần 
của huyện đảo Vân Đồn. Phía tây nam vịnh giáp đảo Cát Bà, phía tây giáp đất 
liền với đường bờ biển dài 120 km, được giới hạn trong các tọa độ từ 1060 58’ - 
1070 22’ kinh độ Đông và 200 45’ - 200 50’ vĩ độ bắc, với tổng diện tích 1553 
km2 gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa có tên. 

Đảo ở Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở 
hai vùng chính là vùng phía đông nam vịnh Bái Tử Long và vùng phía tây nam 
vịnh Hạ Long. Đây là hình ảnh cổ xưa nhất của địa hình có tuổi kiến tạo địa chất 
từ 250 - 280 triệu năm, là kết quả của quá trình vận động nâng lên, hạ xuống 
nhiều lần từ lục địa thành trũng biển. Quá trình Caxto bào mòn, phong hoá gần 
như hoàn toàn tạo ra một Hạ Long độc nhất vô nhị trên thế giới. Trong một diện 
tích không lớn, hàng ngàn đảo đá với muôn hình, dáng vẻ khác nhau như những 
viên ngọc bích long lanh được đính lên chiếc khăn voan xanh biếc của nàng thiếu 
nữ. Vùng tập trung dày đặc các đảo đá có phong cảnh ngoạn mục và nhiều hang 
động đẹp nổi tiếng là vùng trung tâm Di sản Thiên nhiên vịnh Hạ Long, bao gồm 
vịnh Hạ Long và một phần vịnh Bái Tử Long.Vùng Di sản được Thế giới công 
nhận có diện tích 434 km2 bao gồm 775 đảo, như một hình tam giác với ba đỉnh 
là đảo Đầu Gỗ (phía tây), hồ Ba Hầm (phía nam) và đảo Cống Tây (phía đông). 
Vùng kế bên là khu vực đệm và di tích danh thắng quốc gia được bộ Văn hoá 
Thông tin xếp hạng năm 1962. 

Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thuỷ mặc khổng 
lồ vô cùng sống động. Đó là những tác phẩm tạo hình tuyệt mỹ, tài hoa của tạo 
hoá, của thiên nhiên. Hàng ngàn đảo đá nhấp nhô trên sóng nước lung linh huyền 
ảo, vừa khoẻ khoắn hoành tráng nhưng cũng rất mềm mại duyên dáng, sống 
động. Đảo thì giống hình ai đó đang hướng về đất liền - hòn Đầu Người; đảo thì 
giống như một con rồng đang bay lượn trên mặt nước - Hòn Rồng... Tất cả đều 
rất thực. Những đảo đá diệu kỳ ấy biến hoá khôn lường theo thời gian và góc 
nhìn. Tiềm ẩn trong lòng các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp như động 
Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, động Sửng Sốt... Đó thực sự là những lâu đài của tạo 
hoá giữa chốn trần gian.Cảnh sắc Hạ Long không bao giờ đơn điệu,khách du lịch 
đến thăm Hạ Long vào mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng. 
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1.3. Động Thiên Cung 
Là một trong những hang động đá vôi đẹp của vịnh Hạ Long và Việt 

Nam.Nằm ở phía Tây Nam vịnh Hạ Long,có tọa độ 107000’54’’ và 20054’78’’. 
Động này mới được phát hiện trong những năm gần đây(động nằm gần hang đầu 
gỗ) trên đảo đầu gỗ, có độ cao 25m so với mực nước biển. Từ bờ mép nước lên 
động, đường đi cheo leo, hai bên cây che phủ xanh tốt. Qua cửa hang hẹp, lòng 
động được mở rộng với chiều dài hơn 130m. Càng vào trong ta càng ngỡ ngàng 
trước vẻ đẹp tráng lệ, huyền ảo do thanh nhũ tạo nên. Do quá trình đứt gãy vận 
động tạo sơn kết hợp với quá trình xâm thực của nước hòa tan, lăng động của địa 
hình đá vôi hàng chục triệu năm đã tạo thành trong động nhiều măng đá, nấm đá, 
mành đá muôn hình vạn dạng. Vì vậy, vào thăm động Thiên Cung ta như lạc vào 
hoàng cung ở chốn bồng lai tiên cảnh, như vào thăm một ‘bảo tàng mỹ thuật” với 
những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tinh xảo do tạo hóa kỳ công chạm khắc. 
1.4. Đảo tuần Châu 

Nằm cách đất liền 2 km và cách bến tàu Hạ Long 4 km về phía Tây Nam, 
khu du lịch Tuần Châu rộng trên 200 ha, đất rừng xanh tươi. Đặc biệt trên đảo 
còn lưu giữ nhiều di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hóa Hạ Long. Kể từ khi khu du 
lịch quốc tế Tuần Châu đi vào hoạt động, hòn đảo này đã trở thành một trung tâm 
vui chơi giải trí nhộn nhịp nhất vùng. 

