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TỈNH GIA LAI 

 

1. Thông tin chung 

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 Việt Nam, nằm ở khu vực phía bắc cao 

nguyên Trung Bộ thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam trên độ cao trung bình 700 - 

800 mét so với mực nước biển. Toàn tỉnh có 1 thành phố trực thuộc, 2 thị xã và 14 

huyện, trong đó có 22 đơn vị cấp xã (gồm 24 phường, 14 thị trấn và 184 xã). Tọa 

độ địa lý của tỉnh trải dài từ 12°58'20" đến 14°36'30" vĩ bắc, từ 107°27'23" đến 

108°54'40"kinh đông.  

- Phía đông giáp với các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.  

- Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri thuộc Campuchia.  

- Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk 

- Phía bắc giáp tỉnh Kon Tum.  

Địa hình Gia Lai có thể chia thành 3 dạng chính là địa hình đồi núi, cao 

nguyên và thung lũng. Cùng với đó là khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, dồi 

dào về độ ẩm, có lượng mưa lớn, không có bão và sương muối. 

Khí hậu, thổ nhưỡng và tiềm năng đất đai của tỉnh Gia Lai rất phù hợp để phát 

triển cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày và phát triển chăn nuôi gắn với công 

nghiệp chế biến nông, lâm, súc sản phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. 

Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi 

cho phát triển. Nằm ở phía Bắc của Tây Nguyên, có chung 90 km đường biên giới 

với tỉnh Ratanakiri - Campuchia. Cảng Hàng không Pleiku với các chuyến bay 

hằng ngày đi TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, cùng các 

Quốc lộ 14, 19, 25, đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc đi lại, kết nối Gia Lai với các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây 

Nguyên, Đông Nam bộ và nhiều địa phương trong nước và quốc tế.  
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2. Dân số và lao động 

 Gia Lai đang trong quá trình phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa một 

cách bền vững trong vùng Tây Nguyên Việt Nam. Dân số tính đến 31/12/2015 có 

1.397,4 nghìn người. Trong đó, dân số thành thị là 423,15 nghìn người, chiếm 

30,28%, dân số nông thôn là 974,93 nghìn người, chiếm 69,77%. Mật độ dân số 

của tỉnh chỉ đạt 90,09 người/km2, cao nhất là thành phố Pleiku với tỷ lệ 873,34 

người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh  hàng năm là 13,56‰. 

Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ suất sinh thô liên tục được giữ vững trong khoảng 

19 - 20‰ (năm 2015 đạt 19,75‰). 

Số người trong đô ̣ tuổi lao đôṇg của tỉnh năm 2015 là 842,38 nghìn người 

(chiếm 60,28% dân số toàn tỉnh), đaṭ tốc đô ̣tăng bình quân 1,66%/năm giai đoaṇ 

2011 - 2015. Số lao động được tạo việc làm là 835,48 nghìn người, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo chiếm 10,8%. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 0,87%. 

 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: 

- Giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,2%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. 
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3. Cơ cấu kinh tế tỉnh 

 Giai đoạn 2011 - 2015, tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh (theo giá so sánh 

2010) năm 2011 đạt 26.308,76 tỷ đồng, năm 2015 đạt 33.739,33 tỷ đồng (đạt tốc 

độ tăng trưởng bình quân 6,42%/năm giai đoạn 2011 - 2015). Sự tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh thể hiện ở cả 3 lĩnh vực trong sản xuất, trong đó lĩnh vực du lịch và dịch 

vụ có mức tăng trưởng cao nhất (7,96%/năm), lĩnh vực công nghiệp và xây dựng 

có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (5,93%/năm). Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh Gia Lai luôn đạt mức cao trong số các tỉnh vùng 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 25 triệu đồng, năm 2015 đạt 35 triệu đồng 

(tăng 10 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 không có sự chuyển dịch nhiều trong giai đoạn này. Sự 

chuyển dịch của cơ cấu kinh tế là không nhiều và vẫn chưa hướng theo xu thế 

chung của cả nước cũng như chưa xứng đáng với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm 

năng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ công nghiệp và 

xây dựng; nông lâm nghiệp thủy sản và tăng nhẹ dịch vụ, du lịch. Năm 2011: nông 

lâm thủy sản đạt 34,7%, công nghiệp và xây dựng đạt 27,59%, dịch vụ và du lịch 

đạt 33,17%, thuế sản phẩm đạt 4,54%. Năm 2015 tỷ trọng tương ứng là: 34,53%; 

27,09%; 35,14%; 3,24%. 

