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I. MỞ ðẦU



ðÐn chóng ta ®−îc tËn m¾t chøng kiÕn nÐt ®Ñp hïng vÜ cña n
th−ëng thøc vµ thăm thó phong cảnh thiªn nhiªn mang ®Ëm nÐt hoang s
vïng canh quan t−¬i ®Ñp nµy.
- Khu vùc nµy n»m ë vÞ trÝ giao l−u cña tuyÕn nhiÒu tuyÕn ®−
tØnh lé 212 ®ång thêi lµ n¬i ®Çu nguån cña nhiÒu con s«ng, cã khÝ h
m¸t mÎ quanh nam, cã ®Þa hinh ®åi nói cao, nhiÒu hang ®éng v
giữ ®−îc nÐt ®Æc tr−ng cña rõng nguyªn sinh. Lµ vïng sinh th
nhiÒu tiÒm năng ch−a ®−îc khai th¸c ®· t¹o cho Phia ðÐn nhiÒu l
triÓn kinh tÕ vµ khai th¸c c¸c sản phÈm du lÞch ®Æc s¾c. 
- Ngoµi ra vïng Phia ðÐn cã l−îng tµi nguyªn kho¸ng sản phong ph
ph©n bè réng kh¾p c¸c x· trong vïng nh−: Kho¸ng san kim lo
kÏm, fluorit, ... kh¸ thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ. 
-Thiªn nhiªn ®· ban tÆng cho Phia ðÐn mét m«i tr−êng khÝ h
lµnh (kiÓu khÝ hËu «n ®íi vµ ®−îc vÝ nh− ðµ L¹t trong tØnh Cao B
cao tõ 1500m - 1900m so víi mÆt biÓn, tham thùc vËt phong ph
sản vËt quý hiÕm. Cïng víi ®ã lµ hÖ sinh th¸i rÊt ®a d¹ng, cã tÝnh sinh h
víi nhiÒu loµi ®éng, thùc vËt quý hiÕm nh−: Hµ thñ «, Tam thÊt, G
lo¹i rau cñ qua «n ®íi, c¸c lo¹i c«n trïng dïng cho nghiªn cø
- Khu vùc nµy cßn l−u giữ mét sè ®Þa danh nghØ m¸t cña thùc d
Soáng vµ Tatsloom. ðång bµo sinh sèng n¬i ®©y cã nÐt văn ho
®Ëm ®µ bản s¾c, cã cÊu tróc nhµ ë, th«n bản ®Æc tr−ng víi nhiÒu ng
®a d¹ng, rÊt thuËn lîi cho khai th¸c c¸c sản phÈm du lÞch hÊp d
- Víi tiÒm năng lín vÒ du lÞch nh− vËy, Uû ban Nh©n d©n tØnh Cao B
tr−¬ng ph¸t triÓn vïng Phia ðÐn thµnh mét vïng du lÞch sinh th
quèc gia, trong ®ã cã h¹t nh©n lµ Khu du lÞch Phia ðÐn lµ ®é
sù ph¸t triÓn vïng phÝa T©y cña TØnh. 
- Víi tiÒm năng vµ vÞ thÕ cña Phia ðÐn, viÖc lËp Quy ho¹ch x



1. ð−a ®Þnh h−íng ph¸t triÓn vïng Phia O
ðÐn trë thµnh vïng du lÞch sinh th¸i cñ
h−íng tíi tÇm cì cña quèc gia.

2. Lµ c¬ së ®Ó thu hót ®Çu t− x©y dùng, c¸
ho¹ch trong vïng Phia Oắc - Phia DÐn

3. T¹o c¬ së ®Ó thu hót thªm c¸c dù ¸n ®Ç
triÓn h−ínng tới du lÞch, dịch vụ.

4. Lµm c¬ së ®Ó quan lý ®Çu t−, x©y dùng
thiªn nhiªn. 

5. X¸c lËp c¬ së ph¸p lý vÒ quản lý x©y dù
ho¹ch.



Ph¹m vi nghiªn cøu lËp Quy ho

dùng vïng du lÞch sinh th¸i Phia 

huyÖn Nguyªn Bình, tØnh Cao B

năm 2030 bao gåm ranh gií

cña 3 x� và 1 thị trấn:

Phan Thanh, Thành Công, Quang 

vµ thÞ trÊn TÜnh Tóc thuộc huy

Bình, tØnh Cao B»ng víi quy m

24.100 ha, cã ranh giíi cô th

+ PhÝa B¾c gi¸p: x· Vò N«ng

TTr Nguyªn Binh;

+ PhÝa Nam gi¸p: x· Phó Lé

tØnh B¾c K¹n;

+ PhÝa ð«ng gi¸p: x· Tam Kim;

+ PhÝa T©y gi¸p: x· Mai Long, x

TP CAO BẰNGTt NGUYÊN BÌNH
Tt TĨNH TÚC



ăn cứ pháp lý:
xây dựng;

nh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm ñịnh, phê duy
ạch ñô thị;
tư số 10/2010/TT- BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy ñịnh hồ sơ của

ch ñô thị;
nh số 17/2010/Qð-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hư

nh và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch ñô thị;
t ñịnh số 03/2008/Qð-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban h

nh nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với Nhiệm vụ và ðồ án Quy hoạch xây d
t ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban h

ẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
t ñịnh số 21/2005/Qð-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy ñịnh h

ản vẽ trong các ñồ án quy hoạch xây dựng;
 Công văn số 2464/UBND-XD ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng v/v giao nhiệm v

p quy hoạch vùng Phia ðén, huyện Nguyên Bình;
t ñịnh số 1233/Qð-UBND tỉnh Cao bằng v/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây d

ng Phia Oắc - Phia ðén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/25.000.



Các ngu ồn tài li ệu:

- Các tài liệu chuyên ngành trong

Bằng, huyện Nguyên Bình

-Tài liệu, số liệu thống kê

- Tài liệu ñiều tra, khảo sát tổ

lĩnh vực trong quá trình thực

hoạch.

Các tài li ệu bản ñồ

- Bản ñồ hiện trạng ñịa hình

Nguyên Bình tỷ lệ 1/25.000.