  Tại đây, bất cứ mùa nào, đêm hay ngày, du khách cũng tìm được vẻ đẹp 
quyến rũ từ những cảnh quan thiên nhiên cùng với những công trình nhân tạo như 
suối, thác, thảo cầm viên... Đến với Tuần Châu là đến với một nơi vui chơi giải 
trí đầy đủ tiện nghi và hiện đại, trong đó hoành tráng nhất là tiết mục “Vũ điệu 
nhạc nước với ánh sáng lazer” hơn hẳn một số nơi khác. Dọc theo bờ biển Tuần 
Châu đã có trên 6 km bãi tắm, trong đó có 2 km đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trên bờ 
là những dãy biệt thự 4 - 5 sao cùng với các khu biểu diễn cá heo, hải cẩu và sư 
tử biển, một sân khấu hiện đại gồm 3.000 chỗ ngồi với mái vòm không gian lớn 
nhất khu vực Đông Nam và bên sườn phía Tây cũng có một sân khấu quy mô 
dùng làm nơi xem biểu diễn xiếc thú.  

   Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các loại hình vui chơi giải trí 
khác như nghe hòa tấu, hợp xướng, tham quan lầu vọng cảnh, leo núi... Nếu thích, 
du khách có thể tham gia các trò chơi thể thao nước như mô tô trượt nước, ca nô 
kéo dù… Hiện nay, con đường biển từ Quốc lộ 18A dẫn đến Tuần Châu dài trên 
2.000 m đã được nối liền bằng cầu bê tông rất tiện lợi. Đến đảo, du khách sẽ tận 
mắt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hồn nhiên, tươi mát của núi rừng, hoa viên, hồ 
nước ngọt, nhất là những rặng dừa xanh và hàng vạn cây cảnh được đưa đến từ 
nhiều miền đất nước tạo cho Tuần Châu trở thành một không gian xanh lý tưởng 
vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa có ý nghĩa về môi sinh.Có thể nói, Tuần Châu là khu 
du lịch giải trí hiện đại, mới lạ nhất và cũng là niềm tự hào chính đáng của ngành 
du lịch Việt Nam. 
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    Nhìn chung, Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi cả về mặt tự nhiên 
và KT-XH phục vụ phát triển du lịch, tuy nhiên ngành du lịch còn gặp phải 
những khó khăn như tính mùa vụ của khí hậu, sự tổ chức quản lý còn yếu kém, 
trình độ chuyên môn chưa cao của lực lượng lao động trong ngành, việc phát 
triển các ngành kinh tế khác đặc biệt là ngành công nghiệp than, công nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng cũng gây nhiều bất lợi đối với du lịch. Do đó, cần phải có 
sự quản lý thống nhất giữa việc phát triển các ngành để nâng cao hiệu quả phát 
triển xứng đáng với tiềm năng của tỉnh. 
 
II. Thủy hải sản 
1. Tiềm năng 

Quảng Ninh là một tỉnh biên giới hải đảo, với bờ biển dài  250 km, có 
nhiều ngư trường khai thác hải sản. Hầu hết các bãi cá chính có sản lượng cao, ổn 
định, đều phân bố gần bờ và quanh các đảo, rất thuận tiện cho việc khai 
thác.Quảng Ninh là một trong bốn ngư trường lớn nhất cả nước. Dọc chiều dài 
250 km bờ biển, Quảng Ninh có trên 40.000 ha bãi biển, 20.000 ha eo vịnh và 
hàng chục ngàn ha vũng nông ven bờ là môi trường thuận lợi để phát triển nuôi 
và chế biến hải sản xuất khẩu.Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện chương 
trình đánh bắt xa bờ kết hợp với đẩy mạnh nuôi trồng để tăng nguồn nguyên liệu 
cho chế biến thủy sản xuất khẩu, việc nuôi trồng hiện nay đã chuyển mạnh theo 
hướng nuôi bán thâm canh và nuôi công nghiệp với nhiều loại thủy sản có giá trị 
như tôm, cua, sò huyết, trai ngọc… Biển Quảng Ninh chứa đựng nhiều hệ sinh 
thái phong phú có giá trị đa dạng sinh học cao, trữ lượng hải sản của vùng rộng 
lớn. ĐKTN thích hợp cho việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản như: khí hậu, diện 
tích bãi chứa lớn… Ngư trường ven bờ và ngoài khơi có trữ lượng cao và đa dạng 
với những loài như: cá song, cá giò, sò… Tổng diện tích đất đai Quảng Ninh có 
611.091ha, diện tích có khả năng nuôi thủy sản nước ngọt 12.990 ha, diện tích 
rừng ngập mặn ven biển 43.093 ha. Trong đó 20.000 ha có khả năng nuôi trồng 
thủy sản… Vùng biển có 10 giống san hô, hơn 100 loài cá,… Thị trường tiêu thụ: 
vùng có cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhiều bến cảng, các chợ cá trên biển. Có 
30.000 lao động tham gia nuôi trồng khai thác, chế biến thủy sản. Hiện nay đã 
xây dựng xong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế thủy sản năm 2010.  