Ngoài ra thu ngân sách năm 2015 trên toàn tỉnh là 5.051,3 tỷ đồng, chi ngân 

sách năm 2015 toàn tỉnh là 14.247,6 tỷ đồng. Như vậy về cân đối thu chi ngân 

sách: năm 2015 âm 9.196,3 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang trong quá trình 

phát triển đô thị hóa nên giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh luôn luôn có nguồn chi cao 

hơn nguồn thu.Việc phát triển kinh tế bền vững trong tương lại sẽ đem lại nguồn 

thu và chi ngày càng lớn cho tỉnh và nó đồng thời mang lại lợi ích càng nhiều cho 

ngân sách nhà nước. Đây dần dần sẽ trở thành một lợi thế lớn cho phát triển kinh tế 

- xã hội nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. 

 Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm (theo giá so sánh 

2010) đạt 7,5% trở lên; trong đó, ngành nông-lâm-thủy sản tăng 5,57%, ngành 

công nghiệp-xây dựng tăng 8,49%, ngành dịch vụ tăng 8,75%. Tỷ trọng nông - lâm 

- thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đến năm 2020 là 37,25% - 28,9% - 

33,85%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 54,8 triệu đồng/người. 

- Phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước đạt 9 - 10%/năm. 

- Ngoài ra cần chú trọng xuất khẩu để đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm chủ 

lực; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 630 triệu USD, tăng bình quân 

15,24%/năm. 
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4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 

 Cơ cấu kinh tế nông lâm thủy sản tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 chuyển 

dịch theo thế mạnh của mình là phát triển nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi). 

Cụ thể, năm 2011 cơ cấu ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 

96,01% - 3,5% - 0,49% thì đến năm 2015 cơ cấu ngành có sự thay đổi như sau: tỷ 

trọng nông nghiệp ngành hẹp của tỉnh tăng lên 97,52%; trong khi đó, tỷ trọng 

ngành thủy sản tăng nhẹ nhưng không đáng kể chiếm 0,78% tổng giá trị sản xuất 

toàn ngành; ngành lâm chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu vực nông nghiệp (chiếm 1,7% 

tổng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp). 

Ngành nông nghiệp tốc độ tăng bình quân 8,02%/năm giai đoạn 2011 - 2015 

trong đó tăng chủ yếu ở lĩnh vực chăn nuôi (bình quân tăng 14,62%/năm), trồng 

trọt tăng bình quân 7,39%/năm, riêng lĩnh vực dịch vụ dù tăng cao nhưng chiếm tỷ 

trọng ít, tăng bình quân 22,72%/năm. Ngành lâm nghiệp đang giảm mạnh với tốc 

độ giảm bình quân 10,16%/năm, giảm chủ yếu ở lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản 

khác (bình quân 11,65%/năm giai đoạn 2011 - 2015), trồng và chăm sóc rừng giảm 

bình quân 1,72%/năm. Lĩnh vực thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm 

sản khác tăng bình quân 5,83%/năm, lĩnh vực dịch vụ lâm nghiệp tăng bình quân 

4,57%/năm. Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20,96%/năm 

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

dịch theo hướng tích cực, trồng trọt có xu hướng ngày càng giảm (từ 91,15% năm 

2011 xuống còn 89,05% năm 2015), lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng tăng dần (từ 

8,58% năm 2011 lên 10,51% năm 2015). Cơ cấu ngành dịch vụ tăng tương đối ít từ 

0,27% năm 2011 lên 2,92% năm 2015, đây là kết quả tổng hợp của việc triển khai 

các chương trình giống cây trồng vật nuôi, khuyến nông, hợp tác xã, chương trình 

xây dựng nông thôn mới ... 

