
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 
BÙI THANH PHONG 

 

 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM 

 
 

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển 

Mã số: 60.31.01.05 

 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
 

 
Đà Nẵng - Năm 2016 



 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐÀO HỮU HÒA 

 

 

 

Phản biện 1: PGs.TS. Đặng Văn Mỹ 

 

Phản biện 2: TS. Trương Tấn Quân 

 

 

 

 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế phát triển họp tại Phân hiệu Đại học Đà 

Nẵng tại Kon Tum vào ngày 3 tháng 10 năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Trường Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 



1  

MỞ ĐẦU 

 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kon Plông là huyện nằm ở phía Đông Bắc, tỉnh Kon Tum, nằm 

trên tuyến Quốc lộ 24 nối Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi, diện tích tự 

nhiên 138.115,92 ha, có dân số khoảng 26.000 người. Trong những 

năm gần đây, Sản xuất nông nghiệp tỉnh Kon Tum nói chung và 

huyện Kon Plông nói riêng đã đạt được một số thành tựu đáng kể.  

Tuy nhiên nông nghiệp huyện Kon Plông vẫn còn nhiều mặt 

hạn chế như: quá trình phát triển chưa phát huy tốt nhất lợi thế so 

sánh, tiềm năng của địa phương; chưa đáp ứng được yêu cầu của quá 

trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 

thôn…  

Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển nông nghiệp huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon Tum” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao 

học của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nông 

nghiệp trong điều kiện Việt Nam. 

- Làm rõ thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trong tương lai. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Những vấn đề kinh tế về phát triển nông nghiệp 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 
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- Nội dung: Luận văn nghiên cứu nông nghiệp theo nghĩa rộng 

bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.  

- Thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập trong khoảng thời gian từ 

từ 2011 đến 2015; thời gian thu thập số liệu sơ cấp từ tháng 3/2016 

đến tháng 4/2016. Tầm xa giải pháp đến 2020, tầm nhìn đến 2030. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập và xử lý thông tin, số liệu. 

- Phương pháp phân tích. 

- Phương pháp so sánh. 

- Phương pháp dự báo. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận 

văn có 3 chương sau : 

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp 

trong điều kiện Việt Nam. 

- Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum. 

- Chương 3: Giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Kon 

Plông trong tương lai. 

6. Tổng quan tài liệu 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN 

 NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 

 

1.1. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nông nghiệp 

a. Khái niệm nông nghiệp 

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử 

dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi 

làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực 

phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành 

sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế 

nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản. 

b. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn rộng, có tính vùng;  Ruộng đất là 

tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được; Đối tượng của SXNN là 

cây trồng và vật nuôi; Các loại cây trồng và vật nuôi phát triển theo quy 

luật sinh học nhất định; SXNN mang tính thời vụ cao.  

Những đặc điểm riêng của nông nghiệp Việt Nam đó là: Nông 

nghiệp nước ta đang từ tình trạng lạc hậu, tiến lên xây dựng nền nông 

nghiệp sản xuất hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nền nông 

nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, có pha trộn tính chất ôn đới 

c. Vai trò của ngành nông nghiệp 

Nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã  hội; 

Có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các yếu tố đầu vào cho công 

nghiệp và khu vực thành thị; Là thị trường tiêu thụ của công nghiệp và 

dịch vụ; Tham gia vào xuất khẩu; Là cơ sở trong sự phát triển bền vững 

của mội trường. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_%C4%91ai&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%93ng_tr%E1%BB%8Dt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0nh_ch%C4%83n_nu%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_v%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%93ng_tr%E1%BB%8Dt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0nh_ch%C4%83n_nu%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_s%E1%BA%A3n
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1.1.2. Phát triển nông nghiệp  

Phát triển nông nghiệp là một tổng thể các biện pháp nhằm tăng giá 

trị sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trên 

cơ sở khai thác hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực trong nông nghiệp và 

từng bước nâng cao hiệu quả của sản xuất; Phát triển nông nghiệp với tư 

cách là ngành kinh tế được hiểu là việc gia tăng mức độ đóng góp về giá 

trị sản lượng và sản lượng hàng hoá nông sản của ngành nông nghiệp cho 

nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của nó trong việc thúc đẩy tăng 

trưởng, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng 

hiện đại gắn với yêu cầu bền vững. 

1.1.3. Ý nghĩa của PTNN trong nền kinh tế quốc dân 

Phát triển nông nghiệp có ý nghĩa rất lớn đó là đóng góp thị trường; 

Phát triển nông nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế ổn định; Phát triển 

NN góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực; Phát 

triển nông nghiệp góp phần phát triển nông thôn 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NÔNGNGHIỆP 

1.2.1. Phát triển về mặt quy mô: Phát triển về mặt quy mô là sự 

gia tăng về quy mô sản xuất (diện tích gieo trồng, số lượng vật nuôi, sản 

lượng sản phẩm, giá trị sản lượng) của ngành nông nghiệp theo thời gian 

1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý thông thường hay 

xem xét các nội dung: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ và chuyển dịch cơ cấu theo thành phần 

kinh tế.  

