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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cây Cao su thuộc họ Thầu dầu là cây đa mục đích, có rất 

nhiều giá trị, thuộc nhóm cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chu kỳ kinh 

doanh dài, cho khai thác liên tục trong nhiều năm (hiêṇ nay chủ yếu 

trồng các giống cao su mới, chu kỳ trên 32 năm), các sản phẩm từ 

cây cao su đều được sử dụng nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là giá 

trị và hiệu quả kinh tế mà cây cao su đem lại rất cao so với những 

cây lâm nghiệp khác. Mủ cao su có giá trị kinh tế cao, 1 ha khai thác 

mủ bình quân đạt 1,5 tấn/năm, có nhiều nơi đạt 1,8 - 2,0 tấn/năm (giá 

bán hiêṇ nay trên 35 triệu đồng/tấn), phần lớn được dùng làm nguyên 

liệu cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng, đặc biệt là ngành giao 

thông vận tải như: Chế tạo vỏ ruột bánh xe, bánh máy bay (68%); 

Sản phẩm từ mủ nước: Găng tay, nệm xốp, bong bóng, chỉ 

thun,...(8%); Vật liệu kỹ thuật: Xây dựng, đệm chống động đất, đệm 

cầu cảng, đệm nối,...(7,8%), đế giày (5%), keo dán (3,2%) và các sản 

phẩm: Dụng cụ y tế và đồ chơi,...(8%). 

Huyện Ia H’Drai được thành lập theo Nghị quyết 890/NQ-

UBTVQH13, ngày 11-3-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tách 

ra từ huyện Sa Thầy) có 98.013, 22 ha diện tích tự nhiên, 11.644 

nhân khẩu. Trong đó: diêṇ tích đất rừng tư ̣nhiên khoảng 59.400ha, 

độ che phủ rừng của huyện Ia H’Drai hiện đạt khoảng 60,6%. Diêṇ 

tích đất cao su trên điạ bàn là 25.019, chiếm 70,57% tổng diện tích 

đất cây trồng của huyện (Tổng diện tích đất trồng trọt toàn huyện là 

35.452 ha. Đây là vùng sản xuất chuyên canh trồng cao su của tỉnh 
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Kon Tum, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất phù hợp cho cây cao 

su; sản lươṇg bình quân đaṭ cao nhất cả nước đạt từ 1,8 tấn đến 2 

tấn/ha (sản lượng mủ ổn định sau khi khai thác được 05 năm), cây 

cao su là cây trồng chủ lưc̣ đem laị kinh tế cho doanh nghiêp̣, người 

lao đôṇg và taọ nguồn thu cho nhà nước. Vì vâỵ phát triển sản xuất 

cây cao su là đôṇg lưc̣ và là nôị lưc̣ để phát triển kinh tế của huyêṇ. 

Xuất phát từ tính cấp thiết và thưc̣ tiêñ của vấn đề, tôi choṇ đề 

tài “Phát triển cây cao su trên điạ bàn huyêṇ Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum”. Nhằm phát triển ngành kinh tế nông nghiệp của huyện, nâng 

cao đời sống nhân dân trên cơ sở phát huy, khai thác tiềm năng, lợi 

thế tự nhiên của vùng chuyên canh trồng cao su, xây dựng kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội của vùng; định hướng kế hoạch sản xuất thời 

gian đến, những giải pháp trước mắt và lâu dài để tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp, người lao động; những giải pháp và muc̣ tiêu 

nhằm phát triển bền vững loại hình cây cao su trên địa bàn huyêṇ Ia 

H’Drai. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 

Đánh giá tình hình thực tế phát triển cây cao su  trên địa bàn 

huyêṇ Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và đề xuất giải pháp nhằm phát triển 

cây cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển cây cao su. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cây cao su trên địa 

bàn huyêṇ Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển cây cao su 
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trên địa bàn huyêṇ Ia H’Drai trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Những vấn đề về phát triển cây cao su trên địa bàn huyêṇ Ia 

H’Drai. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

+ Về nội dung: Nội dung Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu 

những vấn đề liên quan đến phát triển cây cao su trên địa bàn huyêṇ 

Ia H’Drai trong các doanh nghiệp trồng cao su (vì hiện nay ở huyêṇ 

Ia H’Drai chỉ có các doanh nghiệp trồng và sản xuất cao su, không 

có các hình thức tổ chức sản xuất khác như trang trại, hợp tác xã, hộ 

trồng cao su tiểu điền; đây là chủ trương của tỉnh nhằm giữ gìn an 

ninh trật tự khu vực biên giới). 