Cơ cấu ngành lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng trồng và 

chăm sóc rừng, giảm tỷ trọng khai thác lâm sản. Tỷ trọng khai thác gỗ và lâm sản 

khác có xu hướng giảm từ 91,7% năm 2011 xuống 86,78% năm 2015 mặc dù tỷ 

trọng khai thác lâm sản ngoài gỗ có xu hướng tăng dần nhưng không đáng kể từ 

2,92% năm 2011 lên 5,63% năm 2015. 

Cơ cấu ngành thủy sản có xu hướng tăng dần tỷ trọng khai thác thủy sản từ tự 

nhiên (từ 35,39% năm 2011 lên 51,3% năm 2015) và giảm dần tỷ trọng nuôi trồng 

thủy sản (từ 64,61% năm 2011 xuống 48,7% năm 2015).  

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: Đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông 

nghiệp chiếm 37,25% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng 

giá trị gia tăng ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân 

5,57%/năm (giá so sánh 2010). Giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2020 đạt 

35.750 tỷ đồng, trong đó: Nông nghiệp tăng bình quân 5,58%/năm; lâm nghiệp 

tăng bình quân 4,34%/năm; thủy sản tăng 6,51%/năm. 
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5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 

 Năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 1.391.631,17 ha chiếm 

89,72% tổng diện tích toàn tỉnh. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp là 801.726,94 ha chiếm 57,6% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm là 444.528,55 ha, chiếm 55,4% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp với diện tích đất trồng lúa là 62.818,83 ha, chiếm 14,1% 

diện tích trồng cây hàng năm. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm có 357.198,39 ha, chiếm 44,6% diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó đất trồng cây công nghiệp lâu năm có 214.905 

ha, chiếm 60,2% diện tích đất cây lâu năm. 

- Đất lâm nghiệp có diện tích 588.048,31 ha, chiếm 42,3% tổng diện tích đất 

nông nghiệp, bao gồm: 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 415.303,58 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ là 118.463,39 ha. 

+ Diện tích đất rừng đặc dụng là 54.281,34 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản có 1.705,71 ha, chiếm 0,1% tổng diện tích đất nông 

nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác có 150,21 ha. 

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

của tỉnh có 1.370.088 ha, giảm 21.543,2 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Diện tích đất lúa sẽ tăng 9.781,2 ha lên 72.600 ha.  

- Đất trồng cây lâu năm còn 319.213 ha, giảm 37.985,4 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đạt 757.412 ha, tăng 169.363,7 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng gần gấp đôi đạt 3,4 nghìn ha vào năm 

2020. 
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6. Ngành trồng trọt 

 Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây hàng năm chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ 

giá trị cây lương thực (từ 14,8% năm 2011 xuống 12,3% năm 2015), giảm nhẹ giá 

trị sản xuất cây rau đậu (từ 9,3% năm 2011 xuống 8,7% năm 2015), tăng tỷ lệ giá 

trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm (từ 8,5% năm 2011 lên 9,6% năm 2015).   

Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm cây lâu năm gần như không chuyển dịch, đạt 

khoảng 1% năm 2011 và năm 2015, giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm đạt 

57,2% năm 2011 và đạt 57,1% năm 2015.  

Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt năm 2015 đạt 83,49 triệu đồng, tăng 17,66 

triệu đồng so với năm 2011.  

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

- Phát triển cây lương thực: 

+ Cây lúa: Đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa là 72.600 ha, trong đó 34.800 

ha đất lúa 2 vụ. Diện tích gieo trồng lúa đến năm 2020 đạt 77.800 ha, năng suất 

49,4 tạ/ha, sản lượng đạt 384.240 tấn.  

+ Cây ngô: Năm 2020 diện tích gieo trồng đạt 60.000 ha, năng suất 44,3 tạ/ha, 

sản lượng đạt 266.000 tấn vào năm 2020. 

- Phát triển cây hàng năm: 

+ Cây mía: đưa các giống mới vào sản xuất để năng suất bình quân đạt 800 

tạ/ha, vào năm 2020 diện tích đạt từ 40.000 - 42.000 ha. 