- Bản ñồ hiện trạng sử dụng

1/25.000 – 1/10.000 khu vực

- Bản ñồ ñịa hình tỷ lệ 1/25.000

- Các bản ñồ, sơ ñồ chuyên



sinh thái tầm cỡ của tỉnh và hướng tới của Quốc gia.

Nội dung của ñồ án QHXD Vùng Phia Oắc - Phia ðén ngo
cơ bản của ðồ án QHXD Vùng theo luật ñịnh còn cần bao
dung mang tính ñặc thù thuộc một phần phạm vi của Quy
xây dựng. 

Cụ thể như sau:
• Các nội dung dự kiến nghiên cứu trong ñồ án phải tuân
ñịnh hướng ñược xác ñịnh các chủ trương, nghị quyết c
nghiên cứu có tính ñến các quy hoạch, các dự án, các khu
ñang trong quá trình thực hiện trong ranh giới nghiên cứ
• QHXD Vùng thể hiện cụ thể hóa với mức ñộ chi tiết hơ
hướng về phát triển không gian khu vực xây dựng các khu
du lịch và dân cư nông thôn, ñịnh hướng mạng lưới hệ th
HTKTh của khu vực nghiên ñảm bảo phù hợp với QH tổ
hệ thống ñô thị và dân cư nông thôn.
• QHXD Vùng ñảm bảo nghiên cứu ñề xuất các ñịnh hư
và HTKTh cho Vùng nông thôn và khả năng kết nối và s
hạ tầng cơ sở giữa vùng nông thôn và vùng hướng tới ph
dịch vụ.
• QHXD Vùng ñảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản
cùng hệ thống hạ tầng cơ sở trên toàn bộ khu vực nghiên
• QHXD Vùng có yêu cầu thể hiện hồ sơ các bản vẽ chí

ĨNH TÚC
TT NGUYÊN BÌNH

VÙNG PHIA OẮC – PHIA ðÉN



II. ðIỀU KIỆN T



- Vùng Phia Oắc - Phia ðén thuộc huyện Nguyên B

huyện miền núi cao của tỉnh cao Bằng.

Cách thủ ñô Hà nội 260 km, cách Tp Cao Bằ

các khu du lịch hồ Ba Bể 62km, cách khu di t

Bó 135km.

- ðịa hình vùng khá phức tạp, chủ yếu là dạng

mô lượn sóng thành những dải núi ñất có xen

và bị chia cắt nhiều bởi khe suối. ðộ dốc lớn

từ Bắc xuống Nam ( chiếm khoảng 75% quỹ

nơi phát nguồn của nhiều sông suối chính củ

Bình như sông Nhiên, sông Năng, sông Thể

của sông Bằng,…). ðộ cao trung bình của vù

1100m; cao nhất là khu vực núi Nani (1929m) 

Oắc cao 1931m. 

- Quá trình kiến tạo ñịa chất chia ñịa hình thà

chính: ñịa hình vùng núi ñất và ñịa hình vùng

- Khí hậu của vùng dạng ôn ñới, mát mẻ quanh

lợi cho phát triển trồng các loại rau, hoa quả

nhiên hạn chế chủ yếu về khí hậu của vùng l

TT NGUYÊN BÌNH

TT TĨNH TÚC

Trung Tâm Phia ðén

Phia Oắc



-Nhiệt ñộ trung bình cả năm là 18°C; 

nhất tuyệt ñối vào tháng 5 ñến tháng

24,5 – 26,9°C; nhi ệt ñộ thấp nhất tuyệ

tháng 11,12,1,2 trong khoảng 20°C -

- Lượng mưa bình quân năm là 591,8 mm; 

mưa diễn ra từ tháng 4 ñến tháng 10 

tổng lượng mưa cả năm; mùa khô ké

11 ñến tháng 3 và chỉ chiếm 12,3% tổ

cả năm.

- ðộ ẩm tương ñối bình quân cả năm

ẩm cao nhất vào các tháng 7,8 (87%) 

vào tháng 12 là (80,5%).

- Ngoài ra còn một số hiện tượng sươ

hiện vào sáng sớm, chiều tối và ñêm

tháng trong năm, phần nhiều là sương

phần. ðiểm sương mù năng nhất là ñ

ðặc biệt có hiện tượng thời tiết thú vị

TT NGUYÊN BÌNH

TT TĨNH TÚC

Trung Tâm Phia ðén

Phia Oắc



III. TÌNH HÌNH HIỆ



ðI TX CAO B�NG

I B�O L�C

Tổng di ện tích ñất khu v ực
nghiên c ứu

ðất ch ưa sử dụngIV

ðất lâm nghi ệpIII

ðất nuôi trồng thủy sản

ðất vườn

ðất chuyên màu

ðất nương

ðất ruộng lúa

ðất nông nghi ệpII

ðất chuyên dùng

ðất ở

ðất xây d ựngI

Di
Danh m ục ñấtTT

Phia ðén

Kết cấu các lo ại ñất ch ủ yếu:

+ ðất phù sa (bám d ọc các tuy ến sông su

+ ðất thung l ũng do ñịa hình d ốc tụ

+ ðất ñỏ vàng bi ến ñổi do tr ồng lùa

+ ðất ñỏ vàng trên ñá sét và bi ến ch ất

+ ðất ñỏ vàng trên ñá macma a xít

Bảng so sánh t ỷ lệ các lo ại ñất

23.87%

68.53%

6.02%

1.58% ðất xây dựng

ðất nông
nghiệp

ðất lâm
nghiệp



Theo niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng

397093964439420Huyện Nguyên BìnhII

177417231673Xã Quang Thành4

295328702787Xã Thành Công3

309930122925Xã Phan Thanh2

411536023089Thị trấn Tĩnh Túc1

119411120710474Vùng Phia Oắc - PhiaðénI

Năm
2011

Năm
2010

Năm
2009

Dân số (Người)

Tên ñơn vịTT

10474

11207

11941

9500

10000

10500

11000

11500

12000

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

Biểu ñồ so sánh dân s ố qua các n ăm 
(người) 