+ Về mặt không gian: Huyêṇ Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

+ Về mặt thời gian: Đánh giá thực trạng phát triển cây cao su 

chủ yếu vào giai đoạn 2012-2016. Các giải pháp đề xuất có giá trị 

trong những năm tiếp theo. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các 

phương pháp sau: 

- Phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp này được sử 

dụng để tổng hợp các dữ liệu nhằm phân tích những nội dung chủ 

yếu của đề tài, phân tích số liệu thống kê từ nhiều nguồn để rút ra 

những nhận xét, đánh giá mang tính khái quát cao những nội dung 



4 

 

chính của luận văn. Đồng thời sử dụng phương pháp phân tổ, phương 

pháp đồ thị và bảng thống kê, trên cơ sở chuỗi số liệu thu thập được 

từ năm 2012 đến năm 2016, tổng hợp các chỉ tiêu là số tuyệt đối và 

số tương đối từ đó đưa ra các nhận định mô tả thực trạng hiện nay về 

phát triển cây cao su, tiến hành phân tích đưa ra các kết luận. 

- Phương pháp phân tích so sánh: Phương pháp này được sử 

dụng để đánh giá thực trạng phát triển cây cao su, so sánh chéo với 

các kết quả nghiên cứu, so sánh với mục tiêu đặt ra của phát triển cây 

cao su và kết quả thực hiện. Từ số liệu thu thập được từ năm 2012-

2016, lấy dữ liệu này so sánh với năm trước nhằm thấy được mức 

biến động tăng hoặc giảm qua các năm, lý giải nguyên nhân 

4.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Luận văn thu thập số liệu thứ cấp niên giám thống kê của 

huyện, từ các báo cáo của chính quyền, các ban ngành địa phương và 

doanh nghiêp̣. Luận văn có kế thừa kết quả của các công trình nghiên 

cứu trước đây đã công bố. 

Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Excel 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cây cao 

su 

Chương 2: Thực trạng phát triển cây cao su trên địa bàn huyện 

Ia H’Drai 

Chương 3: Các giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai 

6. Tổng quan tài liêụ 
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Liên quan đến vấn đề phát triển cây cao su, đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về nhiều khía cạnh, nội dung phát triển cây cao su. 

Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào về phát triển cây cao 

su trên địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Vì vậy luận văn sẽ 

góp phần làm rõ thêm thực trạng, giải pháp phát triển cây cao su trên 

địa bàn huyện Ia H’Drai trong thời gian đến. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUÂṆ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN  

CÂY CAO SU 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÂY CAO SU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 

CÂY CAO SU 

1.1.1. Cây cao su và đặc điểm của cây cao su 

a) Cây Cao su 

Là một loài cây thân gỗ, chiết ra tựa như nhựa cây của nó (gọi 

là mủ) có thể được thu thập lại như là nguồn chủ lực trong sản 

xuất cao su tự nhiên. 

b) Đặc điểm sinh học 

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB): Là khoảng thời gian 07 

năm của cây cao su tính từ khi trồng cây.   

- Thời kỳ kinh doanh (TKKD): Thời gian khai thác mủ cao su, 

có thể dài từ 25 - 30 năm.  

- Điều kiện để cây cao su phát triển: Để cây cao su phát triển 

tốt và cho hiệu quả cao cần chú ý đến các yêu cầu về kỹ thuật trồng 

là: nhiệt độ, lượng mưa, gió, giờ chiếu sáng và sương mù, đất đai, độ 

cao, độ dốc; đồng thời cần lưu ý về kiểm soát các loại bệnh hại, thực 

hiện đúng quy trình kỷ thuật khi khai thác mủ để đảm bảo sản lượng 

và độ bền của cây. 

1.1.2. Giá trị kinh tế của cây cao su 

Cao su là nguyên vâṭ liêụ có vai trò quan troṇg hàng đầu với 

hơn 50.000 công duṇg đươc̣ ứng duṇg vô cùng rôṇg rãi trong công 

nghiêp̣ cũng như trong đời sống hàng ngày  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_su_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
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1.1.3. Khái niệm về phát triển cây cao su 

Phát triển sản xuất theo chiều rộng chú trọng tới quy mô như 

tăng diện tích, tăng thêm vốn, bổ sung thêm lao động và hầu như 

không tăng năng suất lao động. Phát triển sản xuất theo chiều sâu chú 

trọng về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực. 

1.1.4. Vai trò của phát triển cây cao su 

a) Khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, khí hậu 

b) Đóng góp cho phát triển đời sống xã hội 

c) Thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác 

d) Góp phần bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng 

1.2.  NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CÂY 

CAO SU 

1.2.1. Gia tăng sản lượng cao su 

Gia tăng sản lượng cao su được sản xuất ra, phản ánh nhờ sự 

gia tăng không gian sản xuất, nguồn lực và năng suất cây cao su.  

Các chỉ tiêu đánh giá: (1) Sản lượng cây cao su, (2) sư ̣ gia 

tăng về sản lươṇg cao su hàng hóa, (3) sư ̣gia tăng về tổng giá tri ̣ sản 

xuất 

1.2.2. Huy động các nguồn lực phát triển cây cao su 

a) Đất đai 

Đất đai là một trong những yếu tố cơ bản có tính cơ bản quyết 

định đến hiệu quả kinh tế của vườn cây.  