+ Cây sắn: Phấn đấu đến năm 2020, ổn định diện tích 61.500 ha, năng suất 

210 tạ/ ha, sản lượng đạt 1.291.500 tấn. 

+ Rau, củ, quả các loại: ồn định diện tích gieo trồng 28.500 ha, năng suất đạt 

160 tạ/ha, sản lượng 456.000 tấn.  

- Phát triển cây công nghiệp lâu năm: 

+ Cây cao su: Đến năm 2020 ổn định khoảng 100.000 ha, năng suất đạt 20 

tạ/ha với sản lượng mủ đạt khoảng 115.000 tấn. 

+ Cây cà phê: Đến năm 2020 ổn định diện tích cà phê khoảng 80.000 ha, năng 

suất đạt từ 32 - 35 tạ/ha với sản lượng khoảng 250.0 tấn.  

+ Cây hồ tiêu: Đến năm 2020, ổn định diện tích hồ tiêu của tỉnh là 18.000 ha, 

năng suât đạt 41,2 tạ/ha; sản lượng đạt 61.800 tấn. 

+ Cây điều: Phát triển diện tích điều đến năm 2020 đạt 18.200 ha, năng suất 

đạt 11,5 tạ/ha, sản lượng đạt 20.330 tấn. 

- Cây ăn quả và cây đặc sản: mở rộng diện tích khoảng 10.000 ha từ quỹ đất 

đã và đang sản xuất cây có giá trị kinh tế thấp. 
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7. Ngành chăn nuôi 

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

85,66% năm 2011 lên 87,54% năm 2015. Cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm gia cầm 

giảm nhẹ từ 13,46% năm 2011 xuống 10,17% năm 2015.  

Giai đoạn 2010 - 2015, quy mô đàn trâu tăng không nhiều (đạt 13,42 nghìn 

con năm 2011 và 14,5 nghìn con năm 2015), quy mô đàn bò có xu thế tăng mạnh 

(344,14 nghìn con năm 2011 và 431,86 nghìn con năm 2015, tốc độ tăng bình quân 

3,85%/năm), quy mô đàn lợn phát triển mạnh (391,3 nghìn con năm 2011 và 455,1 

nghìn con năm 2015, tốc độ tăng bình quân 5,84%/năm). Sản lượng thịt hơi các 

loại tăng mạnh (bình quân tăng 12,49%/năm). Sản lượng thịt hơi năm 2015 đạt 64 

nghìn tấn.   

 Định hướng đến năm 2020, ngành chăn nuôi của tỉnh đạt quy mô như sau: 

+ Chăn nuôi bò: Khởi động lại việc nâng cao chất lượng đàn bò trong kinh tế 

hộ gia đình bằng việc quản lý và làm tốt công tác giống thông qua phương pháp 

thụ tinh nhân tạo và nuôi đực giống tốt để phối trực tiếp. Tạo điều kiện tốt cho các 

dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo quy mô công nghiệp, tập trung để phát huy lợi 

thế về điều kiện tự nhiên của tỉnh và thị trường tiêu thụ; khuyến khích phát triển 

nuôi bò thịt theo hình thức trang trại, gia trại. Đến năm 2020 tổng đàn bò đạt 

668.770 con, trong đó đàn bò của các địa phương đạt 433.770 con, tỉ lệ bò lai 45%; 

các dự án chăn nuôi công nghiệp bò sữa, bò thịt đạt 235.000 con. 

+ Chăn nuôi lợn: phát triển theo phương thức nuôi trang trại tập trung là chủ 

yếu và gắn với an toàn dịch bệnh. Đến năm 2020 tổng đàn lợn của tỉnh đạt khoảng 

612.000 con, tỷ lệ lợn lai 72%, sản lượng lợn hơi xuất chuồng đạt 70.100 tấn; 

+ Chăn nuôi gia cầm: phát triên đàn gà, vịt siêu thịt, ưu tiên phát triên đàn gia 

cầm theo mô hình trang trại, gia trại theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh. Giai đoạn 2016-2020 đàn gia cầm tăng bình quân hàng năm là 

5,0%, đên năm 2020 đạt 3.000.000 con; 