2. Tình hình sản xuất thủy hải sản ở Quảng Ninh 

   Với diện tích 10.600km2, vùng biển Quảng Ninh có nguồn lợi hải sản 
phong phú hơn các vùng biển lân cận khác của Vịnh Bắc Bộ. Trữ lượng nguồn 
lợi hải sản của Quảng Ninh lên tới 82.000 tấn, trong đó gần bờ là 38.000 tấn và 
xa bờ 44.000 tấn. Khả năng khai thác cho phép là 29.000 tấn, chiếm 35,6% so 
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với trữ lượng, trong đó khả năng được phép khai thác gần bờ là 11.600 tấn và xa 
bờ là 17.600 tấn. Đến nay, so với năm 1995, số tàu khai thác và tổng công suất 
lắp máy đều tăng lên 300% thế nhưng trên 80% tàu thuyền lại tập trung khai 
thác chủ yếu ở vùng nước nông ven bờ, trong khi diện tích này chỉ chiếm gần 
20% vùng biển của tỉnh. Số lượng hải sản đánh bắt gần bờ hàng năm dao động 
khoảng 20.000 tấn. vùng biển Quảng Ninh được phân định thành 8 ngư trường 
đánh bắt thuỷ sản, trong đó có 7 vùng gần bờ và 1 vùng đánh bắt xa bờ. Các ngư 
trường gần bờ như: phạm vi các đảo Cảnh Cước - Cô Tô - Hạ Mai (735km2); 
Vân Đồn (153km2); Vĩnh Thực - Sậu - Mã Cháu - Đảo Trần (1.855km2)... 
Riêng ngư trường đánh bắt xa bờ, là vùng biển từ đảo Cô Tô tới Bạch Long Vĩ 
có độ sâu trung bình 38m, rộng 4.426,4km2. 

     Khai thác gần bờ có 6.941 tàu, tổng công suất 86.300Cv.Khai thác xa bờ 
có 237 tàu với công suất 90-460 Cv, có tổng công suất 33.500 Cv, trung bình đạt 
130 Cv/tàu. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh trên 17.300 ha, trên 11.300 ha 
nuôi tôm, gần 2000ha nuôi thủy sản nước ngọt…Theo thông tin chi cục khai thác 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ninh.Trong 6 tháng đầu năm 2010 toàn tỉnh 
23512 tấn đạt 55% kế hoạch năm.Khai thác từ biển đạt 22746 tấn gồm 14580 tấn 
cá, 2235 tấn tôm, 1640 tấn mực, 2912 tấn nhuyễn thể, 1470 tấn hải sản khác.Sản 
lượng thủy sản KT nội địa 766 tấn bằng 57% kế hoạch.Tính cả 10 tháng đầu năm 
2010 ướt tính đạt4240,5 nghìn tấn tăng 4,7% so với cùng 2009.Cá 230 nghìn tấn 
tăng 4,6%, tôm 58,7 nghìn tấn tăng 6,3% so với năm 2009.Sản lượng nuôi trồng 
tính đến 10/2010 đạt 239,5 nghìn tấn tăng 4,6% so với năm triệu tấn,sản lương 
tôm cao do sản lượng nuôi trồng tôm sú cao. Mục tiêu phấn đấu  đến 2015 đạt 
tổng sản lượng 86 nghìn tấn, 2020 :103 nghìn tấn.Gía trị ngoại tệ chế biến xuất 
khẩu đến 2015 là 30 triệu USD, 2020 là 40 triệu USD.Tuy nhiên ngành vẫn gặp 
phải một số khó khăn như hệ thống thu mua chưa tốt, giá thu mua bấp bênh… 

    Thủy sản sau khi khai thác được đưa đến các cơ sở chế biến thủy sản của 
vùng (các cơ sở chế biến thủy sản quốc doanh và liên doanh có vốn đầu tư nước 
ngoài như:Công ty thủy sản Hoa Hương, công ty thủy sản Quảng Ninh… 

3. Tiêu thụ 
Chủ yếu do các công ty tư nhân và các hộ kinh doanh tư nhân(90% thị 

trường), các loại có giá trị được xuất khẩu sang Trung Quốc:Mực, Tôm đông 
lạnh… 
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Chương III: CÁT BÀ (HẢI PHÒNG) 

Đôi nét về Cát Bà (HP) 
 Cát Bà với vẻ đẹp nguyên sơ và hùng vĩ, nó được mệnh danh là Hòn Ngọc 

của Vịnh Bắc Bộ.Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm 367 đảo trong đó có đảo Cát 
Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long. có tọa độ 106°52′- 107°07′Đông, 20°42′- 20°54′độ 
vĩ Bắc. Diện tích khoảng gần 300 km². Dân số năm 2010, toàn đảo khoảng hơn 
15 vạn. Các đảo nhỏ khác: hòn Cát Ông, hòn Cát Đuối,…  

Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng của đại dương nên 
các chỉ số trung bình về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa cũng tương đương như các 
khu vực xung quanh, tuy nhiên có đặc điểm là mùa đông thì ít lạnh hơn và mùa 
hè thì ít nóng hơn so với đất liền.

     Quần đảo Cát Bà có rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi, rừng ngập mặn, 
các rặng san hô, thảm rong - cỏ biển, hệ thống hang động, tùng áng, là nơi hội tụ 
đầy đủ các giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm các yêu cầu của khu dự trữ 
sinh quyển thế giới theo quy định của UNESCO. 

          Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới 
ngày 02 tháng 12 năm 2004.Tổng diện tích khu dự trữ sinh quyển Cát Bà rộng 
hơn 26.000 ha, với 2 vùng lõi (bảo tồn nghiêm ngặt và không có tác động của con 
người), 2 vùng đệm (cho phép phát triển kinh tế hạn chế song kết hợp với bảo 
tồn) và 2 vùng chuyển tiếp (phát triển kinh tế). Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà là 
vùng hội tụ đầy đủ cả rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi, rừng ngập mặn, các rạn 
san hô, thảm rong và đặc biệt là hệ thống hang động. 

I. Du lịch 
              Thống kê của phòng VH-TT-DL huyện Cát Hải cho hay, tổng số lượng 
khách 6 tháng đầu năm 2009 đạt 437.000 lượt người, tăng 13,2% so với cùng kỳ 
năm 2008 và đạt 51,5% so với kế hoạch năm 2009. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 
136,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khảo sát thực tế tại Cát Bà cho thấy hình ảnh một khu 
du lịch chuyên nghiệp, năng động xứng tầm ở Cát Bà còn quá non yếu. Hệ thống 
nhà hàng, khách sạn ít, quy mô thấp.  

Ở Cát Bà, ngoài 3 khu Resort sang trọng bên các bãi biển tại Cát Tiên, toàn bộ 
quần đảo Cát bà chỉ có 110 khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có 9 khách sạn tiêu 
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chuẩn 2 sao, 13 khách sạn 1 sao, số còn lại là các khách sạn nhỏ và nhà nghỉ 
thuộc thành phần tư nhân. 

Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ chủ yếu có quy mô nhỏ, không đáp ứng đủ nhu 
cầu lưu trú của du khách. 

1. Vườn quốc Gia Cát Bà 
Vườn quốc gia Cát Bà là khu rừng đặc dụng của Việt Nam, khu dự trữ sinh 

quyển thế giới. Vườn quốc gia Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng. VQG Cát 
Bà thành lập ngày 31/3/1986. 

VQG Cát Bà nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng 35 hải lý về phía 
đông. Có tọa độ địa lý:20°43′50″-20°51′29″ vĩ bắc.106°58′20″-107°10′50″ kinh 
đông. Bắc giáp xã Gia Luận. Đông giáp vịnh Hạ Long. Tây giáp thị trấn Cát Bà 
và các xã Xuân Đàm, Trân Châu, Hiền Hào. 

Tổng diện tích tự nhiên của vườn là 15.200 ha. Trong đó có 9.800 ha là 
rừng núi và 5.400 ha là mặt nước biển, tạo nên một môi trường sinh thái lý tưởng.  

Toàn bộ VQG Cát Bà gồm một vùng núi non hiểm trở có độ cao <500 m, 
trong đó đa phần là nằm trong khoảng 50-200 m. Đảo Cát Bà chủ yếu là núi đá 
vôi xen kẽ nhiều thung lũng hẹp chạy dài theo hướng Đông Bắc-Tây Nam. VQG 
Cát Bà gồm có 5 nhóm đất chính: 

Nhóm đất trên núi đá vôi, nhóm đất đồi feralit màu nâu vàng hoặc nâu nhạt 
phát triển trên sản phẩm đá vôi, nhóm đât thung lũng cạn phát triển trên đá vôi 
hoặc sản phẩm đá vôi, nhóm đất thing lũng ngập nước, nhóm đất bồi tụ ngập 
mặn.

Vườn quốc gia có đa dạng sinh học:  

Thực vật: 1561 loài có nhiều loài quý, có nhóm cây ăn được, làm cảnh, lấy 
gỗ, dược liệu (661 loài). Rừng ở đây có một kiểu chính là kiểu rừng mưa nhiệt 
đới thường xanh, nhưng do điều kiện địa hình, đất đai và chế độ nước nên ở đây 
có một số kiểu rừng phụ: rừng trên núi đá vôi, rừng ngập mặn ven đảo, rừng ngập 
nước ngọt trên núi. Rừng ở đây cũng có nhiều kiểu sinh thái rừng cá biệt như 
quần hợp Kim giao (tại khu vực gần đỉnh Ngự Lâm); đơn lim xẹt, dẻ hoa, kim 
giao, gõ trắng, chò đãi.  

Động vật: Trên khu vực Vườn có Có 279 loài trong đó 53 loài thú, 160 
loài chim thuộc 46 họ và 160 bộ khác nhau như Hồng Hoàng,Phượng hoàng 
đất…Cốc Đế được viết sách đỏ VN, 46 loài bò sát,21 loài lưỡng cư, 11 loài ếch 
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Động thực vật biển: 1313 loài sinh vật biển,cá 196 loài, 193 loài san hô,89 
loài động vật phù du, 193 loài san hô…Nhiều loài có giá trị như cá Hồng, 
Song…Nhuyễn thể:Tua hài, ngọc trai… 

Vườn quốc gia Cát Bà là điểm du lịch sinh thái thu hút khách du lịch, có 
nhiều tuyến du lịch như Rừng Kim Dao-hang Đỉnh Lam, vịnh Lan Hạ-Quảng 
Ninh...Với các loại hình du lịch như leo núi,du lịch sinh thái, du lịch biển tắm 
,lặn... 