Các chỉ tiêu đánh giá: (1) Diện tích, mức tăng và tốc độ tăng 

trưởng diện tích trồng cao su qua các năm, (2) diện tích, mức tăng và 

tốc độ tăng trưởng diện tích trồng cao su ở các xã trên địa bàn huyện. 

b) Số lượng, trình độ người lao động 
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Lao động có trình độ và tay nghề đóng vai trò vô cùng quan 

trọng trong sản xuất cao su.  

Các chỉ tiêu đánh giá: (1) Số lượng lao động tham gia sản 

xuất cao su, (2) trình độ của lao động tham gia sản xuất cao su. 

c) Vốn đầu tư 

Vốn là cơ sở để tăng thêm sản lượng thực tế, có tác động trực 

tiếp đến phát triển kinh tế. 

Các chỉ tiêu đánh giá: (1) Tổng số vốn đầu tư và mức đầu tư 

trên diện tích, (2) vốn đầu tư cho sản xuất cao su, (3) số lượng và giá 

trị cơ sở vật chất kỹ thuật đầu tư cho trồng cây cao su; (4) vốn đầu tư 

hạ tầng kinh tế - xã hội tại vùng trồng cao su. 

d) Công nghệ, kỹ thuật 

  Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng 

sản phẩm, giảm chi phí và hao hụt trong sản xuất, nâng cao năng suất 

cây cao su. 

  Các chỉ tiêu đánh giá: (1) Giống mới và tỷ lệ diện tích trồng 

giống mới trong tổng số diện tích trồng cao su; (2) kỹ thuật tạo giống 

mới có năng suất, chất lượng cao; (3) tỷ lệ các khâu được áp dụng kỹ 

thuật mới trong quy trình trồng, chăm sóc khai thác chế biến mủ cao 

su; (4) định mức kinh tế kỷ thuật về công đoạn trồng, chăm sóc cao 

su, khai thác và chế biến mủ cao su. 

1.2.3. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Mở rộng thị trường nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, 

tăng doanh số bán, tăng lợi nhuận và tăng được số lượng sản phẩm 

tiêu thụ trên thị trường hiện tại. 

Các chỉ tiêu đánh giá: (1) Doanh thu và mức tăng doanh thu 

của sản phẩm mủ cao su; (2) thị phần và mức tăng thị phần của sản 
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phẩm mủ cao su trên thị trườngtrong nước và xuất khẩu, (3) sản 

lượng và tỷ lệ sản lượng sản phẩm mủ cao su tiêu thụ trong nước và 

xuất khẩu. 

1.2.4. Gia tăng hiệu quả và đóng góp của cây cao su cho 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

Phát triển cây cao su cần phải đảm bảo cả hiệu quả kinh tế lẫn 

hiệu quả xã hội và bảo vệ môi trường. 

Các chỉ tiêu đánh giá: (1) Góp phần chuyển dic̣h cơ cấu cây 

trồng, (2) tăng số lao đôṇg có viêc̣ làm, (3) tăng thu nhâp̣ của người 

trồng cao su, (4) giảm tỷ lê ̣đói nghèo. 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

SẢN XUẤT CÂY CAO SU 

1.3.1. Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên 

Các yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng quyết định đến khả năng 

sinh trưởng và phát triển của cây cao su, cụ thể về đất đai phải có độ 

màu phù hợp, độ dốc không nên quá 10%, cây cao su cần nước 

nhưng không chịu đước úng và gió; nhiệt độ thích hợp từ 22- 280c, 

1.3.2. Nhân tố thuộc về điều kiêṇ xã hôị 

Các nhân tố xã hội gồm tỷ lệ tăng dân số, nguồn lực lao động 

có sức khỏe, tay nghề và trình độ cao; phong tục tập quán của từng 

vùng miền; trình độ dân trí và truyền thống văn hóa từng vùng. 

1.3.3. Nhân tố thuôc̣ về điều kiêṇ kinh tế 

Nhân tố về điều kiện kinh tế thể hiện ở trong mỗi giai đoạn nhất 

định, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế luôn có tác 

động đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm mủ cao su. Đồng thời việc 

đầu tư cơ sở hạ tầng có vai trò thúc đẩy nâng cao khả năng cạnh tranh 

và lợi thế so sánh của sản phẩm cao su được sản xuất và tiêu thụ.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TẠI  

HUYỆN IA H'DRAI 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN IA 

H’DRAI 

 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

a) Vị trí địa lý: Huyện Ia H’Drai có 03 xã, là huyện giáp biên 

giới Campuchia. Huyện cách trung tâm hành chính thành phố Kon 

Tum khoảng 115 km. 

 b) Địa hình: Huyện Ia H’Drai nằm ở phía Tây Nam dãy 

Trường Sơn.  

 c) Khí hậu: Khí hậu có nét chung của khí hậu vùng nhiệt đới 

gió mùa, 6 tháng mùa nắng và 6 tháng mùa mưa. 

d) Tài nguyên đất, nước, khoáng sản: Đất nông nghiệp chủ 

yếu là đất vàng đỏ trên đá mac maaxit; có 2 con sông lớn chảy qua 

huyện là sông Sê San và sông Sa Thầy. 

