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PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

(Kèm theo Báo cáo số 382 /BC-UBND ngày 26/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả sản xuất trồng trọt 

a) Kết quả sản xuất trồng trọt 

Tổng diện tích các cây trồng chính năm 2021 ước đạt 188.567,7 ha đạt 

102,91% kế hoạch. Trong đó: 

- Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2020-2021: 10.639,7 ha(1). 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa 2021: 65.285,9 ha(2). 

- Cây lâu năm: 112.642,1 ha, trong đó: cà phê 29.176,4 ha, cao su 76.233 

ha, cây ăn quả 6.375 ha, cây Mắc ca: 1.219 ha,…. 

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 02 tháng 

12 năm 2020 và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh: 

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả 6.209,2 ha, đạt 101,6% kế hoạch (trong 

đó trồng mới 1.834 ha, đạt 91,7% kế hoạch). Ước đến cuối năm 2021, diện tích 

cây ăn quả 6.375 ha(3), đạt 104,3% kế hoạch (trong đó trồng mới 2.000 ha, đạt 

100% kế hoạch).  

- Cây Mắc ca: Tổng diện tích cây Mắc ca 1.211 ha, đạt 164% kế hoạch 

(trong đó trồng mới 816,11 ha, đạt 204 % kế hoạch). Ước đến 31/12/2021, diện 

tích cây Mắc ca 1.218,9 ha, đạt 159,75% kế hoạch (trong đó trồng mới 823,5 ha, 

đạt 205,88% kế hoạch).  

- Cây Sâm Ngọc Linh: Qua kết quả kiểm tra thực tế trên địa bàn 02 huyện 

Đắk Glei, Tu Mơ Rông có 1.165 hộ gia đình; 30 nhóm hộ, tổ liên kết sản xuất và 

5 doanh nghiệp sản xuất Sâm Ngọc linh. Tổng diện tích có trồng là 907,24 ha 

với tổng số 21,575 triệu cây, số cây con đã gieo ươm chuẩn bị cho vụ trồng năm 

2021 là 2,465 triệu cây (tương ứng với 250 ha rừng trồng sâm (trung bình 

10.000 cây/ha)). Phát triển mới sâm Ngọc Linh năm 2021 (250 ha) không đạt so 

với kế hoạch (500 ha), tuy nhiên cùng với diện tích sâm hiện có, đến cuối năm 

2021 có 1.157 ha đạt chỉ tiêu đề ra (thời vụ trồng sâm vào tháng 10-11 hàng 

năm). 

                                           
(1) Trong đó, diện tích lúa nước 7.123,9 ha, bằng 98,81% so với kế hoạch và tăng 1,04% so với cùng kỳ; năng suất 49,71 

tạ/ha, bằng 104,2% so với kế hoạch và tăng 3,5 % so với cùng kỳ; sản lượng 35.412,86 tấn, bằng 102,9% so với kế hoạch và 

tăng 5,65% so với cùng kỳ. Diện tích ngô 700 ha, bằng 89% so với kế hoạch, tăng 6,46% so với cùng kỳ; năng suất 40,25 

tạ/ha, bằng 105,2% so với kế hoạch và tăng 6,84 % so với cùng kỳ; sản lượng 2.817,4 tấn, bằng 93,61% so với kế hoạch và 

tăng 13,74 % so với cùng kỳ. Diện tích khoai lang 29,1 ha; diện tích lạc: 36,95 ha; diện tích rau, đậu các loại: 1381,7 ha; diện 

tích mía 1.100 ha. 
(2) Trong đó: Diện tích lúa 16.199 ha (trong đó, lúa nước 12.555 ha; lúa rẫy 3.644 ha); diện tích ngô đã trồng 4.814 ha; diện 

tích sắn 39.133,6 ha; diện tích cây rau các loại 1.309 ha; diện tích đậu đỗ các loại 265 ha;…  
(3) Tổng diện tích dự kiến tăng thêm do các địa phương tổ chức rà soát, thống kê lại diện tích. 
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- Cây dược liệu khác: Đến nay, diện tích cây dược liệu khác là 2.329 ha, 

đạt 66% kế hoạch, trong đó đã trồng mới 972 ha, đạt 49% kế hoạch. Ước đến 

cuối năm 2021, tổng diện tích cây dược liệu khác đạt 2.663,7 ha, đạt 75,82% 

KH, trong đó diện tích dược liệu lâu năm trồng mới 1.306,3 ha, đạt 65,3% kế 

hoạch. Ngoài ra, một số diện tích dược liệu đã đến thời kỳ thu hoạch, người dân 

đã thu hoạch nhưng chưa thực hiện trồng lại hoặc chuyển đổi sang cây trồng 

khác. 

