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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Vốn ñầu tư là một yếu tố rất quan trọng ñóng góp vào sự phát triển 

và tăng trưởng kinh tế. Trong ñiều kiện của nước ta, vốn ñầu tư ngày 

càng cực kỳ quan trọng và thường xuyên trong tình trạng thiếu hụt bởi 

vậy, việc thu hút vốn ñầu tư bao giờ cũng ñược chính quyền các cấp 

quan tâm và tìm mọi biện pháp ñể thu hút.  

Nhờ có thu hút vốn ñầu tư, việc khai thác các tiềm năng vào sử 

dụng lao ñộng, học tập kinh nghiệm quản lý, tiếp thu công nghệ tại ñịa 

phương… ñược thực hiện. Lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật ñặc 

thù, là một trong những nơi có thu hút vốn ñầu tư. Đối với Kon Tum, 

một tỉnh vùng Tây Nguyên còn nhiều hạn chế về phát triển kinh tế, cơ sở 

hạ tầng, ñặc biệt là về giao thông, thì việc thu hút vốn ñầu tư vào phát 

triển kinh tế càng khó khăn.  

Là một tỉnh có  tiềm năng và lợi thế về lâm nghiệp, ñây là một ưu 

thế rất lớn cho Kon Tum vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Thời gian qua mặc dù tỉnh ñã có 

nhiều cố gắng, song ñến nay việc thu hút vốn ñầu tư vào phát triển lâm 

nghiệp có nhiều hạn chế.  

Đây là lý do tác giả chọn vấn ñề “Thu hút vốn ñầu tư  phát triển 

Lâm nghiệp tỉnh Kon Tum” làm ñề tài nghiên cứu luận văn của mình. 

Hy vọng luận văn sẽ góp phần nhỏ bé ñể thu hút nhiều hơn nữa vốn ñầu 

tư vào phát triển lâm nghiệp của tỉnh nhà.   

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận về thu hút vốn ñầu tư ñể phát 

triển lâm nghiệp. 

- Phân tích thực trạng công tác thu hút vốn ñầu tư ñể phát triển lâm 

nghiệp thời gian qua. 
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- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thu 

hút vốn ñầu phát triển lâm nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.  

3. Đối  tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên 

quan ñến thu hút vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp tỉnh Kon Tum. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp nhằm thu 

hút vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp. 

+ Về mặt không gian: Các nội dung trên ñược tiến hành tại ñịa bàn 

tỉnh Kon Tum.  

+ Về mặt thời gian: Các giải pháp ñề xuất trong ñề tài có ý nghĩa 

trong thời gian tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn 

tắc. 

- Phương pháp ñiều tra, khảo sát, so sánh, phân tích tổng hợp và các 

phương pháp khác… 

5. Bố cục của ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung luận văn ñược chia làm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về thu hút vốn ñầu tư phát triển lâm 

nghiệp. 

Chương 2. Thực trạng thu hút vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp tỉnh 

Kon Tum thời gian qua. 

Chương 3. Một số giải pháp ñẩy mạnh thu hút vốn ñầu tư phát triển 

lâm nghiệp tỉnh Kon Tum thời gian tới. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ 

ĐỂ PHÁT TRI ỂN LÂM NGHI ỆP 
 

1.1. KHÁI QUÁT V Ề VỐN ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Đầu tư  

Đầu tư là việc sử dụng một khoản tiền tiết kiệm tiêu dùng ở hiện tại 

ñã tích lũy ñược vào việc tạo ra hoặc tăng cường cơ sở vật chất cho nền 

kinh tế nhằm thu ñược các kết quả nhất ñịnh trong tương lai lớn hơn 

khoản tiền ñã bỏ ra ñể ñạt ñược các kết quả ñó. 

b. Vốn ñầu tư   

Vốn ñầu tư là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, tiền tiết kiệm của dân cư và vốn huy ñộng từ các nguồn 

vốn khác ñưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy 

trì và tạo năng lực mới nền kinh tế - xã hội. 

c. Thu hút vốn ñầu tư 

Thu hút vốn ñầu tư là một quá trình gồm các hoạt ñộng, biện pháp 

và chính sách kế tiếp nhau ñược lặp lại khi cần thiết, làm gia tăng sự chú 

ý và quan tâm của các nhà ñầu tư ñể các nhà ñầu tư bỏ vốn ñầu tư vào 

các dự án cụ thể nhằm ñem lại những lợi ích kinh tế cho các nhà ñầu tư.  

1.1.2. Các loại nguồn vốn ñầu tư  

Xuất phát từ các căn cứ  khác nhau người ta chia vốn ñầu tư ra làm 

các loại khác nhau, xét theo góc ñộ hình thành, nguồn vốn ñầu tư ñược 

chia. 

a. Nguồn vốn trong nước 

- Vốn khu vực Nhà nước  

- Vốn khu vực doanh nghiệp tư nhân và dân cư. 
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b. Nguồn vốn nước ngoài 

- Hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance - 

ODA). 

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI).  

1.1.3. Đặc ñiểm của sản xuất lâm nghiệp ảnh hưởng ñến thu hút 

vốn ñầu tư 

- Lâm nghiệp là một ngành có có tính thời vụ, chu kỳ sản xuất dài 

do ñó tốc ñộ chu chuyển vốn chậm, thời hạn thu hồi vốn lâu và thường 

hiệu quả ñầu tư thấp.  

- Sản xuất lâm nghiệp tiến hành trên quy mô rộng, chủ yếu hoạt 

ñộng ngoài trời và trên những ñịa bàn có những ñiều kiện tự nhiên phức 

tạp, ñiều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. 

- Quá trình tái sản xuất tự nhiên xen kẽ với quá trình tái sản xuất 

kinh tế, trong ñó quá tình tái sản xuất tự nhiên ñóng vai trò quan trọng và 

quyết ñịnh. 

1.1.4. Ý nghĩa của việc thu hút vốn ñầu tư ñể phát tri ển lâm 

nghiệp 

- Giải quyết tình trạng thiếu vốn cho ñầu tư lâm nghiệp.  

- Thúc ñẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất. 

- Góp phần sử dụng nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm mới 

cho nền kinh tế và nâng cao thu nhập cho người lao ñộng. 