2. Các bãi tắm 

 Phía Đông Nam của đảo có vịnh Lan Hạ, phía Tây Nam có vịnh Cát Gia 
có một số bãi cát nhỏ nhưng sạch, sóng không lớn thuận tiện cho phát triển du 
lịch tắm biển, nghỉ dưỡng. Trên biển xuất hiện nhiều núi đá vôi đẹp tương tự vịnh 
Hạ Long và Bái Tử Long. Ở một số đảo nhỏ, cũng có nhiều bãi tắm đẹp như  Cát 
Cò 1, Cát Cò 2, cát cò 3…là những bãi tắm nhỏ, đẹp, kín đáo, có nhiều mưa, che 
nắng, cát trắng mịn, nước biển có độ mặn cao, trong suốt tới đáy. Người ta dự 
định xây dựng ở đây những "thuỷ cung" để con người có thể trực tiếp quan sát 
các đàn cá heo, tôm hùm, rùa biển, mực ống, cá mập bơi lượn quanh những cụm 
san hô đỏ. 

II. Thủy sản 

      Cát Bà là địa điểm lý tưởng phát triển du lịch và kinh tế thủy sản, nghề nuôi 
hải sản lồng bè trên biển. Cuối tháng 10-2008, trên biển Cát Bà có tới 571 bè 
nuôi với hơn mười nghìn ô lồng nuôi cá. Tăng hơn ba nghìn ô lồng so với năm 
2005. Nhiều nhất là ở vịnh Bến Bèo có 305 bè nuôi với 6.478 ô lồng; vịnh Cát Bà 
với 165 bè nuôi với 2.158 ô lồng; vịnh Lan Hạ có 101 bè nuôi với 1.773 ô lồng. 
Hơn 500 bè cá lồng, nghề nuôi cá lồng bè ở vùng biển Cát Bà rầm rộ, Với 531 bè 
cá, gồm hàng chục nghìn ô lồng nuôi mà phòng chức năng huyện đảo Cát Hải 
thống kê mới đây, chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng. Bởi, hiện vẫn còn 
nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp có ý định tiếp tục đầu tư, lắp đặt lồng bè mới để 
nuôi cá biển. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản của thị trấn Cát Bà đạt hơn 
2,8 nghìn tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt gần 2 nghìn tấn. Các hộ nuôi 
trồng thủy sản đầu tư vốn mua cá giống, phát triển đàn cá thịt. Nhiều hộ triển 
khai nuôi nhuyễn thể như tu hài, vẹm xanh vừa có giá trị kinh tế cao, vừa bảo 
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đảm hạn chế ô nhiễm môi trường, phục vụ ngành du lịch, dịch vụ tại địa phương 
và xuất khẩu. 

       Thị trấn Cát Bà có một trục đường chính, chia cắt khu thương mại sầm uất 
với vịnh đảo Cát Bà. Đây cũng là con phố dạo đêm, mua sắm các mặt hàng lưu 
niệm và ngắm cảnh của du khách nên lưu lượng người qua lại rất đông. 

        Thủy sản ở  thị trấn Cát Bà có nhiều nhưng bị bỏ ngỏ, phần lớn ở đây chủ 
yếu là các tàu lớn của miền trung đến để khai thác và thu mua thủy hải sản để đưa 
đi chế biến.Ở thị trấn Cát Bà chưa có nhà máy chế biến thủy hải sản,đây là một 
hạn chế lớn ở nơi có tiềm năng như Cát Bà, lại để cho vùng khác đến khai thác 
tiềm năng.Chính vì vậy nơi đây cần phải được sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa 
để phát triển thủy sản tương xứng với tiềm năng. 

Thủy sản sau khi khai thác được bán cho các tàu ở miền trung, hoặc đem ra chợ 
bán. Chợ mang tính chất thương mại nhỏ, phát triển đáp ứng nhu cầu của địa 
phương. 

Chương IV:VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH 
QUẢNG NINH VÀ CÁT BÀ. 

