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TỈNH KON TUM 

1. Thông tin chung 

Kon Tum nằm ở phía bắc Tây Nguyên, có vị trí địa lý từ 13o55’10” đến 

15o27’15” Vĩ độ Bắc, từ 107o22’15” đến 108o32’30” Kinh độ Đông 

- Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam. 

- Phía Nam giáp tỉnh Gia Lai. 

- Phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi. 

- Phía Tây giáp nước CHDCND Lào và vương quốc Campuchia. 

Với vi ̣thế điạ - chính tri,̣ điạ - kinh tế quan troṇg, tài nguyên thiên nhiên 

phong phú, đa daṇg, kết cấu ha ̣ tầng từng bước đươc̣ nâng cấp đồng bô,̣ Kon 

Tum có khá nhiều lơị thế để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế theo hướng 

công nghiêp̣ hóa, hiêṇ đaị hóa.  

Kon Tum có 3 dạng địa hình chính là địa hình đồi nối, địa hình thung 

lũng, địa hình cao nguyên. Cùng với đó là khí hậu nhiêṭ đới gió mùa cao 

nguyên. 

Kon Tum được đánh giá sẽ trở thành khu vực khởi đầu hội nhập, một địa 

điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến hành lang thương mại quốc tế nối từ 

Myanma - Đông bắc Thái Lan - Nam Lào với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải 

miền Trung và Đông Nam bộ. Đây là tuyến hành lang thương mại đông - tây 

ngắn nhất thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Cách không xa các khu vực kinh tế 

phát triển năng động của miền Trung như Đà Nẵng, Khu kinh tế Dung Quất - 

Quảng Ngãi, Khu Kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam, TP Quy Nhơn…, Kon 

Tum có nhiều điều kiện thuận lợi cuốn hút vào sự phát triển và chịu ảnh hưởng 

lớn của những khu vực phát triển này trong quá trình giao lưu kinh tế. Việc hoàn 

thành các tuyến Quốc lộ 40, 24, 14, Đường Hồ Chí Minh và khai thông cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y đã phá thế ngõ cụt của tỉnh, mở ra nhiều cơ hội để giao 

thương kinh tế - thương mại - du lịch với cả nước và các nước trong khu vực. 

Tỉnh còn có tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, trong tương lai không 

xa, khu du lịch Măng Đen sẽ là điểm nhấn của con đường xanh Tây Nguyên, 

giữa các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với vùng tam giác phát triển 

Việt Nam-Lào-Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và khu 

kinh tế lớn Dung Quất của Quảng Ngãi, khu kinh tế mở Chu Lai của Quảng 

Nam. 
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2. Dân số và lao động 

Dân số của tỉnh tính đến 31/12/2015 có 495.887 người. Trong đó, dân số 

thành thị là 174.693 người, chiếm 35,23%, dân số nông thôn là 321.210 người, 

chiếm 64,77%. Mật độ dân số của tỉnh chỉ đạt 51 người/km2, cao nhất là thành 

phố Kon Tum với tỷ lệ 372 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh hàng 

năm là 14,8‰. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục giảm từ 29‰ năm 

2011 xuống 20,5‰ năm 2015.  

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 293.238 người 

(chiếm 59,13% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣ tăng bình quân 4,63%/năm giai 

đoaṇ 2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 290.749 người, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo chiếm 45,4%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 0,85%. 

Quy hoạch đến năm 2020, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cơ bản, 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng để thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, theo đó: 

- Dân số đạt quy mô 580.000 người; tỷ lệ tăng tự nhiên dưới 12‰. 

- Tuổi thọ trung bình của người dân đạt trên 68 tuổi. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 52% (trong đó đào tạo nghề trên 36,5%). 

- Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động. 

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 50%. 

- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 13,84%. 

- Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 11,1%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

Tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) năm 2011 đạt 

7.650,28 tỷ đồng, năm 2015 đạt 10.442,53 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bình 

quân 8,09%/năm giai đoạn 2011 - 2015). Sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh thể 

hiện ở cả 3 lĩnh vực trong sản xuất, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng 

có mức tăng trưởng cao nhất (12,04%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản 

có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (5,71%/năm). Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh Kon Tum luôn đạt mức cao trong số các tỉnh Tây Nguyên.  

Cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, GDP bình quân đầu người 

trong tỉnh cũng tăng khá nhanh. Năm 2011 đạt 20,95 triệu đồng, năm 2015 đạt 

29,81 triệu đồng (tăng 8,86 triệu đồng so với năm 2011). 

Với phương hướng phát triển là công nghiệp hóa – hiện đại hóa và bền 

vững, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch trong giai đoạn này. Sự 

chuyển dịch của cơ cấu kinh tế dù không nhiều nhưng vẫn hợp lý theo hướng 

tích cực, phù hợp với xu thế chung của cả nước và phát huy được lợi thế so sánh 

về vị trí địa lý và tiềm năng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tăng công nghiệp và xây dựng; giảm dịch vụ và nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 

2011: nông lâm thủy sản đạt 28,82%, công nghiệp và xây dựng đạt 20,43%, dịch 

vụ và du lịch đạt 42,99%, thuế sản phẩm đạt 7,77%. Năm 2015 tỷ trọng tương 

ứng là: 26,37%; 23,58%; 42,48%; 7,57%. 

Ngoài ra thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 3.371,89 tỷ đồng, chi 

ngân sách năm 2015 toàn tỉnh là 8.876,3 tỷ đồng. Như vậy về cân đối thu chi 

ngân sách: năm 2015 âm 5.504,41 tỷ đồng. Tuy Kon Tum phát triển mạnh về 

dịch vụ du lịch nhưng nguồn thu ngân sách vẫn hao hụt lớn so với nguồn chi 

ngân sách. Tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của Nhà nước để tiến 

tới phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa (đặc biệt là công nghiệp hóa nền 

nông nghiệp) tiến tới đóng góp vào ngân sách của tỉnh nói riêng và nhà nước nói 

chung. 

Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình quân giai đoạn 

2016-2020 trên 9%/năm. Cơ cấu kinh tế theo GRDP với tỷ trọng nhóm ngành 

nông-lâm-thủy sản chiếm 26-27%, nhóm ngành công nghiệp-xây dựng 31-32%, 

nhóm ngành dịch vụ 35-36%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52,5 triệu đồng (tương đương 

2.500 USD). 

- Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt trên 3.500 tỷ đồng. 

- Tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 150 triệu USD.. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015 gần như 

không chuyển dịch nhiều, tăng nhẹ tỷ trọng ngành thủy sản và giảm nhẹ tỷ trọng 

khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp. Năm 2011 cơ cấu ngành nông nghiệp - lâm 

nghiệp - thủy sản lần lượt là 95,53% - 3,01% - 1,46% thì đến năm 2015 lần lượt 

là: 95,51% - 2,81% - 1,69%. 

Trong ngành nông nghiệp, tốc độ tăng bình quân 5,63%/năm giai đoạn 

2011-2015, trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực trồng trọt (bình quân tăng 

6,11%/năm), chăn nuôi tăng bình quân 4,73%/năm, lĩnh vực dịch vụ giảm bình 

quân 6,81%/năm. Ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 

3,81%/năm, tăng chủ yếu ở lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ 

và lâm sản khác (bình quân 31,72%/năm giai đoạn 2011 - 2015), trồng và chăm 

sóc rừng tăng bình quân 6,62%/năm, lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp tăng bình 

quân 27,85%/năm, chỉ duy nhất lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác giảm bình 

quân 4,22%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,58%/năm 

Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi trong những năm qua có sự chuyển 

dịch rất nhỏ: tỷ trọng trồng trọt tăng nhẹ từ 82,09% năm 2011 lên 83,57% năm 

2015, tỷ trọng chăn nuôi giảm từ 15,47% năm 2011 xuống 14,95% năm 2015; 

dịch vụ cũng giảm tương đối ít từ 2,44% năm 2011 xuống 1,48% năm 2015.  

