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ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ

 * Nông nghiệp: Thúc đẩy sản xuất 
nông nghiệp quy mô lớn, ưu tiên phát 
triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, 
ứng dụng công nghệ cao, gắn với 
bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo 
chuỗi giá trị; thúc đẩy hình thành các 
vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, 
an toàn sinh học, hiện đại; tăng cường 
quản lý, bảo vệ phát triển rừng và 
phòng chống cháy rừng; tập trung 
trồng rừng, góp phần nâng cao tỷ lệ 
che phủ rừng.

* Công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như 
công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, cơ khí chế tạo phục vụ sản 
xuất, chế biến trong nông nghiệp, chăn nuôi, công nghiệp phần mềm, gắn 
với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ. 
* Xây dựng: Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng trong các khu, cụm công 
nghiệp của tỉnh, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn.
* Thương mai dịch vụ: Khuyến khích đầu tư, phát triển các trung tâm thương 
mại, siêu thị, các chợ truyền thống kết hợp hiện đại; phát triển, nâng cao chất 
lượng, sức cạnh tranh của các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có giá trị 
gia tăng cao như: Du lịch sinh thái, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, 
logistics, giáo dục, y tế, khoa học,....; phát triển hệ thống ngân hàng đáp ứng 
nhu cầu vốn và dịch vụ cho nền kinh tế.
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* Cao Su * Mac Ca
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Đắk Lắk có tiềm năng rất lớn về phát triển năng 
lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối).
- Có số giờ nắng cao với bức xạ nhiệt trung bình 
khoảng 4,7-5 kWh/m2/ngày, tập trung ở khu vực 
phía Tây của tỉnh.
- Có vận tốc gió trung bình hàng năm từ 6m/s, tập 
trung ở khu vực phía Bắc của tỉnh.

Đắk Lắk có diện tích 650.000 ha đất sản xuất nông nghiệp (đứng đầu cả nước) 
và gần 42.000 ha mặt nước, với nhiều loại nông sản có sản lượng, chất lượng 
đứng đầu cả nước như: cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, ca cao, mac ca, mật 
ong, cá nước lạnh… thuận lợi để phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo 
chiều sâu, gắn với phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo 
nên chuỗi giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của tỉnh, của vùng và 
quốc gia, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

Có 34.000 ha, sản lượng 38.000 tấn. 
Sản phẩm chủ yếu là mủ khô và các 
sản phẩm chế biến từ gỗ cao su 
phục vụ thị trường trong nước và 
xuất khẩu trên 24 nước.

Với hơn 2.700 ha, sản lượng hơn 
1.300 tấn. Hạt mac ca Đắk Lắk 
được đánh giá xếp loại hàng đầu 
về dinh dưỡng, hương vị và chất 
lượng trên thế giới.

- Ưu đãi đầu tư: 
Theo quy định của pháp luật về đầu tư, toàn bộ tỉnh Đắk Lắk thuộc địa bàn ưu đãi 
đầu tư, trong đó: Thị xã Buôn Hồ và các huyện thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; thành phố Buôn Ma Thuột thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn. Các dự 
án đầu tư tại những địa bàn này đều được miễn tiền thuê đất từ 07-15 năm hoặc cho 
cả thời hạn thuê đất tùy theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư khác 
theo quy định. Ngoài những chính sách ưu đãi của Trung ương, Nhà đầu tư sẽ được 
hưởng ưu đãi đầu tư theo chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh, cụ thể khi đầu tư 
vào lĩnh vực xã hội hoá, Nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi miễn 25 năm tiền thuê đất 
và giảm 70% tiền thuê đất trong thời gian còn lại đối với dự án tại các phường thuộc 
thành phố Buôn Ma Thuột; miễn 25 năm tiền thuê đất và giảm 85% tiền thuê đất trong 
thời gian còn lại đối với đất tại các xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột; miễn 100% đối 
với các địa bàn khác.

- Hỗ trợ đầu tư: 
Ngoài các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất nêu trên, các dự án đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn còn được hưởng chính sách tiếp cận hỗ trợ, hỗ trợ tín dụng đầu 
tư; các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp còn được hỗ trợ đầu tư các 
hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải tập trung; đường giao thông đối ngoại; đường 
trục chính; san ủi mặt bằng.

Đắk Lắk có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với hơn 213.000 
ha, sản lượng đạt trên 520.000 tấn được trồng tập trung chủ 
yếu ở vùng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. Cà phê Đắk 
Lắk được biết đến và ưa chuộng trên 72 quốc gia; các thị 
trường tiêu thụ cà phê lớn là Mỹ, Nhật Bản, EU, …

* Cà Phê

Đắk Lắk có lợi thế rất lớn để phát triển cây ăn quả có giá trị cao như: Sầu riêng 
với hơn 14.900 ha, sản lượng trên 137.000 tấn; Bơ với hơn 9.000 ha, sản lượng 
khoảng 114.000 tấn,.... các sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ nội địa và xuất 
khẩu qua các thị trường Trung Quốc, Hà Lan, Pháp. Với tổng diện tích trồng cây 
ăn quả khoảng 43.000 ha, sản lượng hàng năm đạt hơn 220.000 tấn; tỉnh đang 
khuyến khích, định hướng nông dân áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, Global-
gap, sản xuất hữu cơ bền vững để nâng cao chất lượng sản phẩm.