b) Công tác chống dịch bệnh phát sinh trên cây trồng: Thường xuyên 

phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố nắm bắt diễn 

biến tình hình sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng và hướng dẫn các biện pháp 

phòng trừ. Kết quả: Cây lúa: Phát sinh một số đối tượng sinh vật gây hại như sâu 

cuốn lá  nhỏ, rầy nâu, sâu keo, bọ trĩ, ốc bươu vàng, bệnh đốm nâu, bệnh đạo ôn 

lá, bệnh khô vằn, bệnh vàng lá khô đầu lá, tuyến trùng rễ,… nhưng đã được phát 

hiện sớm và xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất, 

chất lượng lúa. Cây sắn: Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, tổng diện tích 

sắn nhiễm bệnh lũy kế từ đầu đợt dịch: 699,12 ha. Diện tích nhiễm bệnh khảm lá 

hiện còn trên đồng ruộng là 236,72 ha, hiện đã được các huyện, thành phố 

khoanh vùng, phun thuốc phòng trừ bọ phấn trắng để hạn chế, ngăn chặn bệnh 

lây lan. Diện tích sắn nhiễm bệnh khảm lá đã nhổ, tiêu hủy, thu hoạch là: 462,4 

ha; diện tích phun thuốc phòng trừ là 609,32 ha. Cây ngô: Sâu keo mùa Thu, sâu 

xám phát sinh gây hại nhẹ tại huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum, đã được 

phòng trừ kịp thời không làm lây lan và ảnh hưởng đến năng suất ngô. Các loại 

cây trồng khác như: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, cây ăn quả các loại có phát 

sinh một số loại sâu bệnh hại thông thường và ở mức thấp. Cây lâm nghiệp: Ong 

ăn lá phát sinh rải rác tại huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Tu Mơ Rông. 

2. Tình hình phát triển chăn nuôi và tình hình dịch bệnh: 

 a) Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt: 

266.820 con. Trong đó: Tổng đàn trâu 26.320 con, đạt 100% kế hoạch, bằng 

106,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò 84.000 con, đạt 94,4% kế hoạch, 

bằng 104% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn lợn 156.500 con, đạt 100% kế 

hoạch, bằng 104,6% so với cùng kỳ năm trước. 

b) Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống: Từ đầu năm đến nay, 

một số dịch bệnh nguy hiểm đã xuất hiện trên đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum(4). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu UBND 

tỉnh và triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong 

năm 2021. Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực 

các biện pháp phòng phòng chống dịch theo quy định(5). Thành lập các Đoàn kiểm 

                                           
(4) (1) Dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM): Xảy ra trên 364 con trâu, bò tại 10 ổ dịch trên địa bàn 03 huyện, đã chăm sóc 

khỏi triệu chứng lâm sàng cho 353 con trâu, bò; tiêu hủy 11 bê, nghé với tổng trọng lượng 530kg. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 

an toàn với dịch bệnh LMLM.  (2) Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP): Phát sinh và tiêu hủy 655 con lợn mắc bệnh 

DTLCP/ tổng trọng lượng tiêu hủy 24.376 kg tại 17 xã, phường của 07 huyện, thành phố. (3) Dịch bệnh Viêm da nổi cục ở 

trâu, bò (VDNC): Phát sinh 3.611 (3.608 bò, 03 trâu) mắc bệnh tại 2.101 hộ /348 thôn /78 xã/9 huyện thành phố; đã tiêu hủy 

và chết 258 con bò /37.207 kg; đã chăm sóc khỏi triệu chứng cho 3.353 con. Trong đó: Có 76/78 xã và 08 huyện (Ngọc Hồi, 

Đăk Hà, Kon Plong, Sa Thầy, Đăk Tô, Ia H’Drai, TP Kon Tum, Đăk Glei) đã qua 21 ngày; Còn 02/78 xã với tại huyện Tu 

Mơ Rông (Đăk Rơ Ông, Đăk Sao) đã kiểm soát và khống chế dịch nhưng chưa qua 21 ngày. 
(5) Đôn đốc và phối hợp với các địa phương triển khai công  tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi với 582.800 liều vắc xin cúm gia 
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tra và hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Phân công 

công chức chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch. 

3. Tình hình phát triển nuôi trồng thuỷ sản 

Ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ 

nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh đạt 788 ha, đạt 109,2% kế hoạch, tăng 10,9% so với 

cùng kỳ, đối tượng nuôi là các loài thủy sản truyền thống, đang đưa vào thử 

nghiệm nuôi tôm càng xanh trên địa bàn Huyện Đăk Hà; Diện tích nuôi mặt 

nước lớn trên các lòng hồ thủy điện, thủy lợi ước đạt 566 ha, đạt 110,4% kế 

hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.169 tấn, đạt 137,8% kế hoạch năm 

2021, tăng 19,1% so với cùng kỳ(6).  

4. Tình hình phát triển lâm nghiệp: 

a) Công tác trồng rừng tập trung 

Kế hoạch năm 2021 toàn tỉnh trồng 3.000 ha, hiện nay các dự án đã hoàn 

thiện thủ tục pháp lý thực hiện dự án, Liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành hướng dẫn thủ tục 

pháp lý các Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại Văn bản số 1862/LN: 

SNNPTNT-STC-SKHĐT ngày 12/7/2021; công tác chuẩn bị đất, chuẩn bị hiện 

trường và giống đã cơ bản xong, các hộ dân đang xuống giống theo kịp thời vụ và 

tiến độ trồng rừng. Đến nay, diện tích trồng rừng đạt 3.955,2 ha, đạt 131,84% kế 

hoạch.  

b) Công tác trồng cây phân tán 

Công tác trồng cây phân tán: Thực hiện Kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp cây giống 

lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh 

với 216.195 cây các loại. Kết quả, đến nay các đơn vị, địa phương đã trồng được 

701,723 ngàn cây/601,8 ngàn cây, đạt 116,6% so với kế hoạch. Ước thực hiện 

đến cuối năm 2021 là 701,723 ngàn cây.  

c) Công tác quản lý bảo về rừng 

- Công tác phát hiện xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp: Từ 

đầu năm đến nay đã phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét được 388 đợt, phát hiện 

