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TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

1. Thông tin chung 

Tỉnh Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên. Trung tâm tỉnh 

Đắk Nông nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột với chiều dài 125 km theo đường 

quốc lộ 14, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 250 km về phía nam. Toàn tỉnh 

có 1 thị xã và 7 huyện trực thuộc, Trong đó, có 71 đơn vị hành chính cấp xã bao 

gồm 61 xã, 5 phường và 5 thị trấn. Tọa độ địa lý của tỉnh từ 11°45 đến 12°50 vĩ độ 

Bắc và từ 107°12 đến 108°07 kinh độ Đông. Vị trí địa lý: 

- Phía bắc và đông bắc của Đắk Nông giáp tỉnh Đắk Lắk.  

- Phía đông và đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng. 

- Phía nam giáp tỉnh Bình Phước. 

- Phía tây tỉnh Đắk Nông giáp Campuchia. 

Địa hình Đắk Nông chạy dài và thấp dần từ đông sang tây. Địa hình đa dạng, 

phong phú và bị chia cắt mạnh, có sự xen kẽ giữa các núi cao, với các cao nguyên 

rộng lớn, dốc thoải, lượn sóng, khá bằng phẳng xen kẽ các dải đồng bằng thấp 

trũng. Khí hậu Đắk Nông chuyển tiếp giữa hai tiểu vùng khí hậu Tây Nguyên và 

Đông nam bộ, chính vì vậy chế độ khí hậu mang đặc điểm chung của khí hậu nhiệt 

đới gió mùa cận xích đạo. 

Về tiềm năng phát triển:  

- Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên, Đắk Nông có Quốc lộ 14 

nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền đông Nam bộ với các tỉnh Tây 

nguyên, cách Thành phố Hồ Chí Minh 230 km về phía Bắc và cách Thành phố 

Ban Mê Thuột (Đắk Lăk) 120 km về phía Tây Nam; có Quốc lộ 28 nối Đắk Nông 

với Lâm Đồng, Bình Thuận và các tỉnh Duyên hải miền Trung, cách Thành phố 

Đà Lạt (Lâm Đồng) 120 km và Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 160 km về 

phía Đông. Đăk Nông có 130 km đường biên giới với nước bạn Campuchia, có 02 

cửa khẩu Bu Prăng và Dak Peur nối thông với Mondulkiri, Kratie, Kandal, Pnom 

Penh, Siem Reap. Trong tương lai, khi được triển khai thì các tuyến đường sắt Đắk 

Nông-Chơn Thành-Di An ra cảng Thị Vải, Đăk Nông - Tân Rai ra cảng Kê Gà sẽ 

mở ra cơ hội lớn cho Đắk Nông đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của tỉnh. Điều 

này tạo điều kiện cho Đắk Nông có thể mở rộng giao lưu với các tỉnh trong khu 

vực Tây nguyên; vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Duyên hải miền Trung và 

nước bạn Campuchia, là nguồn động lực để Đăk Nông thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động của khu 

vực Tây Nguyên. 

- Ngoài ra, tỉnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn rất phong phú 

để phát triển du lịch.  
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2. Dân số và lao động 

 Dân số toàn tỉnh tính đến 31/12/2015 có 583.912 người. Trong đó, dân số 

thành thị là 89.838 người, chiếm 15,39%, dân số nông thôn là 494.074 người, 

chiếm 84,61%. Mật độ dân số của tỉnh đạt 89,7 người/km2, cao nhất là thị xã Gia 

Nghĩa với tỷ lệ 200,29 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm 

là 12,94‰. 

Trong những năm qua, tình hình phát triển dân số và lao động được quan tâm 

và chú trọng. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục giảm dù không 

nhiều đạt 19,6‰ năm 2011 và năm 2015 đạt 18,06‰. 

Số người trong đô ̣tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 373.987 người (chiếm 

64,05% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣tăng bình quân 6,25%/năm giai đoaṇ 2010 - 

2015. Số lao động được tạo việc làm là 371.979 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

chiếm 10%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 0,57%. 

 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: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,1% giai đoạn 2016-2020. Dân số tính đến 

năm 2020 là 830 ngàn người. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 30% năm 2020. 