1.2.3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp 

Hiện nay, trong sản xuất nông nghiệp đang tồn tại các hình thức tổ 

chức sản xuất cơ bản gồm: Hộ cá thể, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, 

doanh nghiệp. 
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1.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực  

Về hình thái hiện vật có thể phân nhóm nhiều loại khác nhau, tuy 

nhiên đề tài này tập trung vào các nguồn lực chính là: ruộng đất, lao động, 

vốn để đánh giá mức độ sử dụng nguồn lực. 

1.2.5 Mở rộng thị trường, liên kết trong sản xuất nông nghiệp 

a. Liên kết  sản xuất: Đề tài này sử dụng hệ số giữa số cơ sở sản 

xuất nông nghiệp có tham gia liên kết và tổng số cơ sở sản xuất nông 

nghiệp 

b. Mở rộng thị trường tiêu thụ: Mở rộng thị trường theo chiều 

rộng (sản phẩm, dịch vụ cũ, thị trường mới); Mở rộng thị trường theo 

chiều sâu (sản phẩm, dịch vụ mới, thị trường cũ) 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PTNN 

1.3.1. Môi trường thể chế 

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi chính sách mà Nhà nước sử dụng 

đều nhằm tác động ít nhất vào phía cung hoặc cầu của thị trường. Chính 

sách có thể tác động đẩy nhanh quá trình phát triển nông nghiệp, nông 

thôn, nhưng cũng có thể làm trì hoãn quá trình ấy nếu không phù hợp. 

1.3.2. Điều kiện tự nhiên 

1.3.3. Điều kiện kinh tế - xã hội  

1.4. KINH NGHIỆM PTNN CỦA TRONG NƯỚC VÀ THẾ 

GIỚI 

1.4.1. Kinh nghiệm trong nước 

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Đăk Lăk; An Giang; TP Hồ Chí 

Minh 

1.4.3. Kinh nghiệm từ nước ngoài 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  

TỈNH KON TUM 

2.1. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

KON PLÔNG THỜI GIAN QUA 

2.1.1. Đặc điểm môi trường thể chế 

2.1.2. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu 

b. Tài nguyên thiên nhiên 

2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội 

a. Quy mô, tăng trưởng và cơ cấu kinh tế 

b. Thị trường  

c. Cơ sở hạ tầng 

d. Dân số, lao động và mức sống dân cư 

e. Vốn đầu tư 

g. Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KON 

PLÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015  

2.2.1. Phát triển về quy mô 

a. Phát triển về mặt số lượng 

+ Nông nghiệp 

- Trồng trọt: 

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đến năm 2015 là 11.488 ha, 

tăng rất ít so với 2011, chỉ với 1,8%. Điều này cho thấy trong thời gian 

dài, ngành trồng trọt huyện Kon Plông chậm phát triển theo chiều rộng. 

- Chăn nuôi: 

Thời gian qua, chính quyền các cấp của địa phương đã tích cực hỗ 

trợ, vận động nhân dân làm chuồng trại cho đàn gia súc, chăn nuôi có chăn 
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dắt, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Để tăng quy mô đàn 

gia súc kết hợp với việc giảm nghèo trên địa bàn, huyện đã có chính sách 

cân đối các nguồn vốn để hỗ trợ một phần tiền để mỗi hộ nghèo (chưa có 

trâu hoặc bò) mua một con bò cái sinh sản (huyện hỗ trợ không quá 10 

triệu đồng, phần còn lại dân tự bỏ ra), đã góp phần làm cho đàn gia súc 

phát triển nhanh hơn đến 2015, tổng đàn gia súc của huyện là 28.062 con. 

+ Lâm nghiệp 

Giai đoạn 2011 - 2015, diện tích rừng trên địa bàn huyện không 

thay đổi nhiều. Đến hết 2015 tổng diện tích có rừng là 114.332,7 ha, trong 

đó rừng sản xuất là 73.128,2 ha, rừng phòng hộ là 39.334,2 ha. Hiện nay 

trên địa bàn đang đóng cửa rừng theo quy định của Chính phủ, thực hiện 

chủ yếu công tác quản lý bảo vệ, việc khai thác không đáng kể (chỉ tận thu 

một số diện tích ảnh hưởng bởi thủy điện nhỏ). 

