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Tóm tắt:
Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản khu vực Bắc Tây Nguyên trên cơ sở liên kết kinh tế
giữa Kon Tum và Gia Lai không chỉ gia tăng giá trị của vùng, mà còn phát huy các mặt mạnh, tìm
kiếm và tạo ra những thế mạnh mới của vùng, tạo ra giá trị gia tăng trên phương diện kinh tế, xã
hội, và môi trường… Bài viết đưa ra các đánh giá tổng quan về lý thuyết, nội dung phát triển công
nghiệp chế biến nông lâm sản gắn với phát triển kinh tế vùng, phát huy lợi thế so sánh nhằm tạo ra
lợi thế cạnh tranh, nhận diện các rào cản, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển công
nghiệp chế biến nông lâm sản trên cơ sở liên kết kinh tế vùng tại khu vực Bắc Tây Nguyên.
Từ khóa: Phát triển công nghiệp chế biến; Nông lâm sản; Liên kết kinh tế vùng; Lợi thế; Rào
cản.

Abstract:
Development of agro-forestry product processing industry in the North Highlands on the basis of
the economic link between Kontum and Gia Lai not only increases the value of each region but
also creates and promotes its strengths, creating added value economically, socially, and
environmentally. This article provides an overview of the evaluation of the theories and the
development content of agro-forestry product processing industry linked to regional economic
development, promotion of comparative advantages in order to create competitive advantage,
identify barriers based on which we can put forward a number of recommendations on the
development of agro-forestry product processing industry on the basis of regional economic
integration in the North of Highlands.
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