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm mạnh tỷ trọng 

khai thác gỗ và lâm sản khác đồng thời các lĩnh vực còn lại đều tăng. Tỷ trọng 

khai thác gỗ và lâm sản khác giảm từ 72,04% năm 2011 còn 52,19% năm 2015, 

tỷ trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ tăng từ 4,78% năm 2011 lên 12,38% năm 

2015, tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng cũng tăng từ 15,08% năm 2011 lên 

16,77% năm 2015.  

Trong nội bộ ngành thủy sản, tỷ trọng khai thác thủy sản tự nhiên giảm từ 

43,47% năm 2011 xuống 39,66% năm 2015) và tỷ trọng nuôi trồng thủy sản 

tăng từ 56,53% năm 2011 lên 60,34% năm 2015.  

* Định hướng giai đoạn 2016 - 2020:  

- Giá trị sản xuất (theo giá so sánh) ngành nông lâm ngư nghiệp đến năm 

2020 đạt 3.047,3 tỷ đồng. Về cơ cấu, giá trị tổng sản phẩm ngành nông, lâm ngư 

nghiệp đến năm 2020 chiếm 25,1% tổng giá trị sản phẩm toàn tỉnh. 

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016-

2020 là 8%/năm, trong đó nông nghiệp tăng khoảng 8,1 %/năm, lâm nghiệp tăng 

4,4%/năm, thuỷ sản tăng 8%/năm. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 8.768.449,72 ha 

chiếm 90,58% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 264.463,88 ha chiếm 30,2% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 147.981,21 ha, chiếm 56% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 17.881,92 ha, chiếm 

12,1% diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 116.482,66 ha, chiếm 44% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 611.674,9 ha, chiếm 69,8% tổng diện tích 

đất nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 366.263,15 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 156.700,45 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 88.711,3 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 651,13 ha, chiếm 0,1% tổng diện tích đất 

nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác có 59,81 ha. 

Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, đến năm 2020 diện tích đất nông 

nghiệp của tỉnh có 887.953 ha, tăng 11.103,3 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Giảm mạnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 76.312,8 ha còn 

188.151,1. Diện tích đất lúa sẽ giảm 605,1 ha còn 17.276,8 ha. Đất trồng cây lâu 

năm có 106.137,8 ha, giảm 10.344,9 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 698.446,3 ha, tăng 86.771,4 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 159,9 ha lên 811 ha vào năm 

2020. 

 

 



 

 

6 

6. Ngành trồng trọt 

Ngành trồng trọt tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2011 - 2015 không có sự 

chuyển dịch nhiều, giá trị sản xuất nhóm cây công nghiệp lâu năm vẫn chiếm vai 

trò chủ đạo (chiếm trên 63% cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt).  

Quy hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 

2025 như sau: 

- Cây lương thực: Tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các công 

trình thủy lợi để đến năm 2020, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt: 

37.500 ha, trong đó, diện tích lúa: 25.500 ha (lúa Đông xuân: 8.500 ha, lúa mùa: 

17.000 ha); diện tích ngô: 12.000 ha; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh 

tiên tiến để đạt sản lượng lương thực có hạt 172.150 tấn, góp phần giải quyết an 

ninh lương thực tại chỗ. 

- Cây cao su: Phấn đấu đến năm 2020 quy mô diện tích cao su toàn tỉnh 

đạt 90.000 ha. Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư các nhà máy chế biến sản phẩm từ 

cao su với công suất 03 triệu sản phẩm/năm để sản xuất ra sản phẩm chất lượng 

cao (cao su công nghiệp, cao su y tế, cao su tiêu dùng...). 

- Cây cà phê: Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất với những diện tích có 

điều kiện tưới; chuyển đổi những vườn cà phê già cỗi, kém hiệu quả sang các 

loại cây trồng phù hợp, có hiệu quả kinh tế hơn; phát triển diện tích cà phê chè 

vùng Đông Trường sơn (địa bàn các huyện ĐăkGlei, KonPlông, Tu Mơ Rông). 

- Cây mía: Phấn đấu diện tích mía đạt khoảng 2.500 ha đến năm 2020. 

- Cây sắn: Giảm dần diện tích sắn xuống còn 20 ngàn ha vào năm 2020. 