 2.1.2. Tình hình kinh tế huyện Ia H’Drai 

a) Tăng trưởng kinh tế:  

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của huyện đạt 

10,34%/ năm, thu nhập bình quân đầu người hiện nay của huyện là 

10,93 triệu đồng/năm. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

có tốc độ tăng trưởng rất cao, năm 2016 so với năm 2012 vượt đến 

208%. 

  b) Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Huyện đã từng bước 

chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhằm đa dạng hóa cây 

trồng vật nuôi, hạn chế độc canh trong sản xuất. 
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c) Hệ thống kết cấu hạ tầng: Hệ thống đường giao thông, 

mạng thông tin liên lạc và cấp nước sinh hoạt cơ bản đã đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên cần tiếp tục 

đầu tư, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng. 

 2.1.3. Tình hình xã hội huyện Ia H’Drai 

a) Về dân số, lao động, dân tộc: 

Dân số của huyện từ năm 2012 đến năm 2016, tăng từ 9,013 

người tăng lên 11,644 người, tỷ lệ đạt 129%, nguồn dân số tăng trên 

chủ yếu là tăng dân số cơ học, do nhu cầu tuyển dụng lao động của 

các doanh nghiệp và số lao động di dân các tỉnh khác đến huyện mới 

Ia H’Drai lao động, lập nghiệp. 

b) Về Y tế, văn hóa và giáo dục: cơ sở vật chất phục vụ cho y 

tế, và văn hóa và giáo dục được nhà nước quan tâm đầu tư đúng 

mức; ngoài ra còn được các doanh nghiệp đầu tư theo hình thức xã 

hội hóa. 

c) Công tác bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo: Các 

chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng quy định. 

d) Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an 

ninh trật tự ổn định, không xảy ra xác vụ việc phức tạp. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TẠI HUYỆN 

IA H’DRAI 

 2.2.1 Thực trạng gia tăng sản lượng cao su 
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Bảng 2.2: Diện tích và sản lượng cao su của huyện 

Diện tích hàng năm Tổng diện 

tích (ha) 

Sản lượng 

(tấn) 

Diện tích (ha)/số hộ 

nhận khoán (hộ) 

Năm 2012 Tổng số 896  450/64 

Diêṇ tích (ha) Khai thác 323 291 323/73 

Năm 2013 Tổng số 4.043  2.500/350 

Diêṇ tích (ha) Khai thác 790 869 560/140 

Năm 2014 Tổng số 11.167  5.670/810 

Diêṇ tích (ha) Khai thác 1.384 1.523 750/187 

Năm 2015 Tổng số 24.155  13.560/1.356 

Diêṇ tích (ha) Khai thác 2.656 3.188 1.750/388 

Năm 2016 Tổng số 25.019  15.500/1.550 

Diêṇ tích (ha) Khai thác 4.375 5.251 2.500/555 

Bảng 2.2, cho thấy năm 2013, 2014 diện tích trồng và diện tích 

đi vào khai thác tăng nhanh; việc phát triển nhanh cây cao su cũng 

thu hút vốn đầu tư cho sản xuất lớn, thu hút nhân công lao động vào 

ngành cao su. 

2.2.2. Thực trạng về các nguồn lực phát triển cây cao su 

a) Về đất đai 

Huyện Ia H’Drai có điều kiện đất đai, thời tiết, khí hậu rất phù 

hợp cho cây cao su sinh trưởng; hiện nay các doanh nghiệp vẫn chưa 

chuyển đổi hết diện tích được cấp phép để trồng cây cao su, tiềm 

năng phát triển diện tích đạt gần 40.000 ha. 

b) Về lao động 

Tỷ lệ người lao động trong ngành cao su tại huyện rất cao, gần 

tương ứng với số người trong độ tuổi lao động; tuy nhiên lao động 
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phần lớn chưa qua đào tạo chiếm từ 41 - 49%, số lao động có tay 

nghề chiếm tỷ lệ 43,6 - 52%. Thực trạng nêu trên là vấn đề khó khăn 

lớn của ngành cao su tại huyện, thời gian đến việc đào tạo lại đối với 

nguồn lao động sẵn có để cung cấp nguồn lao động có tay nghề, lao 

động có chất lượng cao là đòi hỏi cấp bách, quyết định đến sự phát 

triển của ngành cao su. 

c) Về vốn đầu tư 

Bảng 2.3. Vốn đầu tư trồng cao su theo xã trên địa bàn huyện 

 ĐVT: Tỷ đồng 

TT Đơn vị 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Xã Ia Dom 96,900 201,300 566,100 761,700 792,750 

