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Tận dụng cơ hội từ các
FTa

Nhìn lại quá trình hội nhập và
phát triển, có thể nhận thấy rằng,
doanh nghiệp Việt Nam đã và đang
tận dụng tốt các cơ hội có được từ
các fTA và các khung khổ hợp tác
khu vực và đa phương khác.

Xuất khẩu của Việt Nam đã gia
tăng nhanh chóng với tốc độ tăng
trưởng cao trên 15% trong giai
đoạn 2011-2019 và chính thức cán
mốc kim ngạch 500 tỷ uSD vào
giữa tháng 12 năm 2019. Thành
tích này càng có ý nghĩa trong bối
cảnh kinh tế, thương mại thế giới
đang sụt giảm do tác động của các
xung đột thương mại và cạnh
tranh chiến lược giữa các nền kinh
tế lớn trên thế giới. Thành tích này
đã đưa Việt Nam tiếp tục duy trì
thành tích xuất siêu năm thứ 4 liên
tiếp (xuất siêu năm 2019 khoảng
9,9 tỷ uSD).

Trong đó, nhiều mặt hàng xuất
khẩu của Việt Nam giữ được vị trí
quan trọng trong xếp hạng thành
tích xuất khẩu của thế giới như:
Dệt may (đứng thứ 7 thế giới về
xuất khẩu với kim ngạch vào
khoảng 33 tỷ uSD), da giày (thứ 3
thế giới về sản xuất và thứ 2 về
xuất khẩu với kim ngạch vào
khoảng 17 tỷ uSD), điện tử (đứng
thứ 12 thế giới về xuất khẩu, trong
đó mặt hàng điện thoại di động
đứng thứ 2 thế giới với kim ngạch
vào khoảng 50 tỷ uSD), thủy sản
(đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu
với kim ngạch vào khoảng 9 tỷ
uSD), đồ gỗ (đứng thứ 5 thế giới
về xuất khẩu với kim ngạch vào
khoảng 9 tỷ uSD) và một số mặt hàng nông sản khác luôn
đứng ở trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới
như cà phê, hồ tiêu, gạo…

Việt Nam đã khai thác một cách có hiệu quả các fTA đã
ký kết khi mà các thị trường có fTA đều ghi nhận tăng
trưởng xuất khẩu cao so với thời điểm trước khi có fTA như
Hàn Quốc (tăng 21,6 lần), Ấn Độ (tăng 15,6 lần), chile (tăng
3,6 lần). Đáng ghi nhận, Việt Nam đã có bước chuyển biến
tích cực ở khối doanh nghiệp trong nước so với khối doanh
nghiệp fDi về thành tích xuất khẩu trong vài năm trở lại đây
với việc tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của khối các doanh
nghiệp trong nước cao hơn tốc độ tăng của khu vực các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó đưa
tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong
nước trong cơ cấu xuất khẩu tiếp tục tăng (chiếm
trên 30%) trở thành là điểm sáng trong hoạt động
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Chủ động đối phó với phòng vệ 
thương mại (PvTM)

Tính đến nay, hàng xuất khẩu Việt Nam đã
phải đối mặt với hơn 150 vụ việc PVTM do 19
quốc gia và vùng lãnh thổ khởi xướng điều tra với
sự tập trung vào các vấn đề về chống bán phá giá,
tự vệ, chống trợ cấp… 

Thời gian qua, Bộ công Thương cũng đã phối
hợp với các bộ, ngành đấu tranh trên phương diện
pháp lý bằng cách kiến nghị chính phủ đưa vụ việc
ra cơ chế giải quyết tranh chấp của WTo khi các

biện pháp các nước áp dụng có dấu hiệu vi phạm quy định
WTo. Hiện nay, Bộ công Thương đang chủ trì, phối hợp với
Bộ NN&PTNT, Hiệp hội VASEP và các doanh nghiệp xử lý 02
vụ việc giải quyết tranh chấp tại WTo liên quan đến: (i) thuế
chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với cá tra và (ii) chương
trình giám sát cá da trơn của Hoa Kỳ. Trong quá trình xử lý 2
vụ việc đó, Bộ công Thương đã thông qua nhiều kênh khác
nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất với Hoa Kỳ để tìm kiếm giải
pháp cho vụ việc, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp. các nỗ
lực này cũng góp phần vào việc mới đây Hoa Kỳ đã công nhận
hệ thống kiểm tra cá da trơn (cá basa) của Việt Nam đủ điều
kiện tương đương với Hoa Kỳ, đảm bảo cá basa của Việt Nam

Thay đổi cách thức để thâm nhập 
thị trường nước ngoài

F

Sau 25 năm kể từ
khi gia nhập
ASEAN, hơn 10
năm gia nhập WTo,
tới nay Việt Nam đã
trở thành nền kinh
tế có quy mô xuất
khẩu đứng thứ 22
trên thế thế giới.

Hương Ly



grasping opportunities from FTas
Looking back on the integration and development process, we

found that Vietnamese companies have been making good use of
opportunities from free trade agreements (fTAs) and other
regional and multilateral cooperation frameworks.

Vietnam's exports have increased rapidly at a high growth rate of
over 15% a year in 2011-2019 and officially reached a record
milestone of uS$500 billion in mid-December this year. This
achievement is even more significant in the context of weakening
global economy and trade caused by trade conflicts and strategic
competition among major economies in the world. This achievement
has led Vietnam to maintain the trade surplus for a fourth
consecutive year in 2019 (a trade surplus of about uS$9.9 billion).

in particular, many exports of Vietnam hold an important
position in the world trade map like garment and textile (ranked
7th in the world by export value with uS$33 billion a year), leather
and footwear (ranked 3rd in the world by production and 2nd by
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được xuất khẩu ổn định sang thị trường này.
Nhờ đó, Việt Nam đã thu được một số kết quả

tích cực trong các vụ việc trên, cụ thể: Kháng kiện
thành công (không áp dụng biện pháp/không gia
hạn áp dụng biện pháp) đối với 57/137 vụ việc đã
kết thúc điều tra, chiếm tỷ lệ khoảng 42%; đảm bảo
nhiều mặt hàng của Việt Nam, đặc biệt là các mặt
hàng như cá basa, tôm... tiếp tục được xuất khẩu
sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Eu… với thuế
suất bằng 0% hoặc ở mức rất thấp; khiếu kiện 5 vụ
ra cơ quan giải quyết tranh chấp của WTo, trong
đó 3 vụ đã kết thúc (với kết quả tích cực). các nỗ lực
nêu trên về PVTM đã góp phần bảo vệ lợi ích chính
đáng của các ngành sản xuất, xuất khẩu, hỗ trợ phát
triển xuất khẩu cho các doanh nghiệp.