74 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng 190,172 m3 gỗ, diện tích thiệt 

hại 22,833 ha; đã xác định được 03 điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp, các cơ 

                                                                                                                                    
cầm; 80.500 liều vắc xin LMLM trâu, bò; 6.350 liều vắc xin LMLM lợn; 68.800 liều vắc xin tụ huyết trùng; 20.308 liều vắc xin dại 

chó,mèo; 29.965 liều vắc xin dịch tả lợn và 7.410 liều vắc xin tam liên; cấp 3.100 lít hóa chất Hanlusep BGF; môi trường thủy sản 

2.600kg hóa chất Sodium Cholorite 20%. Công tác tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục hiện nay các địa phương đã triển khai 

tiêm phòng được 83.846 liều/87.888 liều vắc xin VDNC trâu, bò, đạt 85,22% tổng đàn; Đến nay các địa phương đã cơ bản 

hoàn thành công tác tiêm phòng, đang thực hiện báo cáo thanh quyết toán kết quả tiêm phòng. Tạm ứng hóa chất và bảo hộ 

lao động cho huyện Đăk Tô triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật với 100 lít hóa chất Hanlusep BGF, 50 

bộ bảo hộ lao động và 50 khẩu trang y tế. Cấp phát tài liệu tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh động vật cho 10 huyện, 

thành phố bao gồm: 152 quyển sổ tay phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu phi; 1.570 tờ rơi về bệnh DTLCP; 1.570 tờ rơi về hướng dẫn 

tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP; 12.050 tờ rơi, 200 áp phích tuyên truyền về phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu,bò. 
(6) Trong đó: Sản lượng nuôi trồng: 1.816 tấn; sản lượng khai thác: 5.353 tấn. 
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quan, đơn vị, địa phương có liên quan đã phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét, đến 

nay 03 điểm nóng đã được xử lý dứt điểm(7). 

 - Tình hình xử lý vi phạm: Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp phát hiện 

từ đầu năm đến 15/10/2021 là 180 vụ; khối lượng vi phạm 400,271 m3 gỗ; diện 

tích thiệt hại 73,22 ha. So với cùng kỳ năm 2020, tổng số vụ vi phạm giảm 144 

vụ (44,4%); khối lượng vi phạm giảm 705,137 m3 gỗ (63,8%); diện tích thiệt hại 

tăng 29,51 ha (67,5%). Số vụ vi phạm đã xử lý 191 vụ; Tổng số tiền phải thu 

theo quyết định xử phạt: 3.377.950.000 đồng. Tiền bán lâm sản, phương tiện do 

vi phạm sung công quỹ nhà nước: 662.363.000 đồng. Số vụ đang trong thời gian 

điều tra, xác minh, niêm yết xử lý là 39 vụ. 

- Công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR): Thường xuyên chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt 

là tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm cháy rừng, kết hợp với theo dõi các 

điểm cháy trên vệ tinh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đám 

cháy ngay từ khi mới xuất hiện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 

vụ cháy rừng, gây thiệt hại 27,489 ha (đã lập hồ sơ xử lý vi phạm 01 vụ - 13,4 

ha)(8).  

d) Nâng cao năng suất, chất lượng rừng  

- Tỉnh Kon Tum xác định giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng rừng 

trồng thông qua hoạt động nghiên cứu giống cây trồng, thời gian qua Chi cục 

Kiểm lâm Kon Tum đã phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn nguyên liệu giấy 

Tân Mai triển khai đề tài nghiên cứu cấp tỉnh trồng thử nghiệm Thông Ca ri bê 

và các dòng Bạch đàn trên 3 vùng sinh thái đặc thù của tỉnh (Đăk Glei, Đăk Tô 

và Kon Plông) để lựa chọn cơ cấu giống cây rừng phù hợp điều kiện sinh thái 

của tỉnh và đáp ứng yêu cầu trồng rừng nguyên liệu giấy. 

- Năng suất rừng trồng bình quân khi khai thác chính ước đạt: Dòng Bạch 

đàn Cự vỹ, chu kỳ kinh doanh 7 năm với mật độ 1250 cây/ha rừng trồng có thể 

đạt 237 m3/ha; Thông 3 lá 150-180 m3/ha; Keo lai 100-120 m3/ha. 

 - Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng 10 tháng đầu năm 2021 là 

16.695,97 m3 (đạt 22% kế hoạch), ước tính hết năm 2021 là 50.000 m3 (đạt 81% 

so với kế hoạch năm 2021). Khai thác tận dụng gỗ 1.545,68 m3 (đạt 93,76% kế 

hoạch).  

- Sản lượng khai thác lâm sản ngoài gỗ chủ yếu tại địa phương: Theo số 

liệu 10 tháng đầu năm 2021 việc khai thác lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh đã 

khai thác được 166.581 kg nhựa Thông (đạt 20% kế hoạch); 148 tấn Cu ly (đạt 

21% kế hoạch); 18 tấn Máu chó (đạt 5% kế hoạch); 15.000 cây Lồ ô (đạt 23% 

kế hoạch); 5,17 tấn Hạt Uơi (đạt 79% kế hoạch); 71,7m Song mây;….. Nộp 

ngân sách Nhà nước ước đạt 5,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 550 

triệu đồng. Giá trị xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ ước đạt 0,25 triệu USD.  