69.9%

30.1%
 Dân số Vùng Phia Oắ
Phia ðén

 Dân số Khác thuộc Huy

Biểu ñồ so sánh dân s ố của vùng v ới to

ng dân s �:

hoạch bao gồm 04 ñơn vị hành

c huyện Nguyên Bình. Sự phân bố

trên ñơn vị hành chính khá ñồng

khu vực xã Quang Thành dân số

bổ dân cư cơ bản bám theo các

ng giao thông trong khu vực.

nghiên cứu là vùng có nhiều tiềm

triển do ñó tỷ lệ tăng dân số trong

ét trên tổng thể cả huyện là khá cao



7.63%45019.24203639052.8Dịch vụ

7.14%867281307588Công nghiệp, xây dựng

4.2%752187232569432Nông nghiệp

6.32%128909.2122491116072.8GTSX Huyện Nguyên BìnhII

14.08%16081366.81130.4Dịch vụ du lịch

3.8%2120.491978.71902.7Công nghiệp, xây dựng

3.1%1120010720.910240.5Nông nghiệp

4.15%14928.4914066.413273.6GTSX Vùng Phia Oắc - PhiaðénI

Tốc ñộ
trưởng bình

2009-2011)
Năm 2011

Năm
2010

Năm 2009NgànhT
T

GTSX Vùng Phia O ắc-Phia ðén

10.77%14.20%

75.02%

Nông nghiệp

Công nghiệp,
xây dựng

Dịch vụ du lịch

GTSX Huyện Nguyên Bình

34.92%

6.73%

58.35%

Vung Phia O ắc Phia ðén So v
Nguyên Bình (Tr. ðồ

14928.49

13273.6

14066.4

14928.49

13000

13500

14000

14500

15000

Biến ñổi GTSX các n ăm (Tr. ðồng)

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp

ng còn thấp ( khoảng 3%)

giải pháp ñể ñảm bảo tốc ñộ tăng

ñảm bảo hệ sinh thái môi tr ường

�u kinh t �:

lâm nghiệp chiếm vị trí chủ ñạo trên 75%

ã có nhiều chuyển biến ñã ñạt tỷ lệ

nhiên giá trị ñem lại còn chưa xứng tầm

triển của vùng.

ngành công nghiệp có tăng trưởng

nhiên tăng do chủ yếu là hoạt ñộng khai

còn lĩnh vực chế biến nông lâm sản còn

cơ cấu kinh tế chưa thành hệ thống, 

còn chậm, tỷ trọng nhóm ngành nông

ñịnh h ướng cho phát tri ển d ịch v ụ

ới nông, lâm nghi ệp sinh thái và

ến nông lâm s ản ñể tạo bước ñột



Y t�:

+ Toàn vùng mới chỉ có 01 bệnh viện ña khoa t

với quy mô 50 giường bệnh, tuy nhiên chưa ñư

thiết bị ñồng bộ.

+ Có 02 trạm Y tế tại xã với 02 y sỹ và 2 y tá

ña khoa khu vực với 6 giường nên khả năng cung c

tế cho người dân các xã vùng sâu, xa còn ch

Giáo d �c ñào t
o:

+ Trong vùng ña số học sinh trong ñộ tuổi ñi h

tộc tiểu số và do ñặc ñiểm của vùng với hệ th

chưa thực sự phát triển nên việc huy ñộng c

còn hạn chế (tỷ lệ học sinh ñến trường ñạt kho

+ Hệ thống cơ sở vật chất ngành giáo dục về

bảo cho các bậc học từ tiểu học ñến trung họ

tiểu học, 3 trường phổ thông cơ sở, 1 trường ph

học).

Văn hóa, th � d�c th � thao:

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu th

chưa phát triển và chưa có ñiều kiện ñể ñầu tư

+ Hệ thống cơ sở văn hóa cũng chưa ñảm b

TT NGUYÊN BÌNHNH TÚC

Trung Tâm Phia ðén



và dân cư nông thôn

Dân s� ñô th�:

+ Hiện tại trong vùng nghiên cứu mới chỉ có 1 

Tĩnh Túc.

+ Tổng dân số toàn vùng là 11.941 người trong 

là 4.115 người chiếm tỷ lệ 34,4%.

Dân s� nông thôn:

+ Dân số nông thôn trong vùng nghiên cứu l

chiếm tỷ lệ 65,6%.

+ Tổng số các thôn bản thuộc 03 xã trong vù



là vùng có ñịa hình là ñồi núi cao, bị chia cắt lớn

nh giao thông duy nhất là ñường bộ, trong ñó:

ộ: Trong vùng nghiên cứu có một tuyến QL34. 

quan trọng nối kết các huyện miền Tây của tỉnh

kết với tỉnh Hà Giang. Hiện tại tuyến QL34 ñang

nâng cấp với quy mô tuyến là ñường cấp 4 miền núi. 

: Vùng nghiên cứu có một tuyến tỉnh lộ 212 nối

Thành và Thành Công sau ñó nối kết với TL279 

nh Bắc Kạn với quy mô ñường cấp 5 miền núi.

ó hệ thống ñường kết nối với các trung tâm xã và

nông thôn tuy nhiên chất lượng ñường còn kém.

thống kê, về mật ñộ ñường (không kể các ñường

100 km2 diện tích ñạt khoảng 18,35km/100km2 

ức bình quân của cả nước (21km/100km2).

n h� th�ng giao thông c �a vùng ñ� gia t ăng

trung tâm chính c �a t�nh và c �n ñ�u t� xây

ác tuy �n giao thông t �i các thôn b �n ñ� ñ
t

tiêu phát tri �n kinh t �, xã h�i

Chu�n b � k� thu �t:

- Vùng nghiên cứu thuộc ñịa hình vùng núi cao bị chia c

nên ñịa hình rất phức tạp, dễ sảy ra các hiện tượng s

quét. Ngoài ra là vùng có các hiện tượng thời tiết ñ

có tuyết rơi tại một số ñiểm cao và thường xuất hiệ

- Toàn vùng nghiên cứu có khoảng 124 công trình thu

ñập dâng, hồ chứa (nhỏ), các công trình thuỷ nông nh

kênh mương cung cấp nước. Nhìn chung hệ thống c

thuỷ lợi chất lượng chưa cao do là ñịa hình miền n

công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất còn thiếu chủ ñộ

- Nền xây dựng của các ñiểm ñô thị và dân cư nông thôn hi

hầu như không bị ảnh hưởng ngập tuy nhiên khu v

dân cư nông thôn hầu hết nằm trên các sườn ñồi n

những bất lợi về các nguy cơ tai biến thiên nhiên.