Tăng diện tích sắn cao sản lên trên 95 % vào năm 2020 để cung cấp đủ nguyên 

liệu cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn. 

- Cây rau, hoa xứ lạnh: Tập trung nghiên cứu phát triển rau hoa xứ lạnh 

tại huyện Kon Plông để đến năm 2020 có khoảng 2.000 ha rau hoa xứ lạnh, 

trong đó hoa 500 ha. 

- Cây Sâm Ngọc Linh: Hiện nay cây Sâm Ngọc Linh đã được đầu tư triển 

khai trồng với diện tích khoảng 150 ha và cho kết quả khá tốt. Dự kiến đến năm 

2020 diện tích khoảng 1.000 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 300 ha và sản 

lượng ước đạt 120-150 tấn sâm tươi. 
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7. Ngành chăn nuôi 

Giai đoạn 2011-2015, cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc (trâu, bò, 

lợn) bị giảm từ 85,43% năm 2011 xuống 82,62% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản 

xuất của nhóm gia cầm tăng từ 12,71% năm 2011 tăng lên 16,85% năm 2015.  

Giai đoạn 2011-2015, quy mô đàn trâu có xu thế tăng (đạt 21,08 nghìn con năm 

2011 và 22,59 nghìn con năm 2015), đàn bò giảm (74,06 nghìn con năm 2011 

còn 62,34 nghìn con năm 2015), quy mô đàn lợn cũng phát triển nhưng không 

nhiều (có 129,78 nghìn con năm 2011 và đạt 131,75 nghìn con năm 2015) nên 

sản lượng thịt hơi các loại vẫn tăng mạnh (bình quân tăng 4,06%/năm). Sản 

lượng thịt hơi năm 2015 đạt 21.572 tấn.   

Quy hoạch đến năm 2020:  

Bố trí phương thức chăn nuôi phù hợp với đặc điểm và lợi thế của từng 

vùng sinh thái (đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc), đảm bảo phát triển bền vững 

để đến năm 2020 tổng đàn trâu dự kiến đạt 35.000 con, đàn bò có 155.000 con, 

đàn lợn 230.000 con, đàn gia cầm 900.000 con; sản lượng thịt hơi đạt 16.900 

tấn, trong đó thịt lợn 11.000 tấn. 

- Đối với chăn nuôi bò thịt: Tập trung phát triển ở tiểu vùng khí hậu núi 

thấp Sa Thầy và tiểu vùng khí hậu máng trũng Kon Tum. Phát triển trang trại 

nuôi bò sinh sản bán thâm canh ở những nơi thuận lợi về bãi chăn thả, nguồn 

nước. Phát triển theo hướng thâm canh ở các vùng hạn chế về bãi chăn thả 

nhưng có lợi thế về nguồn lao động và trình độ người lao động. 

- Đối với chăn nuôi trâu: Phát triển chủ yếu ở các vùng sinh thái phù hợp 

thuộc địa bàn các xã vùng Đông Trường Sơn các huyện KonPlông, Tu Mơ rông, 

ĐăkGlei. Chăn nuôi theo hướng tận dụng dưới tán rừng. 

- Đối với chăn nuôi lợn và gia cầm: Ngoài chăn nuôi theo truyền thống, 

cần khuyến khích phát triển nhanh chăn nuôi lợn hướng nạc, lợn siêu nạc; các 

giống gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt theo hướng trang trại, công nghiệp, 

đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường ở nơi có 

điều kiện về đất đai, khả năng đầu tư, trình độ kinh nghiệm chăn nuôi. 
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8. Ngành thủy sản 

Năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 3,31 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng bình 

quân đạt 14,41%/năm, trong đó sản lượng thủy sản khai thác đạt 1,25 nghìn tấn, 

chiếm 37,76% tổng sản lượng thủy sản, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng khá 

đạt 2,06 nghìn tấn chiếm 62,24% tổng sản lượng thủy sản. 