Tỉnh Quảng Ninh 

            Quảng Ninh là tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản với bể than lớn chiếm trên 
90% trữ lượng cả nước,nhưng nếu không biết sử dụng hợp lý sẽ đẫn đến lãng phí 
và ô nhiễm môi trường. Vài năm trở lại đây sản lượng khai thác than của TKV 
ngày càng tăng. Nếu không có giải pháp hữu hiệu để khôi phục môi trường thì 
nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường là điều không tránh khỏi. những năm qua 
ngành Than đã có các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường như: Nạo vét 
lòng hồ và cải tạo hệ thống thoát lũ Khe Cá- Hà Tu; xây dựng hệ thống kênh 
mương thoát nước Hà Trung, Hà Lầm, Hà Khánh;cải tạo mương thoát nước tây 
Khe Sim, Đông Sơn ở vùng Cẩm Phả…Cùng với việc thực hiện các công trình 
bảo vệ môi trường, ngành Than đã tiến hành xây dựng hệ thống đường giao 
thông nội bộ, quy hoạch lại các cảng bến xuất than nội địa theo đường thủy nhờ 
vậy đã giảm được lượng than vận chuyển qua các khu đô thị và đường quốc lộ. 
Các công nghệ thân thiện với môi trường cũng được ngành Than chủ động 
nghiên cứu và thực hiện, đó là: Sử dụng cột chống thuỷ lực trong các lò chợ khai 
thác nhằm giảm lượng gỗ làm cột chống từ 50-60m3 xuống dưới 30m3/1.000 tấn 
than khai thác; sử dụng thuốc nổ ANFO thay thế thuốc nổ TNT để loại trừ những 
tác nhân gây ngộ độc có trong thuốc nổ TNT. Mặc dù ngành Than đã có nhiều nỗ 
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lực trong công tác bảo vệ môi trường song các giải pháp đó vẫn mang tính tình 
thế, đối phó. Hiện nay nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường và làm suy thoái các 
tài nguyên thiên nhiên khác chưa được quan tâm đầu tư như cặn dầu, ắc quy, 
nước thải hầm lò... kết quả quan trắc hàm lượng bụi và tiếng ồn trong khu vực 
sản xuất tương đối cao và vượt tiêu chuẩn cho phép. Đặc biệt, hệ thống thu gom 
nước mưa ở khu vực bãi chứa nguyên liệu và bãi thải là mương hở, nhất là khu 
vực tuyển than và các hồ xử lý nước thải tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường vào mùa mưa. Kết quả phân tích nước thải (bao gồm nước thải sinh hoạt, 
công nghiệp...) tại cống chảy qua khu vực hồ xử lý nước có hàm lượng amoniac 
vượt 4,2 lần tiêu chuẩn cho phép. Cần tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả các 
công trình xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo báo cáo đánh giá 
tác động môi trường và bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được phê duyệt. 
Đồng thời áp dụng biện pháp bắt buộc khi lựa chọn công nghệ cho các dây 
chuyền sản xuất sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư các dự án áp dụng công nghệ cao sử 
dụng tiết kiệm năng lượng, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, có như vậy mới 
đảm bảo hài hoà giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường. Theo số liệu 
kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của các đơn vị thuộc 
TKV, tổng lượng nước thải mỏ năm 2009 là 38.914.075m3 (chưa tính đến nước 
rửa trôi từ các bãi thải mỏ).  

Cơ quan chức năng đã xác định chính nước thải mỏ gây ảnh hưởng đến hệ 
thống sông, suối, hồ, vùng ven biển như gây bồi lấp, làm mất nguồn sinh thuỷ, 
suy giảm chất lượng nước và là tác nhân "tiêu diệt" các hồ thuỷ lợi tại huyện 
Đông Triều khiến nông dân huyện này thiếu nghiêm trọng nguồn nước để phục 
vụ trồng cấy. ), Không chỉ ô nhiễm nguồn nước, không khí, hoạt động khai thác 
than còn làm biến đổi địa hình và cảnh quan ở một địa phương ven vịnh vốn có 
rất nhiều thắng cảnh rất đẹp. Những biến đổi mạnh nhất diễn ra chủ yếu ở khu 
vực có khai thác than lộ thiên. Trải qua hàng trăm năm chỉ biết đào than và đổ 
chất thải đủ để làm nên những ngọn núi thải do… "than tạo" như Cọc Sáu 
(280m), Nam Đèo Nai (200mĐông Cao Sơn (250m), Đông Bắc Bàng Nâu 
(150m) và Núi Béo (240m)... 

Hoạt động du lịch làm thay đổi môi trường tự nhiên thông qua việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Quá trình hoạt động của các phương tiện vận 
tải trên biển cũng như trên đất liền cùng với hoạt động của du khách đã thải ra 
lượng chất thải khá lớn… nên cần phải có các biện pháp bảo vệ môi trường để 
việc phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững.  