+ Chăn nuôi dê, ong và các loài nuôi đặc sản: theo điều kiện của từng địa 

phương và nhu cầu thị trường để phát triển các hình thức, chủng loại, quy mô nuôi 

phù hợp. 
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8. Ngành thủy sản 

 Gia Lai có điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế thủy sản với hồ Ayun Hạ, 

hồ thủy điên An Khê - Knak, hồ Bến Tuyết, hồ Vĩnh Sơn B cùng hệ thống sông Ea 

Ayun, sông Ba. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 1.005 ha, giảm 314,5 

ha so với năm 2011, tuy nhiên sản lượng nuôi trồng vẫn đạt 2.960,4 tấn, tốc độ 

tăng trưởng bình quân 11,26%/năm (giai đoạn 2010 - 2015). 

Năm 2015, sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.440,9 tấn, chiếm tỷ trọng 

45,19% tổng sản lượng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 32,83%/năm. 

Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2015 tăng khá là nhờ áp dụng nhiều mô hình 

liên kết sản xuất, công nghệ khoa học tiên tiến với giống cá cho năng suất cao 

trong nuôi trồng thủy sản. Đối với khai thác thủy sản nhờ thời tiết thuận lợi, năng 

lực khai thác tăng, tàu thuyền làm dịch vụ thủy sản đảm bảo khâu cung ứng, tiêu 

thụ.   

Tính chung năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 5.401,3 tấn, tốc độ tăng trưởng 

bình quân đạt 18,75%/năm. 

  Định hướng đến năm 2020:  

Đẩy mạnh phát triến nuôi trồng thủy sản theo điều kiện của từng vùng; tập 

trung phát triển sản xuât giống thủy sản có giá trị kinh tế; ưu tiên nguồn lực đầu tư 

để sắp xếp, bố trí các trạm sản xuất giống thủy sản tại các địa phương có tiềm 

năng; tăng cường đầu tư thâm canh, áp dụng công nghệ cao, quy trình thực hành 

nuôi tốt (GAP) để nâng cao năng suất, chất lượng các loài cá nuôi chủ lực như: 

Trắm cỏ, trắm đen, chép, mè trắng, mè hoa, mè vinh, trôi, trê, rô phi, diêu hồng, 

lăng nha đuôi đỏ, rô đồng đầu vuông. Có cơ chế phù hợp để các tổ chức kinh tế, hộ 

gia đình có điều kiện tiếp cận, khai thác mặt nước hồ, đập thủy lợi, thủy điện để 

nuôi các loài cá thông thường và đặc sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao như: cá 

tầm, cá lăng...giải quyết nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Tới năm 2020, diện tích nuôi 

trồng thủy sản sẽ đạt 3.500 ha. 
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9. Ngành lâm nghiệp 

 Năm 2015, lĩnh vực khai thác gỗ và lâm sản khác dù giảm nhưng chiếm tỷ 

trọng lớn nhất, chiếm 85,78%, trồng và chăm sóc rừng chiếm 4,54%, thu nhặt sản 

phẩm từ rừng chiếm 5,63%, dịch vụ lâm nghiệp chiếm 4.06%. Cơ cấu giá trị sản 

xuất chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ tỷ trọng khai thác và lâm sản khác, tăng 

nhẹ tỷ trọng tất cả các lĩnh vực còn lại. 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Gia Lai năm 2015 đạt 588.048,31 ha 

(rừng sản xuất đạt 415.303,58 ha, rừng phòng hộ đạt 118.463,39 ha, rừng đặc dụng 

54.281,34 ha), trong đó diện tích rừng hiện có đạt 623.281 ha (rừng tự nhiên đạt 

555.807 ha, rừng trồng đạt 67.474 ha). Sản lượng khai thác năm 2015 để lấy gỗ là 

120,9 nghìn m3, để lấy củi là 454 nghìn ste.  