- Về hiện trạng thoát nước mưa với các khu vực ñô th

ñã có các tuyến cống thoát nước dọc theo các trục ñư

tuy nhiên xây dựng không ñồng bộ và chưa hoàn thi

thoát còn dùng chung cho cả nước mưa và nước b

dân cư nông thôn và cụm dân cư tại các xã hầu hế

thống thoát nước. Nước mặt một phần tự thấm, mộ



thị:

c ñá ñược cấp nước hệ thống cấp nước tập trung, 

ớc là nước mặt. Tỷ lệ thất thoát nước trung bình

khu vực nông thôn:

xã ñã ñược ñầu tư công trình cấp nước nông thôn. 

ng nguồn nước mặt là chủ yếu. Dân số nông thôn

ñạt tỷ lệ còn thấp khoảng trên 50%. 

chung:

chất lượng nước khá tốt, tuy nhiên về mùa cạn sẽ

việc lấy nước mặt.

ñược cung cấp nước còn thấp.

C�p ñi�n:

- Nguồn ñiện:

Nguồn ñiện cấp cho vùng nghiên cứu từ trạm 110KV 

- Lưới ñiện: Trong vùng hiện tại có tuyến ñiện sau

Lưới 35KV từ trạm 110KV Cao Bằng ñi Nguyên

Trạm biến áp phân phối mới chỉ có ở TT Tĩnh T

Phia ðén.

- Hiện tại lưới ñiện quốc gia chưa phủ kín các xã

cứu.

- Kết cấu lưới ddienj dạng hình tia không phải d

khi có sự cố sẽ mất ñiện.

- Một số tuyến ñiện xây dựng ñã lâu, tiết diện dây

phục vụ dài không ñảm bảo chất lượng ñiện nă

áp còn lớn.

- Bình quân tiêu thụ ñiện theo ñầu người thấp ch

120KWW/ người năm.



nước hiện có trong vùng nghiên cứu là hệ thống

. Tuy nhiên mức ñộ hoàn chỉnh của hệ thống còn

t cấu, mật ñộ, chất lượng,….)

nghiên cứu chưa có bãi chôn lấp chất thải rắn ñạt

ờng và chưa có nghĩa trang tập trung. Về cơ bản

phân tán theo các cụm dân cư là phổ biến. Thị trấn

c tổ vệ sinh môi trường ñể thu gom CTR và ñưa

m thời.

tr��ng:

trường nước thải:

tr−êng n−íc mÆt phÇn lín lµ n−íc thải sinh ho¹t 

ng xung quanh l−u vùc; n−íc thải tõ c¸c c¬ së

¸c bÖnh viÖn vµ tõ c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n. HÇu

thải th−êng ®−îc thu gom th«ng qua hÖ thèng c¸c

®−îc xö lý s¬ bé b»ng hÖ thèng c¸c hè ga, hå

ã xả trùc tiÕp vµo hÖ thèng s«ng suèi, ao hå.

trường nước mặt:

−îng n−íc mÆt t¹i c¸c s«ng, hå lín trong khu vùc

biÓu hiÖn « nhiÔm bëi c¸c chÊt h÷u c¬, hµm l−îng

suy giảm so víi n¨m tr−íc nh−ng vÉn v−ît tiªu

- Hiện trạng môi trường không khí

-Tõ sè liÖu quan tr¾c cho thÊy c¸c chÊt ®éc h¹i trong m

kh«ng khÝ xung quanh t¹i c¸c x· vµ thÞ trÊn ch−a cã dÊu hi

nhiÔm v−ît tiªu chuÈn cho phÐp. DiÒu nµy chøng tá

tiÓu thñ c«ng nghiÖp, lµng nghÒ vµ khai th¸c má kh

®¸ng kÓ ®Õn chÊt l−îng m«i tr−êng xung quanh.

- HiÖn tr¹ng « nhiÔm tiÕng ån:

C¸c khu vùc kh¸c møc ®é ån kh«ng ®¸ng kÓ kh«ng 

nhiÒu ®Õn sinh ho¹t cña ng−êi d©n.

- HiÖn tr¹ng m«i tr−êng ®Êt:

Qua c¸c sè liÖu thèng kª hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt th×

cøu chñ yÕu lµ ®Êt n«ng, l©m nghiÖp nªn chÊt l−îng m

trªn ®Þa bµn khu vùc hiÖn ®ang kh¸ tèt, cã c¸c chØ ti

trong ®Êt nhá.

- HÖ sinh th¸i vµ ®a d¹ng sinh häc

57211X· Thµnh C«ng4

425455X· Quang Thµnh3

425215X· Phan Thanh2

22459105Thị trấn Tĩnh Tóc1

CONO2SO2ðiểm lấy mẫuTT



Thuận lợi:

Khi nói ñ�n Phia O �c – Phia ðén là n

vùng “r "ng vàng, núi b 
c”, vùng ñ�

thiên nhiên ñ�c ñáo và giàu có - m �t b

tr�i ñ�t ñã ban t #ng cho Cao b $ng.

- Vùng Phia Oắc - Phia ðén là vùng ñ

tiềm năng (về ñiều kiện tự nhiên, ñiều

quan thiên nhiên, ña dạng sinh học, ñ

chất khoáng sản, ña dạng về văn hóa

ñể phát triển kinh tế xã hội .

- Là vùng nằm ở vị trí giao thoa của c

ñường giao thông quan trọng.

- Có nguồn nước mặt phong phú và d

cho phép phát triển thủy ñiện, kết hợ

vụ các ngành kinh tế. 