giảm hội chợ, vận dụng mạng lưới 
kiều bào

Thời gian tới, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ
giảm tỷ trọng của các hoạt động chỉ có tác dụng
nhất thời như hội chợ, triển lãm, đổi mới toàn diện
công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ tiếp cận thị
trường ngoài nước, phát triển thị trường trong
nước cho các doanh nghiệp theo hướng tăng tỷ
trọng của các hoạt động có tác dụng lâu dài như
đào tạo kỹ năng, ưu tiên các hoạt động giới thiệu,
quảng bá các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
là thế mạnh của Việt Nam; hỗ trợ phát triển các thị
trường ngách đối với một số sản phẩm có giá trị gia
tăng cao sang các thị trường tiềm năng.

Về xây dựng thương hiệu, các doanh nghiệp sẽ
được hướng dẫn và hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động phát
triển thương hiệu cho sản phẩm xuất khẩu thông qua
chương trình Thương hiệu quốc gia nhằm quảng bá
hình ảnh, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương
hiệu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu tại các thị
trường xuất khẩu trọng điểm và có nhiều tiềm năng;
lựa chọn và tập trung xây dựng thương hiệu cho một
số ngành chủ lực như dệt may, thủy sản, trái cây,...

Điểm mới trong việc triển khai Đề án thúc đẩy
doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng
phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 là cải
tiến hoạt động theo hướng gắn kết doanh nghiệp Việt
kiều ở ngoài nước với doanh nghiệp trong nước, sử
dụng mạng lưới kiều bào để hỗ trợ doanh nghiệp
Việt Nam tìm hiểu và mở rộng thị trường xuất khẩu,
đồng thời thông qua lực lượng này để tuyên truyền về
chất lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam, góp phần
hỗ trợ thành công tiêu thụ sản phẩm của Việt Nam
trong các hệ thống siêu thị tại nước ngoài.

Điểm quan trọng hàng đầu là tập trung nâng
cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh
nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy kinh doanh
thích nghi với bối cảnh mới, tích cực tìm hiểu, nắm
bắt thông tin và linh hoạt trong việc tiếp cận, tận
dụng cơ hội, tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho mình
một tâm thế cạnh tranh khu vực và quốc tế, có tư
duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh
doanh, có kế hoạch xây dựng năng lực, đặc biệt về
thương hiệu hay uy tín và chất lượng để làm ăn quy
mô và dài hạn trong tương lai. n

BUSINESS

F Changing Approach 
to Foreign Markets
After 25 years of joining the ASEAN, more than
10 years of joining the WTo, Vietnam has now
become the 22nd largest exporter in the world.

Huong Ly



export, with uS$$17 billion), electronics (ranked 12th in
the world by export, with telephone export ranked 2nd in
the world with about uS$50 billion a year), seafood
(ranked 4th in the world in export about uS$9 billion),
wooden products (ranked 5th in the world in export with
about uS$9 billion). Some other agricultural products of
Vietnam always stand among the world’s top exports like
coffee, pepper and rice.

Vietnam has effectively utilized its fTAs as shipments
to countries with fTAs signed with Vietnam recorded
high export growth as compared with the performance
before the enforcement of fTAs. for example, exports to
South Korea increased 21.6 times; to india, 15.6 times;
and to chile, 3.6 times. Notably, Vietnam achieved
positive changes in the domestic business sector when it
outperformed the fDi business sector in export in recent
years. The share of export value held by the domestic
sector continued to rise to account for over 30%. This is a
bright spot in Vietnam's merchandise exports.

Proactively dealing with trade remedies
up to now, Vietnamese exports have faced more than

150 trade defense cases initiated by 19 countries and
territories, with a focus on anti-dumping, safeguard and
anti-subsidy.

The Ministry of industry and Trade cooperated with
other ministries and sectors to fight on the legal ground
by requesting the government to bring the case to the
WTo Dispute Settlement Mechanism when measures
imposed by other countries show signs of breach of WTo
regulations. Presently, the Ministry of industry and Trade
is working with the Ministry of Agriculture and rural

Development, the Vietnam Association of Seafood
Exporters and Producers (VASEP) and enterprises to
handle two WTo-related dispute cases: (i) u.S.
antidumping duty on pangasius, and (ii) u.S. catfish
Monitoring Program. in the process of handling those
two cases, the ministry adopted various channels to
exchange, discuss and propose to the united States to find
solutions to the case to ensure rights and interests of
enterprises. These efforts also contributed to the recent
u.S. recognition of catfish inspection system as equal to
the u.S. This ensures our stable pangasius export to this
market.

As a result, Vietnam obtained positive outcomes in the
above cases. in particular, it successfully appealed (not
applying measures or not extending the application of
measures) 57 out of 137 cases, accounting for about 42%;
ensured the continued export of many Vietnamese
products like basa fish and prawn to major markets such
as the united States and the European union (Eu) at a
zero or very low tariff rate. We brought five cases to the
WTo Dispute Settlement Body, of which three cases
ended with positive results (for us). The above-mentioned
efforts to trade remedies have helped protect legitimate
interests of manufacturers and exporters and support
export development for enterprises.

reducing fairs, tapping overseas Vietnamese networks
in the coming time, trade promotion will reduce

activities with temporary effects such as fairs and
exhibitions and increase those with long effects for
approaching foreign markets and expanding the domestic
markets by delivering skills training, prioritizing
introduction and promotion of strong agricultural
products of Vietnam, supporting niche market
development for a number of high value-added products
to potential markets.

regarding branding, businesses will be guided and
supported to foster branding activities for export
products through the National Brand Program to
popularize their images and brand names in key and
potential markets and focus on branding for some key
industries such as garment and textile, seafood and fruit.

