
 

 

PHỤ LỤC 01 

SƠ BỘ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN  

TĂNG TRƯỞNG GRDP 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2021 

(Kèm theo Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 23/6/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê thông báo cho địa phương (tại Văn 

bản số 746/TCTK-TKQG ngày 30 tháng 5 năm 2021) thì tốc độ tăng trưởng 

GRDP 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Kon Tum ước đạt 6,79%, trong đó: Khu 

vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 4,91%; Khu vực Công nghiệp và Xây 

dựng 7,64%; khu vực Thương mại, Dịch vụ tăng 6,56%; Thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm tăng 8,07%. Một số nhân tố chính tác động tích cực đến tăng 

trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021, sơ bộ như sau: 

1. Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: Sản lượng cao su mủ tươi 

đạt 49.208 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, do tăng diện tích cho sản 

phẩm; Sản lượng lương thực có hạt đạt 36.570 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ 

năm trước. Ngoài ra một số cây ăn quả tăng cao như Bơ, mít, ổi, quýt… đạt 

5.103 ha, tăng 69,13% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt hơi các loại tăng 

5,9% so với cùng kỳ năm trước; diện tích trồng dược liệu tăng: Sâm Ngọc Linh 

đạt 1.020,24 ha, dược liệu khác đạt 2.346 ha; Sản lượng thủy sản đạt 2.652 tấn, 

tăng 8,73% so với cùng kỳ năm trước… Việc các dự án lớn thuộc lĩnh vực nông, 

lâm nghiệp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào khai thác đã tác 

động đến tăng trưởng của lĩnh vực này, như: Dự án quản lý bảo vệ rừng, kinh 

doanh du lịch và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dê 

sữa công nghệ cao của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen với 

tổng vốn đăng ký 5.100 tỷ đồng; Dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp 

VinEco Kon Tum - Măng Đen của Tập đoàn Vingroup với tổng vốn đăng ký 

1.000 tỷ đồng; Dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Kon Plong 

AGRI-TOURISM; Dự án đầu tư trang trại thực nghiệm rau, hoa, củ theo công 

nghệ Nhật Bản của Công ty Cổ phần Nông trại xanh Măng Đen, trồng các loại Cà 

chua Tím; Cà Chua Vàng; Cà chua Đỏ SHIZUKA; Cà chua Đỏ AIKO, ớt chuông; 

Dự án đầu tư trang trại hữu cơ theo tiêu chuẩn Quốc tế của Công ty TNHH 

Biophap với quy mô 5ha với tổng mức đầu tư của dự án là 3 tỷ đồng, trồng cam, 

chanh, bưởi, dâu tằm. Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại 

tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum 

(Tập đoàn TH) với tổng vốn 2.544 tỷ đồng. Dự án trồng cây ăn quả và Nhà máy 

chế biến hoa quả kết hợp du lịch trang trại tại tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH 

Nông nghiệp sạch Tây Nguyên (Tập đoàn TH) với tổng vốn 1.284 tỷ đồng,.... 

Kết quả cụ thể của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản thể hiện tại Phụ 

lục 02 kèm theo. 

2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng: 

- Về lĩnh vực xây dựng: Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến hết tháng 5 năm 2021, 
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thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã giao là 2.426 tỷ đồng(1), đã 

giải ngân gần 544 tỷ đồng, đạt 22,4% so với kế hoạch vốn thực nguồn địa 

phương giao(2). Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trên địa 

bàn tỉnh bao gồm các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là công trình lớn, 

tạo sức lan tỏa nhăm kéo theo các hàng hóa, dịch vụ khác tăng theo: Đường giao 

thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 (TMĐT: 760.723 triệu đồng, 

đã bố trí đủ vốn); Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 (TMĐT: 

249.997triệu đồng, đã bố trí 210.897 triệu đồng);  Dự án đường trục chính phía 

Tây thành phố Kon Tum (TMĐT: 1.492.600 triệu đồng, đã bố trí 128.120 triệu 

đồng); Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk 

Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chót 

đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng) (TMĐT: 473.441 

triệu đồng, đã bố trí 186.376 triệu đồng); Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 

quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020(TMĐT: 111.764 triệu đồng, đã bố 

trí 95.000 triệu đồng); Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường 

bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh 

đến cầu treo Kon Klor) (giai đoạn 1) (TMĐT: 609.663 triệu đồng, đã bố trí 

106.500 triệu đồng);... Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ 

với tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng của Tập đoàn FLC,... đẩy nhanh tiền độ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng: Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để 

thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực 

hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã 

Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Dự án đầu tư chỉnh trang đô 

thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, 

dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;... 

- Về lĩnh vực Công nghiệp:  

+ Ngành khai thác khoáng sản: Nhu cầu về vật liệu xây dựng thông thường 

(cát, đá, đất san lấp) phục vụ xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh đã làm cho 

Khai thác đá, cát, sỏi các loại 6 tháng đầu năm đạt 245.000 m2, tăng 52,1% so 

với cùng kỳ năm trước.  

+ Việc đưa 01 dự án điện mặt trời đi vào vận hành với công suất 49 MWp 

(Dự án điện mặt trời Sê San 4), đã làm cho sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu 

năm 2021 đạt khoảng 750 triệu Kw/h, tăng 19,05% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước 

như: Tinh bột sắn tăng 15,23%; Đường tăng 18,58%; Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ 

tà vẹt) tăng 8,05%; Cồn sinh học tăng 4,04%; Nước máy tăng 9,35%;… 

3. Khu vực thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2021 dự kiến đạt 13.620 tỷ đồng, tăng 

                                           
(1) Chưa tính Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn chưa được giao trong năm (do chủ đầu tư đang hoàn chỉnh thủ 

tục) và các nguồn thu để lại. 
(2) Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2021 đã giải ngân 422 tỷ đồng, đạt 24,6% thực nguồn kế hoạch vốn giao; Kế hoạch vốn năm 

2020 kéo dài đã giải ngân 121,75 tỷ đồng, đạt 17,13% thực nguồn kế hoạch vốn giao. Nếu so với tổng kế hoạch vốn địa 

phương đã phân bổ thì tỷ lệ giải ngân chung đạt 18,95%. 
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41,94% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tình hình hoạt động thương mại trên địa 

bàn tỉnh thời gian qua tương đối ổn định, với sức mua tăng dần, giá cả được giữ 

vững, hiện tượng tăng giá đột biến, hiện tượng găm hàng để thao túng thị trường 

không xảy ra. Từng bước nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với 

hoạt động thương mại trên địa bàn nhằm thực hiện chức năng định hướng thị 

trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho 

mọi chủ thể kinh doanh phát triển hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh theo pháp 

luật, tăng nhanh lực lượng kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh cá thể; các loại thị 

trường phát triển khá sôi động: Thị trường bất động sản; thị trường tài chính, 

ngân hàng và bảo hiểm; khoa học và công nghệ, thông tin. Bên cạnh đó, việc 

triển khai thực hiện nhiều dự án sẽ kéo theo nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

được tăng lên. Du lịch sẽ phát triển sôi động hơn, tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 

năm trước./. 
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