Khó khăn:

- N»m s©u trong néi ®Þa c¸ch xa c¸c trung t
lín cña vïng vµ tØnh, giao th«ng ®i l¹i khã kh
hai lo¹i hinh giao th«ng lµ ®−êng bé. 
- HÖ thèng giao th«ng ch−a hoµn chØnh 
quèc lé, tØnh lé, huyÖn lé vµ giao th«ng n
- Giao th«ng liªn kÕt vïng theo trôc ð«
h¹n chÕ nhiÒu ®o¹n ch−a liªn tôc hoÆc chÊt l
l−u th«ng khã khăn. 
- ðÞa hinh vïng nói bÞ chia c¾t m¹nh t¹o th
tiÓu vïng, l¹i n»m trong vïng lò quÐt, lò cu
óng, tr−ît lë ®Êt vi vËy viÖc ®Çu t− c¸c c
khã khan tèn kÐm. 
- KhÝ hËu mïa ®«ng l¹nh, thêi tiÕt hanh kh
h¸n thiÕu n−íc t−íi cho n«ng nghiÖp vµ
lµ ë vïng s©u vïng xa.

- Kinh tế phát triển của vùng còn tự phá

vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Sự chuy

kinh tế còn chậm, chưa vững chắc, nền

mô hình thuần nông, tự túc, tự cấp chư

theo hướng hàng hóa.



Thách th ức:
-Trinh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ con thÊp, t
®é tăng tr−ëng kh«ng cao, chưa bÒn v

-ð« thÞ ch−a ph¸t triÓn, tû lÖ ®« thÞ ho

-C¬ së h¹ tÇng phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ 
ch−a ®¸p øng yªu cÇu nhÊt lµ hÖ th
th«ng.

-N«ng nghiÖp chiÕm tû träng cao trong c
nÒn kinh tÕ nh−ng ®Êt canh t¸c thiÕu khã t
nÒn sản xuÊt hµng ho¸.

-D©n sè chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp l¹c h
d©n trÝ thÊp viÖc tiÕp thu khoa häc ti
chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ khi ph¸t triÓ
nghiÖp chÊt l−îng cao vµ c«ng nghi
cao cßn khã khan.

- M«i tr−êng ë cña nhiÒu khu d©n c−
ch−a ®−îc quan t©m, c¸c vÊn ®Ò vÒ r
thai, ph©n sóc vËt, chuång tr¹i chăn nu
nhiÒu ph©n v« c¬ vµ thuèc trõ s©u trong s



C% h�i:
- Vïng ®−îc sù quan t©m cña  tỉnh va huy
c¸c ch−¬ng trinh, môc tiªu nh−: Xo¸
nghÌo; n−íc s¹ch n«ng th«n; ch−¬ng trinh x
dùng n«ng th«n mới va lập các quy ho
ngành ñể thu hút ñầu tư phát triển.

- ð· ®Çu t− vµ n©ng cÊp hÖ thèng h
träng nh− QL34.



IV. TIỀN ðỀ PH



Quan hệ ngo ại vùng:
Nằm rtong vùng huyện Nguyên Bì

nối về không gian cũng như hệ thống h
quan trọng của tỉnh Cao Bằng ( tuyến QL34, 
TL212).

Trong chiến lược phát triển du lịch
như của vùng thì vùng Phia Oắc – Phia
những giá trị về du lịch sinh thái, cảnh quan
nghỉ dưỡng và gắn kết với hành lang du
tỉnh ( TP cao Bằng, Pắc Bó, rừng Trần
Bản Giốc,…)

Quan h ệ nội vùng:
Tuyến TL212 là trục kết nối chủ ñạ

nghiên cứu.
Mỗi một ñơn vị hành chính trong v

những giá trị riêng biệt, bổ xung những
dạng cho cả vùng nghiên cứu.



- Là vùng du lịch sinh th
dưỡng chất lượng cao c
Tỉnh.
- Là hạt nhân phát tri
dịch vụ về phía Tây c
Cao Bằng.
- Là trung tâm sản xu
phẩm nông nghiệp, lâm nhi
chất lượng cao.
- Là trung tâm dịch v
lượng cao về nghiên c
tạo.

Hướng tới một trung tâm du 
lịch của Quốc gia.



+ Một vùng phát tri ển dịch vụ
cao về nghiên cứu, ñào tạo.

+ Một vùng phát triển về du lịch
sinh thái tự nhiên , văn hoá, lịch
chơi giải trí phong phú. Hội nh
phát triển chung của khu vực và
Bằng.

+ Một vùng xanh , môi trường thân
hướng tới cảnh quan sinh thái t
bền vững với môi trường.

+ Một vùng ñi ñầu về kỹ thuật s
nông nghi ệp, Lâm nghi ệp ch



Tuân thủ các ñịnh hướng lớ
quy hoạch phát triển kinh tế xã
quy hoạch chuyên ngành của huy
Bình và tỉnh Cao Bằng.

Phù hợp với quá trình chuyể
kinh tế, hạn chế phát triển các lo
nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Quy hoạch các khu chức nă
bảo phát huy tiềm năng sẵn có
lực phát triển, ñảm bảo môi trư
thác ña dạng các sản phẩm du l
trường sinh thái nhân văn của ngư
trong khu vực.

Khớp nối các quy hoạch củ
(kinh tế xã hội, nông lâm nghiệp



TT NGUYÊN BÌNH

TT TĨNH TÚC

Hiện trạng: 11.491 người
ðến năm 2030: 20.000 – 30.000 người

Dự báo khách du l ịch:
ðến năm 2020 lượng khách du lịch khoảng: 50.000 
ðến năm 2030 lượng khách du lịch khoảng

ðất ñai:
ðất xây dựng: 800 ha
ðất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản: 8.000 
ðất khai thác khoáng sản: 1.000 ha
ðất lâm nghiệp: 13.000 – 15.000 ha.

Các ch ỉ tiêu k ỹ thu ật dự kiến áp d ụng
ðất phát triển ñô thị: 150-180m2/ng

Trong ñó:
ðất dân dụng ñô thị: 80-95m2/ng
ðất nông thôn: 60m2/ng
ðất phục vụ ñô thị: chiếm 8,8% ñất
ðất khác: 80,6% diện tích ñất nông thôn

Các ch ỉ tiêu H ạ tầng xã h ội – Tuân th
xây d ựng Vi ệt Nam.