1.2. NỘI DUNG THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ 

1.2.1. Những chỉ tiêu phản ánh kết quả thu hút vốn ñầu tư 

a. Số lượng dự án ñầu tư ñược thu hút 

Số lượng dự án ñầu tư ñược thu hút là số dự án mà nhà ñầu tư ñồng 

ý bỏ vốn ra kinh doanh tại ñịa phương và ñược ñịa phương chấp thuận 

cấp phép. Để tăng số lượng dự án ñầu tư ñòi hỏi phải thu hút ñược nhiều 

nhà ñầu tư có tiềm lực bỏ vốn ñầu tư vào lĩnh vực mà ñịa phương quan 

tâm.  

b. Tốc ñộ tăng của dự án ñầu tư ñược thu hút 
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Tốc ñộ tăng của dự án ñược thu hút là sự gia tăng số lượng các dự 

án ñầu tư vào nơi cần thu hút ñầu tư. Tốc ñộ tăng của dự án ñầu tư phụ 

thuộc vào số lượng dự án ñược thu hút năm sau so với năm trước, ñiều 

ñó có nghĩa là phải nỗ lực thu hút ñể tăng thêm số lượng các dự án ñầu 

tư qua các năm.  

c. Qui mô vốn ñầu tư ñược thu hút  

Quy mô vốn ñầu tư ñược thu hút là lượng vốn ñược phân bổ cho 

một dự án ñầu tư ñược quy ñổi giá trị bằng tiền. Quy mô vốn có thể cho 

ta thấy ñược dự án ñầu tư ñó là lớn hay nhỏ, có ảnh hưởng rộng hay 

hẹp… ñến lĩnh vực cần thu hút. Quy mô vốn cũng thể hiện tầm quan 

trọng của một dự án ñầu tư ñược thu hút. 

Quy mô vốn ñầu tư phù hợp có vai trò quan trọng ñến việc quyết 

ñịnh hoạt ñộng và hiệu quả của các hoạt ñộng ñầu tư. 

d. Tốc ñộ tăng của vốn ñầu tư ñược thu hút  

Tốc ñộ tăng của vốn ñầu tư ñược thu hút là mức ñộ biến ñổi tăng 

của số lượng vốn ñầu tư ñược thu hút qua các năm. Tốc ñộ tăng của vốn 

ñầu tư phản ánh hiệu quả của công tác thu hút vốn ñầu tư của ñịa 

phương. 

e. Vốn ñầu tư thực hiện  

Vốn ñầu tư thực hiện là số vốn thực tế nhà ñầu tư ñã chi ra (ñã ñược 

giải ngân) ñể thực hiện mục ñích ñầu tư. Mức ñộ giải ngân vốn ñầu tư 

phụ thuộc vào tiến ñộ triển khai thực hiện dự án ñầu tư và năng lực tài 

chính của nhà ñầu tư. 

f. Nguồn thu hút vốn ñầu tư  

Là nguồn gốc sở hữu của vốn ñầu tư theo loại hình kinh tế, lãnh thổ 

kinh tế... Nguồn thu hút vốn ñầu tư thể hiện tính ña dạng của chủ sở hữu 

vốn ñầu tư và mức ñộ năng ñộng của việc thu hút vốn ñầu tư, cần ñược 

chú ý khi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế và chính sách thu hút 

vốn ñầu tư. 
1.2.2. Chính sách thu hút vốn ñầu tư 

a. Cải cách thủ tục hành chính 
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Cải cách thủ tục hành chính trong thu hút ñầu tư là một trong những 

giải pháp quan trọng ñể tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn vốn 

cho ñầu tư phát triển lâm nghiệp.  

 Nỗ lực cải cách bộ máy hành chính, hệ thống pháp lý, hoàn thiện 

các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, ñơn giản và thuận 

tiện, ñặc biệt là các thủ tục liên quan ñến ñầu tư và quy trình thực hiện 

ñầu tư dự án. Tạo ñiều kiện cho nhà ñầu tư có có hội tiếp cận các dự án 

ñầu tư và tiết kiệm ñược thời gian, chi phí khi triển khai các dự án ñầu 

tư. 

 b. Chính sách về ñất ñai, mặt bằng 

Xây dựng một chính sách ñất ñai hợp lý, phù hợp ñược thể hiện trên 

các mặt: lợi ích kinh tế của người dân, của doanh nghiệp và quản lý hiệu 

quả của Nhà nước. Đảm bảo mở rộng quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử 

dụng ñất trên cơ sở hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích của từng tổ chức, 

hộ gia ñình và cá nhân. Sẽ có tác dụng biến hiện vật ñất ñai thành giá trị 

tạo ra ngân sách, nguồn vốn cho ñầu tư phát triển kinh tế và kéo theo sự 

phát triển của các ngành có liên quan. 

c. Chính sách thuế 

Chính sách thuế là một công cụ quan trọng ñể ñiều chỉnh ngành 

nghề, khuyến khích doanh nghiệp phát triển và quản lý kinh tế có hiệu 

quả. Ảnh hưởng của chính sách thuế thông qua các mức thuế, các chế ñộ 

miễn giảm, các chế ñộ quản lý thu thuế khác nhau có vai trò quan trọng 

ñến việc tạo nên tổng cầu theo hai hướng: khuyến khích phát triển hay 

hạn chế quy mô ñầu tư của nền kinh tế.  

d. Các chính sách khác  

- Chính sách ngoại thương tích cực sẽ khơi thông các thị trường 

mới, tạo xung lực khuyến khích các nhà ñầu tư.  
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- Chính sách tài chính, tiền tệ khắc phục các mất cân bằng của kinh 

tế thị trường và tạo môi trường hoạt ñộng ổn ñịnh, có lợi cho các nhà ñầu 

tư.  

- Chính sách ñào tạo lao ñộng hiệu quả ñi cùng chính sách giải 

quyết tốt mối quan hệ giữa người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng,  

giúp nhà ñầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.   

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT V ỐN ĐẦU 

TƯ  

1.3.1. Đặc ñiểm tự nhiên  

Những ñịa phương, khu vực có nhiều lợi thế về ñiều kiện tự nhiên - 

xã hội như vị trí ñịa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 

phú, lao ñộng dồi dào... có khả năng giảm chi phí, ñem lại lợi nhuận cao 

sẽ hấp dẫn các nhà ñầu tư hơn vì vậy khả năng thu hút vốn ñầu tư nhiều 

hơn. 