+ Thủy sản 

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn huyện đến năm 2015 đạt 26,6 ha, 

sản lượng 117 tấn. Thời gian qua UBND huyện đã lập quy hoạch vùng 

nuôi cá nước lạnh diện tích 94,7 ha; chủ trương thành lập 04 hợp tác xã, 

kêu gọi các tổ chức lập dự án nuôi cá nước lạnh thương phẩm. Qua triển 

khai bước đầu cho thấy cá Tầm, cá Hồi trên địa bàn là phù hợp, phát triển 

nhanh, nhưng do gặp khó khăn đầu ra nên đến nay thu hẹp sản xuất. 

b. Quy mô về giá trị sản xuất 

Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Kon Plông giai đoạn 2011- 

2015 có xu hướng tăng, với tốc độ tương đối cao, mức độ tăng ở 2015 

bằng 1,5 lần so với 2011, với giá trị từ 108,96 tỷ đồng tăng lên 278,34 tỷ 

đồng, trong đó khu vực nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) vẫn chiếm vai trò 

chủ đạo với khoảng 93% giá trị, giá trị sản xuất hai khu vực còn lại chiếm 

tỷ lệ rất thấp 

c. Đóng góp của ngành nông nghiệp: Mức độ đóng góp của 
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ngành nông nghiệp trong tổng giá trị sản lượng qua các năm của huyện 

Kon Plông còn hạn chế, chỉ ở mức khoảng 30% 

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 

a. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp phân theo thành phần kinh tế 

Theo niên giám thống kê của huyện, 100% giá trị sản xuất nông 

nghiệp trong giai đoạn 2011 - 2015 là từ khu vực tư nhân.  

b. Cơ cấu sản xuất nội bộ ngành 

Bảng 2.13. Cơ cấu sản xuất nội bộ ngành nông nghiệp 2011 - 2015 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Nông nghiệp (%) 91,6 92,8 94,6 94,1 93,6 

Lâm nghiệp (%) 8,0 6,4 4,6 4,9 4,7 

Thủy sản (%) 0,3 0,8 0,8 0,9 1,6 

Tổng 100 100 100 100 100 

     (Nguồn: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn)  

2.2.3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp 

a. Thực trạng tổ chức sản xuất nông nghiệp   

Bảng 2.14. Thực trạng tổ chức sản xuất giai đoạn 2011 - 2015 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Doanh nghiệp 3 9 9 8 9 

Trang Trại 0 0 0 0 0 

Tổ hợp tác 0 0 0 0 0 

Hợp tác xã 0  5 5 5 6 

Hộ cá thể 4.464 4.564 4.699 4.921 5.063 

Tổng cộng 4.467 4.578 4.713 4.934 5.078 

(Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê 2015 và báo cáo của phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 



9  

b. Cơ cấu và sự biến động các hình thức tổ chức sản xuất 

Biến động về cơ cấu của các hình thức tổ chức sản xuất trong giai 

đoạn này không đáng kể, thể hiện rõ nhất ở hình thức hộ cá thể chỉ giảm 

0,23% năm 2015 so với 2011 và vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 

2.2.4.  Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực  

a. Thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực 

+ Về đất đai: 

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: 

Bảng 2.16. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 2011 - 2015 (ha) 

Chỉ tiêu 2011 2015 
2015 so 2011 

∆ +/- ∆ % 

-  Đất NN bình quân 1 DN 16 60 44 275 

-  Đất NN bình quân 1 hộ 2,1 1,9 (0,2) (9,52) 

-  Đất NN bình quân 1 HTX 1 1 - - 

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT) 

- Đối với đất lâm nghiệp:  

Bảng 2.17. Thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp 2011 - 2015 (ha) 

Chỉ tiêu 2011 2015 
2015 so 2011 

∆ +/- ∆ % 

-  Đất LN bình quân 1 DN 64.080 56.080 7.541 13,3 

-  Đất LN bình quân 1 hộ 8 12,9 4,9 61,2 

-  Đất LN bình quân 1 HTX 0 0 - - 

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT) 

- Đối với đất nuôi trồng thủy sản: 

Hầu hết diện tích nuôi trồng thủy sản do các chủ thể sản xuất trên 

địa bàn huyện có quy mô nhỏ, phân theo từng đối tượng cụ thể ở bảng 

2.18 
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Bảng 2.18. Thực trạng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản 2011 - 2015 

Chỉ tiêu 2011 2015 
2015 so 2011 

∆ +/- ∆ % 

-  Bình quân 1 Dn (m2) 2.000 1.000 (1000) (50) 

-  Bình quân 1 hộ (m2) 40 50 10 25% 

-  Bình quân 1 HTX (m2) 100 0 (100) - 

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT) 

- Về lao động: 

Tổng số lao động toàn huyện đến cuối 2015 là 12.996 người (chiếm 

tỷ lệ 49,7% so với dân số), tăng 14,2% so với 2011 (11.384 người), trong 

đó lĩnh vực nông nghiệp chiếm 90,7% lực lượng lao động 

Bảng 2.19. Thực trạng sử dụng lao động 2011 - 2015 

Chỉ tiêu 2011 2015 
2015 so 2011 

∆ +/- ∆ % 

-  LĐ bình quân 1 DN (người) 8 12 4 15,4 

-  LĐ bình quân 1 hộ (người) 2 2 0 - 

- LĐ bình quân 1 HTX (người) 7 8 1 14,3 

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo của Phòng Lao động-TB&XH; Niên giám 

thống kê huyện Kon Plông 2015) 

Theo đánh giá của phòng Lao động - Thương binh và xã Hội, đến 

hết 2015 lao động trên địa bàn huyện đa số là lao động phổ thông, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo còn thấp, mới đạt 22,7% (trong đó lao động qua đào tạo 

nghề đạt 10,32%). Nguồn cung lao động cho phát triển nông nghiệp thời 

gian qua chủ yếu là lao động tại chỗ; nguồn cung từ bên ngoài vào chủ 

yếu tham gia vào các dự án với số lượng chưa nhiều. 