                                           
(7) 03 điểm nóng phá rừng trái pháp luật tại Khoảnh 4, Tiểu khi 475; Khoảnh 1, 2, Tiểu khu 478, xã Măng Cành, huyện Kon 

PLông. 
(8) 05 vụ cháy với tổng diện tích thiệt hại ban đầu được xác định là 27,489 ha;  Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có 01 vụ cháy 

được lập hồ sơ vi phạm (Đăk Tô: vụ cháy tại TK 288 xã Đăk Trăm, diện tích thiệt hại 13,4 ha). Còn 04 vụ  các đơn vị chưa 

có báo cáo kết quả xử lý vi phạm (Tu Mơ Rông: 02 vụ: 13,2 ha; Đăk Tô: 02 vụ: 0,851 ha). 
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đ) Tình hình hoạt động của các Công ty lâm nghiệp 

- Có sự chuyển biến cơ bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị 

doanh nghiệp. Các Công ty lâm nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới 

đã thay đổi về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp, từng bước 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm. Lao động hầu hết được sử dụng một số được giải quyết chế độ 

chính sách theo nguyên vọng, đúng chế độ của Nhà nước, đảm bảo an ninh nông 

thôn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Những tồn tại về tài chính được 

xử lý. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp chưa rõ rệt. Các 

hoạt động sản xuất kinh doanh gần như bị đình trệ đặc biệt là kinh doanh rừng 

trồng được xem là thế mạnh của ngành lâm nghiệp. Các tổ chức tín dụng chưa 

“mặn mà” cho vay tín chấp, giảm lãi suất, nâng hạn mức và kéo dài thời gian cho 

vay đối với các dự án trồng rừng nhất là trồng cây gỗ lớn. Các Công ty lâm 

nghiệp chưa tiếp cận được vốn tín dụng do năng lực tài chính còn hạn chế, dự án, 

phương án sản xuất kinh doanh chưa khả thi, hiệu quả, khả năng hoàn vốn thấp, 

tài sản bảo đảm không đáp ứng điều kiện theo quy định. 

- Trong thời gian qua, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn diễn ra 

trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật 

trên lâm phần các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp diễn biến phức tạp. 

- Từ đầu năm đến nay, lâm phần các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp quản 

lý đã xảy ra 40 vụ, khối lượng 103,694 m3 gỗ, diện tích thiệt hại 18,202 ha (chiếm 

30% tổng số vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh)(9); điển hình tại Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ngọc Hồi (04 vụ khai thác rừng trái pháp luật - khối lượng 71,494 

m3), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (01 vụ vi phạm các quy định của 

nhà nước về PCCCR - diện tích 13,4 ha) gây thiệt hại lớn đối với tài nguyên rừng 

đã tiến hành xử lý trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan. Các Công 

ty TNHH MTV lâm nghiệp: Kon Rẫy, Ia H’Drai, Sa Thầy đã thực hiện tốt công 

tác quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra vi phạm trên lâm phần quản lý. 

e) Phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: Thường xuyên 

theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết, tăng cường công tác PCCCR, phát hiện 

và dập tắt kịp thời các vụ cháy rừng, không để lây lan trên diện rộng, hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại về rừng do cháy gây ra.  

5. Xây dựng nông thôn mới và thực hiện chương trình OCOP 

a) Xây dựng nông thôn mới 

- Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng các xã mục tiêu và ưu tiên hỗ trợ 

nguồn lực cho các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; ban hành về 

việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; xây dựng kế 

hoạch, lộ trình từng năm và giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới 

                                           
(9) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (11 vụ - khối lượng 21,743 m3 - diện tích 15,085 ha); Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ngọc Hồi (04 vụ - khối lượng 71,494 m3); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (09 vụ - khối lượng 

0,209 m3 - diện tích 1,196 ha); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon PLông (16 vụ - khối lượng 10,252 m3 - diện tích 1,921 

ha) 
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để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

- Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021: toàn tỉnh đã có 34 xã cơ bản đạt 

chuẩn 19/19 tiêu chí (trong đó có 29 xã được công nhận xã nông thôn mới); có 

06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 02 xã đạt từ 8-9 tiêu 

chí, không còn xã đạt dưới 08 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 

15,32 tiêu chí, tăng 0,41 tiêu chí so với năm 2020. Có 01 xã đạt chuẩn xã nông 

thôn mới nâng cao; có 05 Thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 05 thôn 

thuộc xã ĐBKK, biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Cụ thể: 

- Xã nông thôn mới: Mục tiêu đề ra có thêm 08 xã đạt chuẩn, kết quả đã có 

01/8 xã đạt (đạt 12,5% kế hoạch). 

- Xã nông thôn mới nâng cao: tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 

2020 đã đề ra, với 06 xã đạt chuẩn, kết quả đã có 01 xã đạt chuẩn chuẩn (đạt 

16.66% kế hoạch). 

- Xã nông thôn mới kiểu mẫu: Mục tiêu đề ra 02 xã, kết quả chưa có xã nào 

đạt chuẩn (đạt 0% kế hoạch). 

- Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Mục tiêu đề ra 06 thôn đạt chuẩn, kết 

quả có 5 thôn đạt chuẩn (đạt 83,33% kế hoạch). 

- Thôn nông thôn mới: mục tiêu đề ra 29 thôn, kết quả đã có 05 thôn đạt 

chuẩn (đạt 17,24% kế hoạch). 

Dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 

đạt 100% KH, không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí, số tiêu chí 

đạt chuẩn bình quân/xã là 16 tiêu chí, tăng 1,2 tiêu chí so với năm 2021. 

b) Thực hiện chương trình OCOP 

- Công tác đào tạo, thông tin, tuyên truyền:  

+ Đã phối hợp với Đài truyền thanh - truyền hình tỉnh Kon Tum xây dựng 

các chuyên mục tuyên truyền về Chương trình OCOP phát trên sóng truyền hình 

tỉnh. 

+ Công tác đào tạo, tập huấn: Đã triển khai cho các cán bộ làm công tác 

OCOP các cấp, các chủ thể có sản phẩm OCOP và đăng ký tham gia phát triển 

sản phẩm OCOP tham gia khóa tập huấn trực tuyến do Văn phòng điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương tổ chức. 

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại 

+Phối hợp với Sở Công thương trong việc trưng bày, giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP tại các điểm bán hàng OCOP của tỉnh. 

+ Thường xuyên cập nhận, đăng tải thồn tin sản phẩm OCOP của tỉnh lên 

các sàn giao dịch điện tử do Trung ương và địa phương triển khai thực hiện để 

giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến. 

- Tổ chức thi, đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh 

+ Đã hướng dẫn các địa phương triển khai chu trình OCOP và nhận đăng 

ký ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình. Đã có 10/10 huyện, thành phố tổ 
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chức thực hiện, với 207 ý tưởng/sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình trong 

năm 2021. 

+ Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm: 10 tháng đầu năm 2021 đã tổ 

chức được 01 đợt đánh giá, phân hạng và đã công nhận thêm 21 sản phẩm 

OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm toàn tỉnh đến thời điểm hiện 

nay là 109 sản phẩm (trong đó có 01 sản phẩm 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 

sao). Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ tổ chức thêm 01 đợt đánh giá, phân hạng, 

dự kiến sẽ có thêm khoảng 40 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 10 tháng đầu năm 2021, sản xuất nông nghiệp tỉnh Kon Tum chịu 

tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi như: hạn hán, sâu bệnh trên cây trồng và dịch 

bệnh trên đàn gia súc, dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dịch 

bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc cung ứng vật tư nông nghiệp 

đầu vào cho sản xuất, chế biến, các sản phẩm chủ lực của tỉnh như tinh bột sắn, 

cà phê, cao su,... rất khó khăn trong việc tiêu thụ, song được sự quan tâm chỉ 

đạo, phối hợp của các cấp, các ngành trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt 

các công việc phục vụ cho sản xuất, cùng với sự nỗ lực cố gắng của người dân 

về đẩy nhanh tiến độ thực hiện sản xuất nên sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021 

cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể: Năng suất lúa Đông xuân 

tăng 4,2% so với Kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ; sản lượng cây lúa 

Đông xuân tăng 2,9% so với Kế hoạch và tăng 5,65% so với cùng kỳ; năng suất 

ngô Đông xuân tăng 5,2% so với Kế hoạch và tăng 6,84% so với cùng kỳ; sản 

lượng cây ngô Đông xuân tăng 13,74% so với cùng kỳ; các sản phẩm chủ lực 

của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được triển khai thực hiện 

nghiêm túc; phối hợp tuần tra, truy quét tại các điểm nóng về phá rừng, khai thác 

rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật được thực hiện thường xuyên, tình hình 

vi phạm Luật Lâm nghiệp cơ bản được kiểm soát; các vụ vi phạm đã được phát 

hiện và xử lý kịp thời; nguồn thu từ cung ứng dịch vụ môi trường của các chủ 

rừng trên địa bàn tỉnh tương đối lớn đã góp phần vào công tác quản lý bảo vệ và 

phát triển rừng, giảm gánh nặng cho ngân sách tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt 

được nêu trên, còn có một số hạn chế, khó khăn như sau:  

1. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản 

- Điều kiện thời tiết vụ Đông xuân 2020-2021 có rét đậm, rét hại làm ảnh 

hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất các loại cây trồng; đồng thời ảnh 

hưởng đến tổng đàn gia súc (Trên địa bàn toàn tỉnh đã có 456 con trâu, bò(10) bị 

chết do đói rét (219 con trâu; 197 con bê, nghé; 40 con bò)/15 xã, thị trấn/03 

huyện). 

                                           
(10) Huyện Đắk Glei: Tổng có 87 con trâu, bò bị chết do đói rét (11 con trâu; 56 con bê, nghé, 20 con bò)/5 xã; Huyện Kon 

Plong: Tổng có 363 con trâu, bò bị chết do đói rét (204 con trâu; 141 con bê, nghé; 18 con bò)/8 xã, thị trấn; Huyện Tu Mơ 

Rông: Tổng có 6 con trâu, bò bị chết do đói rét (4 con trâu, 02 con bò)/2 xã.  
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- Giá cả một số mặt hàng nông sản giảm sâu, khó khăn trong công tác tiêu 

thụ, gây bất lợi cho người sản xuất, làm hạn chế khả năng đầu tư thâm canh của 

người dân vào sản xuất trồng trọt. 

- Công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương phát triển cây ăn 

quả, Mắc ca, dược liệu chưa thực sự được sâu rộng; một số hộ dân vẫn còn tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại hỗ trợ của Nhà nước. Dự kiến năm 2021, chỉ tiêu về cây 

dược liệu không đạt mục tiêu năm 2021 đề ra. 

- Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tiêu thụ nông sản nói 

chung và các sản phẩm cây ăn quả, Mắc ca, dược liệu nói riêng gặp rất nhiều 

khó khăn, giá rẻ, tiêu thụ ít hoặc không tiêu thụ được, gây tâm lý hoang mang 

cho người dân, dẫn đến người dân chưa mạnh dạn để đầu tư phát triển. 

- Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch tả lợn Châu phi, 

LMLM, viêm da nổi cục, tụ huyến trùng tại một số huyện, thành phố. Tuy nhiên 

một số huyện, thành phố tổ chức triển khai các biện pháp chưa đồng bộ, thiếu 

giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện nên hiệu quả chưa cao. 

- Việc triển khai Dự án chăn nuôi Bò sữa của Tập đoàn TH chưa triển khai 

được nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển đàn bò sữa (mục 

tiêu phát triển 5000 con bò sữa chưa thực hiện được). 

2. Lĩnh vực lâm nghiệp  

- Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, đặc 

biệt là hành vi phá rừng trái pháp luật, diện tích thiệt hại tăng 14,461 ha (35%) so 

với cùng kỳ năm 2020. Tình trạng vi phạm xảy ra trên lâm phần của các đơn vị 

chủ rừng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh nhưng chưa 

được ngăn chặn triệt để.  

- Công tác phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ở 

một số địa phương, chủ rừng còn chậm, lúng túng trong việc huy động lực lượng 

tại chỗ để bảo vệ rừng, phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Ủy ban nhân dân cấp xã, 

các đơn vị chủ rừng chưa bố trí lực lượng đủ mạnh để phát hiện, ngăn chặn vi 

phạm. 

3. Lĩnh vực phát triển nông thôn 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 chưa được Trung ương ban hành, do đó năm 2021 chưa có cơ sở để triển 

khai thực hiện, cũng như chưa được bố trí kinh phí để triển khai, từ đó ảnh 

hưởng đến tiến độ hoàn thành mục tiêu đề ra.  

4. Chương trình nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đơn vị thi công 

phần thiết bị lọc nước của công trình chưa triển khai lắp đặt được làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện của công trình (Công trình cấp nước xã Tân Cảnh - 

huyện Đăk Tô). Hiện nay, nguồn vốn sự nghiệp đối ứng của địa phương và 

nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả chưa được bố trí nên khó khăn trong hoạt 

động hỗ trợ xây dựng nhà tiêu; các hoạt động truyền thông tăng cường năng lực 
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cốt lõi năm 2021; giải ngân trả nợ các công trình hoàn thành của năm 2021 và 

các công trình chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021(11). 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ  YẾU CỦA 

KẾ HOẠCH NĂM 2022 

1. Các chỉ tiêu cụ thể 

a) Sản xuất nông nghiệp: 

- Trồng trọt: Diện tích lúa: 22.877 ha (trong đó, lúa Đông xuân: 7.062 ha; 

lúa vụ mùa: 15.815 ha); ngô: 5.327 ha; mía: 910 ha, sắn: 37.720 ha; cà phê: 

29.292 ha; cao su: 75.995 ha; Tổng sản lượng lương thực có hạt: 116.860 tấn 

(trong đó: riêng thóc: 93.980 tấn); sản lượng mía: 51.300 tấn; sắn: 570.530 tấn; 

cà phê: 67.627 tấn, cao su: 94.800 tấn; cây ăn quả: 8.375 ha (trong đó trồng mới 

2.000 ha); cây Mắc ca: 1.619 ha (trong đó trồng mới 400 ha); cây Sâm Ngọc 

linh: 1.657 ha (trong đó trồng mới 500 ha); cây dược liệu khác: 4.664 ha (trong 

đó trồng mới 2000 ha). 

- Chăn nuôi: Đàn trâu: 25.000 con, đàn bò: 84.500 con, đàn lợn: 165.000 

con. 

b) Sản xuất lâm nghiệp: Trồng rừng: 3.690 ha (trong đó UBND các huyện 

hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 2.925,0 ha; các ban quản lý, công ty lâm nghiệp: 765 

ha). Khoanh nuôi phục hồi rừng: 2.839,0 ha; Trồng cây phân tán: 600.000 

cây/năm (tương đương 600 ha/năm); Khoán bảo vệ rừng vùng DVMTR 

115.081,3 ha (trong đó khoán bảo vệ rừng vùng DVMTR là 96.875,1 chiếm 

34,1% tổng diện tích cung ứng DVMTR của chủ rừng); Khai thác gỗ rừng trồng: 

100.000 m3; Khai thác lâm sản ngoài gỗ (nhựa thông, cu ly, máu chó): 200 tấn; 

Hạt ươi 3,9 tấn. 

c) Sản xuất thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ: 805 ha; 

Diện tích nuôi trồng thủy sản hồ chứa: 567 ha; số lượng lồng bè 311 lồng. Tổng 

sản lượng thủy sản ước đạt 7.350 tấn. Trong đó: sản lượng khai thác 1.850 tấn; 

sản lượng nuôi trồng 5.500 tấn. 

d) Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt: 63,1%. 

- Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh trên 

địa bàn tỉnh là 92%. 