1.3.2. Điều kiện kinh tế  

Tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương là kết quả 

tổng hợp của nhiều yếu tố như: chính sách phát triển kinh tế - xã hội 

ñúng ñắn phù hợp với thực tiễn; sự năng ñộng sáng tạo của chính quyền 

ñịa phương; kết cấu hạ tầng kỹ thuật ñồng bộ; nguồn nhân lực dồi dào, 

chất lượng cao... Nhìn vào kết quả này các nhà ñầu sẽ có niềm tin khi 

quyết ñịnh ñầu tư vào một ñịa phương, một lĩnh vực cụ thể. 

1.3.3. Điều kiện chính trị - xã hội 

Đường lối lãnh ñạo hiệu quả và uy tín của Nhà nước tạo nên sự 

vững chắc của chế ñộ chính trị là yếu tố quan trọng làm an lòng các nhà 

ñầu tư. Đây là ñiều kiện tiên quyết nhằm giảm thiểu những rủi ro của 

vốn ñầu tư vượt khỏi sự kiểm soát của chủ ñầu tư. Những bất ổn  kinh tế 

- chính trị không chỉ làm cho dòng vốn ñầu tư bị chững lại, thu hẹp mà 

còn làm cho dòng vốn ñầu tư từ trong khu vực chuyển ñến khu vực khác 

ñể tìm ñến nơi ñầu tư mới an toàn và hấp dẫn hơn. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRI ỂN 

LÂM NGHI ỆP TỈNH KON TUM TH ỜI GIAN QUA 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM T Ự NHIÊN, KINH T Ế VÀ XÃ H ỘI ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ  

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 

Kon Tum là một tỉnh miền núi, nằm ở cực bắc Tây Nguyên. Địa 

hình bị chia cắt, thời tiết tương ñối khắc nghiệt, mùa khô thời gian kéo 

dài. Diện tích ñất tự nhiên của tỉnh 969.046 ha, nhưng có tới 54,06% 

(523.076 ha) diện tích ñất có ñộ dốc từ 150 ñến trên 250 là 523.076 ha, 

chiếm 54,06%. Hiện có khoảng trên 90.000ha ñất ñồi núi chưa ñược khai 

thác là tiềm năng ñể phát triển lâm - nông nghiệp. Vì vậy việc thu hút 

vốn ñầu tư ñể phát triển tiềm năng ñất lâm nghiệp là cần thiết. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế  

Trong gần 5 năm qua, ngành nông, lâm, thủy sản vẫn là khu vực 

ñóng vai trò chủ ñạo trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với tỷ trọng ñóng góp 

vào GDP bình quân luôn ñạt trên 44% (giá trị sản xuất nông nghiệp 

chiếm 90%, lâm nghiệp chiếm 8,9% và thủy sản chiếm 1,1%). Kết cấu 

hạ tầng còn nhiều bất cập, thiếu ñồng bộ. Để chuyển dịch cơ cấu sản xuất 

lâm – nông – thủy sản hiện nay, tỉnh cần ñẩy mạnh thu hút vốn ñầu tư ñể 

phát triển mạnh mẽ ngành lâm nghiệp. 

2.1.3. Điều kiện xã hội 

Là một tỉnh miền núi, Kon Tum  là ñịa bàn cư trú của 35 dân tộc, 

trong ñó dân tộc thiểu số chiếm hơn 53%, trình ñộ dân trí thấp, sống chủ 

yếu phụ thuộc vào nguồn tài nguyên rừng nguồn lao ñộng tuy dồi dào, 

nhưng ñại ña số chưa qua ñào tạo nghề, hộ ñói nghèo còn chiếm tỷ lệ 

cao. Nằm ở vùng cao biên giới vì vậy vấn ñề dân tộc, tôn giáo hết sức 
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nhạy cảm, những yếu tố trên ñã ảnh hưởng ñến việc thu hút vốn ñầu tư 

vào phát triển lâm nghiệp.  
2.2. THỰC TRẠNG THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRI ỂN 

LÂM NGHI ỆP  

2.2.1. Những kết quả thu hút vốn ñầu tư 

a. Số lượng dự án ñầu tư ñược thu hút 

Đến cuối năm 2010 có tổng số 51 dự án ñầu tư vào lĩnh vực lâm 

nghiệp, so với cuối năm 2005 số dự án tăng thêm là 40 dự án (tăng 3,6 

lần). Chi tiết tại Bảng 2.4. Số lượng dự án ñầu tư ñược thu hút giai ñoạn 

2006-2010 dưới ñây.  

                           Năm 
Chỉ tiêu 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng số dự án ñầu tư 
toàn tỉnh   

115 133 136 174 211 237 

Trong ñó: Dự án lâm 
nghiệp 

11  19  21  35 46 51 

Tỷ trọng so với tổng 
số (%) 

9,6 14,3 15,4 20,1 21,8 21,5 

(Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư; 2010) 

b. Tốc ñộ tăng dự án ñầu tư ñược thu hút 

Tốc ñộ tăng số lượng dự án ñầu tư ñược thu bình quân giai ñoạn 

2006 - 2010 là 23,88%/năm, ñây là một tỷ lệ tương ñối cao. Tốc ñộ tăng 

dự án ñầu tư ñược thể hiện qua Biểu ñồ 2.2 Tốc ñộ tăng dự án ñầu tư 

ngành lâm nghiệp tỉnh Kon Tum giai ñoạn 2006 -2010 dưới ñây. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư; 2010) 
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c. Qui mô vốn ñầu tư ñược thu hút 

Quy mô vốn ñầu tư ñược thu hút của toàn tỉnh tăng dần qua các 

năm, bình quân giai ñoạn 2006 - 2010 ñạt 86,22 tỷ ñồng/dự án/năm. Chi 

tiết tại Bảng 2.6: Quy mô vốn ñầu tư ñược thu hút giai ñoạn 2006-2010 

sau ñây. 