 Quy hoạch đến năm 2020: 

Quy hoạch cơ cấu ba loại rừng năm 2020: diện tích đạt đất lâm nghiệp 

757.412 ha, trong đó: Rừng sản xuất đạt 545.224 ha, rừng phòng hộ đạt 154.451 

ha, rừng đặc dụng 57.737 ha. Trong đó có: 

Phát triển nâng cao chất lượng rừng: Quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 

623.280,76 ha; thực hiện giao khoán CỊuản lý bảo vệ rừng đến năm 2020 là 

127.984 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh không trong bo sung giai đoạn 2016-

2020 là 1.300 ha; cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt khoảng 1.121 ha; làm giàu rừng 

khoảng 1.316 ha. 

Đối với rừng trồng: Nâng cao năng suất rừng trồng sản xuất hiện có 31.271 ha 

đạt bình quân 150 m3/ha/chu kỳ, trong đó: 17.000 - 20.000 ha rừng trồng nguyên 

liệu phục vụ cho nhà máy MDF Gia Lai. Xây dựng các mô hình chuyên hóa rừng 

keo tai tượng kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn nâng cao giá trị và hiệu quả 

kinh doanh rừng. Mỗi năm khai thác và trồng lại từ 400 - 500 ha với sản lượng gỗ 

nguyên liệu khoảng 130.000 m3/năm. Xác định một số loài câỵ gỗ lớn trồng rừng 

sản xuất, ưu tiên đối với loài cây bản địa có giá trị kinh tế cao. Trồng cây phân tán 

bình quân 1,0 triệu cây/năm. Trồng rừng khảo nghiệm với một số loài như cây 

Macca bằng các mô hình trồng tập trung hoặc mô hình nông lâm kết hợp vừa cây 

Macca và cây Bời lời đỏ.. 
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10. Ngành sản xuất muối 
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11. Ngành thủy lợi 

 Tính tới năm 2015, toàn tỉnh Gia Lai hiện nay có 343 công trình thủy lợi; 

trong đó: Hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo là 104 hồ; đập thủy lợi: 188 đập, trạm 

bơm: 51 trạm với năng lực tưới theo thiết kế là 47.045,2 ha lúa và cây công nghiệp.  

 Định hướng giai đoạn 2016 - 2020: 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai phục vụ các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện đề án Tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững. 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư, quản lí và khai thác hệ thống công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch tu sửa, nâng cấp, tổ chức hoạt động quản lí, 

vận hành khai thác đạt hiệu quả cao nhất, nâng cao năng lực tới từng công trình. 

- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, quản lý rủi ro thiên 

tai cho các vùng, các địa phương; hoàn thành kiểm định an toàn đập, quy trình vận 

hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an 

toàn đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập hoặc sự cố vỡ đập. 

- Rà soát các hồ đập có nguy cơ mất an toàn và đề xuất biện pháp để đảm 

bảo an toàn đập và vùng hạ du. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và đình chỉ các hành vi vi 

phạm quy hoạch được duyệt; minh bạch hóa quy hoạch. 
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12. Ngành nghề nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Ngành nghề nông thôn  

 Giai đoạn 2010 - 2015 

Toàn tỉnh có khoảng 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và 

sản phẩm lâm thủy sản ở nông thôn. Trong đó có: 250 cơ sở xay xát gạo; 97 cơ sở 

mộc gia dụng; 55 cơ sở làm thợ nề; mua bán lâm sản 16 cơ sở; 150 cơ sở sấy thuốc 

lá; 7 cơ sở dệt thổ cẩm… 09 Làng nghề đang hoạt động bao gồm: 03 làng nghề sản 

xuất bẹ chuối, mây tre đan; 03 làng nghề dệt thổ cẩm, 2 làng nghề dệt thổ cẩm và 

sản xuất gỗ, đá mỹ nghệ, 1 làng nghề sản xuất các loại nhạc cụ dân tộc. Số lao 

động sản xuất tại các làng nghề từ 80 đến 200 người, quy mô sản xuất chủ yếu theo 

hộ gia đình, góp phần làm phong phú chủng loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu 

tiêu dùng xã hội và tạo ra việc làm cho lao động nông nhàn tại địa phương.  