đ) Nông thôn mới: Năm 2022 phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn xã nông 

thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 44 xã (đạt 

51,76% tổng số xã toàn tỉnh). Số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 

16,5 tiêu chí/xã (tăng 0,5 tiêu chí so với năm 2021); không còn xã đạt dưới 10 

tiêu chí. Có ít nhất 04 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng 

tổng số thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới toàn tỉnh lên 10 khu. Có ít 

nhất 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao toàn tỉnh lên 08 xã (đạt 44,44% chỉ tiêu giai đoạn 2021-

                                           
(11) Công trình cấp nước nông thôn hoàn thành bào giao đưa vào sử dụng: tính đến cuối năm 2020 là 14/31 công trình và trong 

năm 2021 sẽ hoàn thành hoàn thành bàn giao đưa và sử dụng là 4/31 công trình. 
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2025). Có ít nhất 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu toàn tỉnh lên 03 xã (đạt 50% chỉ tiêu giai 

đoạn 2021-2025). 

e) Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Mục tiêu năm 2022 tổ 

chức được ít nhất 2 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; công 

nhận ít nhất 53 sản phẩm đạt hạng 03 sao trở lên, trong đó phấn đấu có từ 04 sản 

phẩm 04 sao và 02 sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Trung ương tham gia đánh 

giá, phân hạng sản phẩm 05 sao. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

a) Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

-  Sản xuất nông nghiệp 

+ Cơ cấu lại ngành trồng trọt phù hợp với từng vùng, từng khu vực, thúc 

đẩy sản xuất trồng trọt tập trung, phát triển các loại cây trồng có lợi thế. Khuyến 

khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghệp sạch, nông nghiệp sinh thái, 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông 

minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong 

nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái, 

đảm bảo có hiệu quả, an ninh lương thực sự vững chắc. Kiểm soát chặc chẽ 

nguồn gốc và chất lượng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ 

sản xuất trồng trọt. 

+ Nâng cao vai trò chủ đạo liên kết giữa hợp tác xã và các doanh nghiệp 

nông nghiệp trong liên  kết  sản  xuất, tiêu  thụ nông sản  theo chuỗi giá trị, kết 

nối với hệ thống tiêu thụ nông sản trong nước và chuỗi giá trị toàn cầu. Hình 

thành và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo hướng sản xuất 

hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao, đáp ứng với nhu cầu của thị 

trường; quản lý tốt việc áp dụng quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn tương ứng về chất lượng sản phẩm. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ, tập trung đất đai đủ lớn để hiện 

thực hóa mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, 

quy mô lớn, hiệu quả và bền vững có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh 

cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng 

yêu cầu trong nước và xuất khẩu. 

+ Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 

ưu tiên phát triển nhóm doanh nghiệp làm chế biến tinh, chế biến sâu, chế biến 

phụ phẩm áp dụng công nghệ cao đối với các ngành hàng có lợi thế, chú trọng 

từng bước hình thành các tổ hợp nông, công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao, gắn 

kết chặt chẽ với nông dân theo mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng và 

phát triển bền vững. 

+ Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại, 

công nghệ xanh, thân thiện với môi trường; công tác xây dựng và phát triển 

thương hiệu nông sản, chỉ dẫn địa lý; kết nối các doanh nghiệp nông nghiệp 

trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản 

cho nông dân. 
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+ Tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo, nhập nội, sản xuất, kinh doanh các giống 

cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh; 

thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng với yêu cầu đa dạng hóa thị trường; Ưu 

tiên nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong hoạt động chế biến và 

bảo quản nông sản. 

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển 

khai thực hiện công tác phát triển dược liệu trên địa bàn; xác định đây là một 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành để triển khai thực hiện đạt mục tiêu kép phát triển 

nhóm ngành nông lâm nghiệp và mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

+ Tiếp tục phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh liên hệ, làm việc với một số 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (như: Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân…) để tìm hiểu về khả năng cung ứng 

giống, thu mua các sản phẩm Sâm dây và dược liệu trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở 

đó ký kết các văn bản ghi nhớ về vấn đề cung cấp giống và tiêu thụ các sản phẩm 

dược liệu trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thông tin đến người dân trên địa bàn các 

huyện thành phố. 

- Lĩnh vực chăn nuôi 

+  Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thú y trong phòng 

chống dịch bệnh động vật; Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công 

tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa 

chất, kinh phí để ứng phó kịp thời khi có dịch xảy ra.  

+ Phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ: tình hình kinh 

doanh, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc; các cơ sở, điểm giết mổ gia súc 

trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh, giết mổ, 

vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép, không rõ nguồn gốc, không qua 

kiểm dịch của cơ quan Thú y. 

+ Khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, chăn nuôi tập trung, 

chăn nuôi có kiểm soát dịch bệnh; xây dựng Vùng, Cơ sở chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của 

pháp luật về chăn nuôi để các tổ chức, cá nhân được biết, chủ động thực hiện. 

+ Thực hiện tốt cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng 

bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo” trong lĩnh vực chăn nuôi, cụ thể là 

vận động người dân không thả rông gia súc; biết làm chuồng trại để bảo vệ gia 

súc; trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho gia súc…. 

Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ, lẻ 

sang chăn nuôi tập trung áp dụng an toàn sinh học. 

+ Xây dựng phương án phòng chống đói rét cho cho đàn vật nuôi, đặc biệt 

là trâu, bò tại các địa bàn có nguy cơ cao như: huyện Kon Plông, huyện Tu Mơ 

Rông, Đăk Glei để người dân tổ chức triển khai thực hiện ngay, không để tình 

trạng khi phát sinh trâu bò chết do rét thì mới thực hiện. 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác phòng 

chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp để nâng cao 

chất lượng giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh. 