- Đào tạo nghề giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 16 ngàn người; giải quyết việc 

làm cho 17 - 18 ngàn lao động/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45% năm 

2020. Phấn đấu giảm bình quân hàng năm 5 - 7% số hộ nghèo để đến năm 2020 

bằng mức bình quân cả nước. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn 2010 - 2015, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so 

sánh 2010) năm 2010 đạt 11.144 tỷ đồng, năm 2015 đạt 15.170 tỷ đồng (đạt tốc độ 

tăng trưởng bình quân 8,02%/năm). 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 (16,27%/năm), khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng 

trưởng thấp nhất (5,63%/năm).   

GDP bình quân đầu người trong tỉnh tăng khá nhanh. Năm 2011 đạt 23,9 

triệu đồng, năm 2015 đạt 36,2 triệu đồng (tăng 12,3 triệu đồng so với năm 2011). 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh 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 50,41%, công nghiệp và xây dựng đạt 9,93%, dịch vụ và du lịch đạt 35,61%, 

thuế sản phẩm đạt 4,05%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 46,1%; 13,34%; 

34,55%; 6,01%. 

Thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 2.510 tỷ đồng, chi ngân sách năm 

2015 toàn tỉnh là 7.350 tỷ đồng. Cân đối thu chi ngân sách năm 2015 âm 4.840 tỷ 

đồng. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 16 - 

17%/năm, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 22 - 23%/năm, nông, lâm ngư 

nghiệp tăng 4-5%/năm, dịch vụ tăng 15 - 16%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng khu 

vực công nghiệp - xây dựng đạt 45,7%, khu vực dịch vụ đạt 37,6%, khu vực nông 

nghiệp giảm xuống còn khoảng 16,5%. 

- GDP bình quân đầu người: Đến năm 2020 đạt gần 66 triệu đồng. Rút ngắn 

dần khoảng cách so với cả nước về GDP/người, từ 66% so cả nước vào năm 2010 

lên 76% vào năm 2020. 

- Kim ngạch xuất khẩu: Đến năm 2020 đạt khoảng 1.500 triệu USD tốc độ 

tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 22,2%/năm. 

. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu kinh tế nông, lâm thủy sản tỉnh Đắk Nông 

chuyển dịch không nhiều. Cụ thể, năm 2011 cơ cấu khu vực nông nghiệp theo 

ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 98,48% - 0,83% - 0,69% thì 

đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ trọng ngành nông nghiệp 

của tỉnh tăng lên 98,82%; trong khi đó, tỷ trọng ngành thủy sản tăng chiếm 0,87% 

tổng giá trị sản xuất toàn ngành; ngành lâm nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ (chiếm 

0,31% tổng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm thủy sản). 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng bình quân 6,12%/năm giai đoạn 2011 - 2015 

trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (bình quân tăng 12,09%/năm), trồng 

trọt tăng bình quân 5,35%/năm, riêng lĩnh vực dịch vụ tăng bình quân cao, đạt 

18,72%/năm nhưng tỷ trọng lại chiếm rất nhỏ (chỉ có 2,26 trong năm 2015). 

Ngành lâm nghiệp có tốc độ giảm bình quân 16,78%/năm, giảm ở tất cả các lĩnh 

vực. Cụ thể, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác giảm bình quân 23,03%/năm,  

trồng và chăm sóc rừng giảm bình quân 6,56%/năm, lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ 

rừng không phải gỗ và lâm sản khác giảm bình quân 12,03%/năm, lĩnh vực dịch 

vụ lâm nghiệp giảm bình quân 3,38%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 

bình quân 12,35%/năm. Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi trong những năm qua 

đã có sự chuyển dịch theo hướng trồng trọt có xu hướng giảm (từ 91,22% năm 

2011 xuống còn 88,61% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng dần (từ 

7,34% năm 2011 lên 9,13% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ tăng từ 1,44% năm 

2011 lên 2,26% năm 2015. 