 Quy hoạch đến năm 2020:  

- Đến  năm 2020, sản lượng thủy sản 9.500 tấn, trong đó: Sản lượng nuôi 

trồng: 8.450 tấn, sản lượng khai thác: 1.050 tấn; định hướng đến năm 2025, sản 

lượng thủy sản 10.000 tấn, trong đó: Sản lượng nuôi trồng: 8.950 tấn, sản lượng 

khai thác: 1.050 tấn. 

- Đẩy mạnh việc phát triển nghề nuôi cá hồ chứa trên các lòng hồ thủy 

điện, thủy lợi, nuôi cá nước lạnh (cá Tầm, cá Hồi) nhằm khai thác hết tiềm năng, 

lợi thế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho nông dân. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các hồ 

chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là lòng hồ các công trình thủy điện PleiKrông và 

Ya Ly; hàng năm thả bổ sung một lượng cá giống nhất định xuống lòng hồ Ya 

Ly, PleiKrông để tái tạo nguồn lợi thủy sản hao hụt do đánh bắt hàng năm.  
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9. Ngành lâm nghiệp 

Năm 2015, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác chiếm tỷ trọng lớn nhất, 

chiếm 52,19% giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp; trồng và chăm sóc rừng chiếm 

16,77%, thu nhặt sản phẩm từ rừng chiếm 12,38%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 

18,65%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khai thác gỗ và lâm 

sản khác, tăng tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng, thu nhặt sản phẩm từ rừng không 

phải gỗ và lâm sản khác cùng lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Kon Tum năm 2015 đạt 611.674,9 

ha (rừng sản xuất đạt 366.263,15 ha, rừng phòng hộ đạt 156.700,45 ha, rừng đặc 

dụng 88.711,3 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 604.258 ha (rừng tự nhiên 

đạt 547.255 ha, rừng trồng đạt 56.993 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy 

gỗ là 22,43 nghìn m3, để lấy củi là 261 nghìn ste.  

* Quy hoạch đến năm 2020: 

Quy hoạch cơ cấu ba loại rừng năm 2020: diện tích đạt 698.446,3 ha, 

trong đó: Rừng sản xuất đạt 395.056,3 ha, rừng phòng hộ đạt 208.187 ha, rừng 

đặc dụng 95.203 ha. Trong đó có: 

- Quản lý và bảo vệ bằng được diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng hiện có. 

Đến năm 2020 nâng diện tích đất có rừng đạt khoảng 70% tổng diện tích tự 

nhiên, trong đó có 30% diện tích rừng sản xuất đạt tiêu chuẩn được cấp chứng 

chỉ rừng; phấn đấu đến năm 2020,100% diện tích rừng và đất lâm nghiệp được 

giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn làng. 

- Đến 2020 trồng khoảng 50.000 ha rừng; khoanh nuôi tái sinh rừng 

15.000 ha; khai thác rừng tự nhiên một cách bền vững với sản lượng ổn định 

30.000 m3 gỗ tròn/năm; khai thác rừng trồng phục vụ chế biến gỗ và sản xuất 

bột giấy với sản lượng 600.000m3; trong đó, trồng rừng tập trung đạt 36.000 ha 

(trồng rừng phòng hộ 1.000 ha và trồng rừng sản xuất 35.000 ha), trồng 10 triệu 

cây phân tán là cây gỗ lớn, cây gỗ quý hiếm, cây đặc sản, cây bản địa và cây 

nguyên liệu giấy; khoanh nuôi tái sinh rừng 11.000 ha; chế biến 2,1 triệu m3 gỗ 

nguyên liệu từ rừng trồng và rừng tự nhiên (bao gồm: 150.000 m3 gỗ xây dựng, 

150.000m3 gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và 1,8 triệu m3 gỗ 

nguyên liệu phục vụ sản xuất bột giấy). 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

Hiện nay, trên toàn tỉnh Kon Tum hiện nay có 524 công trình thủy lợi 

phục vụ sản xuất với tổng diện tích tưới theo thiết kế là 16.743 ha (lúa: 11.153 

ha, cây công nghiệp và hoa màu: 5.589,8 ha). Diện tích tưới thực tế vụ đông 

xuân là 9.429,7 ha (lúa: 5.746,2 ha, cây công nghiệp và hoa màu: 3.683,5 ha); vụ 

mùa: 6524,7 ha (lúa: 6.433,5 ha, cây công nghiệp và hoa màu: 91,2 ha).  

* Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020: 

- Về cấp nước: Tỷ lệ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 90%, 

tiêu chuẩn cấp nước là 120 lít/người/ngày đêm; các đô thị loại V đạt 70%, tiêu 

chuẩn cấp nước là 80 lít/người/ngày đêm; đáp ứng nguồn nước phục vụ phát 

triển công nghiệp với mức cấp từ 50-100 m3/ngày/ha xây dựng; cấp đủ nguồn 

nước để khai thác đất canh tác hàng năm, tiến tới bảo đảm tưới chủ động cho 

100% diện tích lúa 02 vụ, nâng tần suất đảm bảo tưới đạt từ 75% trở lên và phục 

vụ phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Cụ thể cấp nước cho sản xuất nông nghiệp: 

cấp đủ nguồn nước để tưới cho 8.000-8.800 ha lúa Đông Xuân và 13.000 ha cây 

cà phê. Đưa diện tích gieo trồng cây lương thực chính là lúa lên tưới chủ động 

được 100% diện tích, nâng tần suất đảm bảo tưới đạt từ 75% trở lên; đảm bảo 

theo Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2025. 

- Tiêu thoát nước và bảo vệ môi trường nước: Đảm bảo tiêu thoát nước ở 

những vùng thấp trũng phục vụ phát triển dân sinh, nông nghiệp thích ứng với 

điều kiện biên đôi khí hậu; đảm bảo môi trường nước trong các hệ thông thủy lợi 

đạt tiêu chuẩn nước tưới. 

- Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai: Nâng cao mức bảo đảm 

an toàn phòng chống thiên tai, bão lũ, lụt, chủ động phòng, ứng phó hoặc thích 

nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư; có giải pháp công trình 

phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn cho dân cư, bảo vệ lúa, hoa màu, cây 

công nghiệp, đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất trong điều kiện biến đổi khí 

hậu; từng bước nâng cao khả năng chống lũ của các hệ thống kè sông tại các lưu 

vực sông lớn trên địa bàn tỉnh; phòng, tránh lũ và thích nghi để bảo vệ dân cư ở 

các lưu vực sông; đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, kè, cống. 

Về số lượng công trình đầu tư xây dựng: 

- Công trình cấp nước: tổng số 353 công trình, trong đó: công trình tu sửa, 

nâng cấp là 151 công trình (41 hồ chứa, 102 đập dâng, 08 trạm bơm); xây dựng 

mới 202 công trình (62 hồ chứa 140 đập dâng). 

- Công trình phòng chống lũ, tiêu thoát nước, bảo vệ bờ: tổng số 37 công 

trình, trong đó: Hồ chứa phòng chống lũ và phát điện 02 công trình, hệ thống 

tiêu nội đồng 06 công trình và hệ thống kè bảo vệ bờ 29 công trình. 
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12. Ngành nghề chế biến và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

* Ngành nghề chế biến: 

Chế biến nông sản là ngành nghề chủ lực của tỉnh Kon Tum nhằm thực 

hiện mục tiêu nâng cao giá trị cho các sản phẩm chủ lực, có lợi thế như cao su, 

sắn, cà phê. 

Đối với ngành sản xuất cà phê, hiện nay các doanh nghiệp vẫn tập trung 

chủ yếu vào hoạt động phơi khô, bóc vỏ, đánh bóng và xuất khẩu cà phê nhân. 

Đến năm 2015, tổng sản lượng cà phê nhân của toàn tỉnh sản xuất đã đạt mức 

trên 30.000 tấn. Trên địa bàn tỉnh cũng đã có một số doanh nghiệp tham gia vào 

lĩnh vực chế biến cà phê bột và cà phê hòa tan, tuy nhiên sản lượng bán ra năm 

2015 chỉ đạt trên 500 tấn, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong ngành hàng này. 