                                          
                    Năm           

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Tổng số dự án ñầu tư thu 
hút (dự án) 

18 23 25 37 42 51 

2. Tổng số vốn ñầu tư thu 
hút có ñến (tỷ ñồng) 

 344 883 2.259 4.346 4.397 

3. Qui mô dự án (tỷ ñồng/dự 
án) 

 14,96 35,32 61,05 103,48 86,22 

 (Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư; 2010) 

d. Tốc ñộ tăng vốn ñầu tư ñược thu hút 

Tổng số ñầu tư ñăng ký lũy kế ñến 31/12/2010 là 4.658 tỷ ñồng, tốc 

ñộ tăng trưởng vốn ñăng ký ñầu tư vào lâm nghiệp bình quân cả giai 

ñoạn 2006-2010 là 67,85%. Bảng 2.7: Tốc ñộ tăng vốn ñầu tư ñược thu 

hút giai ñoạn 2006-2010 
                                                          

Năm 
 
              Chỉ tiêu 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Số dự án ñầu tư hàng 
năm (dự án) 

 5 2 12 5 9 

2. Vốn ñầu tư thu hút hàng 
năm (tỷ ñồng) 

129 215 539 1.376 2.087 312 

3. Tốc ñộ tăng của vốn ñầu 
tư ñược thu hút (%)   66,67 150,70 155,29 51,67 -85,05 

4. Tốc ñộ tăng bình quân 
giai ñoạn '06 -'10 (%)   

67,85 
   

(Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư; 2010) 
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e. Thu hút vốn ñầu tư theo nguồn vốn ñầu tư 

Vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp tỉnh Kon Tum giai ñoạn 2006 - 

2010 chia theo nguồn vốn cụ thể tại  Bảng 2.8.Cơ cấu nguồn vốn ñầu tư 

ngành lâm nghiệp giai ñoạn 2006-2010 sau ñây. 

Đơn vị tính: Tỷ  ñồng 
                    Năm 

 Chỉ tiêu 
2006 2007 2008 2009 2010 '06 -'10 

Tổng ñầu tư lâm 
nghiệp 277,23 327,23 391,85 460,04 514,66 1.971,02 

-Vốn khu vực NN 64,07 98,88 99,37 94,05 81,13 437,50 

-Vốn khu vực ngoài NN 154,17 224,36 269,48 344,99 406,53 1.399,52 

-Vốn ngoài nước 59,00 4,00 23,00 21,00 27,00 134,00 

(Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Nông nghiệp; năm 2011) 

Công tác thu hút vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp ñược xem xét 

theo từng nguồn vốn cụ thể. 

- Vốn ñầu tư khu vực nhà nước  

+ Vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước: Trong giai ñoạn 2006 - 2010, 

nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm 12,91% tổng vốn ñầu tư 

phát triển lâm nghiệp của tỉnh Kon Tum (tương ñương 254,47 tỷ ñồng). 

Trong ñó vốn ngân sách Trung ương chiếm 10,38% và ngân sách ñịa 

phương chiếm 2,54%.  

+ Vốn tín dụng nhà nước: Nguồn vốn tín dụng nhà nước ñã ñầu tư 

vào lâm nghiệp 234 tỷ ñồng, chiếm 7,63% vốn nhà nước, tư.  

+ Riêng vốn ñầu tư từ doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng nhỏ 

(khoảng 1,64%) trong tổng vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp của toàn 

tỉnh giai ñoạn 2006 -2010..   

- Vốn ñầu tư ngoài nhà nước 

 + Vốn doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Giai ñoạn 2006 - 2010, 

nguồn vốn do doanh nghiệp ngoài nhà nước tự ñầu tư ñạt 1.399,02 tỷ 
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ñồng, chiếm tỷ trọng 71,01% so với tổng số vốn ñầu tư phát triển lâm 

nghiệp.  

+ Vốn khu vực dân cư: Tổng vốn ñầu tư của khu vực dân cư giai 

ñoạn 2006 - 2010 ước ñạt 294,47 tỷ ñồng, chiếm 14,94% tổng vốn ñầu tư 

phát triển lâm nghiệp. 

- Vốn ñầu tư ngoài nước 

+ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vốn ODA cam kết ñầu 

tư vào ngành lâm nghiệp trong giai ñoạn 2005 - 2010 là 16,5 triệu USD 

(khoảng 264 tỷ VND). Số vốn giải ngân ñầu tư cho các hoạt ñộng phát 

triển lâm nghiệp ñạt 109 tỷ ñồng, chiếm 41,29% so với số vốn ñã ký kết.  

 + Vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Đến nay trên ñịa bàn Kon 

Tum chỉ duy nhất có 01 dự án ñầu tư trực tiếp nước ngoài ñăng ký ñầu tư 

vào lâm nghiệp. Với số vốn ñăng ký là 1.072 tỷ ñồng (67 triệu USD), số 

vốn ñầu tư thực hiện ñến nay khoảng 23 tỷ ñồng/ 1072 tỷ ñạt 2,15%.  

f. Thu hút vốn ñầu tư theo phân ngành 

Trong có tổng số 51 dự án ñầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp có: 12 dự 

án trồng rừng, 3 dự án khai thác lâm sản, 32 dự án chế biến lâm sản và 4 

dự án thuộc các hoạt ñộng lâm nghiệp khác. Nhìn chung số dự án ñầu tư 

vào lĩnh vực chế biến lâm sản là chủ yếu, tập trung vão lĩnh vực chế biến 

gỗ xuất khẩu. Với lợi thế gần vùng nguyên liệu trong và ngoài nước ñây 

là ñiều kiện ñể Kon Tum phát triển lĩnh vực này. 

g. Tình hình thực hiện vốn ñầu tư  

Giai ñoạn 2006 - 2010, tổng số vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp ñã 

thực hiện là 1.971,02 tỷ ñồng, chiếm 44,83% tổng vốn ñầu tư phát triển 

lâm nghiệp ñăng ký. Vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp thực hiện ñược 

trình bày tại Bảng 2.11 sau ñây. 
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       Năm 

 Chỉ tiêu 
2006 2007 2008 2009 2010 

1. Vốn ñăng ký ñầu tư lâm 
nghiệp (tỷ ñồng) 

344 883 2.259 4.346 4.397 

2. Vốn ñầu tư lâm nghiệp 
thực hiện (tỷ ñồng) 

277,23 604,46 996,31 1.456,35 1.971,02 

3. Tỷ lệ giải ngân (%) 80,59 68,46 44,10 33,51 44,83 

4. Tỷ lệ giải ngân bq giai 
ñoạn ‘06 – ‘10 (%) 

  54,3   

(Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư; 2010) 

2.2.2. Các chính sách thu hút vốn ñầu tư vào phát triển lâm 

nghiệp  

a. Thủ tục hành chính 

Tỉnh Kon Tum ñã công bố công khai trên trang thông tin ñiện tử 

của tỉnh Bộ thủ tục hành chính, trong ñó có quy ñịnh về trình tự giải 

quyết thủ tục  hành chính trên một số lĩnh vực như (khoáng sản, thuê 

rừng, ñầu tư…). 