2 Xã Ia Đal - - - 1.378,950 1.379,550 

3 Xã Ia Tơi 37,500 405,150 1.108,950 1.482,600 1.535,550 

Tổng cộng 134,400    606,450 1.675,050 3.623,250 3.707,850 

Bảng 2. 3, cho thấy vốn đầu tư cho cao su tại các xã chủ yếu 

trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, lượng vốn đầu tư từ các năm 2012 

đến 2016 chủ yếu tập trung cho trồng mới.  

d) Trình độ kỹ thuật trong sản xuất cao su 

Tại huyện Ia H’drai, đã cơ bản thực hiện tốt và ứng dụng khoa 

học kỷ thuật, công nghệ mới trong trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế 

biến mủ cao su đạt hiệu quả cao, đã cơ giới hóa máy móc đạt 70 đến 

90%; đã áp dụng các kỷ thuật công nghệ mới trong cạo mủ, chăm 

sóc, bón phân, chống sâu bệnh nhằm nâng cao hiệu quả năng xuất 

vườn cây, kéo dài thời gian khai thác… 

Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ, máy móc kỷ thuật và cán 

bộ, nhân công thực hiện chưa đồng bộ 
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2.2.3. Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm cây cao 

su 

Hiện nay sản lượng mủ cao su khai thác tại huyện là chưa 

nhiều, sản phẩm mủ sau khi chế biến tại nhà máy của huyện, sau đó 

nhập về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để xuất khẩu đi các 

nước trên thế giới; với chủng loại sản phẩm không nhiều nên một 

phần nhỏ sử dụng cho thị trường trong nước, còn lại phần lớn xuất 

khẩu sang Trung Quốc với giá thấp hơn nhiều so với xuất khẩu sang 

các nước EU, Mỹ, Nhật. 

2.2.4. Thực trạng về hiệu quả và đóng góp của cây cao su 

cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

a) Hiệu quả sản xuất cao su 

Tại địa bàn huyện, do đặt thù của dự án chuyển đổi đất lâm 

nghiệp, rừng nghèo sang trồng cây cao su nên tỷ suất đầu tư trên 01 ha 

cao su lớn khoảng 200 triệu (7 năm kiến thiết), cao hơn nhiều so với giá 

trị đầu tư của các vùng khác. Với thời giá hiện ước tính hiện nay, sau khi 

trừ chi phí đầu tư, lãi suất vốn vay, thuế, chi phí quản lý, khai thác, 

chăm sóc hàng năm... doanh nghiệp và người dân vẫn có lợi nhuận 

tương đối cao (1,5 tấn x 30 triệu/tấn x 25 năm = 1.125 triệu đồng). 

b) Đóng góp của cây cao su cho phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương 

Phát triển cây cao su tạo điều kiện phát triển kinh tế, thu hút 

dân cư lao động đến địa bàn làm ăn và sinh sống, giải quyết việc 

làm, tăng thu nhập người dân, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm 

nghèo; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 

động trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và xây dựng nền nông nghiệp bền vững.  
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SẢN 

XUẤT CAO SU TẠI HUYỆN IA H’DRAI 

2.3.1. Thành công 

- Về kinh tế: Nâng cao giá trị kinh tế của các vùng đất đang bị 

xói mòn và rừng có hiệu quả thấp của huyện, phát triển sản xuất và 

chế biến cao su trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.  

- Về xã hội: Tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn hiện 

nay, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.  

- Về môi trường: Phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, bảo vệ phát 

triển vùng, nguồn đa dạng sinh học; góp phần làm giảm ô nhiễm môi 

trường, biến đổi khí hậu. 

- Về an ninh quốc phòng: Xây dựng phát triển khu kinh tế mới 

gắn với xây dựng tuyến phòng thủ biên giới an toàn. 

2.3.2. Hạn chế 

- Ngân hàng siết chặt các khoảng cho vay của doanh nghiệp 

trồng cao su. 

- Trình độ lao động còn thấp, chưa được đào tạo nghề và thành 

thói quen, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất. 

- Chất lượng mủ cao su chưa cao, không đồng đều, hệ thống 

kiểm soát, kiểm tra chất lượng sản phẩm chưa được đầu tư hiện đại. 

- Trình độ kỹ thuật sản xuất và chế biến cao su còn lạc hậu, 

công tác chỉ đạo cũng như trình độ chuyên môn chưa cao nên chất 

lượng sản phẩm chưa được nâng lên so với tiềm năng phát triển.  

- Tình trạng chăm sóc, bón phân cho vườn cây của các hộ 

nông dân vẫn chưa đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thời 

gian cạo, và thời điểm cạo mủ.  

- Người dân vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn vay để đầu tư 
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trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất. 

- Chưa đầu tư theo quy hoạch, đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu phục vụ an sinh xã hội. 