A new feature in carrying out the project to encourage
Vietnamese companies to directly join foreign
distribution networks in the period up to 2020 is
improving operations by linking overseas Vietnamese
companies with domestic ones, using overseas
Vietnamese networks to support Vietnamese companies
to explore and expand export markets, and relying on this
force to inform the quality of Vietnam's exports to boost
sales of Vietnamese companies in foreign supermarkets.

The most important is focusing on improving
corporate competitiveness. Vietnamese businesses must
change their thinking to adapt to the new context,
actively learn and capture information and flexibly
approach, utilize opportunities, seek information and
prepare themselves for regional and international
competition, have innovative thinking and acumen in
business, have plans to build up their capacity, especially
brand name, reputation and quality to do successful
business on a larger scale and in a longer future.n
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Mở rộng liên kết, liên doanh
Xác định đổi mới, nâng cao hiệu

quả công tác xúc tiến đầu tư là bước
đột phá quan trọng, tạo đà cho sự phát
triển của tỉnh, gia Lai đã tổ chức nhiều
hình thức kêu gọi xúc tiến đầu tư theo
hướng tiếp cận nhu cầu của nhà đầu
tư, cung cấp thông tin một cách đầy
đủ, chi tiết, thiết thực theo từng dự án.
Đồng thời, chủ động “gõ cửa” để mời
gọi trực tiếp các nhà đầu tư lớn, có
tiềm lực về tài chính, có thương hiệu
trong chuỗi giá trị quốc gia hoặc toàn
cầu. Ngoài việc duy trì các hội nghị
kêu gọi, xúc tiến đầu tư hằng năm, gia
Lai chủ động liên kết, coi các nhà đầu
tư đến từ TP.Hồ chí Minh là những
nhà đầu tư tiềm năng và có chiến lược
lâu dài. Sau 15 năm triển khai kêu gọi
đầu tư giữa hai địa phương, đã có 26
nhà đầu tư của TP.Hồ chí Minh đầu
tư 27 dự án vào gia Lai với tổng số vốn
hơn 6.300 tỷ đồng ở các lĩnh vực nông
- lâm nghiệp, thủy điện, khu dân cư,
thương mại,… Ngược lại, các doanh
nghiệp (DN) từ gia Lai đã đầu tư 22
dự án vào TP.Hồ chí Minh.

Năm 2018, công tác xúc tiến đầu tư
của gia Lai đạt kết quả khả quan nhất,
mở ra nhiều cơ hội cho DN, nhà đầu tư.
Toàn tỉnh có 58 dự án được phê duyệt,
trao quyết định chủ trương đầu tư với
tổng vốn đăng ký 23.800 tỷ đồng, trong
đó, có 42 dự án đã hoàn thành và đưa
vào hoạt động với số vốn thực hiện gần
5.100 tỷ đồng. Đơn cử như dự án nhà
máy chế biến nước ép trái cây tại Mang
yang (vốn đăng ký 247 tỷ đồng), nhà
máy nước sạch công suất 9.000
m3/ngày đêm tại huyện chư Sê (vốn
đăng ký 125 tỷ đồng); nhà máy nước
sạch công suất 9.500 m3/ngày đêm tại
An Khê (vốn đăng ký 160 tỷ đồng),… 

Ngoài ra, uBND tỉnh gia Lai ký
biên bản ghi nhớ với 12 dự án, tổng vốn
đầu tư 15.320 tỷ đồng. riêng lĩnh vực
viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tỉnh
tiếp nhận 36 dự án với tổng kinh phí
hơn 10,6 triệu uSD, năm 2018 vừa qua
đã có 8 dự án triển khai với tổng kinh
phí giải ngân 300 nghìn uSD. 

Bên cạnh đó, gia Lai được đánh
giá là địa phương có tiềm năng lớn về
công nghiệp năng lượng tái tạo, gồm
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5 năm qua, tuy phải đối
mặt với nhiều khó khăn,

thách thức nhưng gia Lai
vẫn là một trong những địa

phương tạo được chuyển
biến trong phát triển kinh

tế với tốc độ tăng trưởng
bình quân hằng năm đạt

hơn 7%, tổng thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn đạt

hơn 3.541 tỷ đồng, vượt
11,2% dự toán Trung ương

giao. Đạt được kết quả trên,
không thể không nhắc tới
những biện pháp cải thiện

môi trường kinh doanh,
thu hút đầu tư phát triển
kinh tế trên địa bàn tỉnh.

PHAn HÒA

GIA LAI

Tạo nguồn lực mới 
Từ Thu húT đầu Tư



điện gió và điện mặt trời. Triển khai theo hướng này, hiện
Tập đoàn TTc và công ty cổ phần Điện gia Lai (gEc) đã
khánh thành, đưa vào sử dụng nhà máy điện mặt trời TTc
Krông Pa trên diện tích hơn 70 ha, công suất 49 MW, tổng
vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, cung cấp cho hệ thống điện
quốc gia 103 triệu kW giờ/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng
điện cho khoảng 47 nghìn hộ dân và giúp giảm phát thải khí
co2 khoảng 29 nghìn tấn/năm. Việc xác định đối tượng đầu
tư, mở rộng liên kết, liên doanh có thể nói đã góp phần giải
quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ cho công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh gia Lai.

Hướng đến sự hài lòng của nhà đầu tư
Quyết liệt cải cách hành chính, công khai minh bạch,

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan công
quyền nhằm tạo sự hài lòng cho người dân và DN góp
phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh là quyết tâm của các
ngành, các cấp. Thời gian qua, uBND tỉnh gia Lai tập
trung tháo gỡ vướng mắc liên quan thủ tục nhằm thu hút
đầu tư vào tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là
xây dựng và áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng
trong hoạt động của các cơ quan hành chính theo tiêu
chuẩn quốc gia TcVN iSo 9001:2008. Đến nay, tất cả 53
cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện; 201 đơn vị cấp xã
đã công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TcVN iSo 9001:2008. 

giám đốc Sở Khoa học và công nghệ gia Lai Lưu Trung
Nghĩa cho biết: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc gia đã giúp giải quyết công việc thông suốt,
kịp thời hiệu quả, nhất là đơn giản hóa quy trình và giảm
những tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính
cho tổ chức, cá nhân, DN đến giao dịch. 