- Về vốn phát triển sản xuất: Theo báo cáo của UBND huyện đến 

hết 2015, trong số 5.063 nông hộ thì có đến 3.452 hộ vay vốn từ Chi 
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nhánh Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn với tổng dư nợ là 31 tỷ 

đồng, mục đích vay chủ yếu để đầu tư mua giống, vật tư để sản xuất theo 

hình thức tín chấp qua các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên, 

Hội phụ nữ, Hội nông dân); tính bình quân thì dư nợ mỗi hộ chỉ ở mức 

8,98 triệu đồng; điều này cho thấy mức độ đầu tư phát triển sản xuất nông 

nghiệp của khu vực này là thấp. 

b. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản xuất 

+ Hiệu quả sử dụng đất: 

- Đất trồng trọt: 

Bảng 2.20. Giá trị sản phẩm trên 01 ha trồng trọt  (ĐVT triệu đồng) 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

BQ toàn huyện 22,58 20,71 18,55 19,53 21,69 

                                          (Nguồn: Niên giám thống kê huyện 2015) 

- Đối với đất nuôi thủy sản: 

Bảng 2.21. Giá trị sản phẩm trên 01 ha nuôi thủy sản (triệu đồng) 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

BQ toàn huyện 69,7 174,1 145,6 275,3 316,8 

                                          (Nguồn: Niên giám thống kê huyện 2015) 

+ Hiệu quả sử dụng lao động: 

Bảng 2.22. Năng suất lao động khu vực NN giai đoạn 2011 – 2015 

ĐVT : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Giá trị sản xuất  118.900 163.300 214.200 236.500 297.300 

Lao động (người) 10.723 11.049 11.166 11.247 11.594 

 Năng suất  11,1 14,8 19,2 21,0 25,6 

(Nguồn: Tính toán từ các báo cáo của UBND huyện và niên giám thống kê) 

Năng suất lao động của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện trong giai đoạn này tăng nhanh từ 11,1 triệu đồng năm 2011 
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lên 25,6 triệu đồng năm 2015, với tốc độ tăng năng suất lao động 

bình quân một năm là 18,5%.  

+ Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư: 

Bảng 2.23. Hiệu quả sử dụng VĐT cho NN giai đoạn 2011 - 2015 

Năm  

 Giá trị sản 

xuất (T- 

triệu đồng)  

 Vốn đầu 

tư (V- 

tr.đồng)  

Tỷ lệ vốn 

so với 

GO (%) 

∆T 
ICOR         

(=V/∆T) 

2011 118.900 14.000 11,8 - - 

2012 163.300 16.160 9,9 44.400 0,4 

2013 214.200 23.700 11,1 50.900 0,5 

2014 236.500 47.118 19,9 22.300 2,1 

2015 297.300 35.522 11,9 60.800 0,6 

(Nguồn: Tính toán từ các báo cáo của UBND huyện và niên giám thống kê) 

2.2.5. Mở rộng thị trường, liên kết trong SXNN 

+ Liên kết trong sản xuất nông nghiệp: Thực tế tại huyện Kon 

Plông, theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

đến 2015 với tổng số là 5.078 cơ sở sản xuất, nhưng hộ cá thể đã là 

5.063 hộ, chiếm 99,7%, mà các hộ cá thể chủ yếu chỉ sản xuất với 

diện tích nhỏ và không tập trung, trình độ canh tác còn hạn chế, hầu 

hết đối tượng sản xuất này chưa có sự liên kết theo chuỗi giá trị. 

+ Mở rộng thị trường tiêu thụ: Đến nay các sản phẩm nông 

sản, kể cả các sản phẩm chế biến từ nông sản vẫn chủ yếu là tiêu thụ 

thị trường trong tỉnh, và các tỉnh lân cận, nhất là một số sản phẩm 

hoa như: ly ly, hồng, tulip, lan hồ điệp, địa lan, thu hải đường, dạ yên 

thảo… đã bước đầu khẳng định được thương hiệu “hoa Măng Đen” 

với thị trường trong tỉnh mà còn vươn ra ngoài tỉnh như Bình Định, 

Quảng Ngãi, Gia Lai…do đặc điểm sản xuất nông nghiệp của Kon 

Plông còn nhỏ lẻ, các sản phẩm vẫn chưa được cấp chứng nhận đăng 
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ký thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ nên chưa tham gia mạnh vào thị 

trường trong nước và thế giới 

2.3. NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

2.3.1. Những thành công đạt được 

- Nền kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng 

trưởng hàng năm đều đạt ở mức tương đối cao. 

- Sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ yếu, với tổng 

giá trị sản xuất năm 2015 đạt 297,3 tỷ đồng (giá hiện hành), chiếm 

29%  giá trị sản xuất toàn huyện, có vai trò quan trọng, một mặt đáp 

ứng được đa số nhu cầu lương thực tạo chỗ của người dân địa 

phương, mặt khác cung ứng hàng hóa cho các huyện, thành phố trong 

tỉnh và ngoài tỉnh; đồng thời còn tạo nền tảng để thúc đẩy các ngành 

khác phát triển. 

- Cơ cấu cây trồng, vật nuôi cơ bản phù hợp với đặc điểm sinh 

lý, sinh thái và tập quán canh tác của người dân. 

- Kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông ngày 

càng được đầu tư nhiều và cứng hóa để phục vụ tốt hơn cho sản xuất 

và sinh hoạt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng 

cao một bước. 

- Huyện đã có một số chính sách tích cực trong việc thúc đẩy 

sản xuất cà phê chè, đại gia súc, bảo tồn và phát huy giá trị cây Sim 

rừng ... nhằm phát triển kinh tế - xã hội nói chung, cũng như nông 

nghiệp nói riêng. 

- Công tác khuyến nông, bảo vệ động - thực vật được quan 

tâm, tạo nền tảng để nông nghiệp phát triển. 

2.3.2. Hạn chế 

+ Giá trị sản lượng còn thấp, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông 

nghiệp chưa cao. 
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+ Cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp đã có sự chuyển 

dịch nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm, giá trị sản xuất của ngành 

trồng trọt vẫn chiếm  tỷ trọng  lớn và tỷ trọng thuỷ sản còn rất thấp. 

+ Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn mặc dù được quan tâm 

đầu tư, nhưng vẫn còn yếu kém, như tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý 

được kiên cố hóa đạt thấp, một số thôn chưa có điện; hồ chứa và hệ thống 

tưới vùng quy hoạch rau hoa xứ lạnh chưa được đầu tư đồng bộ. 

+ Lao động nông thôn có trình độ chưa cao, tỷ lệ qua đào tạo thấp. 

Trình độ của cán bộ Khuyến nông ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu. 

+ Một bộ phận dân cư đặc biệt là vùng sâu vùng xa còn nghèo, 

trình độ dân trí, khả năng tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến, vốn tích luỹ để tái 

sản xuất mở rộng còn thấp. 

+ Kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông 

nghiệp chưa phát triển.  

+ Thị trường các yếu tố đầu vào và nhất là đầu ra của nông sản 

chưa phát triển, sản phẩm sản xuất ra chưa gắn với công nghiệp chế biến. 

+ Chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực mạnh để phát 

huy tiềm năng của huyện về khí hậu ôn đới, chưa tạo ra nhiều sản phẩm có 

giá trị kinh tế cao.  

+ Sản xuất lâm nghiệp còn kém phát triển, các hoạt động kinh tế từ 

rừng chưa đáng kể. Vẫn còn xảy ra tình trạng xâm hại rừng trái pháp luật 

(khai thác gỗ).  

+ Việc liên kết trong sản xuất còn rất hạn chế, lỏng lẻo, chưa có sự 

tham gia của các tác nhân như ngân hàng, nhà khoa học.  

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Nguyên nhân thứ nhất, huyện Kon Plông là huyện miền núi, xuất 

phát điểm của kinh tế nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng còn 

thấp, trình độ sản xuất nông nghiệp phần lớn trên địa bàn là sản xuất nhỏ, 
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thô sơ, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn chưa hoàn thiện. 

Nguyên nhân thứ hai, các nội dung của phát triển nông nghiệp còn 

chưa hoàn thiện: Kinh tế hộ còn nhiều hạn chế, cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp chưa thực sự hợp lý, chuyển dịch chậm, quy mô các nguồn lực còn 

thiếu (nhất là vốn), dân cư phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, có trình 

độ canh tác chưa cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp. 

Nguyên nhân thứ ba, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các 

cấp còn chưa mang lại hiệu quả mong nuốn. Công tác lập và tổ chức thực 

hiện các chính sách, kế hoạch còn chưa phát huy hết tiềm năng của huyện, 

nguồn vốn xã hội thấp.  
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CHƯƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN  NÔNG NGHIỆP 

HUYỆN KON PLÔNG TRONG TƯƠNG LAI 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

3.1.1. Dự báo sự biến động của môi trường PTNN huyện Kon 

Plông  

a. Tác động của biến đổi về điều kiện tự nhiên 

b. Tác động của biến đổi về mặt xã hội 

c. Những thay đổi trong môi trường thể chế liên quan đến phát 

triển nông nghiệp ở Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng.  

d. Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) 

và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia. 