Trong giai đoạn năm 2006 - 2012, tỉnh đã đầu tư 9 làng nghề từ nguồn vốn có 

mục tiêu của Chính phủ và nguồn ngân sách địa phương, với tổng kinh phí gần 9 tỷ 

đồng. Cụ thể là xây dựng cơ sở hạ tầng cho làng nghề truyền thống của HTX Nhạc 

cụ dân tộc Thắng Lợi (Tp.Pleiku); HTX Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư 

Prông) sản xuất bẹ chuối, mây, tre, đan; HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar 

(huyện Đak Đoa)… Song, qua một thời gian, các HTX này chỉ hoạt động cầm 

chừng hoặc chuyển sang hướng làm ăn khác. 

 Định hướng đến năm 2020 

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản lượng ngành nghề nông thôn giai đoạn 

2017 - 2020 tăng 12%/năm và đến năm 2025 tăng 10 - 10,5%/năm. 

- Phấn đấu mỗi năm tạo việc làm mới trên 2.000 lao động, góp phần giải 

quyết việc làm cho người dân nông thôn. 

- Mức thu nhập bình quân người lao động tham gia hoạt động sản xuất ngành 

nghề nông thôn (giá hiện nay)/tháng tăng từ 1,5 - 2,0 triệu đồng lên khoảng 3,0 

triệu đồng vào năm 2020 và trên 4,0 triệu đồng vào năm 2025Ể 

- Khôi phục sự hoạt động của các làng nghề truyền thống tại địa bàn các 

huyện trong tỉnh, tổ chức cấp giấy chúng nhận “làng nghề truyền thống” cho các 

làng nghề; khôi phục và bảo tồn các làng nghề truyền thống của địa phương như 

Dệt thô cấm, mây tre đan, sản xuất rượu cần, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

khác,... 

- Xây dựng các làng nghề tông hợp kết hợp với phát triên du lịch, nhăm giới 

thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh đến với khách du lịch, phát 

triên thị trường cho các sản phâm làng nghề. 

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất từ 01-02 làng nghề làm hạt 

nhân cho phát triển ngành nghề nông thôn gắn với chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. 
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 Cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

 Giai đoạn 2010 - 2015: 

5 năm qua, toàn tỉnh đã đầu tư làm mới gần 495,619 km đường giao thông 

trục xã và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 1.141 km đường giao thông trục thôn, xóm 

và đường nội đồng. Xây mới và nâng cấp 57 công trình thủy lợi; kiên cố hóa 167,9 

km kênh mương nội đồng. Nâng cấp và xây mới 307 trường học và điểm trường; 

185 công trình cấp nước sinh hoạt. Xây dựng, nâng cấp nhiều chợ nông thôn và 

nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Môi trường sinh thái khu vực nông thôn được 

quan tâm đúng mức thông qua kết quả số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn môi 

trường tăng từng năm; phần lớn các xã đã hình thành tổ, nhóm thu gom, xử lý rác 

thải góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

 Định hướng đến năm 2020: 

Hình thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, 

thủy lợi, điện, cấp thoát nước, tăng mức đầu tư cho các vùng động lực, các ngành 

có lợi thế nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ưu tiên vốn ngân sách nhà 

nước, vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như giao 

thông, thủy lợi, giáo dục, y tế... và lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư cho vùng 

sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Xây dựng, mở rộng, nâng cấp các tuyến 

đường tỉnh, đường huyện kết nối với các trục đường quốc gia. Tiếp tục đầu tư phát 

triển hệ thống giao thông tại các đô thị, các khu công nghiệp, các điểm du lịch và 

giao thông nông thôn.  

Tiếp tục phát triển hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới cho trên 50.000 ha cây 

trồng các loại. Đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình thủy nông, nhằm đáp ứng 

yêu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững. Đồng thời, huy động các nguồn lực phát 

triển thủy lợi vừa và nhỏ theo hướng kiên cố hóa. Kết hợp phát triển thủy lợi với 

phát triển sản xuất, dịch vụ đa ngành như cấp nước cho sinh hoạt, nuôi trồng thủy 

sản, phát triển thủy điện nhỏ, bảo vệ môi trường sinh thái.  