Triển khai thực hiện “một cửa liên thông” trong lĩnh vực ñăng ký 

kinh doanh, ñăng ký thuế, ñăng ký dấu. Tổ chức xây dựng ñề án năng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhờ ñó góp phần làm giảm thời gian và 

chi phí gia nhập thì trường của các nhà ñầu tư. Kết quả xếp hạng chỉ số 

CPI năm 2010 Kon Tum ñạt 57,01 ñiểm, xếp loại khá, ñứng vị trí thứ 

39/63.  

b. Chính sách về ñất ñai, mặt bằng 

Tỉnh công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñể nhà 

ñầu tư tiếp cận quỹ ñất cho phát triển ñầu tư. Nhà ñầu tư có dự án ñầu tư 

trồng, chăm sóc rừng và chế biến lâm sản, tùy theo trường hợp cụ thể 

ñược hưởng nhiều ưu ñãi ñầu tư như: miễn tiền thuê ñất, hỗ trợ tiền thuê 

ñất, giảm tiền sử dụng ñất khi chuyển mục ñích sử dụng ñất…  
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c. Chính sách thuế 

Đối với các dự án ñầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, tuỳ thuộc vào ñịa 

bàn ñầu tư, nhà ñầu tư có thể ñược hưởng ưu ñãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp với 3 mức: 10%, 15%, 20% áp dụng trong thời gian tương ứng từ 

9, 12, 15 năm, hoặc suốt thời gian hoạt ñộng của dự án (thuế thu nhập 

doanh nghiệp theo quy ñịnh là 25%).  

d. Chính sách khác 

Các dự án trồng rừng sản xuất thuộc ñối tượng ñược vay vốn tín 

dụng ñầu tư của Nhà nước với mức tối ña bằng 70%  tổng mức vốn ñầu 

tư của dự án. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án ñầu tư vào lĩnh vực 

trồng rừng, chế biến lâm sản ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 50-

100% kinh phí ñào tạo nghề trong nước. Được hỗ trợ từ 50-70%  kinh 

phí quảng cáo, tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm... 

2.3. TÁC ĐỘNG CỦA THU HÚT V ỐN ĐẦU PHÁT TRI ỂN LÂM 
NGHI ỆP VÀO PHÁT TRI ỂN KINH T Ế - XÃ HỘI T ỈNH KON TUM 
THỜI GIAN QUA   

a. Tác ñộng trực tiếp ñến phát triển lâm nghiệp 

- Trên phạm vi toàn tỉnh ñã vượt qua ñược thời kỳ suy thoái diện 

tích rừng. Diện tích rừng tăng từ 629.385ha năm 2005 lên 656.820ha 

năm 2010. Diện tích rừng trồng mới tăng 11.122ha. Độ che phủ rừng 

trên ñịa bàn tỉnh ñạt 66,74% (bình quân trong cả nước là 39,1%). 

- Số lượng cơ sở chế biến ñã tăng từ 18 lên 53 cơ sở, giá trị sản xuất 

từ chế biến gỗ và lâm sản tăng 1,48 lần từ 202 tỷ ñồng năm 2005 lên 308 

tỷ ñồng năm 2009.  

b. Tác ñộng ñến tăng trưởng kinh tế  

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân hàng năm tăng từ 

11%/năm trong giai ñoạn 2001- 2005 lên 14,7%/năm trong giai ñoạn 

2006 - 2010, cao hơn gấp 2 lần so với tốc ñộ tăng trưởng bình quân của 

cả nước (7%)  

c. Tác ñộng ñến chuyển dịch cơ cấu kinh tế  
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Sự thay ñổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Kon Tum ñang có những 

chuyển biến tích cực, giai ñoạn 2005-2010 ñánh dấu sự tăng trưởng 

mạnh của khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng ngành công nghiệp - 

xây dựng tăng từ 18,53% năm 2005 lên 24,41% năm 2010 (bình quân 

mỗi năm tăng 1,14%).  

d. Tác ñộng ñến tăng thu ngân sách  

Trong giai ñoạn 2006-2010 thu ngân sách nhà nước từ các hoạt 

ñộng lâm nghiệp có xu hướng tăng qua các năm, năm 2006 tổng số nộp 

ngân sách ñạt 71,89 tỷ ñồng thì ñến năm 2010 số nộp ngân sách ñạt 

139,72 tỷ ñồng (chiếm 11,77% tổng thu ngân sách trên ñịa bàn).  

e. Tác ñộng ñến giải quyết việc làm 

Năm 2006 bình quân hàng năm có trên 20.662 hộ gia ñình tham gia 

vào các hoạt ñộng của các dự án ñầu tư vào lâm nghiệp. Hoạt ñộng chế 

biến lâm sản cũng thu hút hơn 2.300 lao ñộng ở khu vực thành phố vào 

làm việc trong các nhà máy chế biến gỗ. 

2.4. NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH 

- Phát triển ngành lâm nghiệp bảo ñảm sử dụng bền vững nguồn tài 

nguyên rừng là một yêu cầu khách quan. 

- Mặc dù ñã thành lập Trung tâm xúc tiến ñầu tư nhưng nhìn chung 

hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư còn nhiều hạn chế.  

- Cơ chế chính sách ñối với phát triển lâm nghiệp ñiều chỉnh chưa 

kịp thời, chậm ñổi mới ñã làm hạn chế việc huy ñộng các nguồn lực 

trong xã hội và hiệu quả ñầu tư phát triển lâm nghiệp. 

- Do ñịa bàn rộng, ñịa hình chia cắt mạnh, bên cạnh ñó cơ sở hạ 

tầng nông nghiệp và nông thôn yếu kém có ảnh hưởng nghiêm trọng ñến 

tốc ñộ tăng trưởng và phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hóa.  

- Một nguyên nhân ảnh hưởng rất rõ trong cơ chế thị trường hiện 

nay là ñầu tư vào lâm nghiệp có chu kỳ thu hồi vốn dài, lợi nhuận thấp 

và khả năng rủi ro cao. 
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CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY M ẠNH THU HÚT V ỐN               

ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRI ỂN LÂM NGHI ỆP TỈNH KON TUM 
TRONG TH ỜI GIAN T ỚI 

3.1. CƠ SỞ CỦA VI ỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Cơ hội và thách thức ảnh hưởng ñến thu hút vốn ñầu tư   

- Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội cải thiện môi trường ñầu tư, 

xâm nhập thị trường lâm sản thế giới, tiếp thu công nghệ tiên tiến và ñầu 

tư tài chính. 