3.1.2. Phương hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Kon Tum, 

huyện Kon Plông đến năm 2020 

a. Phương hướng, mục tiêu PTNN tỉnh Kon Tum đến năm 2020 

b. Mục tiêu, phương hướng PTNN  huyện Kon Plông đến năm 

2020 

Giai đoạn 2015-2020, huyện Kon Plông đề ra phương hướng và 

một số mục tiêu cụ thể về phát triển nông nghiệp là [16]: Giá trị sản xuất 

nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản (giá cố định 2010) đến năm 2020 đạt 

khoảng 565,76 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 13.71% năm; chiếm tỷ lệ 

23,20% giá trị sản xuất nền kinh tế, trong đó: 

+ Nông nghiệp: 

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng 

phát triển các sản phẩm chủ lực gồm: lúa nước; rau, hoa xứ lạnh; cá nước 

lạnh; hồng đẳng sâm và cây dược liệu khác; các sản phẩm gia súc...Trong 

đó coi trọng việc phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại vườn rừng kết 



17  

hợp chăn nuôi dưới các hình thức như tổ hợp tác, hợp tác xã. Đến năm 

2020 diện tích gieo trồng lúa đạt 4.500 ha, trong đó Đông Xuân trên 1.000 

ha. Hình thành vùng phát triển rau, hoa, quả khoảng 500 ha.  

Thành lập 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen 

với quy mô từ 100 - 150 ha đến năm 2020; Mở rộng khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao Măng Đen lên 300 ha đến 2030; Mở rộng vùng sản 

xuất rau, hoa, quả, củ, cá nước lạnh, sản phẩm từ gia súc ứng dụng công 

nghệ cao lên 10.000 ha [14]. 

Ổn định diện tích cà phê hiện có, mở rộng diện tích cây cà phê xứ 

lạnh quy mô theo đề án đến năm 2018 là 450 ha và đến năm 2020 là 650 

ha. Đối với các xã vùng nóng tập trung phát triển keo lai, quy mô đến 

2020 khoảng 5.986 ha, bời lời 2.111,3 ha, hình thành các vùng nguyên 

liệu tập trung, liên kết đầu ra cho nhân dân. 

Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển chăn nuôi các loại gia 

súc quy mô tập trung, trang trại... Chú trọng phát triển chăn nuôi đại gia 

súc, nhất là bò, trâu lấy thịt. Phấn đấu đến năm 2020, đưa tổng đàn gia súc 

lên 40.700 con. Xúc tiến kêu gọi và thu hút dự án đầu tư nuôi và chế biến 

bò, dê sữa trên địa bàn quy mô 2.000 ha. 

+ Lâm nghiệp: Tổ chức lại sản xuất để phục vụ mục tiêu xóa đói 

giảm nghèo bền vững và tiến tới làm giàu từ rừng. Tăng cường công tác 

bảo vệ và phát triển rừng; phát triển vốn rừng; khai thác sử dụng có hiệu 

quả và bền vững tài nguyên rừng. 

+ Thủy sản: Khai thác các ao hồ, mặt nước để phát triển nuôi trồng 

thủy sản. Triển khai nhân rộng mô hình nuôi cá lồng tại các hồ chứa nước 

của các dự án thủy điện trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích 

nuôi trồng thủy sản đạt 100 ha, sản lượng 1.250 tấn. 
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3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

HUYỆN KON PLÔNG TRONG TƯƠNG LAI 

3.2.1. Nhóm giải pháp phát triển về mặt quy mô 

Rà soát lại diện tích đất có khả năng sản xuất nông nghiệp, từ 

đó có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khai thác 

quỹ đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Quản lý ổn định diện 

tích lúa, ngô hiện có, đồng thời thúc đẩy các hộ gia đình thâm canh, 

tăng vụ. Tiếp tục chính sách hỗ trợ mở rộng diện tích cà phê chè, cây 

keo, … theo quy hoạch, theo đề án được phê duyệt, đồng thời chú 

trọng nâng cao trình độ thâm canh của người dân 

Đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên mà nhất là do 

công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý, cần sự chỉ đạo 

của UBND tỉnh để Công ty phải nghiên cứu, thí điểm và sản xuất các 

loại cây trồng phù hợp dưới tán rừng tránh tình trạng chỉ quản lý chứ 

không sản xuất như hiện nay. 

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ một phần để người dân có 

trâu hoặc bò; đồng thời khuyến khích vay vốn để tăng quy mô đàn 

gia súc; hướng dẫn nhân dân phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hình 

thức trang trại, trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn.  

Hỗ trợ nhân dân tại chỗ hoặc thu hút tổ chức, cá nhân từ bên 

ngoài vào để sản xuất thủy sản từ lòng hồ các thủy điện Đăk Đring, 

Đăk Pô Ne, …  

Thúc đẩy, hỗ trợ các nhà đầu tư đã đăng ký vào khu quy hoạch 

sản xuất cây trồng xứ lạnh hiện có (1.392 ha) triển khai nhanh các 

thủ tục để thu hồi, chuyển mục đích sử dụng  đất,… đi vào sản xuất 

trên thực địa sớm tạo ra sản phẩm.  