Ngoài ra, uBND tỉnh chỉ đạo các ngành chủ động bố trí
nguồn nhân lực, vật lực tại “bộ phận một cửa điện tử”; rà
soát, thanh tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ

quan, đơn vị nếu để xảy ra những yếu kém
trong cải cách hành chính; giải quyết nhanh
chóng các thủ tục hành chính ở một số lĩnh
vực dễ gây bức xúc trong dư luận như đăng
ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai,… 

“Đáng chú ý, lần đầu tiên, Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh chủ động làm biên bản ghi nhớ
với nhiều sở, ngành cam kết, nếu hồ sơ đầu
tư của DN đầy đủ sẽ yêu cầu giải quyết xong
trong thời gian sớm nhất so với luật định.
Việc này được uBND tỉnh theo dõi chặt chẽ,
đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các đơn
vị, cá nhân cố tình gây ách tắc tiến độ
chung”, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ
Phước Thành cho biết thêm.

Lãnh đạo tỉnh gia Lai cũng hết sức quan
tâm, xác định khâu đột phá là công tác cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy quy mô, thu
hút nguồn lực để phát triển kinh tế địa
phương. Trên cơ sở này, Tỉnh ủy và uBND
tỉnh gia Lai thường xuyên tổ chức gặp mặt,
đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với cộng
đồng DN để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện
vọng của DN, từ đó, chỉ đạo các ngành, địa
phương thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ

khó khăn ngay cho DN trong những vấn đề có liên quan
lĩnh vực đầu tư. 

Ông Hồ Phước Thành cho biết: các thủ tục liên quan
DN phải được giải quyết nhanh gọn trong ngày là phương
châm của mô hình dịch vụ hành chính công của gia Lai.
Theo đó, thời gian hoàn thành hồ sơ thành lập mới DN là
hai ngày (hồ sơ thành lập xong đã có con dấu; mã số thuế;
số tài khoản ngân hàng...), hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký
kinh doanh là một ngày. 

Ngoài ra, Sở cũng triển khai và vận hành hệ thống cấp
mã số DN tự động; kết nối mạng với các cơ quan hải quan,
kho bạc, tài chính,... Mô hình này được coi là bước tiến
quan trọng trong cải cách hành chính, nâng cao khả năng
cung cấp dịch vụ công nhanh, gọn, hiệu quả cho DN, giúp
giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường cho các DN khi
đăng ký kinh doanh và nhận giấy phép đầu tư trên địa bàn
tỉnh. Tuy nhiên, gia Lai vẫn gặp nhiều khó khăn trong thu
hút đầu tư, trong đó, tiến độ thu hút, kêu gọi các dự án vẫn
còn chậm, mà nguyên nhân chính vẫn là các vấn đề thuộc
về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc giao nhận đền bù
giải phóng mặt bằng còn nhiều ách tắc, nhiêu khê,…

Thấy rõ những bất cập này, chủ tịch uBND tỉnh gia
Lai Võ Ngọc Thành đã cam kết: Mặc dù là tỉnh miền núi
còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo tỉnh sẽ quyết
tâm tận dụng hết tiềm năng, “dư địa” phát triển để thu
hút, cùng sẻ chia và đồng hành với các nhà đầu tư đến
gia Lai. Trong kế hoạch những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục
điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi
phù hợp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng.
Trong đó, đặc biệt ưu tiên, ưu đãi đối với DN đầu tư
trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; ngành
nghề chế biến, tiêu thụ sản phẩm; các dự án nông nghiệp
trọng điểm, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du
lịch - sinh thái gắn với nền văn hóa nguyên sơ, mang đậm
bản sắc các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.n
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Expanding connectivity, joint venture 
Knowing that renovating and improving

investment promotion is an important work to
create momentum for local development, gia Lai
has launched various investment promotion
forms based on investors’ practical needs, and
provided complete, detailed and practical
information for each project. At the same time,
the province has proactively contacted big well-
reputed investors with strong financial potential
or global value chains. in addition to keeping
annual investment promotion conferences, gia
Lai actively cooperates with and regards investors
from Ho chi Minh city as potential and long-
term partners. After 15 years of investment
cooperation, 26 investors in Ho chi Minh city
invested over VND6,300 billion in 27 projects in
gia Lai province, mainly engaged in agriculture,
forestry, hydroelectricity, residence and trade. in

gia lai

Investment Flows 
Create New Resources

POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

over the past five years, despite facing
numerous difficulties and challenges,

gia Lai province is still one of
economic high performers with an

average annual gDP growth of more
than 7%, a budget revenue of over

VND3,541 billion, 11.2% higher than
the estimation. This achievement

results from workable measures to
improve the business environment

and attract investment for local
economic development.

PHAn HoA



contrast, gia Lai businesses invested in 22 projects in
HcM city.

in 2018, gia Lai province remarkably achieved very
satisfactory results in investment attraction and unlocked
many opportunities for businesses and investors. The
province had licensed 58 projects with VND23,800 billion
of investment capital, including 42 projects with nearly
VND5,100 billion placed into operation. Typical projects
included a VND247 billion fruit juice processing plant in
Mang yang, a VND125 billion clean water plant with a
daily capacity of 9,000 cubic meters in chu Se district,
and a VND160 billion clean water plant with a daily
capacity of 9,500 cubic meters in An Khe.

Additionally, the gia Lai Provincial People’s
committee signed a memorandum of understanding with
12 projects worth VND15,320 billion. international
nongovernmental organizations (Ngos) funded over
uS$10.6 million for 36 projects, including uS$300,000
disbursed for eight projects in 2018. Moreover, gia Lai is
assessed to have great potential for renewable energy
industry, including wind power and solar power. To tap
this energy, TTc group and gia Lai Electricity joint
Stock company (gEc) inaugurated and put into use 49-
MW TTc Krong Pa solar power plant on an area of over
70 ha, costing more than VND1,400 billion for
construction. The facility generates 103 million kWh of
electricity for the national grid a year to serve about
47,000 households and help reduce co2 emissions by
about 29,000 tons a year. Determining investors,
expanding partnerships and establishing cooperative
ventures can help solve social issues and support local
socioeconomic development.