    II. Cát Bà  
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          Cát bà giàu tiềm năng về thủy sản và du lịch nhưng việc phát triển kinh tế 
gắn với phát triển bền vững đang được đặt ra hết sức cấp bách đối với Cát Bà, bởi 
nguy cơ ô nhiễm môi trường ở đây là rất cao, thậm chí đã xảy ra tình trạng ô 
nhiễm cục bộ. Chợ Cát Bà, cảng cá Cát Bà đã có dấu hiệu ô nhiễm không khí cục 
bộ khi bụi lơ lửng tăng 11,3 lần vào mùa hè, do sự gia tăng các phương tiện giao 
thông trên đảo. Khu dự trữ sinh quyển thế giới, như: Vạn Bội, Hang Cả, Bến Bèo 
hiện đã bị ô nhiễm dầu mỡ. Trầm tích bãi triều Phù Long cũng đã bị ô nhiễm Cu, 
Hg, 4,4'DDD và có nguy cơ ô nhiễm cả Zn và Dieldrin. đến năm 2010, dân số 
toàn đảo sẽ vào khoảng hơn 15 vạn, kéo theo đó sẽ làm tăng lượng rác và nước 
thải, gây ô nhiễm lên 1,2 lần. Hoạt động du lịch với lượng khách dự báo lên tới 
1,9 triệu lượt, cũng sẽ làm tăng lượng chất thải từ khách du lịch gấp 6 lần so với 
hiện nay. Tương tự, lượng chất thải rắn phát sinh trên đảo khoảng 19.600m3. Với 
hơn 500 phương tiện tầu thuyền và 650 bè các loại thường xuyên neo đậu tại 2 
vịnh, trung bình mỗi ngày 2 vịnh phải hứng chịu hàng trăm kg rác các loại. 
Những chất thải dầu ở các tầu, phân người, thức ăn thừa của các bè và các chất 
bẩn sinh hoạt khác gây ô nhiễm nặng cho nguồn nước. Trước đây, nước ở hai 
vịnh rất trong và sạch, anh em tắm được, nhưng bây giờ bị ô nhiễm, thỉnh thoảng 
bốc mùi hôi thối rất khó chịu. tốc độ phát triển"chóng mặt"của số lượng bè nuôi 
hải sản ở đây. Du khách không thể phóng tầm mắt mà thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi 
đây nữa bởi sự che chắn của từng dãy bè nuôi cá lồng san sát nhau, những phên 
giậu"cắm nát"mặt biển, mùi cá tanh nồng, đây đó những túi ni-lông, vỏ chai nhựa 
và xác cá chết nổi trôi trên mặt biển. Các tàu chở khách du lịch phải khó khăn 
mới tìm được đường đi ở khu vực này để ra các đảo nhỏ và vịnh Lan Hạ. Nước 
biển trong các khu vực vịnh đang mất đi sự xanh trong vốn có, giờ đây là mầu lờ 
lờ lẫn rác, chất thải và nhất là nguồn thức ăn (chủ yếu từ cá tạp, cá vụn) thừa từ 
các bè nuôi thải ra. Mức độ ô nhiễm môi trường biển tại khu vực nuôi cá lồng bè 
trên vịnh biển Cát Bà đã thật sự trở thành vấn đề bức xúc, nếu không có biện 
pháp ngăn chặn kịp thời thì môi trường của khu vực nuôi nói riêng và vùng Tình 
trạng khai thác cá con làm thức ăn cho cá ở các bè khu vực nuôi rất phức tạp. Bất 
chấp mọi khuyến cáo và luật pháp trong khai thác, nhiều hộ đã sử dụng các hình 
thức đánh bắt cá con như sử dụng te kích điện, chất nổ, lưới mắt nhỏ, đây là hình 
thức khai thác mang tính hủy diệt môi trường biển. Việc phát triển các ô lồng, 
cắm sào quây lưới bừa bãi để nuôi thủy sản không chỉ làm mất cảnh quan du lịch, 
gây cản trở giao thông mà còn gây thiệt hại kinh tế cho bản thân người nuôi cá 
chết hàng loạt, nổi trắng mặt bè. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do 
môi trường bị ô nhiễm. Khi môi trường biển của Cát Bà bị ô nhiễm, nghề nuôi cá 
lồng bè không thể tồn tại và tiếp đó là du lịch Cát Bà sẽ mất. Nhận thức được tầm 
quan trọng của vấn đề môi trường liên quan sự phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện đảo mà đặc biệt là phát triển du lịch, thời gian qua, huyện Cát Hải đã đưa 
ra nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường nơi đây. môn tiến hành khảo sát, đánh 

 32



 
      Ðã đến lúc, huyện Cát Hải và các ngành chức năng của TP Hải Phòng cần có 
đánh giá một cách khoa học về môi trường khu vực biển Cát Bà để xây dựng quy 
hoạch, xác định diện tích nuôi tối đa được phép, phân bổ vùng nuôi từng loại hải 
sản phù hợp... sao cho vừa phát triển được nghề nuôi hải sản, vừa phát triển du 
lịch, bảo đảm cảnh quan và bảo vệ môi trường biển của Khu dự trữ sinh quyển 
thế giới. Trước mắt cần tăng cường quản lý, kiên quyết không để phát sinh mới 
lồng nuôi, giậu nuôi. Sắp xếp lại để cho số lồng nuôi đã đăng ký tại các địa điểm 
hiện nay nhưng phải theo quy hoạch và số lượng nhất định phù hợp. Huyện và 
các ngành cần sớm tổ chức việc thu gom, xử lý rác thải từ các bè nuôi và trong 
khu vực vịnh theo hướng xã hội hóa. Ðể làm tốt các công việc này, Cát Hải cũng 
cần có một ban quản lý vịnh để nâng cao vai trò quản lý nhà nước, trong đó có 
vấn đề bảo vệ môi trường vùng biển Cát Bà. Vì một Cát Bà trong lành, xứng với 
danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới, cần có những hành động thiết thực 
ngay từ hôm nay. 
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Phần III.                                     KẾT LUẬN