Trong cơ cấu ngành lâm nghiệp, khai thác gỗ và lâm sản khác có xu hướng 

giảm từ 69,9% năm 2011 xuống 51,16% năm 2015, tỷ trọng khai thác lâm sản 

ngoài gỗ có xu hướng tăng dần từ 3,67% năm 2011 lên 4,58% năm 2015. Tỷ trọng 

trồng và chăm sóc rừng tăng từ 16,62% năm 2011 lên 26,41%. 

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

16,94% năm 2011 còn 11,01% năm 2015) và tăng dần tỷ trọng nuôi trồng thủy sản 

(từ 83,06% năm 2011 lên 88,99% năm 2015). 

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020:  

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủv sản đạt 6,8%/năm, trong đó ngành 

trồng trọt là 6%, chăn nuôi 12% và dịch vụ 19%. Cơ cấu giá trị sản xuất nông 

nghiệp đến năm 2020: Trồng trọt giảm xuống còn 86,2%; chăn nuôi, thủy sản tăng 

lên chiếm 10,3% và dịch vụ chiếm 3,5%; 

- Tăng dần hệ số sử dụng đất và đạt 2 lần trở lên vào năm 2020, tăng nhanh 

khối lượng và chất lượng nông sản hàng hoá. Giá trị sản xuất/ha đất canh tác gấp 

2,5 lần trở lên so với năm 2010 (Từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng/ha). Hình thành 

các vùng nông nghiệp chất lượng cao đạt trên 30.000 ha vào năm 2020 với giá trị 

sản xuất đạt trên 200 triệu/ha. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 598.806,45 ha chiếm 

91,99% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 360.152,76 ha chiếm 60,1% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 105.135,16 ha, chiếm 29,2% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 8.780,74 ha, chiếm 8,4% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 255.017,6 ha, chiếm 70,8% diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp.  

- Đất lâm nghiệp có diện tích 235.555,65 ha, chiếm 39,3% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 174.000,88 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 30.657,18 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 30.897,59 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 2.836,69 ha, chiếm 0,5% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác có 261,4 ha. 

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

nghiệp của tỉnh có 575.695 ha, giảm 23.111,4 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa chỉ giảm 21,7 ha còn 8.759 ha. Đất trồng cây lâu năm có 

190.374 ha, giảm 64.643,6 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 289.582 ha, tăng 54.026,4 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 855,7 ha còn 1.981 ha vào năm 2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Ngành trồng trọt tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn 2010 - 2015 không có sự 

chuyển dịch nhiều. Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển dịch theo 

hướng giảm giá trị cây lương thực hàng năm (từ 21,1% năm 2011 xuống 13,8% 

năm 2015), tăng nhẹ giá trị sản xuất cây rau đậu (từ 4,6% năm 2011 lên 5,2% năm 

2015), giảm tỷ lệ giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 5,3% năm 2011 

xuống còn 1,9% năm 2015). Nhóm cây lâu năm, giá trị sản xuất cây công nghiệp 

lâu năm tăng. Giá trị sản xuất cây ăn quả ổn định, đạt 1,9% năm 2011 và 1,7% 

năm 2015, giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm đạt 59,8% năm 2011 và tăng 

lên 69,6% năm 2015. Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt tăng mạnh, năm 2015 đạt 

78,39 triệu đồng, tăng 43,8 triệu đồng (hơn gấp đôi) so với năm 2011.  

 Tới năm 2020, phương án quy hoạch các loại cây trồng cụ thể: 

- Nhóm cây lương thực: diện tích gieo trồng cây lương thực đến năm 2020 

lên khoảng 66.300 ha; sản lượng lương thực quy hạt đạt khoảng 400.000 tấn. 

+ Cây lúa: ổn định diện tích gieo trồng lúa 12.300 ha, sản lượng 72.400 tấn.  

+ Cây ngô: diện tích gieo trồng 54.000 ha, sản lượng 327.600 tấn. 

- Nhóm cây hàng năm:  

+ Cây sắn: diện tích khoảng 15.000 ha, sản lượng 300.000 tấn. 

+ Khoai các loại: diện tích khoảng 7.500 ha. 

+ Đậu các loại và rau: Mở rộng diện tích gieo trồng lên 18.000 ha. 

+ Cây đậu tương: diện tích khoảng 8.800 ha, sản lượng khoảng 18.480 tấn.  