Chủ động phối hợp với các ngành của tỉnh, trung ương để 

thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. 
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Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học 

công nghệ; từng bước đầu tư hỗ trợ một phần để cơ giới hoá, nâng 

cao năng lực sản xuất cho nông dân.  

Tập trung nguồn lực đầu tư cho xây dựng hạ tầng nông nghiệp 

theo đề án nông thôn mới đã phê duyệt để thúc đẩy phát triển SX.. 

3.2.2. Nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong NN 

a. Về chuyển dịch cơ cấu theo ngành 

- Ngành Lâm nghiệp: Đối với diện tích rừng sản xuất, cần giao 

cho tư nhân quản lý sử dụng theo hình thức đấu giá hoặc cho thuê, từ 

đó họ chủ động đầu tư sản xuất hợp lý, mang lại giá trị cao hơn, có 

hiệu quả hơn; Đối với diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ có thể 

cho thuê để trồng cây đặc sản, cây dược liệu kết hợp với du lịch sinh 

thái… , từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. 

Đối với Thủy sản: Để phát triển thủy sản ngoài tận dụng các 

lòng hồ thủy điện để nuôi trồng, thời gian tới cần triển khai đặc sản 

có giá trị cao hoặc đầu tư vừa nuôi nguyên liệu, vừa chế biến sâu đối 

với các sản phẩm cá nước lạnh. 

b. Về chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp (theo 

nghĩa hẹp)  

Đối với tiểu ngành trồng trọt: Tiếp tục quyết liệt Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sản xuất NNCNC; đồng thời phát 

triển mạnh diện tích rau hoa, quả xứ lạnh trong đó phát triển chủ yếu 

ở địa bàn Măng Cành, Đăk Long. Các loại cây khác sản xuất ổn định 

theo quy hoạch, riêng cây sắn giảm càng nhiều càng tốt để chuyển 

đổi trồng cây khác có giá trị hơn. 

Đối với tiểu ngành chăn nuôi: Tiếp tục sản xuất theo hướng 

tăng dần tỷ trọng của chăn nuôi gia súc, đồng thời gắn với chế biến 

sâu để tăng giá trị sản phẩm. 
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c. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ 

Huyện Kon Plông có 2 vùng khí hậu khác biệt rõ rệt đó là: 

Vùng thứ nhất có khí hậu nóng, ít mưa (Đăk Nên, Đăk Ring, Pờ Ê, 

Ngọc Tem) và vùng thứ 2 có khí hậu lạnh, mưa nhiều (Măng Bút, 

Đăk Tăng, Măng Cành, Hiếu, Đăk Long), do đó mỗi vùng gắn với 

từng loại cây trồng vật nuôi khác nhau. 

3.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức sản xuất trong NN  

Thu hút các doanh nghiệp với dự án đầu tư có quy mô lớn, 

trình độ khoa học công nghệ cao 

Ngoài phát triển lực lượng doanh nghiệp, thì kinh tế tập thể 

(với loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác) cũng rất cần được phát triển. 

Chính quyền huyện, xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, đứng ra hướng 

dẫn quy trình, thủ tục, thậm chí thí điểm thành lập một vài mô hình ở 

cơ sở, sau đó điều chỉnh, hoàn thiện thêm. 

3.2.4. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các 

nguồn lực trong nông nghiệp 

a. Gia tăng hiệu quả sử dụng đất đai 

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất chặt 

chẽ theo quy hoạch.  

+ Đối với hạn điền đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, 

đất nuôi trồng thủy sản) cần đề xuất có sửa đổi Luật đất đai, nên quy 

định: Đất cấp lần đầu không thu tiền sử dụng đất là 3ha, còn công 

nhận sử dụng đất do nhận chuyển nhượng để lập trang trại thì không 

có hạn điền.  

+ Thúc đẩy quá trình tập trung ruộng đất. Đẩy nhanh tiến độ 

cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp  

+ Thực hiện rà soát lại diện tích đất sử sụng không hiệu quả, 

mang lại giá trị không cao thì có biện pháp để chuyển cho chủ đầu tư 
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khác, hoặc tổ chức liên kết… để tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả. 

+ Xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến 

hơn; dự án nào sẵn sàng ứng vốn để đầu tư hạ tầng kết nối, trả tiền 

thuê đất cao hơn… sẽ được lựa chọn để đầu tư vào địa bàn. 