Towards investor satisfaction
Drastically reforming administrative procedures,

enhancing publicity and transparency of public services,
tightening administrative discipline in public agencies to
satisfy citizens and businesses so as to draw more
investors to the province, the gia Lai Provincial People’s
committee has focused on eradicating obstacles relating
to investment attraction procedures in the province. one
of key tasks is to develop and synchronously apply a
quality management system to administrative agencies
under the TcVN iSo 9001: 2008 national standards. up
to now, all 53 provincial and district-level agencies and
201 communal units have quality management systems
meeting TcVN iSo 9001:2008 standards.

Mr. Luu Trung Nghia, Director of the Department of
Science and Technology of gia Lai province, said that the
application of national standard quality management
system has helped solve work smoothly, promptly and
effectively, especially to simplify regulations and reduce
negative impacts in dealing with administrative
procedures for organizations, individuals and businesses.

in addition, the Provincial People’s committee directs
branches to proactively arrange human and material
resources for the “electronic single-window division”;

reviews, inspects and clarifies the responsibility and
accountability of unit leaders if there are weaknesses in
administrative reform. Quick action and settlement is
required for public harassment business registration,
investment, construction and land.

“Notably, for the first time, the Department of
Planning and investment proactively made a
memorandum of understanding with many related
parties: if investment documents filed by companies are
complete, the work will be settled in the shortest possible
time. This work is closely monitored by the Provincial
People’s committee and any unit or individual that
intentionally causes bottlenecks in the overall progress
will be strictly handled,” said Director Ho Phuoc Thanh
of the Department of Planning and investment. 

gia Lai leaders define that improving the business
environment, enhancing competitiveness to draw
resources for local economy development, as a
breakthrough stage. on this basis, the Provincial Party
committee and the Provincial People’s committee host
regular government - business meetings and dialogues at
all levels to learn about opinions, feelings and aspirations
of enterprises to direct concerned authorities and
localities to adopt various solutions to immediately deal
with difficulties in investment faced by enterprises.

Director Ho Phuoc Thanh said, quickly solving
company-related procedures in a day is a motto of gia
Lai's public administration service model. Accordingly,
the time for completing a business establishment
application is two days (the dossier includes documents
for corporate seal, tax code, bank account number among
others) and the time for settling business registration
change procedures is a day.

in addition, the department launched an automatic
business identification system; and joined the network
with customs, treasury and finance authorities. This
model is considered an important step to reform
administrative procedures, improve the quick and
effective delivery of public services for businesses, and
help significantly reduce market entry costs for them
when they carry out investment licenses. However, gia
Lai has still faced numerous difficulties in attracting
investment, in which, the progress of attracting and
calling projects is still slow because of sluggish
administrative procedures. 

Being aware of these shortcomings, chairman of gia
Lai Provincial People’s committee Vo Ngoc Thanh
pledged: Despite being a mountainous province, gia Lai
is determined to harness its potential and development
space to attract, share and accompany investors when
they are in the province. in the years to come, the
province will adopt flexible mechanisms and policies to
create a favorable and open investment environment,
with special priorities and incentives given to businesses
investing in infrastructure construction, processing
industry, product consumption, key agricultural projects,
hi-tech agricultural zones, and ecotourism with a pristine
culture of upland identity.n
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T
heo đó, từ năm 2016
đến nay đã thu hút,
kêu gọi đầu tư vào
địa bàn tỉnh 454 dự
án, tổng vốn đăng ký

694.118 tỷ đồng (giai đoạn 2011-
2015 có 66 dự án, vốn đăng ký
22.257 tỷ đồng). Trong đó: có
165 dự án được cấp quyết định
chủ trương đầu tư, với tổng vốn
đăng ký là 17.591 tỷ đồng (trong
đó có 104 dự án hoàn thành, vốn
thực hiện 9.500 tỷ đồng). 92 dự
án được các doanh nghiệp đang
quan tâm lập thủ tục đầu tư với
số vốn khoảng 26.527 tỷ đồng.
197 dự án điện mặt trời, điện gió
được các nhà đầu tư quan tâm
đăng ký với quy mô 27.543
MWp, dự kiến vốn đầu tư trên
650.000 tỷ đồng (trong đó có 48
dự án- công suất 6.559 MWp đã

được uBND tỉnh trình Bộ công
thương bổ sung quy hoạch; 149
dự án- công suất 20.984 MWp
đang được các nhà đầu tư khảo
sát, nghiên cứu lập hồ sơ). Toàn
tỉnh hiện có 05 dự án đầu tư trực
tiếp nước ngoài của 02 công ty và
03 chi nhánh; tổng vốn đăng ký
khoảng 11 triệu uSD.

Trước đây các dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập
trung vào 03 lĩnh vực: Thủy điện,
cao su, khai thác và chế biến đá
(granite, Bazan). Đến nay lĩnh
vực đầu tư ngày càng đa dạng,
tập trung nhiều vào lĩnh vực
chăn nuôi, trồng trọt ứng dụng
công nghệ cao, các dự án chế
biến sâu từ các sản phẩm nông
nghiệp, các dự án điện năng
lượng mặt trời…

có được kết quả đó, theo ông
Hồ Phước Thành, giám đốc Sở
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Trong những năm qua, cùng
với sự thông thoáng của Luật
Đầu tư, sự chỉ đạo quyết liệt
của Tỉnh ủy, HĐND, uBND
tỉnh về công tác xúc tiến, kêu
gọi đầu tư, tình hình thu hút
đầu tư trên địa bàn tỉnh gia

Lai có nhiều khởi sắc. các dự
án được nhà đầu tư quan tâm

đăng ký thực hiện không
ngừng được tăng lên cả về số

lượng lẫn quy mô vốn đầu tư. 
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Khu công nghiệp nam Pleiku - Thêm lựa
chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn công nghiệp cao
su Việt Nam, của tỉnh gia Lai về việc chuyển đổi một
phần diện tích trồng cao su sang phát triển công nghiệp,
từ năm 2017, công ty cao su chư Sê đã xây dựng đề án
thành lập Khu công nghiệp Nam Pleilku. 

Ngày 03/9/2019, Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ
trương đầu tư Khu công nghiệp Nam Pleiku tại Quyết
định số 1118/QĐ-TTg. Ngày 27/9/2019 uBND tỉnh gia
Lai quyết định thành lập Khu công nghiệp Nam Pleiku –
tỉnh gia Lai theo Quyết định số 576/QĐ – uBND, giao
công ty TNHH MTV cao su chư Sê là chủ đầu tư xây
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, quy
mô diện tích 191,55 ha, tổng vốn đầu tư 517 tỷ đồng.  Dự
án được khởi công ngày 8/12/2019. 