4,0 – 6,0 km /km2 (16 – 20 % )Giao thông2

90-110 m2/ngðất xây dựng1

ðô th ị

Chỉ tiêu ñến năm Loại hìnhTT

ðI TX CAO B�NG

ðI B�O L�C

Trung Tâm Phia ðén

Phia Oắc

ðI B&C K�N



V. ðINH HƯỚNG KHÔNG GIAN V



từng cụm ñược nối kết bằng các hành lang phát tri

tâm (gắn kết với vùng trung tâm Phia ðén) làm hạt nhân ph

các hướng.

- ðịnh hướng phát triển ña dạng các loại hình du lịch

Du lịch và thương mại dịch vụ thành ngành kinh tế

tới việc hình thành các quần thể du lịch ña dạng gắ

những thế mạnh dặc trưng của khu vực nhằm thu h

và hình thành các tuyến du lịch trong tổng thể khu

hệ thống các khu, ñiểm du lịch trên toàn huyện cũng

Bằng. 

- ðịnh hướng phát triển mạng lưới Thương mại dịch

- Xây dựng các cụm công nghiệp chế biến nông lâm

cao; Quy hoạch khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 

vụ hỗ trợ sản xuất.

- Xác ñịnh vị trí, quy mô và ñưa ra các mô hình gắn

truyền thống theo hướng gắn kết giữa du lịch cảnh

du lịch cộng ñồng nhằm phát huy và gìn giữ những

nhân văn ñặc sắc.

- Xác ñịnh vùng sản xuất nông nghiệp và ñưa ra mô

kỹ thuật cao ( nuôi trồng các sản phẩm ñặc trưng trên

những ñiều kiện tự nhiên ñặc biệt mà không phải nơ



cơ bản:

- Trục hành lang phát triển kinh tế, dịch vụ, thương m

nghiệp dọc tuyến ñường QL34

- Trục hành lang phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch

- Vùng rừng nguyên sinh và các khu vực bảo tồn.

- Các khu vực có trữ lượng quặng có thể khai thác

Cụ thể:

-Trục hành lang phát triển dọc tuyến ñường QL34 c

gắn kết vùng Phia Oắc – Phia ðén với các không gian

phía Tây của tỉnh cao Bằng. ðây sẽ là trục phát triể

thương mại, công nghiệp và nông lâm nghiệp.

- Trục hành lang dọc tuyến TL212 có chức năng là

thương mại, nông lâm nghiệp, nghiên cứu, và tiểu

trục này sẽ kết nối với các trung tâm ñô thị lớn của

với vùng lõi trung tâm Phia ðén và xa hơn nữa là k

Kạn và gắn kết vùng không gian du lịch hồ Ba Bể.

- Vùng rừng nguyên sinh và các khu vực bảo tồn gi

hóa lịch sử có chức năng bảo tồn và bảo vệ môi trư

tồn ña dạng sinh học; khai thác phục vụ du lịch sinh



ñặc sắc và các tiềm năng của từng khu vực dự kiế

năng thành 03 vùng sau:

- Vùng phía B ắc: Gồm thị trấn Tĩnh Túc và xã Quang Th

+ Chức năng chính của vùng là:

- Vùng phát triển trung tâm ñô thị dịch vụ thương m

nghiệp trên nền tảng thị trấn Tĩnh Túc, gắn kết khu v

- Phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông lâm s

vật liệu xây dựng,... Phát triển các ngành tiểu thủ công nghi

thống ( làm các sản phẩm từ tre trúc, dệt thổ cẩm,...)

- Vùng phía Nam: xã Thành Công

+ Chức năng chính của vùng là:

- Vùng phát triển ñô thị dịch vụ (trên cơ sở trung

cho du lịch, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nghiên

dưỡng,…

- Vùng bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị

cảnh quan tự nhiên và rừng nguyên sinh ñể khai th

lịch, nghỉ dưỡng,….

- Vùng phía Tây: xã Phan Thanh

+ Chức năng chính của vùng là:

- Vùng bảo tồn, phát triển rừng và nông nghiệp



5.4.1. Khu v ực bảo tồn:

a. Khu vực rừng ñặc dụng:

- Tổng diện tích khu rừng nguyên sinh là: 10.361ha.

- Chức năng của vùng là:

+ Bảo vÖ nguyªn vÑn hÖ sinh th¸i rõng, c¸c gi

®a d¹ng sinh häc, nguån gien ®éng thùc vËt quý hiÕm, c

vÒ cảnh quan thiªn nhiªn.

+ Du lịch sinh thái, khám phá, nghiên cứu khoa h

b. Khu vực trồng và cải tạo rừng:

-Tổng diện tích rừng trồng trong khu vực nghiên c

- Chức năng của vùng là:

+ Vùng trồng và tái tạo lại hệ sinh thái rừng.

+ Trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

+ Kết hợp, hỗ trợ cho khai thác, phát triển du l

c. Khu vực có giá trị lịch sử, cảnh quan ñặc sắc:

- Bảo tồn và phát huy các khu vực có giá trị lịch s

công trình tôn giáo, tín ngưỡng, các công trình ki

giá trị,...)

- Gìn giữ, cải tạo và phát huy các khu vực có gi

nhiên ñặc sắc, ñưa vào khai thác du lịch, dịch v



-Dự kiến tổng diện tích xây dựng các cụm công nghi

nghiệp trong vùng ñể thúc ñẩy sự phát triển kinh tế

từ các sản vật ñịa phương, các sản phẩm giá trị cao t

nông lâm nghiệp ña dạng của vùng khoảng 30-40ha.

-Cụ thể:

-- Cụm công nghiệp Tĩnh Túc: Quy mô 20-30 ha.

-- Cụm tiểu thủ công nghiệp Phia ðén: Quy mô 5-10 ha.

-- Tại các trung tâm cụm xã sẽ xây dựng các cụm ti

nhỏ ñể chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết nhu c

thừa, thúc ñẩy phát triển nông nghiệp nông thôn.