+ Cây lạc: tăng diện tích lạc lên 7.500 ha, sản lượng 16.500 tấn. 

+ Cây mía: khoảng 3.000 ha.  

- Nhóm cây lâu năm: 

+ Cây ăn quả: Phát triến thêm một số sản phẩm cây ăn quả có lợi thế ở từng 

tiểu vùng với diện tích khoảng 5.935 ha, sản lượng 175.078 tấn. 

+ Cây cà phê: Đầu tư thâm canh các vùng cà phê hiện có. Ổn định 120.000 ha 

diện tích cà phê vào năm 2020 và sản lượng đạt 350.000  tấn. 

+ Cây cao su: diện tích là 36.295 ha, sản lượng đạt 44.146 tấn. 

+ Cây mắc ca: Phấn đấu trồng tập trung với diện tích khoảng 14.605 ha. 

+ Cây điều: diện tích điều chuyên canh ổn định khoảng 6.451 ha với năng 

suất bình quân 13 tạ/ha, sản lượng 8.386 tấn. 

+ Cây Ca cao: ổn định 10.000 ha để đảm bảo có tối thiểu 5.000 tấn sản phẩm 

hạt lên men, phục vụ nhà máy chế biến sản phấm ca cao trên địa bàn tỉnh. 

+ Cây tiêu: diện tích trồng tiêu là 12.000 ha, sản lượng đạt 22.800 tấn. 
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7. Ngành chăn nuôi 

 Giai đoạn 2011 - 2015, cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia súc giảm nhẹ từ 

68,99% năm 2011 xuống 65,10% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia 

cầm giảm từ 30,13% năm 2011 xuống 28,63% năm 2015.  

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu giảm từ 7,68 nghìn con năm 2011 

còn 6,36 nghìn con năm 2015, quy mô đàn bò giảm từ 23,03 nghìn con năm 2011 

còn 18,72 nghìn con, quy mô đàn lợn giảm từ 133,09 nghìn con năm 2011 còn 

123,96 nghìn con. Tuy nhiên sản lượng thịt hơi các loại vẫn tăng mạnh (bình quân 

tăng 4,07%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 26.313 tấn.  

 Quy hoạch đến năm 2020: Tăng trưởng đàn vật nuôi: 

- Tổng đàn trâu tăng trung bình 1,98%/năm. Đến năm 2020 đạt 8.870 con. 

- Tổng đàn bò tăng trung bình 7,01%/năm. Đến năm 2020 đạt 37.500 con. 

- Tổng đàn lợn tăng trung bình 5,01%/năm. Đến năm 2020 đạt 207.600 con. 

- Tổng đàn gia cầm tăng trung bình 3,96%/năm. Đến năm 2020 đạt 1.600 con. 

- Tổng sản lượng thịt xuất chuồng tăng trung bình 4,00%/năm. Đến năm 2020 

đạt 28.010 tấn. 

Để đạt được các chỉ tiêu đó tỉnh sẽ luôn thúc đẩy mạnh việc chuyển đổi 

phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng 

công nghệ cao và hình thành các chuỗi sản xuất trong chăn nuôi để chăn nuôi an 

toàn, ổn định. 
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8. Ngành thủy sản 

 Đắk Nông có tiềm năng khai thác và nuôi trồng thủy sản với hệ thống sông 

Đồng Nai và hồ thủy điện sông Đồng Nai 3 cùng một số suối, hồ nhỏ lẻ phân bố 

đều trong tỉnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 1.361 ha, tăng 270 ha 

so với năm 2011. Sản lượng nuôi trồng năm 2015 đạt 3.760 tấn, tốc độ tăng trưởng 

bình quân 17,97%/năm. 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 640 tấn, chỉ chiếm tỷ trọng 

14,55% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,17%/năm.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 4.400 tấn, tốc độ tăng trưởng 

bình quân đạt 14,55%/năm. 

  Định hướng quy hoạch đến năm 2020:  

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng bình quân 4,41%/năm. 

- Tổng sản lượng thủy sản tăng bình quân 9,65%/năm 

- Trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng bình quân 11,37%/năm. 