* Cây Ăn Quả

Có trên 27.000 ha, sản lượng 31.000 tấn, sản phẩm chính là 
nhân hạt điều; được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung 
Quốc, Mỹ còn lại qua các thị trường Hồng Kông, Đài Loan, 
Singapore.

* Điều

Với lợi thế có rừng tự nhiên, cà phê, cao su, nhiều loại cây 
trồng ra hoa quanh năm. Sản lượng gần 12.000 tấn/năm - lớn 
nhất cả nước. Mật ong và sản phẩm từ ong mật được khẳng 
định thương hiệu trên trường quốc tế.

* Mật Ong

Hồ tiêu lớn nhất cả nước với hơn 32.000 ha, sản lượng hơn 
81.000 tấn; được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới, trong đó 
có thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU.... 

* Hồ Tiêu
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   Đắk Lắk nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, là một trong những cực phát 
triển trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia; thành phố Buôn 
Ma Thuột là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, được định hướng phát triển thành đô 
thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đắk Lắk có diện tích tự nhiên hơn 13.000 km² 
(đứng thứ 4 cả nước), dân số khoảng 1,9 triệu người, số người trong độ tuổi lao 
động chiếm khoảng 60%; đất bazan chiếm trên 40% diện tích đất tự nhiên; khí 
hậu có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 
đến tháng 4 năm sau
Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nguồn lao động trẻ dồi 
dào, năng động và là một thị trường có sức tiêu thụ hàng hoá hàng đầu ở khu 
vực Tây Nguyên, Đắk Lắk được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển kinh 
tế đối ngoại và hợp tác đầu tư với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẮK LẮK
GIAI ĐOẠN 2021- 2025

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

CƠ SỞ HẠ TẦNG
* Đường bộ: Quốc lộ 14 đi thành phố Hồ Chí Minh (cách 350km), đi Gia Lai 
(cách TP. Pleiku 180km) và nối với đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Kon Tum, Quốc lộ 
26 đi Khánh Hòa (cách thành phố Nha Trang 180km); Quốc lộ 27 đi Lâm Đồng 
(cách thành phố Đà Lạt 200km) và Quốc lộ 29 đi Phú Yên (185km).
* Đường hàng không: Sân bay Buôn Ma Thuột nằm cách trung tâm thành phố 
Buôn Ma Thuột 7km về phía Đông Nam, kết nối các tuyến bay trực tiếp đi Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Vinh, Cần Thơ, Hải Phòng.
 * Điện: Hệ thống cấp điện đã hoà mạng điện lưới quốc gia ở 100% số huyện, 
đảm bảo phục vụ đầy đủ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên 
toàn tỉnh.
 * Nước: Có hệ thống xử lý và cấp nước tập trung sinh hoạt của người dân tại 
thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và trung tâm các huyện.
 * Bưu chính, viễn thông: Hệ thống thông tin thông suốt, có đường truyền 
internet tốc độ cao phủ sóng toàn tỉnh.
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TỔNG QUAN VỀ ĐẮK LẮK

TIỀM NĂNG THẾ MẠNH

Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
 Liên Khương - Buôn Ma Thuột.
 Phú Yên - Đắk Lắk.

Đường sắt kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên
(Đà Nẵng - Kontum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước)

Phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột 
thành Cảng hàng không quốc tế.
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Đắk Lắk có diện tích đứng thứ 4 cả nước, trong đó phần lớn là đất bazan 
màu mỡ, rất phù hợp để phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như: 
Cà phê, cao su, ca cao, điều, hồ tiêu, bơ, sầu riêng,... 

Đắk Lắk là một trong những chiếc 
nôi nuôi dưỡng không gian văn hoá 
Cồng Chiêng Tây Nguyên, được 
UNESCO công nhận là kiệt tác 
truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.

Đắk Lắk có lợi thế với nhiều địa danh cho phép khai thác theo hướng kết hợp 
du lịch cảnh quan, sinh thái, môi trường và truyền thống văn hoá của nhiều 
dân tộc trong tỉnh, trong đó có một số khu du lịch nổi tiếng như Hồ Lắk, Thác 
Dray Nur, Khu du lịch Buôn Đôn, Khu du lịch Kotam, Vườn quốc gia Yok Đôn, 
Vườn quốc gia Chư Yang Sin...
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột định kỳ hai năm tổ chức một lần vào tháng 3 
với quy mô lớn, quy tụ đông đảo các nhà sản xuất, chế biến cà phê nổi tiếng 
trên thế giới.
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