 Chuyến thực địa KT-XH Hà Nội-Quảng Ninh-Cát Bà(Hải Phòng) mang 
lại cho SV K57 nhiều kiến thức và niềm vui.Tuy nhiên do thời gian hạn hẹp nên 
việc nghiên cứu ngoài thực địa chưa được sâu sắc.Nhưng SV cũng đã thấy được 
Hạ Long-Hải Phòng-Hà Nội là các thành phố trung tâm quan trọng,là tam giác 
tăng trưởng của sự phát triển KT ở miền băc VN.Sự phát triển KT của các khu đô 
thị này cho thấy sự phát triển ngày càng đi lên của nền KT từng vùng nói riêng và 
miền bắc VN nói chung.Nếu chỉ biết trên lý thuyết thì kiến thức chỉ mơ hồ, khi ra 
ngoài thực tế mới thấy được tận mắt sự phát triển ở nơi đó đúng như đã học hay 
không.Đến với  Quảng Ninh , Cát Bà (HP) SV được tìm hiểu nền kinh tế nói 
chung  và từng ngành KT nói riêng của vùng như CN than, các ngành KT 
biển.Đồng thời qua đó nhìn nhận thấy tận mắt nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đó 
giàu,tiềm năng rất lớn của vùng.song sự phát triển tiềm năng kinh tế đó chưa 
được khai thác hợp lý, chính vì vậy vùng cần gắn phát triển KT với phát triển bền 
vững để đạt hiệu quả KT tốt hơn. 

    Qua chuyến thực địa còn giúp SV biết đồng cảm với nỗi vất vả của những 
người công nhân than,của những ngư dân trên biển, nhưng ở họ vẫn vui bởi lao 
động là vinh quang.Qua đó, SV phải tự ý thức được trách nhiệm của mình đối với 
đất nước. 

  Mặc dù đây là chuyến thực địa cuối cùng,nhưng em vẫn đưa ra một số ý 
kiến chủ quan về ý kiến đề xuất kiến nghị: Em mong các chuyến thực địa được 
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dài ngày hơn, để chúng em được nghiên cứu địa bàn sâu hơn,và được đi nhiều địa 
điểm mở rộng tầm nhìn để kiểm nghiệm kiến thức nhiều  hơn nữa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 35


	 
	 
	LỜI NÓI ĐẦU 
	 
	Phần I:                                         MỞ ĐẦU 
	Cơ sở hạ tầng: Cảng gồm 8 cầu tàu, 2 bến bốc xếp công te nơ và 2 bến nghiêngKho có diện tích 10.000 m², bãi chứa hàng có diện tích 17.000 m², Thiết bị bốc dỡ: 1 cẩu 20 tấn, 2 cẩu 30 tấn, 2 cẩu 50 tấn di động, 3 cẩu 70 tấn và một số cẩu di động từ 8 đến 10 tấn khác. Khả năng cập tàu: Tàu từ 1 đến 5 vạn tấn có thể cặp bến; Khả năng xếp dỡ: từ 5 đến 8 triệu tấn/năm.Cảng gồm 02 tàu công suất 1500Cv, 01 tàu công suất 1.200Cv. Tổng diện tích bãi chứa hàng của cả 5 bến: 142.000m2, tổng diện tích kho (04 kho): 12.700m2. Luồng vào cảng tổng chiều dài là 36km bao gồm ba đoạn: từ sau số 0 đến Hòn Một dài 25,5km, rộng 300-400m, sâu -13m -20m so với cốt 00 hải đồ. Từ Hòn Một đến Cửa Lục-Cảng Cái Lân dài 03km, rộng 130m, sâu -10m so với cốt 00 hải đồ. Chế độ thủy triều: Nhật triều thuần nhất. Đoạn luồng vào cảng Cái Lân từ Hòn Một đến Cửa Lục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nạo vét cho toàn tuyến đạt độ sâu tối thiểu -10m, chiều rộng 130m đảm bảo tiếp nhận tàu trọng tải 40.000-45.000DWT ra vào thường xuyên. Việc nạo vét dự kiến tiến hành từ quý 3/2006 và kéo dài trong thời gian 06 tháng. 
	           Quảng Ninh là một địa danh giàu tiềm năng du lịch, là một đỉnh của tam giác tăng trưởng du lịch miền Bắc Việt NamTiềm năng du lịch Quảng Ninh nổi bật nên với: Các Thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Ninh có danh thắng nổi tiếng là vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và di sản thế giới bởi giá trị địa chất địa mạo. Trên vịnh có nhiều đảo đất, hang động, bãi tắm, cảnh quan đẹp thuận lợi cho phát triển nhiều điểm, nhiều hình thức du lịch hấp dẫn. Vịnh Hạ Long cùng với đảo Cát Bà là khu du lịch trọng điểm quốc gia, động lực phát triển vùng du lịch Bắc Bộ..  
	Chương III: CÁT BÀ (HẢI PHÒNG) 
	Đôi nét về Cát Bà (HP) 
	Chương IV:VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH QUẢNG NINH VÀ CÁT BÀ. 
	Tỉnh Quảng Ninh 