Về sản phẩm cao su, toàn tỉnh hiện có 9 doanh nghiệp chế biến mủ cao su. 

Trong các năm qua, sản lượng mủ cao su liên tục tăng cao, năm 2010, sản lượng 

cao su chế biến của toàn tỉnh chỉ đạt trên 23.000 tấn, thì đến 2015 đã đạt khoảng 

50.000 tấn. Hoạt động chế biến chủ yếu chỉ dưới dạng mủ tờ, mủ cốm dùng làm 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, chưa có nhà máy chế biến sản phẩm từ 

mủ cao su nên chưa có các sản phẩm có giá trị cao. 

Đối với công nghiệp chế biến các sản phẩm từ sắn, hiện nay các doanh 

nghiệp ngoài sản xuất ra tinh bột sắn, trên địa bàn tỉnh đã có nhà máy sản xuất ra 

cồn ethanol nhưng sản lượng không đáng kể chỉ đạt khoảng 50 tấn/năm, còn sản 

phẩm tinh bột vẫn là chủ đạo với sản lượng năm 2015 đạt khoảng 100.000 tấn.  

Lĩnh vực chế biến lâm sản của tỉnh hiện tại mới chỉ có sản phẩm đồ gỗ 

xuất khẩu, nhưng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do nguồn nguyên liệu không 

ổn định, nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm. 

Để thúc đẩy công nghiệp chế biến nông, lâm sản phát triển, cùng với việc 

thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu, tỉnh cũng đề ra 

nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới thiết bị, công 

nghệ sản xuất, phát triển các sản phẩm công nghiệp theo hướng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát 

triển công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh và đổi mới hoạt động xúc tiến thương 

mại, hỗ trợ phù hợp đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh vào các thị trường 

trọng điểm, thị trường mới có nhiều tiềm năng gắn với nâng cao chất lượng sản 

phẩm và xây dựng thương hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu... 

* Cơ sở hạ tầng nông nghiệp: 

- Giao thông: Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh không ngừng được 

đầu tư, nâng cấp và mở mới, cơ bản bảo đảm lưu thông thuận lợi trong cả hai 

mùa. Một số tuyến đường giao thông nông thôn, đường liên xã được quan tâm 

đầu tư khá đồng bộ, trong 5 năm 2011-2015, toàn tỉnh đã đầu tư làm mới 504,5 
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km đường giao thông nông thôn, trong đó 49,5 km đường trục xã, 319 km 

đường thôn, xóm và 136 km đường đi khu sản xuất. 

- Thủy lợi: Nhiều công trình thủy lợi lớn đã được tu bổ, nâng cấp và xây 

mới, như: Thủy lợi Đăk Toa, Đăk Gơn Ga, hồ chứa Đăk Uy... Hệ thống kênh 

mương được kiên cố hóa, góp phần cung cấp nước cho sản xuất lúa hai vụ và 

cây công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 524 công trình thủy lợi phục vụ 

sản xuất với tổng diện tích tưới theo thiết kế là 16.743 ha. 

- Điện: Đến nay hệ thống điện lưới đã đến 98,66% thôn, làng với trên 

98,68% số hộ được sử dụng điện (còn 11 thôn, làng chưa có điện).  
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động tổng nguồn vốn để thực 

hiện nông thôn mới lên tới 659.738 tỷ đồng, đạt gần 20% so với nhu cầu vốn 

giai đoạn này. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trực tiếp là 175,3 tỷ 

đồng, vốn lồng ghép 415,893 tỷ đồng, vốn tín dụng 36,523 tỷ đồng, vốn doanh 

nghiệp hỗ trợ 15,717 tỷ đồng và vốn nhân dân tham gia đóng góp trên 17 tỷ 

đồng. Chính nhờ đó sau gần 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Kon Tum được đổi mới, trên địa bàn tỉnh đã có 09 

xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí (trong đó có 05 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới), 05 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 45 

xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 13 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 8,62 tiêu chí 

trên xã, so với năm 2010 tăng 5,99 tiêu chí/xã. 