Đối với nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 diện tích nuôi trên địa bàn toàn 

tỉnh đạt 2.020 ha, sản lượng đạt 6.500 tấn/năm; về con giống đến năm 2020, sản 

xuất và cung ứng giống chất lượng, sạch bệnh đảm bảo cung cấp trên 70% nhu cầu 

nuôi của tỉnh. 

Đối với khai thác: Quản lý, bảo vệ, tái tạo và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy 

sản tự nhiên trên các sông, suối, hồ chứa, hồ thủy điện; sản lượng khai thác đến 

năm 2020 duy trì mức 600 - 800 tấn/năm; Hàng năm thả cá giống ra các sông, 

suối, hồ chứa, hồ thủy điện nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên 

của tỉnh, phấn đấu giai đoạn 2016-2020, thả 681.600 con cá giống các loại ra môi 

trường tự nhiên (các loài cá truyền thống, cá lăng, cá chình).  
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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 51,16%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 26,41%, thu nhặt sản phẩm từ rừng 

chiếm 4,58%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 17,85%. Cơ cấu GTSX chuyển dịch theo 

hướng giảm tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản khác, tăng tỷ trọng thu nhặt sản phẩm 

từ rừng không phải gỗ, tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng cùng lĩnh vực dịch vụ lâm 

nghiệp. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Đắk Nông năm 2015 đạt 235.555,65 

ha, trong đó: rừng sản xuất đạt 174.000,88 ha, rừng phòng hộ đạt 30.657,18 ha, 

rừng đặc dụng 30.897,59 ha. Diện tích rừng hiện có đạt 253.962 ha (rừng tự nhiên 

đạt 219.448 ha, rừng trồng đạt 34.514 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy 

gỗ là 8.828 m3, để lấy củi là 64,66 nghìn ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

- Quy hoạch cơ cấu ba loại rừng năm 2020: diện tích đạt 289.582 ha, trong 

đó: Rừng sản xuất đạt 221.762 ha, rừng phòng hộ đạt 38.562 ha, rừng đặc dụng 

29.258 ha. Trong đó có: 

- Tổng diện tích rừng trồng trong giai đoạn 2016-2020 là 9.657 ha, bình quân 

mỗi năm trồng khoảng 1.931,4 ha. 

- Khoanh nuôi tái sinh rừng: Trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến thực hiện 

khoảng 1.300 ha. 

- Nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng lên 45%. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

 Giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã đầu tư xây dựng 50 công trình bằng các ngồn 

vốn Trái phiếu chính phủ, vốn hỗ trợ trung ương, vốn cấp bù thuỷ lợi phí, vốn 

vay....Trong đó sửa chữa, nâng cấp 29 công trình, xây dựng mới 21 công trình. 

Các công trình thủy lợi được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2011- 2015 góp 

phần nâng cao ổn định, an toàn hồ đập, tăng diện tích cây trồng đảm bảo tưới 966 

ha lúa nước và 3.916 ha cây trồng khác. Nâng tổng mức đảm bảo phục vụ tưới của 

công trình thuỷ lợi đến thời điểm hiện tại là 93.360ha/144.969 ha đạt 64,4%. 

Trong đó các công trình thuỷ lợi được đầu tư từ nguồn vôn ngân sách chiếm 

34,4%, các nguồn khác (thuỷ điện, sông suối, giếng) chiếm 30%. 

Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã chủ động 

hơn trong việc kiểm tra, đánh giá và tu bổ các công trình thủy lợi trên địa bàn. Tổ 

chức thực hiện tốt việc quản lý khai thác nguồn nước hiện có trên các hồ chứa; 

xây dựng kế hoạch dùng nước với phương châm "Tưới đủ, tiết kiệm nước", góp 

phần nâng cao hiệu quả tưới phục vụ sản xuất, giảm thiểu thiệt hạn do hạn hán và 

lũ lụt gây ra. 

 Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020: 

- Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp 

sửa chữa 48 công trình thủy lợi, đầu tư các công trình thủy lợi kêu gọi tài trợ từ 

các nguồn phi chính phủ nước ngoài. Dự kiến thực hiện 07 tiểu dự án nâng cấp 

cụm công trình thủy lợi nhằm phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ phục vụ 

sản xuất của các địa phương. Góp phần đảm bảo tưới thêm 1.368 ha lúa và 2.922 

cây trồng khác. 

- Đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi: Hoàn thành các công trình 

thủy lợi đang thi công như công trình thủy lợi Đăk Rồ, cụm hồ Trung tâm Gia 

Nghĩa... Đầu tư 13 công trình thủy lợi còn lại thuộc cụm Đăk R’lấp – Đắk Song; 

Đầu tư các công trình thủy lợi thuộc chương trình ổn định dân di cư tự do tại 

huyện Tuy Đức, Đăk Song (công trình thủy lợi Đăk Ngo, Đăk Tiên Tranh). Đầu tư 

mới các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

Với tổng số công trình thủy lợi cần đầu tư 121 công trình, góp phần đảm bảo tưới 

thêm cho 2.870 ha lúa nước và 16.057 ha cây trồng khác, với tổng mức đầu tư dự 

kiến 1.436 tỷ đồng. 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn  

 Giai đoạn 2010 - 2015: 

Đắk Nông là một tỉnh thu hút nhiều dân tộc hội tụ từ nhiều vùng, miền trong 

nước đến làm ăn sinh sống, cộng thêm văn hóa của cộng đồng dân tộc bản địa tạo 

nên sự đa dạng về phong tục, tập quán và đời sống văn hoá. Đến từ nhiều vùng 

miền khác nhau, đồng bào các dân tộc trong tỉnh có nhiều nghề truyền thống như 

dệt thổ cẩm, đan lát, sản xuất rượu cần, hàng thủ công mỹ nghệ… làm giàu thêm 

các loại hình ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.   

Ngành nghề nông thôn có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, thu hút 

lao động dư thừa, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp 

phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các vùng 

nông thôn và nâng cao mức sống dân cư.  

Tuy nhiên, mức độ chuyển dịch diễn ra còn chậm, chưa bền vững. Ngành 

nghề nông thôn chủ yếu phát triển tự phát, chưa gắn kết chặt chẽ giữa chế biến với 

vùng nguyên liệu. Hầu hết các cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động nhỏ bé và tự 

phát, phát triển chủ yếu trong kinh tế hộ, phục vụ cho sản xuất, đời sống trong 

cộng đồng tại chỗ, công nghệ lạc hậu, không đủ vốn để đổi mới kỹ thuật và mở 

rộng quy mô sản xuất, mẫu mã đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa theo kịp với 

yêu cầu của đời sống xã hội và thị hiếu của thị trường, sản phẩm thiếu tính cạnh 

tranh và không có khả năng vươn xa. Nguồn nguyên liệu cho phát triển ngành 

nghề nông thôn chưa được khai thác và phát huy hiệu quả, nguồn thu từ ngành 

nghề nông thôn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu thu nhập của cư dân nông thôn. 

Mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn với các nhà khoa học, 

nhà đầu tư và thị trường còn lỏng lẻo, chưa gắn bó chặt chẽ. 

Đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh chưa có làng nghề được công nhận theo tiêu 

chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Định hướng phát triển đến năm 2020: theo Dự án quy hoạch phát triển ngành 

nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030 các giải pháp để phát triển ngành nghề nông thôn gồm: 

- Kết hợp quy hoạch du lịch, các điểm dừng chân cho du khách có trưng bày 

các sản phẩm NNNT, phối hợp với các cơ sở du lịch, lữ hành xây dựng các gian 

hàng trưng bày sản phẩm như thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, rượu cần … Xây dựng 

thông tin du lịch kết hợp với thông tin về các sản phẩm thủ công truyền thống. 

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ, các cơ sở ngành nghề phát 

triển và chuyển đổi thành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 

hoặc tự  nguyện thành lập các HTX hoặc tổ chức kinh tế hợp tác. 