+ Tiếp tục rà soát các hộ thiếu đất sản xuất để có phương án 

bố trí hợp lý.  

b. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

- Tăng kênh tiếp cận cho các chủ thể sản xuất nông nghiệp cần 

vay vốn. Đơn giản hóa thủ tục vay vốn 

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngoài tham 

gia thị trường tài chính nông thôn dưới dạng thích hợp,  

- Nhà nước cần thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để phát triển 

doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào 

NNCNC,  

- Nhà nước cần phải có chính sách tiếp tục giảm lãi suất (đề 

xuất nên áp dụng mức lãi suất chỉ từ 2 đến 4%/năm).  

- Thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp; trợ giá, trợ cước 

cho các sản phẩm đầu vào, đầu ra của sản xuất nông nghiệp… 

- Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư cho nông nghiệp của nhà nước. 

c. Nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp 

- Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ văn hoá, trình độ 

kỹ thuật cho người lao động.  

- Đào tạo nghề 

- Đào tạo, bổ sung kiến thức về quản lý kinh tế (tính toán cân 

đối thu chi), phương pháp tổ chức sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, 

sơ chế các sản phẩm nông sản,…  

- Khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài, hoặc trong nước 

đầu tư vào địa bàn có kết hợp đào tạo người lao động địa phương, 
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hoặc cử người lao động đi làm “thực tập sinh” tại các doanh nghiệp 

công nghệ cao để về phục vụ tại địa phương. Kết hợp thu hút lao 

động cư dân có trình độ cao vào địa bàn. 

- Thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao trong các cơ 

quan quản lý nhà nước, cơ sở khuyến nông công lập, thậm chí là phải 

tuyển cả cho cấp xã. 

3.2.5. Nhóm giải pháp nhằm mở rộng thị trường và đẩy 

mạnh liên kết  

Cần thuê ngay tổ chức có uy tín và năng lực để thực hiện việc 

nghiên cứu thị trường trong vùng, trong nước và cả ở thị trường quốc 

tế đối với các sản phẩm nông nghiệp.  

Trên cơ sở những sản phẩm hiện có của nông nghiệp Kon 

Plông, cần thúc đẩy để phát triển công việc sơ chế và công nghiệp 

chế biến..  

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủ tục kiểm, cấp chứng nhận 

đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ các sản phẩm đặc trưng của 

Măng Đen (chính quyền làm, sau đó chuyển cho các doanh nghiệp 

khai thác miễn phí) từ đó làm cơ sở để sản xuất sản phẩm, quảng bá 

rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trưng bày 

giới thiệu sản phẩm tại các nhà hàng khách sạn ở huyện, tỉnh, ngoài 

tỉnh; tham gia hội chợ thương mại, du lịch trong nước hoặc quốc tế  

Chính quyền cần đứng ra tổ chức kết nối giữa các doanh 

nghiệp, nông dân, tạo điều kiện để các đối tác có khả năng sản xuất 

nguyên liệu - chế biến - tiêu thụ; đồng thời thúc đẩy việc liên kết giữa 

nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp, … 

Hiện nay, hầu hết các sản phẩm của huyện chưa đủ điều kiện 

xuất khẩu, do đó khuyến khích tư thương đi thu gom, phân loại và 

đưa đi tiêu thụ hàng hóa của nhân dân sản xuất ra.  
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Tiếp tục duy trì hoạt động của chợ phiên kết hợp với những 

đợt đưa hàng về nông thôn của ngành công thương ở các xã.   

3.3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ   

3.3.1. Đối với Chính phủ 

3.3.2. Đối với tỉnh 
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KẾT LUẬN 

 

Bằng số liệu thu thập và phân tích, luận văn đã chỉ ra những 

thành công đạt được lợi thế và bất lợi của huyện Kon Plông trong 

phát triển nông nghiệp. Đánh giá những thành công và hạn chế trong 

quá trình phát triển nông nghiệp ở huyện Kon Plông giai đoạn 2011 - 

2015. Nghiên cứu cho thấy: Nông nghiệp là bộ phận chủ yếu trong cơ 

cấu kinh tế của huyện Kon Plông. Những năm qua, nông nghiệp của 

huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất nông 

nghiệp có mức tăng khá (bình quân 20,1%/năm), góp phần quan 

trọng giải quyết việc làm, tạo thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho 

người dân. Cơ cấu nông nghiệp của huyện đã có sự chuyển dịch theo 

hướng nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản; sự chuyển dịch cơ cấu 

các loại cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của địa 

phương và mang lại giá trị kinh tế cao, năng suất, sản lượng các loại 

cây trồng, vật nuôi tăng lên; các mô hình sản xuất tiến bộ đang hoàn 

thiện và phát triển. 

Tuy nhiên mức tăng giá trị sản xuất nông nghiệp còn thấp hơn 

mức tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện; Các tiềm năng trong 

sản xuất nông nghiệp chưa được khai thác hết, các điều kiện hạ tầng 

cho sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn còn thấp kém, trình độ sản 

xuất, kỹ thuật canh tác còn nhiều hạn chế. 

Luận văn đã đề xuất 5 nhóm giải pháp quan trọng để phát triển 

nông nghiệp của huyện Kon Plông trong thời gian đến. 