- Thời gian trước mắt, nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu nhiều ảnh 

hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và suy thoái kinh 

tế toàn cầu.  

- Cạnh tranh thu hút vốn ñầu tư giữa các tỉnh, thành trong khu vực 

và trong nước ñang diễn ra một cách quyết liệt, vì vậy việc tiếp tục cải 

thiện môi trường ñầu tư  là việc làm cấp bách hiện nay. 

3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và ñịnh hướng  

a. Mục tiêu và nhiệm vụ phát tri ển ngành lâm nghiệp 

Mục tiêu của kế hoạch 2011-2015 là tăng khả năng ñóng góp của 

ngành lâm nghiệp cho phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ñảm bảo 

an sinh xã hội thông qua quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững diện tích 

rừng hiện có, phát triển rừng trên ñất quy hoạch cho lâm nghiệp ñể nâng 

ñộ che phủ của rừng lên 68% vào năm 2015.  

b. Định hướng thu hút vốn ñầu tư phát tri ển lâm nghiệp  

- Thu hút ñầu tư trong ngành lâm nghiệp ñược khẳng ñịnh là một 

phương thức, một công cụ hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp phát triển. 

- Kết hợp các dự án có quy mô tương ñối lớn với các dự án có quy 

mô vừa và nhỏ ở các ñịa bàn có ñiệu kiện kinh tế - xã hội khó khăn ñể 

ñảm bảo cơ cấu kinh tế vùng, ngành. Khuyến khích, hỗ trợ ñầu tư ñối với 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã sản xuất - kinh doanh trong lĩnh 

vực lâm nghiệp. 
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3.1.3. Quan ñiểm thu hút vốn ñầu tư phát tri ển lâm nghiệp tỉnh 

Kon Tum trong giai ñoạn ñến 

-  Phát triển lâm nghiệp phải ñảm bảo ổn ñịnh chính trị và giữ vững 

an ninh - quốc phòng.  

- Phát triển lâm nghiệp phải ñóng góp ngày càng tăng vào tăng 

trưởng kinh tế, góp phần ña dạng hoá kinh tế nông thôn.  

- Phát triển lâm nghiệp trên cơ sở khai thác sử dụng hợp lý tài 

nguyên rừng, phải kết hợp bảo vệ và khai thác sử dụng rừng hợp lý.  

- Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở ñẩy nhanh và làm sâu sắc 

hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực ñầu tư cho 

bảo vệ và phát triển rừng.  

3.2. DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CẦN THU HÚT 

3.2.1. Cơ sở xác ñịnh nhu cầu  

a. Nhiệm vụ phát tri ển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum  

 Trong giai ñoạn 2011 -2015, theo quy hoạch tổng thể, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum : Tổng sản phẩm trong tỉnh ñạt 

15%/năm. Cơ cấu kinh tế theo GDP với tỷ trọng nhóm ngành là: Nông- 

lâm - thủy sản chiếm 33%,  công nghiệp - xây dựng chiếm 32%, dịch vụ 

- thương mại chiếm 35%. Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội ñạt 52.000 tỷ 

ñồng, tăng bình quân 17,73%. Tỷ lệ ñộ che phủ rừng lớn hơn 68%.  

b. Nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp giai ñoạn tới 

Tổng sản phẩm ngành  nông - lâm - thủy tăng 8,74%/năm, Tổng 

vốn ñầu tư ngành lâm nghiệp tăng 14,70/năm, diện tích rừng nguyên liệu 

trồng mới tăng 14,44%, Khai thác gỗ tăng 6,81% , Gỗ xẻ xây dựng cơ 

bản tăng 10,04% ... Tổng thu của ngành lâm nghiệp ñạt khoảng 200 tỷ 

ñồng/ năm. 

c. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút ñầu tư 

Trồng và chăm sóc rừng theo hướng thâm canh, sản xuất và cung 

ứng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, khai thác du lịch sinh thái theo 
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hướng bảo tồn ña dạng sinh học tại các khu rừng ñặc và ñầu tư chế biến 

gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 

3.2.2. Nhu cầu vốn ñầu tư cần thu hút  

+ Hệ số ICOR giai ñoạn tới ước tính hệ số là 8,5. Tốc ñộ tăng 

GDP (giá so sánh) là 8,74%. GDP theo giá thực tế là 4.799,93 tỷ ñồng. 

Dự báo vốn ñầu tư Giai ñoạn 2011 – 2015  là 

  Vốn ñầu tư = ICOR * GDP theo giá TT * Tốc ñộ tăng GDP 

                  = 4.799,93 * 8,74% * 8,5 = 3.565,87 tỷ ñồng 

- Nhu cầu vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp cần thu hút trong thời gian 

tới 

+ Nguồn vốn Nhà nước: Dự kiến khả năng ngân sách tỉnh Kon Tum 

bố trí cho các hoạt ñộng phát triển lâm nghiệp khoảng 276,95 tỷ ñồng số 

còn lại  huy ñộng qua kênh vốn Bộ, ngành Trung ương.    

+ Nguồn vốn ngoài nhà nước: Số vốn ñã ñăng ký thời gian tới là 

1.875 tỷ ñồng, số cần phải huy ñộng bổ sung thêm 837,69 tỷ.  

+Nguồn vốn FDI và ODA: Vốn ñã ñược doanh nghiệp và các tổ 

chức cam kết ñầu tư khoảng 152,76 tỷ ñồng, số còn lại cần huy ñộng là 

240,53 tỷ ñồng, cụ thể hiện ở Bảng 3.1:  Nguồn vốn ñầu tư cần huy ñộng 

ñể phát triển lâm nghiệp trong thời gian tới dưới ñây. 