- Thủ tục cấp bìa đỏ quyền sử dụng đất nông nghiệp cho doanh 

nghiệp và người dân còn chậm. 

- Đầu ra cho sản phẩm mủ cao su, giá xuất khẩu cao su thiếu 

ổn định, phụ thuộc vào thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường 

Trung Quốc. 

- Chưa hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, vận 

chuyển, xuất khẩu cao su của các doanh nghiệp trong vùng. 

2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 

- Trong quá trình triển khai thực hiện trồng và sản xuất cao su, 

chưa tuân thủ đúng quy hoạch, chưa bám sát và triển khai kịp về tiến 

độ thời gian, chất lượng đầu tư, công tác rải ngân vốn đầu tư chậm, 

chưa thật sự hiệu quả tương ứng với tiềm năng của vùng. 

- Giá cao su những năm qua xuống thấp ảnh hưởng đến vốn 

cho đầu tư phát triển khó khăn, thu nhập của người lao động thấp, 

khó thu hút lao động có chất lượng vào ngành cao su. 

- Vai trò của nhà nước và doanh nghiệp trong quy hoạch và 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chậm triển khai các dự án đầu 

tư do thiếu vốn. 

- Chưa có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các đề 

tài, sáng kiến cũng như việc phổ biến, áp dụng, nhân rộng trong 

ngành cao su chưa đạt hiệu quả cao. 

- Nhà nước chưa có chính sách cụ thể, bền vững trong việc hỗ 

trợ doanh nghiệp gặp khó khăn khi giá mủ cao su xuống thấp như 

thuế đất nông nghiệp, thuế xuất khẩu, khoanh nợ, giãn nợ... 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN IA H’DRAI 

 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H’DRAI, TỈNH 

KON TUM 

3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Ia H’Drai 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai khóa 

XVI đã xác định phát triển trồng mới cây cao su lên 32.00ha, tốc độ 

tăng trưởng hàng năm bình quân đạt từ 8% trở lên, phát triển hạ tầng 

đồng bộ phục vụ kinh tế vùng cao su, đẩy mạnh triển khai các mô 

hình khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản 

xuất nông nghiệp. 

3.1.2. Dự báo sản lượng cao su thiên nhiên 

Tổ chức Nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG) và Công ty LMC 

Internationnal Ltd Luân Đôn dự báo đến năm 2035 nguồn cung cao 

su thế giới vẫn ở mức thấp hơn cầu, hoặc tăng vượt ngưỡng cầu, tuy 

nhiên tỷ lệ này không nhiều.  

3.1.3. Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn huyện 

Ia H’Drai 

Quyết định số 750/QĐ-TTg, ngày 3-6-2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 

và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định cho chuyển đổi đất lâm 

nghiệp sang trồng cây cao su của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, 

trong đó tại địa bàn huyện Ia H’Drai diện tích được quy hoạch và có 

tiềm năng chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su đạt 
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gần 40.000 ha. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN IA H’DRAI 

3.2.1. Hoàn thiện và tăng cường quản lý quy hoạch phát 

triển cây cao su 

- Xây dựng quy hoạch chi tiết quỹ đất để phát triển sản xuất 

cao su; khi quy hoạch cần có tính liên thông, liên kết với vùng dự án 

cao su hiện có và phù hợp với tổng thể không gian phát triển kinh tế - 

xã hội của vùng. 

- Tăng cường cơ chế giám sát, kiểm tra việc chuyển đổi và sử 

dụng đất trồng mới cao su hàng năm; có biện pháp khắc phục, xử lý 

nghiêm vi phạm của tổ chức và cá nhân, hoàn trả đất và phục hồi tài 

nguyên rừng đối với diện tích bị lấn chiếm không để tình trạng kéo 

dài. 

- Ban hành chế tài, quy định về phát triển cây cao su gắn với 

bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện an sinh xã hội, xóa đói, giảm 

nghèo.  

- Trong vùng dự án cao su, phải có phương án giải quyết việc 

làm cho các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất, khuyến khích mô hình hộ 

gia đình tham gia góp vốn với doanh nghiệp bằng giá trị quyền sử 

dụng đất và tham gia nhận khoán chăm sóc vườn cây, để giải quyết 

công ăn việc làm sau khi thu hồi đất. 

3.2.2. Giải pháp về các nguồn lực phát triển cây cao su 

a) Giải pháp về đất đai 

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất nông nghiệp trồng cao su, 

sử dụng tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, tránh tình trạng sử dụng đất 

không đúng mục đích.  
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- Đẩy nhanh thủ tục khảo sát, thẩm định dự án đất đã được 

chuyển đổi trồng cao su để làm thủ tục cấp bìa đỏ quyền sử dụng đất 

cho doanh nghiệp và người dân.  