Để đạt mục tiêu xây dựng các vùng nông thôn phát triển theo hướng tiên 

tiến, hiện đại, tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2016-2020 như sau: 

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại 

phấn đấu mỗi năm đạt được từ 1 đến 2 tiêu chí trở lên (theo bộ tiêu chí quốc gia 

nông thôn mới); đến năm 2025, có 50% số xã, tương đương 43 xã đạt tiêu chuẩn 

xã Nông thôn mới theo (theo bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới). Tổng nhu cầu 

kinh phí thực hiện chương trình nông thôn mới toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 

là 4.260.550 triệu đồng (Vốn ngân sách Trung ương là 1.248.700 triệu đồng, vốn 

ngân sách địa phương là 518.700 triệu đồng; các nguồn vốn doanh nghiệp, tín 

dụng, nhân dân tham gia và vốn huy động khác là 2.493.150 triệu đồng). 

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh tới năm 2020 là 50% nhà văn 

hoá thôn đảm bảo đủ điều kiện hoạt động; 100% trung tâm văn hoá - thể thao đủ 

điều kiện hoạt động; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non trên 40%, tiểu 

học trên 58%, trung học cơ sở trên 40%, trung học phổ thông trên 45%.; 50% số 

xã có đường trục xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đường liên thôn được 

cứng hoá đạt chuẩn; 45% hệ thống kênh mương các xã được cứng hóa; tỷ lệ hộ 

nghèo ở nông thôn còn7% theo tiêu chí mới; xây dựng nghĩa trang theo quy 

hoạch tại 70% xã; xây dựng hệ thống thoát nước thải tại trung tâm xã và cụm 

dân cư với 85% số hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 95% dân 

số đô thị được dùng nước sạch; 100% chất thải y tế, rác thải sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại được thu gom và xử lý; trên 

80% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% khu đô thị, khu 

công nghiệp, khu kinh tế có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 

môi trường. Ngoài ra, tỉnh đảm bảo tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô 

thị trên 95%. 
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14. Trang đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản 

Năm 2015, tổng vốn đầu tư theo giá so sánh thực hiện cho các ngành kinh 

tế là 6.305,75 tỷ đồng, tăng 726,38 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó đầu tư 

cho ngành nông lâm nghiệp thủy sản chỉ là 789,6 tỷ đồng (chiếm 12,52% tổng 

vốn đầu tư toàn tỉnh). 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến là hướng 

đi mới của tỉnh Kon Tum. Giai đoạn 2016 - 2020, Kon Tum tập trung huy động 

các nguồn lực đầu tư xây dựng 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát 

triển rau, hoa, củ, quả xứ lạnh với quy mô 100 - 150 ha và 1 vùng sản xuất rau, 

hoa, củ, quả an toàn, cá nước lạnh, sản phẩm từ gia súc ứng dụng công nghệ cao 

với quy mô 3.000 ha tại huyện Kon Plông; xây dựng 1 vùng sản xuất cà phê ứng 

dụng công nghệ cao với quy mô 500 ha tại huyện Đăk Hà. 

Giai đoạn 2021 - 2030, mở rộng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao huyện Kon Plông lên 300 ha và ít nhất mỗi huyện, thành phố có 1 khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành thêm 3 vùng nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại huyện Ia H’Drai (chăn nuôi gia súc, cá nước ngọt) quy mô 

2.000 ha, tại huyện Tu Mơ Rông (dược liệu, chăn nuôi gia súc) với quy mô 500 

ha và tại thành phố Kon Tum (rau, củ, quả an toàn, hoa các loại) quy mô 1.000 

ha. Mở rộng diện tích vùng NNCNC huyện Đăk Hà lên 1.000 ha, vùng NNCNC 

huyện Kon Plông lên 10.000 ha. 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 57.049 

nghìn USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: cà phê nhân (1.254,98 

tấn), sắn và các sản phẩm từ sắn (20.021 tấn), cao su thô (28.284 tấn), sản phẩm 

từ gỗ (bàn ghế các loại) 101.575 cái, gỗ ván 835,3 m3... 