5.4.3. Vùng phát tri ển nông, lâm nghi ệp

-Dự kiến tổng diện tích của vùng khoảng 3.000 – 5

sẽ phát triển các mô hình nông nghiệp:

- Vùng ñồng cỏ phục vụ chăn nuôi ñàn ñại gia súc, gia c

kinh tế cao.

- Phát triển các mô hình trồng lúa ñặc trưng tại các khu v

cạnh nguồn suối, khe tụ thủy,... Gắn với các thôn b

Bó, Dẻ Dừa tại xã Quang Thành; Bình ðồng, Tổng Sinh xã Phan 

Thanh; Nậm Tòng, Cốc Phường, xẫ Thành Công.



a. Quan ñi�m ph át tri �n:

- HÖ thèng ®« cña vïng kh«ng thÓ

thÞ cña tØnh vµ kÕ thõa quy ho¹ch ph

thÞ, ®iÓm d©n c− n«ng th«n cña tØnh

xuÊt c¸c yÕu tè míi trªn c¬ së xem

néi, ngo¹i vïng, nh÷ng thuËn lîi vµ

- Sù hình thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thè

n«ng th«n phải g¾n víi vïng sản xuÊt

sinh th¸i. HÖ thèng ®« thÞ phải ®−îc

sù c©n b»ng vµ lµ ®éng lùc thóc ®È

tõng tiÓu vïng vµ toµn vïng. 

- ðång thêi phải ®−îc kÕt nèi liªn ho

n«ng th«n trªn c¬ së ph¸t triÓn ®ång

th«ng quèc gia g¾n víi hÖ thèng ®−

giao th«ng liªn x· - th«n bản, h¹n chÕ

liªn th«ng ®Ó t¹o ®−îc nhiÒu h−íng

tø vµ c¸c th«n bản.

b. D' báo dân s � ñô th�:

- Dù kiÕn ®Õn năm 2030 vµ tầm nhin 

gia tăng sè l−îng ®« thÞ, sÏ t¹o sù

kinh tÕ trong vïng tõ n«ng nghiÖp sang dÞch vô 

vµ c«ng nghiÖp do ®ã tû lÖ d©n sè

d©n sè ®« thị năm 2030 lµ 10.000 –



- Do ®Æc thï ®Þa hình phøc t¹p, 
thµnh nhiÒu tiÓu vïng kh¸c nhau
giữa ®« thÞ víi ®« thÞ, giữa ®« thÞ
khăn vµ khoảng c¸ch lín thªm
chÕ quü ®Êt x©y dùng nªn kh«ng
dùng c¸c ®« thÞ quy m« lín vì
hìnnh ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ
hình ph©n t¸n, hình thµnh các
t©m dÞch vô du lÞch- th−¬ng m¹
®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn
tõng tiÓu vïng. 

5.5.2. Khu dân c ư nông thôn
a. Quy mô dân s � nông thôn :
- Dù kiÕn d©n sè n«ng th«n toµ
2020 khoang 10.000 -12.000 ng
-ðÕn năm 2030 khoảng 15.000 
b. T( ch)c khu dân c � nông
Bao gåm trung t©m x·, c¸c th«
+ Trung t©m x·: T¹i trung t©m x
hµnh chÝnh x·, trung t©m văn ho
mÉu gi¸o, tr−êng häc, chî, tr¹m khuyÕn n
khuyÕn l©m, (theo m« hinh n«ng th
+ Th«n bản: X©y dùng th«n bản v
hình ph¸t triÓn kinh tÕ kÕt hîp s
nghiÖp víi l©m nghiÖp, nghÒ th
lµm dÞch vô du lÞch (du lịch công 



VI. ðỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG K



kết nối liên vùng và kết nối thuận tiện giữ

triển.

- Mạng giao thông chính xác ñịnh trên cơ

TL212.

- ðối với tuyến QL34 trong giai ñoạn từ nay 

giữ nguyên quy mô, ñề xuất nâng cấp mở

chuẩn cấp III miền núi trong giai ñoạn ñến

- Với tuyến TL212 ñề xuất cải tạo nâng cấ

cấp IV, mặt rộng 5,5m bê tông nhựa.

- Với các tuyến ñường giao thông trong ñ

thiện theo các quy hoạch chung ñã có, m

thị trấn phấn ñấu ñạt 2,5 – 4km/km2, tỷ lệ

18 - 20%.

- Với các tuyến giao thông nông thôn ñảm

năm 2015 100% thôn bản có ñường ô tô

bản.

- Hệ thống các công trình phục vụ giao thông

+ Xây dựng các ñiểm ñỗ xe tập trung và trung

tiên ñi lại tại các ñiểm ñón khách du lịch nh

ðông, TT Phia ðén, TT Tĩnh Túc.

+ Xây dựng hệ thống cầu cống phù hợp v



giữa thủy lợi và thủy ñiện nhằm giữ nư

ñiện,….

- Tăng cường xây dựng một số hồ, ñ

vừa phải) vừa phục vụ sản xuất, vừa

thắng cảnh (tại xã Phan Thanh, ñỉnh

Thành Công,…)

- Xây dựng công trình thủy ñiện tại B

- Xây dựng, cải tạo, củng cố các phai

của từng vùng dân cư, vùng kinh tế v

- Cải tạo lòng sông, suối, hướng chả

thoáng dòng tránh hiện tượng sói, lở

- Xây dựng các công trình ổn ñịnh nề

tường chắn có chỉ tiêu kỹ thuật phù h

công trình và phù hợp với tính chất c

chế sói mòn, trượt lở.

- Bảo vệ vùng rừng nguyên sinh, trồng

phòng hộ, ñảm bảo ñộ che phủ > 60% 

nước mặt, giảm thiểu nguy cơ ngập, 

công trình, bóc mòn mặt phủ, hạn ch

mòn hữu cơ ñất.



+ Hệ thống suối, lạch trong vùng có ñ

suối hẹp. Lưu lượng biến thiên theo

lượng nước chuyển tải 60-80% tổng

năm còn m,ùa khô thì ít nước.