Khu công nghiệp Nam
Pleiku được thực hiện chia
làm 2 giai đoạn, thực hiện
trong vòng 4 năm (2020-
2024) bao gồm: giai đoạn 1
(124,46 ha chiếm 62,37% diện
tích); giai đoạn 2 (67,09 ha
chiếm 37,63% diện tích). Dự
kiến, bắt đầu cho thuê từ năm
2022 cho đến năm 2025 và sẽ
lấp đầy Khu công nghiệp
trong vòng 5 năm. 

Dự án Khu công nghiệp
Nam Pleiku nằm trên Quốc lộ
14 (đường Hồ chí Minh) đi

xuyên qua các tỉnh Tây Nguyên, trên trục nối với Quốc lộ 19
kết nối các tỉnh của campuchia - Tây Nguyên với các tỉnh
duyên hải miền Trung, gần cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (gia
Lai) và cửa khẩu Quốc tế Bờ y (Kon Tum) tiếp giáp với
campuchia và Lào. Với vị trí chiến lược, KcN Nam Pleiku
được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh gia Lai theo hướng
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, giải quyết việc làm cho hàng
nghìn lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Phạm Duy Muôn,
Tổng giám đốc công ty TNHH MTV cao su chư Sê cho
biết: KcN Nam Pleiku sẽ ưu tiên thu hút các nhà đầu tư
chế biến các mặt hàng thế mạnh của địa phương như:
nông, lâm sản; sản xuất nguyên liệu sinh học; chế biến
thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng…

Quốc Hưng

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh gia Lai là nhờ tỉnh xác định đổi
mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tạo bước
đột phá quan trọng. gia Lai đã tổ chức nhiều hình thức
kêu gọi xúc tiến đầu tư theo hướng tiếp cận nhu cầu của
nhà đầu tư, cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chi tiết,
thiết thực theo từng dự án. Tỉnh đã tổ chức thành công 3
Hội nghị Xúc tiến đầu tư, kết quả đạt được hết sức khả
quan. giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh có 136 dự án được
cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư
đăng ký là 15.530 tỷ đồng. có 75 dự án đã hoàn thành đưa
vào hoạt động, vốn đầu tư khoảng 8.570 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, tỉnh gia Lai đã quyết liệt cải cách hành
chính, công khai minh bạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
hành chính ở các cơ quan công quyền nhằm tạo sự hài lòng
cho người dân và doanh nghiệp góp phần thu hút đầu tư
trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian qua, uBND tỉnh gia Lai tập trung tháo gỡ
vướng mắc liên quan thủ tục nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và áp
dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động
của các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia
TcVN iSo 9001:2008. Đến nay, tất cả 53 cơ quan, đơn vị
cấp tỉnh và cấp huyện; 201 đơn vị cấp xã đã công bố hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TcVN
iSo 9001:2008. Theo công bố của Phòng Thương mại và
công nghiệp Việt Nam (Vcci), chỉ số năng lực cạnh tranh

(Pci) năm 2018 của tỉnh đứng thứ 33 toàn quốc, đứng thứ
2 khu vực Tây Nguyên, tăng 10 bậc so với năm 2017.

chia sẻ về định hướng và mục tiêu về công tác xúc
tiến, thu hút đầu tư trong thời gian tới của gia Lai ông
Hồ Phước Thành cho biết sẽ chọn lọc, tập trung vào một
số lĩnh vực thế mạnh trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của
tỉnh; đồng thời chú trọng thu hút các nhà đầu tư, tập
đoàn lớn trong nước, các tập đoàn công nghệ đứng đầu
các chuỗi sản xuất, các đối tác có công nghệ cao như Nhật
Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu… đầu tư vào tỉnh trên
các lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, năng lượng;
nông, lâm nghiệp; giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, với mục tiêu hướng đến phát triển nền
kinh tế xanh, tỉnh gia Lai thu hút đầu tư có chọn lọc,
không đánh đổi kinh tế với môi trường nên những dự
án gây ảnh hưởng đến môi trường, tỉnh gia Lai đã cân
nhắc và tuyệt đối không nhận dù dự án có mức đầu tư
lớn hay mang lại nguồn lợi kinh tế cao. Điển hình là
mới đây, tỉnh gia Lai đã từ chối một dự án có vốn đầu
tư lớn liên quan đến chế biến sản phẩm từ phế liệu. Kể
cả các dự án thủy điện mới đều không được phê duyệt
đầu tư. Thay vào đó, tỉnh đang rất quan tâm đến lĩnh
vực đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản
xuất nông nghiệp hữu cơ và sản xuất năng lượng mặt
trời, năng lượng tái tạo… nhằm bảo vệ môi trường
sống của con người. n



gia Lai province licensed 454
projects with a total
registered capital of
VND694,118 billion from
2016 to date (66 projects with

VND22,257 billion were licensed in 2011-
2015). of the sum, 165 projects with
VND17,591 billion were granted investment
certificates (104 projects were completed
with VND9,500 billion disbursed); 92
projects with VND 26,527 billion are
currently completing investment
procedures; and 197 solar and wind power
projects with a designed capacity of 27,543
MWp and a combined investment budget of
VND650,000 billion were registered for
investment by investors (48 projects with a
capacity of 6,559 MWp have been submitted
to the Ministry of industry and Trade by the
Provincial People's committee and 149
projects with an aggregate capacity of
20,984 MWp are being surveyed and
studied by investors). The province
currently has five foreign direct investment
(fDi) projects owned by two companies
and three company branches, with a total
registered capital of uS$11 million.