12 

- Lĩnh vực thủy sản: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, 

bền vững; đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp với lợi thế so 

sánh của từng địa phương; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, từ cung ứng 

giống, vật tư đầu vào, kỹ thuật, nuôi đến chế biến thủy sản; phát triển mạnh nuôi 

thâm canh ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành nuôi tốt, an toàn sinh 

học, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Lĩnh vực lâm nghiệp:  

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05-5-2017 của Tỉnh ủy; Quyết 

định 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 

2016-2030;... Trong đó, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo các 

Quy chế, Kế hoạch phối hợp đã ký kết. 

+ Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính 

quyền địa phương, nhất là cấp xã; phát huy vai trò, trách nhiệm của các chủ 

rừng. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối 

với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, có hành vi 

bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ rừng.  

+ Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

về công tác quản lý bảo vệ rừng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia quản lý 

bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi phạm; nhân rộng các mô hình, điển hình 

tiên tiến về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 

+ Nghiên cứu, huy động, lồng ghép các nguồn lực (đặc biệt là tiền trồng 

rừng thay thế và tiền dịch vụ môi trường rừng) để thực hiện tốt các nhiệm vụ, 

chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển rừng. Chú trọng công tác 

phát triển lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là Sâm Ngọc linh Kon Tum và cây dược 

liệu dưới tán rừng, tổ chức thí điểm trồng Sâm Ngọc linh dưới tán rừng đặc 

dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách lâm nghiệp đặc thù phù hợp với 

tỉnh Kon Tum theo hướng khuyến khích hình thành hệ thống quản lý rừng cộng 

đồng, trên cơ sở giao rừng cho hộ gia đình, nhóm hộ, thôn làng; sử dụng hợp lý 

một phần đất lâm nghiệp không có rừng để bố trí đất sản xuất cho người dân, 

góp phần ổn định đời sống gắn với bảo vệ, phát triển rừng lâu dài. 

+ Kiện toàn, đổi mới tổ chức sản xuất lâm nghiệp, trọng tâm là công tác sắp 

xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp theo Nghị 

định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ. Chú trọng 

đầu tư, phát triển vùng trồng dược liệu quy mô lớn, cơ sở sản xuất giống dược 

liệu, mô hình nông lâm kết hợp. 

+ Kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp 

đã được phát hiện. Rà soát, xác định thông tin các đối tượng khai thác, mua bán, 
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vận chuyển lâm sản trái pháp luật, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi 

phạm. 

+ Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản và mộc dân 

dụng trên địa bàn; kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép các cơ sở vi 

phạm. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ; ưu tiên nguồn lực 

để đầu tư xây dựng, di dời các cơ sở chế biến gỗ vào các khu, cụm công nghiệp-

tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn các huyện, thành phố. Kiểm soát 

chặt chẽ việc sử dụng các hóa đơn, chứng từ mua bán gỗ và các sản phẩm có 

nguồn gốc từ gỗ của các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản và mộc dân dụng. 

+ Triển khai thực hiện tốt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 

2021-2025 và Phương án Phòng cháy chữa cháy rừng từng mùa khô; trong đó, 

tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; xử lý nghiêm 

những trường hợp buông lỏng quản lý để xảy ra cháy rừng, mất rừng; chuẩn bị 

tốt nhân lực, phương tiện, dụng cụ liên quan. 

+ Kiểm tra, ra soát kết quả thực hiện Kế hoạch trồng rừng năm 2021, xây 

dựng Kế hoạch trồng rừng năm 2022; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trồng 

rừng đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật và thực hiện tốt công tác quản lý, chăm 

sóc, bảo vệ diện tích rừng đã trồng để đảm bảo thành rừng. 

+ Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý 

nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần 

trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp. 

b) Phát triển nông thôn 

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả phong trào “Kon Tum chung sức xây dựng 

nông thôn mới”,  Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh", "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho 

đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững"....; Ban hành các cơ chế, 

quy định nhằm tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn 

lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; trong đó thực 

hiện có hiêu quả cơ chế “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát 

của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM. Tiếp tục hoàn thiện và vận hành 

hiệu quả Hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản 

lý Chương trình; tổ chức làm việc trực tiếp với các địa phương để phối hợp, 

hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương (về các giải pháp thực hiện, hồ sơ, thủ tục 

đánh giá công nhận tiêu chí…), quyết tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 

thêm 09 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021; đồng thời hỗ trợ 

huyện Đăk Glei trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Mường 
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Hoong, Ngọc Linh, phấn đấu đến cuối năm 2021 các xã này có số tiêu chí đạt 

chuẩn từ 10 tiêu chí trở lên. Phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, đánh 

giá thực trạng về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, khu dân cư nông thôn mới và thôn nông thôn mới, trên cơ sở đó xác định 

những khó khăn, tồn tại và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp chỉ đạo 

thực hiện trong thời gian tới đảm bảo theo mục tiêu đề ra. Phối hợp Ủy ban 

nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, đánh giá tình hình xây dựng nông thôn 

mới đối với 03 xã (Đăk Bla, Đăk Rơ Wa, Ngọk Bay), trường hợp đủ điều kiện 

đạt chuẩn nông thôn mới thì hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục lập hồ sơ đề 

nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. 

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm và tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh (lần 2) năm 2021 đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. 
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