Đơn vị tính: Tỷ ñồng 
T
T Nguồn vốn 

Nhu cầu vốn  
ñầu tư 

Khả năng bố 
trí vốn ñầu tư 

Số vốn ñầu tư 
cần huy ñộng 

1 Vốn Nhà nước  459,89 276,95 182,94 

2 Vốn ngoài Nhà nước  2. 712,69 1.875,00 837,69 

3 Vốn ñầu tư nước ngoài  393,29 152,76 240,53 

 Tổng số 3.565,87 2.304,71 1.261,16 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và ñầu tư và tác giả tự tính toán) 

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRI ỂN LÂM NGHI ỆP TỈNH KON TUM TRONG TH ỜI GIAN 

TỚI 
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3.3.1. Xây dựng Chiến lược thu hút ñầu tư phát tri ển lâm 
nghiệp 

- Nội dung Chiến lược sẽ tập trung xây dựng tiêu chí, quy trình và 
ban hành ñồng bộ các cơ chế, chính sách ưu ñãi ñầu tư, tạo sự hấp dẫn ñể 
thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, ngoài nước ñầu tư 
phát triển sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, trên cơ sở ñảm bảo lợi ích 
của doanh nghiệp và của toàn xã hội. Tạo ra môi trường kinh doanh bình 
ñẳng cho các loại hình kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong và 
ngoài nước trong việc hưởng lợi từ các ưu ñãi ñầu tư của Nhà nước và cơ 
hội ñầu tư phát triển kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp.  

- Tùy theo tính chất từng nguồn vốn, Chiến lược cần thực hiện một 
số chính sách thu hút vốn ñầu tư sau 

+ Nguồn vốn ñầu tư ngân sách nhà nước: Cần có biện pháp thu hút, 
khai thác, huy ñộng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả như 
kiến nghị Trung ương cần tăng cường ñầu tư từ vốn ngân sách Trung 
ương ñể ñầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ ñầu tư nhằm dẫn dắt, lôi kéo 
ñầu tư khu vực doanh nghiệp và dân cư 

+ Nguồn vốn ODA và NGO: Tăng cường vận ñộng và thu hút 
nguồn vốn ODA vào lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái kết hợp xóa 
ñói giảm nghèo. Bố trí ñủ vốn ñối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, 
nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên các bộ phận có liên quan ñến 
quản lý ODA, tạo lập hình ảnh về môi trường hấp thụ có hiệu quả vốn 
viện trợ sẽ tăng thêm sự quan tâm của nhà tài trợ. 

+ Nguồn vốn tín dụng: Các chi nhánh ngân hàng trên ñịa bàn tỉnh 
cần tích cực phối hợp với các cơ quan của tỉnh trong xúc tiến ñầu tư ñể 
nắm bắt thông tin và cung cấp tín dụng cho các dự án. Tiếp tục ñơn giản 
thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, niêm yết công 
khai, quy trình, thủ tục cho vay.  

+ Nguồn vốn trong nhân dân và các thành phần kinh tế khác: Huy 
ñông các nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân tham gia vào ñầu tư sản 
xuất lâm với quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với khả năng về vốn và trình 
ñộ quản lý, góp phần cung cấp các sản phẩm lâm sản cho thị trường 
trong nước. 
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+ Nguồn vốn FDI: Cho phép các doanh nghiệp FDI chuyển ñổi từ 
công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và phát hành cổ phiếu 
ñể huy ñộng vốn mở rộng ñầu tư. Tạo ra môi trường kinh doanh bình 
ñẳng cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp có 
vốn FDI, tiến tới ban hành danh sách ñịa bàn khuyến khích ñầu tư và từ 
chối ñầu tư, ñực biệt là khu vực sản xuất lâm nghiệp gần biên giới, vùng 
nhạy cảm về an ninh – quốc phòng. 

3.3.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính 
- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc 

thẩm quyền quản lý, ñặc biệt là trong công tác quản lý ñất ñai, quản lý 
ñầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh và trong giải quyết các nhu cầu, 
quyền lợi chính ñáng của người dân. Trên cơ sở ñó sửa ñổi, bổ sung hoặc 
kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời. 

- Duy trì cơ chế ñối thoại thường xuyên giữa lãnh ñạo UBND tỉnh, 
các sở, ngành và các nhà ñầu tư, ñể xử lý kịp thời các khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện dự án ñầu tư, ñảm bảo dự án hoạt ñộng 
hiệu quả, ñúng tiến ñộ, ñúng tiến ñộ.  

- Tăng cường vai trò và trách nhiệm của Trung tâm xúc tiến ñầu tư - 
thương mại - du lịch, trung tâm giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý… ñể 
các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin ñịnh hướng phục vụ cho 
chiến lược kinh doanh.  

3.3.3. Thực hiện có hiệu quả chính sách về quản lý ñất ñai 
- Công khai hóa ñất trồng rừng sản xuất ñược quy hoạch. Sau khi 

việc rà soát 3 loại rừng cấp tỉnh ñã ñược phê duyệt. Đẩy nhanh tiến ñộ 
giao ñất và cho thuê ñất lâm nghiệp ñối với các dự án ñầu tư trồng rừng 
sản xuất.  

- Kiên quyết thu hồi diện tích ñất do các Công ty lâm nghiệp Nhà 
nước nắm giữ nhưng sử dụng không có hiệu quả ñể giao cho các ñơn vị 
khác ñang có nhu cầu ñầu tư trồng rừng.  

- Nhà nước cần có chính sách ñể người dân bị thu hồi ñất ñược thụ 
hưởng mức chênh lệch do “giá cơ hội” ñem lại, mà hầu như ñến nay chủ 
yếu dành cho chủ ñầu tư. Cũng có thể ñể người dân ñược góp vốn ñầu tư 
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bằng giá trị quyền sử dụng ñất hoặc tham gia mua cổ phiếu ưu ñãi ñối 
với các dự án lớn. 

3.3.4. Ổn ñịnh và xây dựng chính sách thuế hợp lý  
- Sự ổn ñịnh của hệ thống thuế là ñiều kiện quan trọng ñể ổn ñịnh 

môi trường ñầu tư kinh doanh, hạn chế việc sửa ñổi bổ sung từng sắc 
thuế một cách thường xuyên, bảo ñảm ñể các thể nhân và pháp nhân lựa 
chọn kinh doanh và quyết ñịnh ñầu tư.Riêng trong gian ñoạn suy thoái, 
doanh nghiệp mong muốn Chính phủ có giải pháp trợ giúp, góp phần 
giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng như: miễn giảm, gia hạn nộp 
thuế ...  

- Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) cần ñược sửa ñổi theo hướng 
ñơn giản. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, trong bối cảnh cạnh tranh 
gay gắt trong thu hút ñầu tư như hiện nay, việc hạ thấp thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp có một ý nghiã quan trọng vừa tạo môi trường thuận 
lợi hấp dẫn ñầu tư, vừa thúc ñẩy các doanh nghiệp tích luỹ vốn ñể ñầu tư 
mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu lớn hơn trong tương 
lai.  