Previously, investment projects in the
province mainly focused on three areas:
Hydropower, rubber and quarrying
(granite and basalt). To date, investment
fields have been increasingly diversified,
focusing more on animal husbandry, high-
tech farming, intensive processing of
agricultural products and solar power.

regarding these inspiring outcomes, Mr.
Ho Phuoc Thanh, Director of the gia Lai
Department of Planning and investment,
said, the province’s resolve to make changes
and improve the effect of investment
promotion is an important breakthrough
step that generates momentum for local
development. gia Lai province organized
many forms of investment attraction to meet
investor needs, and provided sufficient,
detailed and practical information for each
project. The province successfully organized
three investment promotion conferences
which produced very optimistic results. in
2016-2018, the province licensed 136 projects
with a total registered capital of VND15,530
billion, with 75 projects with about
VND8,570 billion of investment capital

completed and put into operation.
in addition, gia Lai province drastically

reformed administrative procedures
towards publicity and transparency.
Tightening administrative discipline in
public offices in order to satisfy all citizens
and businesses to make the local business
climate more attractive is the will of all
sectors and levels of government.

recently, the Provincial People’s
committee has focused on removing
obstacles concerning investment procedures.
one key task is to develop and apply a
quality management system based on the
TcVN iSo 9001:2008 national standard to
operations of administrative agencies. up to
now, all 53 agencies and units at provincial
and district levels and 201 communal units
have announced that their quality
management systems have met TcVN iSo
9001:2008 national standards. According to
the Vietnam chamber of commerce and
industry (Vcci), gia Lai’s Provincial
competitiveness index (Pci) ranked 33rd
nationwide and 2nd in the central Highlands
region in 2018, climbing 10 places over 2017.

remarking on the province’s investment
promotion orientations and goals in the
coming time, Director Ho Phuoc Thanh said
that the province will select and focus on
locally strong fields, targeting big investors
and corporations in Vietnam technology
giants that lead production chains, and high-
tech partners from japan, South Korea, the
united States and Europe, to invest in
industry, construction, energy, agriculture
and forestry, education, culture, sports and
tourism in the province.

At the same time, with the aim of
developing a green economy, gia Lai
province will selectively pick registered
investment projects, never exchanging the
environment for the economy. Thus,
environment-polluting projects have been
rejected, regardless of colossal investment
value or promised high economic benefits.
for example, gia Lai province recently
turned down a large scrap processing
investment project. Even new hydropower
projects are not approved for investment.
instead, the province is paying attention to
high-tech agriculture, organic agriculture
and solar and renewable energy in order to
protect the human living environment.n

12 viETnaM BUsinEss ForUM jAN 1 -14,  2020

Towards Green Economy
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in the past years,
boosted by the

enabling investment
Law, the firm

leadership of the
Provincial Party
committee, the

Provincial People’s
council and the

Provincial People’s
committee, gia Lai

province obtained
inspirational results

of investment
promotion and

attraction,
evidenced by the
robust growth in

both projects and
investment value.
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1. Phối hợp cùng các sở, ban, ngành,
huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thực
hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
cung cấp thông tin trực tiếp và đưa tin hoạt
động xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư, cơ
sở dữ liệu đầu tư lên trang thông tin điện tử
để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu,
tra cứu; tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ
khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm
hiểu, triển khai thực hiện các dự án trên địa
bàn; nhất là việc hỗ trợ hoàn thành các thủ
tục, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng…
Triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, thúc
đẩy phong trào khởi nghiệp.

2. Tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, kiện
toàn tổ chức, bộ máy, đảm bảo đội ngũ cán
bộ, công chức làm việc có trách nhiệm,
chuyên nghiệp, lắng nghe và giải quyết kịp
thời các yêu cầu chính đáng của nhà đầu tư.
Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán
bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền
hà, nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư.

3. Triển khai nghiêm túc Quy định
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết các thủ tục hành
chính. Tiếp tục triển khai xây dựng các dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng cường
vận động, tuyên truyền, hướng dẫn doanh
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích;

Phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông để đa dạng
hóa hình thức tuyên truyền,
quảng bá kêu gọi đầu tư.

4. Tỉnh đã và sẽ
tiếp tục thực hiện công
khai, minh bạch các thủ
tục hành chính, giảm đầu
mối, giảm thủ tục hành
chính để giảm chi phí
không chính thức và chi
phí thời gian cho nhà đầu
tư. Tập trung nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh Pci thông qua việc

thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp
sở, ngành, uBND các huyện, thị xã, thành
phố Pleiku. cải thiện chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh liên quan việc đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp sở, ngành, định hướng
năm 2019 và những năm tiếp theo, các
chính sách liên quan đến Khu kinh tế cửa
khẩu và các khu công nghiệp cho phù hợp
yêu cầu quản lý tạo điều kiện thuận lợi để
tiếp tục thu hút vốn đầu tư fDi.

5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các
dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. rà soát
vướng mắc của các dự án để tham mưu
uBND tỉnh các giải pháp cụ thể chỉ đạo
các sở ban ngành tạo điều kiện hỗ trợ,
giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu
tư. Đôn đốc các nhà  đầu tư triển khai dự
án đúng quy định, đồng thời kiên quyết
thu hồi các dự án vi phạm, không triển
khai thực hiện theo đúng nội dung cam
kết. Hướng dẫn các địa phương xây dựng
danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo
hình thức đối tác công tư (PPP). 

6. Lấy công tác xúc tiến đầu tư tại
chỗ là hạt nhân hỗ trợ các nhà đầu tư giải
quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng,
hiệu quả. Tăng cường công tác xúc tiến đầu
tư tại cấp huyện thông qua việc phát huy vai
trò các tổ công tác xúc tiến đầu tư mỗi
huyện, thị xã, thành phố Pleiku để từ đó làm
đầu mối kêu gọi đầu tư và giải quyết các khó
khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

7. Định hướng và mục tiêu về công
tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong thời
gian tới là chọn lọc, tập trung vào một số
lĩnh vực thế mạnh trên cơ sở tiềm năng,
thế mạnh của tỉnh; đồng thời chú trọng
thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong
nước, các tập đoàn công nghệ đứng đầu
các chuỗi sản xuất, các đối tác có công
nghệ cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa
Kỳ, châu Âu… đầu tư vào tỉnh trên các
lĩnh vực như:  Lĩnh vực công nghiệp, xây
dựng, năng lượng; lĩnh vực nông, lâm
nghiệp; lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể
thao và du lịch.n

giải pháp nâng cao 
hiệu quả Thu húT 
đầu Tư của gia lai

Từ năm 2016 đến
nay, gia Lai đã thu
hút, kêu gọi đầu tư

vào địa bàn tỉnh 454
dự án, tổng vốn đăng

ký 694.118 tỷ đồng
(giai đoạn 2011-2015

có 66 dự án, vốn đăng
ký 22.257 tỷ đồng).
Mặc dù vậy, để tiếp

tục nâng cao hiệu quả
thu hút đầu tư, tỉnh
gia Lai thực hiện 7

giải pháp sau: 