+ Chất lượng nước các con suối, lạch

khai thác làm nguồn nước cung cấp

sản xuất.

+ Tiêu chuẩn dùng nước áp dụng cho

- Các giải pháp cấp nước:

+ Phân vùng cấp nước trong vùng th

++ Vùng dọc theo các tuyến giao thông

hình tương ñối ñồng ñều, và cơ bản

dân cư ñều bám theo các trục ñường

hình cấp nước tập trung (Bơm dẫn s

ngầm, nước mặt), giếng ñào.Tuy nhiên

cư và sản xuất dạng phân tán nên cấ

sử dụng theo mô hình cục bộ.

++ Vùng ñịa hình có ñộ dốc cao (vùng

phức tạp, bị chia cắt nhiều, dòng chả

mùa, nước ngầm và nước mặt chủ y



- Quy hoạch và phát triển hệ thống ñi

- Quy hoạch phát triển mạng lưới ñiệ

Chỉ tiêu c ấp ñiện:

-Tính toán trên cơ sở quy mô, cấp hạ

nhu cấu cấp ñiện của vùng ñến năm

Phương án c ấp ñiện:

- Vùng nghiên cứu sẽ ñược cấp ñiện

+ Trạm 110KV Cao Bằng

+ Nhà máy thủy ñiện Bản Chiếu

Lưới ñiện:

+ Cải tạo, nâng cấp lưới ñiện hiện có

và 22KV theo dạng mạch vòng bình

hở nhằm ñảm bảo an toàn cấp ñiện.

+ Xây lắp mới lưới ñiện cao thế và h

năng lượng nông thôn II của tỉnh Cao

+ Với khu vực vùng ssau, xa, khó khă

dựng lưới khuyến khích dử dụng hệ

Phấn ñấu ñến năm 2020 toàn vùng s

Quốc gia.



- Nước thải sinh hoạt và sản xuất ph

lý rồi mới dduwwocj thải ra môi trườ

5924-1995, TCVN 7222-2002.

- Trong các ñô thị như thị trấn Tĩnh T

ðén sẽ xây dựng các trạm xử lý nướ

- Hệ thống thoát nước thải sẽ áp dụ

nửa riêng (với khu vực hiện hữu sẽ

thoát nước mưa, với khu vực xây m

thống thoát riêng).

- Với các khu công nghiệp, tiểu thủ công

dụng hệ thống thoát riêng, có các trạ

cho từng khu,. Cum công nghiệp.

Thu gom và x ử lý CTR:

-Việc thu gom, xử lý chất thảu rắn s

quyết theo quy hoạch hệ thống thu gom

Nguyên Bình.

- Các ñô thị sẽ xác ñịnh một khu vực

vệ sinh có quy mô từ 1,5 – 2ha.

Quy ho ạch ngh ĩa trang:

- ðối với các nghĩa trang hiện có nế

dân cư sẽ tiến hành cải tạo ñể ñảm

ñịnh hiện hành (có phương án dừng



VII. cÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN 



c dự án bảo tồn, ph ục hồi rừng ñể bảo vệ môi tr ường t ự nhiên, ña dạng sinh

biến thiên nhiên

xây dựng c ơ sở hạ tầng k ỹ thu ật, cải tạo môi tr ường t ại ñô th ị, các thôn b ả

thức du l ịch c ộng ñồng.

quy hoạch xây d ựng vùng trung tâm phia ðén thành ðô th ị dịch v ụ du l ịch

trung xây d ựng h ệ thống công trình th ương m ại d ịch v ụ, văn hóa xã h ội, nông

ụm ti ểu th ủ công nghi ệp và c ơ sở hạ tầng k ỹ thu ật tại các trung tâm c ụm xã

Thị trấn Tĩnh Túc, TT Th ương m ại Sơn ðông) ñể trở thành các c ực phát tri

nâng cấp, cải tạo các công trình th ủy lợi ph ục vụ phát tri ển nông, lâm nghi ệ

xây dựng th ủy ñiện Bản Chi ếu, tr ạm bơm nước tại khe Bình ðường, tr ạm bơ

Nhiêm .

ng, hình thành c ụm công nghi ệp, ti ểu th ủ công nghi ệp kỹ thu ật cao.

ển mô hình chan nuôi ñàn ñại gia súc, gia c ầm tạo thành s ản ph ẩm hàng h ó

tri ển các vùng tr ồng cây công nghi ệp, vùng tr ồng cây d ược li ệu, vùng tr ồng



VIII. KẾT LUẬN – KI



THIÊN NHIÊN BAN TẰNG KIẾN NGHỊ

UBND TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH NH ỮNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH S
 ƯU TIÊN VÀ HỖ TRỢ HUYỆN NGUYÊN BÌNH VÀ CÁC ðƠN VỊ HÀNH 
NH TRONG VÙNG PHIA OĂC – PHIA ðÉN NHẮM PHÁT TRIỂN VÙNG V

KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.
UBND TỈNH CAO BẰNG CÓ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VỀ HỖ TRỢ VỐN ð

C CHÍNH SÁCH ƯU ðÃI VỀ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CHO CÁ C DOANH 
P SẢN XUẤT, KINH DOANH,  ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO VÙNG.

NGHỊ UBND TỈNH VÀ BỘ GIAO THÔNG BỐ TRÍ VỐN ðỂ TRIỂN KHAI C
N NÂNG CẤP, CẢI TẠO CÁC TUYẾN GIAO THÔNG QUAN TRỌNG TRONG 

NGHỊ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU L ỊCH, UBND TỈNH CAO BẰ
 THAO VĂN HÓA VÀ DU L ỊCH ðƯA VÙNG PHIA ðÉN VÀO TUA, TUY

CH GẮN KẾT VỚI TUYẾN DU LỊCH CỦA TỈNH CAO BẰNG VÀ GẮ
I TUYẾN DU LỊCH HỒ BA B Ể.

I NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ðƯA KHU VỰC RỪNG NGUYÊN SINH 
ẮC – PHIA ðÉN VÀO DANH MỤC RỪNG NGUYÊN SINH CẤP QU