- Nhà nước xem xét có cơ chế cấp đất sản xuất đối với các hộ 

công nhân lao động nhận khoán, tránh phụ thuộc hoàn toàn và nguồn 

thu nhập từ cây cao su. 

b) Giải pháp về lao động 

- Chính quyền và doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ trong 

đào tạo tay nghề, phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, 

khuyến khích và phổ biến những sáng tạo, cách làm hay, cải tiến 

máy móc, thiết bị, cơ giới hóa vào sản xuất cao su để làm tăng hiệu 

suất, chất lượng và giảm nhân công lao động trực tiếp. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần lao động có kỷ luật, 

có hiệu quả, đảm bảo các quy định về an toàn lao động, bảo vệ vườn 

cây an toàn.  

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỷ thuật mới trong lao 

động sản xuất; đặt biệt chú ý đến quy trình kỷ thuật, thu hoạch, chế 

biến để nâng cao chất lượng sản phẩm mủ cao su, có quy trình kiểm 

tra đánh giá chất lượng sản phẩm tiên tiến theo tiêu chuẩn ISo, chặt 

chẽ, khoa học. 

 - Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản 

lý, nhất là khâu quản lý kỹ thuật, chế biến thành phẩm và cán bộ 

nghiên cứu thị trường. 

- Nhà nước và doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ 

thỏa đáng cho nhân công đến vùng huyện lao động và lập nghiệp. 

c) Giải pháp về vốn 

- Nhà nước và ngân hàng cần có ưu đaĩ giảm laĩ suất hoăc̣ 
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khoanh nơ ̣đối với các doanh nghiêp̣ đang thực hiện dư ̣ án vay vốn 

trồng cao su, trong điều kiện hiện nay, giá mủ cao su không cao, 

nhằm giảm khó khăn về vốn cho doanh nghiêp̣.  

- Khuyến khích các hình thức góp vốn liên doanh, liên kết, cổ 

phần hóa doanh nghiệp, huy động góp vốn của của nhân dân; nhằm 

đa dạng hóa các nguồn vốn tham gia chuỗi sản xuất kinh, doanh cao 

su; đồng thời có chế độ kiểm tra, giám sát, kiểm toán kế toán doanh 

nghiệp, đánh giá thực chất kết quả sản xuất kinh doanh, minh bạch 

về tài chính của các doanh nghiệp sản xuất cao su. 

- Cải cách hành chính trong hồ sơ thủ tục xin vay vốn của 

doanh nghiệp và người dân; đơn giản hóa thủ tục và giảm bớt thời 

gian phê duyệt dự án vay vốn, nhằm tránh những chi phí cho các thủ 

tục không cần thiết. 

d) Giải pháp về công nghệ 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác và có kế hoạch khai 

hoang với tiến độ phù hợp để bảo vệ đất, chóng xói mòn, rửa trôi. 

- Chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, phù hợp 

với điều kiện khí hậu, đất đai của vùng; xây dựng quy chế quản lý 

chất lượng giống cao su trên địa bàn huyện. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát quy trình kỷ 

thuật, an toàn vườn cây, tránh việc mất cắp mủ, vi phạm quy định kỷ 

thuật lao động… 

- Thực hiện nghiêm túc việc lập và trình duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật trước khi thực hiện dự án đầu tư trồng mới và xây 

dựng nhà máy chế biến mủ cao su. 

- Chú trọng áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ, bảo vệ 
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thực vật trên vùng trồng cao su tại các xã để nâng cao hiệu quả đối 

với cây cao su.  

- Có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ đối với các sáng kiến, cải 

tiến quy trình kỷ thuật mới để chăm sóc, bảo vệ, khai thác vườn cây 

cao su theo hướng chất lượng cao, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. 

- Tăng cường cơ giới hóa trong chăm sóc, thu hoạch, chế biến, 

bảo quản cao su; nhằm giảm nhân công, ngày công lao động trực 

tiếp, tăng chất lượng sản phẩm mủ cao su.  

3.2.3. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm cây cao su 

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng, xác định đây là việc 

làm thường xuyên, và có yếu tốt quyết định đến chất lượng sản phẩm 

và giá bán.  

- Đa dang hóa các kêng thông tin, tìm kiếm thị trường xuất 

khẩu cao su, cũng như xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các 

công ty sản xuất sản phẩm cao su lớn trong nước và ngoài nước.  

- Cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm cao su phù hợp với 

nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, từng bước đa dạng 

hóa thị trường xuất khẩu để giảm bớt phụ thuộc một vài thị trường 

tiêu thụ lớn. 

- Có chính sách thúc đẩy sản xuất sản phẩm cao su nội địa để 

nâng cao mức tiêu thụ trong nước, góp phần ổn định thị trường tiêu 

thụ, giảm bớt rủi ro của thị trường xuất khẩu, gia tăng giá trị của cây 

cao su.  

- Tổ chức hệ thống phân phối, thu mua, mở rộng mối quan hệ 

với các cơ sở chế biến, các cơ sở tiêu thụ sản phẩm.  