- Khuyến khích phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, trong đó doanh 

nghiệp nhà nước và hợp tác xã đóp vai trò chủ đạo, hướng dẫn hình thành hệ 

thống chuyên môn hóa trong cùng một ngành của các hộ ngành nghề. 
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- Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong hoạt động sản 

xuất của ngành nghề nông thôn, ưu tiên cho các lĩnh vực bảo quản, chế biến nông 

sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng thời chú trọng đến xử lý chất thải, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường tại các làng nghề. Bên cạnh đó, cần khuyến khích và tạo điều 

kiện để các tổ chức, cá nhân tại làng nghề tham gia nghiên cứu khoa học 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về ngành nghề nông thôn, thu hút các nghệ nhân 

tham gia các hoạt động đào tạo, truyền nghề cho thế hệ kế cận, bảo tồn làng nghề 

truyền thống. 

- Đẩy mạnh các chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề theo hướng hài 

hòa giữa giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với đa dạng hóa và nâng 

cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015: 

- Thủy lợi: Đảm bảo nguồn nước cho 68%/80% diện tích cây trồng có nhu 

cầu tưới. 

- Giao thông: Nhựa hóa 100%/100% đường tỉnh; 80%/80% đường huyện; 

100%/100% bon, buôn có từ 1-2km đường nhựa. 

- Điện: 99,5%/100% thôn, bon, buôn có lưới điện quốc gia; 95%/95% số hộ 

được sử dụng điện. 

 Định hướng phát triển đến năm 2020: 

- Thuỷ lợi: Đảm bảo nguồn nước cho 80% diện tích cây trồng có nhu cầu 

tưới. 

- Giao thông: Tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 64%. 

- Cấp điện: Đạt 100% bon, buôn, bản, thôn có điện lưới quốc gia; 99% số hộ 

được dùng điện. 

3- Môi trường: 90% hộ dân nông thôn, 100% hộ dân thành thị sử dụng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh; các đô thị được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác 

thải. 

4- Tỷ lệ đô thị hóa chung toàn tỉnh là 30%. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động tổng vốn đầu tư cho xây dựng nông 

thôn mới là hơn 5.500 tỷ đồng. Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Đắk Nông được đổi mới, cơ sở hạ tầng 

thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập, 

điều kiện sống của nhân dân được nâng cao, số hộ nghèo giảm đáng kể. Đến tháng 

12/2015 tỉnh Đắk Nông đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với đó trung 

bình mỗi xã đã đạt từ 6-8 tiêu chí.  

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: Đến năm 2020, toàn tỉnh có 

50% số xã (30 xã) đạt chuẩn nông thôn mới. 70% nhà văn hoá thôn đảm bảo đủ 

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

100% số xã có đường trục xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đường liên thôn 

được cứng hoá đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn mỗi năm giảm từ 5 - 7% 

theo tiêu chí mới; xây dựng nghĩa trang tại 100% xã; xây dựng hệ thống thoát 

nước thải tại trung tâm xã và cụm dân cư với 100% số hộ gia đình nông thôn được 

dùng nước hợp vệ sinh; 100% dân số đô thị được dùng nước sạch. 

Trong thời gian tới nhiều chương trình sẽ được tỉnh triển khai nhằm hướng 

đến mục tiêu xây dựng NTM Đắk Nông tiên tiến, hiện đại. Tỉnh sẽ đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí đồng bộ, hiện đại và tổ 

chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp chế biến, 

dịch vụ. Môi trường sống tại khu vực nông thôn được bảo vệ, an ninh trật tự được 

giữ vững và đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng 

cao.  
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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 6.918,16 tỷ đồng, tăng 3.168,96 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó đầu tư cho 

ngành nông lâm nghiệp thủy sản là 2.030,58 tỷ đồng (chiếm 29,35% tổng vốn đầu 

tư toàn tỉnh).  

 Giai đoạn 2016 - 2020, Đắk Nông Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư 

hiệu quả các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống 

người dân; trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước sạch, thiết 

chế văn hóa - thể thao cơ sở phục vụ nhân dân. Cùng với đó là phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các ngành nghề chủ lực, mũi nhọn của tỉnh. 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 567,47 triệu 

USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 558,16 triệu USD, hàng lâm 

sản đạt 0,28 triệu USD. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: cà phê 82,37 

nghìn tấn, hạt điều 37,79 nghìn tấn, tinh bột sắn 228 tấn, bàn ghế gỗ 8,85 nghìn 

chiếc, lạc sấy khô 722 tấn, quế 713 tấn.  

 

 