Khai thác có hiệu quả các dự án thủy điện đã đầu tư, nhanh chóng triển khai 

các dự án thủy điện đã quy hoạch. Việc phát triển thủy điện phải đặc biệt chú ý đến 

những tác động tiêu cực đối với môi trường, đảm bảo các yêu cầu về tái định canh, 

tái định cư cho nhân dân thuộc diện phải di dời, đảm bảo cấp nước sản xuất cho 

vùng hạ lưu và phòng - chống lũ lụt. Phát triển thí điểm đầu tư sản xuất điện từ 

năng lượng gió, năng lượng mặt trời ở những nơi có điều kiện. Tiếp tục mở rộng 

hệ thống lưới điện quốc gia đến tất cả các thôn, làng trong tỉnh.  

Nâng cấp và đầu tư mở rộng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

cho các đô thị, các khu - cụm công nghiệp và khu dân cư tập trung. Đồng thời, tập 

trung xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý rác thải ở các đô thị và các 

khu-cụm công nghiệp. 
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13. Tình hình phát triển nông thôn 

 Giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã huy động nguồn vốn 11.436,410 triệu đồng đầu 

tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; trong đó vốn đầu tư trực tiếp cho chương 

trình xây dựng nông thôn mới là 680.520 triệu đồng; vốn lồng ghép 3.273,872 triệu 

đồng; vốn tín dụng 5.479,422 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 327.882 triệu đồng; 

nhân dân đóng góp 1.479,642 triệu đồng và 195.073 triệu đồng từ các nguồn vốn 

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

mới, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Gia Lai 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 

Gia Lai đã Năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến 2020 có 70 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, 16 xã có 14 đến 18 tiêu chí; 55 xã có từ 10 đến 14 tiêu chí 

đạt chuẩn nông thôn mới. 

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: Từ năm 

2017 trở đi, hàng năm có từ 12-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, 

tỉnh Gia Lai phấn đấu nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 80 xã, chiếm 

43,4% tổng số xã của tỉnh và bình quân đạt 16,69 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, tỉnh 

phấn đấu có 4 địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới là: 

TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và huyện Đak Pơ. Cùng với đó là tất cả 

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

thao đủ điều kiện hoạt động; 40% số trường đạt chuẩn quốc gia; 70% 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 1,8% 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 95% số hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% 

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 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; Ngoài ra, tỉnh 

đảm bảo tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt 90%. 

 Định hướng đến năm 2020: 

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

đến mục tiêu xây dựng NTM Gia Lai 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 10.618,48 tỷ đồng, tăng 2.707,06 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó đầu tư cho 

ngành nông lâm nghiệp thủy sản là 1.562,92 tỷ đồng (chiếm 14,72% tổng vốn đầu 

tư toàn tỉnh).  

 Giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh đề ra phương hướng đầu tư cho nông nghiệp như 

sau: 

- Tập trung huy động và thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát 

triển nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục vận động, thu hút đầu tư từ ngân sách, từ 

các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA,..) cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

nông nghiệp, phục vụ cho sản xuất, thích ứng với biển đổi khí hậu.  

- Trước mắt, cân đối đầu tư cho lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi trong giai 

đoạn 2016-2020 khoảng 1.307,8 tỷ đồng, trong đó: 

+ Đầu tư kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 550 tỷ đồng. 

+ Đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững: 116,3 tỷ đồng. 

+ Đầu tư dự án phát triển giống cây trồng - vật nuôi và thực nghiệm ứng dụng 

khoa học công nghệ trong nông nghiệp: 80 tỷ đồng. 

+ Hỗ trợ 77 tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 

210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ; 

+ Đầu tư lĩnh vực thủy lợi: 120 tỷ đồng; 

+ Các dự án ODA cho ngành nông nghiệp: 364,5 tỷ đồng. 

 Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 của tỉnh đạt 272,98 tỷ đồng, 

trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản đạt 181,48 tỷ đồng, hàng lâm sản đạt 

12,49 tỷ đồng. Các mặt hàng nông sản chính xuất khẩu là: cà phê 87,13 nghìn tấn, 

Cao su 10,39 nghìn tấn, hạt tiêu 3,33 nghìn tấn, sắn lát 36,97 nghìn tấn, các sản 

phẩm từ gỗ 11,47 nghìn USD... 

 