- Chính quyền cần quy định điều kiện hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp chế biến và xuất khẩu cao su.  
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- Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp xuất 

khẩu các mặt hàng mới vào các thị trường mới.  

- Các doanh nghiệp cao su cần xây dựng chiến lược sản phẩm 

phù hợp, xúc tiến thương mại tìm các thị trường, đối tác tiềm năng để 

xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, chủ động trong dài hạn.  

- Nhà nước cần ban hành chính sách và cơ chế giá cả, điều 

kiện thâm nhập thị trường của từng nhóm hàng, mặt hàng ở từng khu 

vực thị trường.  

3.2.4. Nâng cao hiệu quả và đóng góp của cây cao su cho 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

- Thực hiện đầy đủ việc kê khai thuế, tài chính của doanh 

nghiệp, nộp thuế cho nhà nước, có chế độ lương, thưởng hợp lý cho 

người lao động.. 

- Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính 

trong các lĩnh vực thuế, tài nguyên, đăng ký cấp phép sản xuất kinh 

doanh... tạo môi trường đầu tư lành mạnh, có các giải pháp, biện 

pháp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại vùng dự án; có chính 

sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thu hút lao 

động có tay nghề, chất lượng vào vùng dự án; xây dựng hệ thống hạ 

tầng phục vụ dân sinh đồng thời tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của vùng. 

- Người dân, công nhân cao động tại địa phương phải thường 

xuyên tiếp cận ứng dụng các khoa học kỷ thuật mới trong lao động, 

sản xuất nông nghiệp; tự học tập nâng cao kiến thức và tay nghề để 

đáp ứng yêu cầu việc làm, lao động trong ngành cao su. 

3.2.5. Nhóm các giải pháp khác 

- Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, dài hạn 
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đối với các dự án trồng cao su theo chủ trương chuyển đối đất nông, 

lâm nghiệp sang trồng cây cao su do Chính phủ phê duyệt; có chính 

sách bảo hiểm rủi ro đối với cây cao su, khoang nợ, giãn nợ trong 

thời kỳ cao su mất giá. 

- Xây dựng và ký kết được với các nước về bộ quy chuẩn chất 

lượng sản phẩm mủ cao su, cơ cấu chủng loại các sản phẩm mủ cao 

su theo yêu cầu của đối tác, trên cơ sở đó nghiên cứu quy trình kỷ 

thuật, công nghệ sản xuất chế biến tương ứng để đáp ứng được yêu 

cầu chất lượng sản phẩm một cách đồng nhất.  

- Hiện nay tỷ trọng cao su chế biến thành sản phẩm hàng hóa 

trong nước chưa nhiều, chủ yếu xuất khẩu mủ thô, giá trị kinh tế 

không cao; cần xem xét đề xuất phương án, lập dự án đầu tư máy 

móc dây chuyền công nghệ hiện để sản xuất sản phẩm mủ cao su 

trong nước có chất lượng cao như các nước tiên tiến trên thế giới. 

- Tỉnh Kon Tum cần ban hành nghị quyết chuyên đề về phát 

triển cây cao su nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cao su trên địa bàn 

tỉnh. 

- Huyện Ia H’Drai cùng với doanh nghiệp và người dân ký kết 

thỏa thuận phương án ăn chia sản phẩm đối với các hình thức góp 

đất, nhận khoán của hộ gia đình tại địa bàn huyện.  

- Huyện cần có cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế để khuyến khích 

các doanh nghiệp đầu tư các vườn ươm giống cây cao su bảo đảm 

chất lượng; thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển mạng lưới 

kinh doanh, cung ứng, chế biến, bảo quản phục vụ sản xuất cao su. 
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KẾT LUẬN 

Đảng bộ, chính quyền huyện Ia H’Drai đã có định hướng đúng 

trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó tập trung trồng 

cây cao su và phát triển ngành chế biến sản phẩm mủ cao su, cây cao 

su đã và đang phát triển tốt, dự kiến thời gian đến năm 2020, khi số 

diện tích đã trồng hiện nay là 25.019 ha cơ bản đã đi vào khai thác, 

sẽ tạo nguồn thu lớn cho huyện, tăng thu nhập, lợi nhuận cho doanh 

nghiệp và thu hút nguồn lao động trẻ vào huyện lập nghiệp. 

 Nhằm tiếp tục phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

trong thời gian đến, chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum cần có 

những giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, phát triển xây dựng hạ tầng đồng bộ phù hợp với vùng quy 

hoạch chuyên canh cây cao su; đẩy mạnh chương trình xây dựng 

nông thôn mới, chú trọng đầu tư vào giao thông nông thôn, tạo môi 

trường ổn định, tích cực, thực hiện cải cách hành chính để tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp đầu tư; Thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

trồng cao su theo quan điểm sinh thái và phát triển bền vững về kinh 

tế, xã hội và môi trường. 