- Luật thuế tài nguyên hiện nay quy ñịnh gỗ khai thác từ rừng tự 
nhiên có thuế suất từ 10 ñến 35%, là một loại tài nguyên có thể tái tạo 
việc áp mức thuế suất như trên hiện nay là rất cao sẽ không khuyến khích 
ñầu tư, hạn chế việc khai thác tài nguyên hợp lý ñể phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. Có chính sách khuyến khích xuất khẩu và bảo hộ có 
trọng ñiểm, có thời hạn ñối với ngành chế biến lâm sản trong nước. 

3.3.5. Một số chính sách khác  
a. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và kế hoạch 
- Rà soát quy hoạch 3 loại rừng, ñiều chỉnh diện tích rừng phòng hộ 

và rừng ñặc dụng không ñạt tiêu chí sang rừng sản xuất, xác ñịnh lâm 
phận ổn ñịnh và cắm mốc ranh giới trên thực ñịa. 

- Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp, gắn với quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương.  

- Quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp chế biến và thương 
mại lâm sản gắn với rà soát và xây dựng các vùng nguyên liệu công 
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nghiệp tập trung. Có kế hoạch thay thế các diện tích rừng trồng có năng 
suất thấp. Chú ý quy hoạch phát triển các làng nghề sản xuất, chế biến 
lâm sản quy mô nhỏ và các trang trại lâm nghiệp. 

b. Đầu tư cơ sở hạ tầng lâm nghiệp 
Ưu tiên và lồng ghép các chương trình ñầu tư nhằm phát triển hệ 

thống ñường lâm nghiệp tại các vùng sâu, vùng xa, vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số nhằm khuyến khích tham gia ñầu tư và phát triển các hoạt 
ñộng trồng rừng và chế biến lâm sản, góp phần xóa ñói giảm nghèo và 
cải thiện sinh kế cho người dân.  

- Xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai ña mục tiêu (cảnh báo cháy 
rừng, lũ quét kết hợp ño ñếm số liệu khí tượng thủy văn) bao gồm hệ 
thống các trạm, trung tâm xử lý thông tin hiện ñại và hệ thống cơ sở dữ 
liệu. 

c. Đẩy mạnh hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư 
- Đối với ñiều kiện của ñịa phương tỉnh Kon Tum trong lĩnh vực 

ñầu tư trồng và bảo vệ rừng cần thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
ñối với l ĩnh vực chế biến cần tập trung thu hút những doanh nghiệp lớn, 
tập ñoàn có khả năng về tài chính, công nghệ ñể nâng cao giá trị sản 
phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay. 

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các dự án tiền khả thi và lập danh 
mục công khai các dự án ñầu tư phát triển lâm nghiêp phù hợp chiến 
lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ñể kêu gọi ñầu tư.  

- Tạo dựng, quảng bá hình ảnh ñịa phương theo nhiều góc ñộ khác 
nhau nhằm giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về Kon Tum một 
cách chân thực, khách quan và cụ thể về những lĩnh vực của ngành lâm 
nghiệp có khả năng thu hút các doanh nghiệp ñầu tư.  

- Trong hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư  phát triển lâm nghiệp cần chú 
trọng yếu tố liên kết vùng nhằm hạn chế ñiểm yếu và phát huy thế mạnh 
riêng có của ñịa phương, hạn chế tác ñộng xấu qua lại lẫn nhau.  

d. Phát triển nguồn nhân lực 
- Triển khai thực hiện tốt các ñề án ñã ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh 

và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… nhằm ñào tạo, nâng cao chất lượng 
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nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao ñộng, gắn với nhu cầu của 
doanh nghiệp.  

- Tăng cường mở rộng liên kết với các trường chuyên nghiệp và các 
cơ sở dạy nghề trong cả nước ñể mở các lớp ñào tạo tại tỉnh phù hợp với 
thực tế của ñịa phương và phù hợp với khả năng trình ñộ của người dân 
từng vùng. 

- Tiến hành khảo sát và có kế hoạch ñào tạo bồi dưỡng nguồn lao 
ñộng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Mở rộng hình thức dạy 
nghề theo ñịa chỉ và trong doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo ñiều kiện thuận 
lợi cho hệ thống dạy nghề, phát triển các làng nghề truyền thống.  
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 Đối với Kon Tum, thực hiện chính sách thu hút ñầu tư ñúng, 

hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng của mọi thành phần kinh tế, phát huy 

lợi thế so sánh là một trong những ñiểm mấu chốt ñể thực hiện thành 

công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình ñó, ñòi hỏi 

chính quyền ñịa phương phải năng ñộng, sáng tạo khai thác lợi thế của 

mình, tìm kiếm biện pháp thích hợp tăng cường thu hút ñầu tư ñẩy nhanh 

tốc ñộ phát triển kinh tế - xã hội. 

Tài nguyên rừng và ñất rừng là một lợi thế của tỉnh Kon Tum, tăng 

cường thu hút mọi nguồn vốn ñầu tư phát triển lâm nghiệp sẽ góp giải 

quyết ñược hài hòa lợi ích: Nhà nước có nguồn thu cho ngân sách ñể ñầu 

tư phát triển, quyền lợi của doanh nghiệp ñược ñảm bảo là cơ sở ñể xóa 

ñói giảm nghèo. 

 Luận văn xin kiến nghị một số nội dung sau 

1. Ưu tiên ñầu tư xây dựng ñồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật và xã hội tỉnh Kon. 

2. Sửa ñổi một số ñiểm bất cập trong nội dung Nghị ñịnh 

124/2008/NĐ-CP (Quy ñịnh chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp).  

3. Sớm triển khai thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ.  

4. Rà soát lại quy mô và năng lực quản lý sản xuất – kinh doanh của 

các Công ty lâm nghiệp nhà nước trên ñịa bàn tỉnh ñể có biện pháp quản 

lý phù hợp. 

5. Ngân hàng phát triển ñẩy mạnh và mở rộng cho vay ưu ñãi ñầu 

tư vốn tín dụng nhà nước. 

6. Các doanh nghiệp trên ñịa bàn tích cực hợp tác, tăng cường ñối 

thoại với các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum. 