7 



nhiều chỉ hoàn thành và
vượt kế hoạch

Ngay từ những ngày đầu năm
2019, lãnh đạo tỉnh gia Lai đã đôn
đốc các sở, ban ngành, các địa
phương triển khai các nhiệm vụ kế
hoạch năm. Lãnh đạo tỉnh gia Lai
cũng đôn đốc các ngành chức năng,
các địa phương đẩy mạnh thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia
(MTQg) xây dựng nông thôn mới;
có giải pháp phòng chống thiên tai,
dịch bệnh, đẩy nhanh công tác xóa
đói, giảm nghèo; tăng cường công tác
bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi
trường. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm
2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ
bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt
kế hoạch đề ra. 

Về nông nghiệp, diện tích gieo
trồng 9 tháng ước đạt 514.752 ha, đạt
99,2% kế hoạch, tổng sản lượng
lương thực 9 tháng ước đạt 324.029
tấn. Diện tích gieo trồng đảm bảo so
với kế hoạch đề ra, các nhóm cây
lương thực, cây thực phẩm giữ ổn
định diện tích; các cây công nghiệp
dài ngày như cao su, cà phê, tiêu,...
chỉ tập trung trồng tái canh trên diện
tích bị sâu bệnh, già cỗi, năng suất
thấp, hướng đến phát triển bền vững,
ổn định diện tích đi đôi với đẩy
mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật
về giống, kỹ thuật canh tác để nâng

cao năng suất, chất lượng. 
Về chương trình MTQg xây dựng

nông thôn mới: đã có 58 xã đạt 19
tiêu chí; 9 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí;
60 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 57 xã đạt
từ 5 - 9 tiêu chí; bình quân 1 xã đạt
được 12,8 tiêu chí. 

Về công nghiệp, chỉ số sản xuất
ngành công nghiệp (iiP) 9 tháng đầu
năm ước tăng 7,56% so với cùng kỳ.
giá trị sản xuất công nghiệp (giá so
sánh 2010) ước thực hiện 15.013,7 tỷ
đồng, bằng 71,08% kế hoạch, tăng
8,44%. Khu công nghiệp Trà Đa thu
hút thêm 3 dự án với tổng vốn đăng
ký 140 tỷ đồng và chấm dứt hoạt
động đầu tư 1 dự án. Hiện có 50 nhà
đầu tư triển khai 55 dự án (có 4 dự
án fDi), tổng vốn đầu tư đăng ký
2.128 tỷ đồng; trong đó 38 dự án đã
đi vào hoạt động. Khu Kinh tế cửa
khẩu quốc tế Lệ Thanh thu hút thêm
6 dự án với tổng vốn đăng ký 16,9 tỷ
đồng và thu hồi chủ trương đầu tư 2
dự án. Hiện có 26 nhà đầu tư triển
khai 32 dự án, tổng vốn đăng ký
401,7 tỷ đồng, có 10 dự án đã đi vào
hoạt động, tổng doanh thu ước đạt
373,8 tỷ đồng. Kim ngạch xuất, nhập
khẩu qua cửa khẩu đạt 47,97 triệu
uSD, giảm 32,8%. 

Về thương mại - xuất nhập khẩu:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt
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Kinh tế - xã hội gia lai năm 2019

Nỗ lực vượt khó

POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

Thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-cP của chính phủ

về những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu chỉ đạo điều

hành thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà

nước năm 2019; Nghị quyết
số 08-NQ/Tu của Tỉnh ủy
và Nghị quyết số 129/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh về
tình hình thực hiện nhiệm
vụ năm 2018 và triển khai

nhiệm vụ công tác năm
2019, với sự điều hành sát

sao của các cấp chính
quyền, nỗ lực cao của

người dân và doanh
nghiệp, kinh tế - xã hội của

tỉnh gia Lai trong năm
2019 đã đạt được những
thành quả đáng khích lệ. 

Tuân Hoàng



49.521,8 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch, tăng 15,56% so
cùng kỳ. Nhìn chung lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng,
đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và cung ứng kịp
thời đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, nhất là trong dịp lễ, tết. chỉ số giá tiêu dùng (cPi)
tháng 9 giảm 0,15% so với tháng 8, tăng 0,55% so với cùng
kỳ, tăng 1,09% so với cuối năm 2018.

Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt
3.306,4 tỷ đồng, bằng 73,42% dự toán Trung ương giao,
bằng 67,41% dự toán HĐND tỉnh giao (bằng 66,13% kế
hoạch phấn đấu), giảm 1,04% so với cùng kỳ. có 12/17 địa
phương có số thu đạt và vượt kế hoạch. 

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh

tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được tỉnh gia
Lai đặc biệt quan tâm. Nhìn chung, công tác cải cách hành
chính trong một số lĩnh vực bước đầu phát huy hiệu quả,
tỉnh đã ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban, ngành và địa phương (Dcci).

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-cP ngày 01/01/2019 của chính phủ về việc tiếp
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;
Kế hoạch triển khai NQ 139/NQ-cP về cắt giảm chi phí
cho doanh nghiệp để chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa
phương triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. chính
quyền tỉnh luôn lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp được tham gia các hội chợ, triển lãm, góp phần
quảng bá sản phẩm; tổ chức đối thoại định kỳ với cộng
đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản
xuất kinh doanh.

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong
công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có chuyển
biến tích cực. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính
quyền điện tử tỉnh gia Lai. các sở, ngành, địa phương đã

cung cấp hơn 2.044 thủ tục hành chính công trực tuyến
mức độ 2; 326 thủ tục mức độ 3 và 126 thủ tục mức độ 4.
Đã thực hiện chuyển giao 5 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ uBND cấp huyện
sang Bưu điện huyện (ia grai, Mang yang, chư Sê, Krông
Pa và Pleiku), bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Tỉnh thường xuyên chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều
kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện
các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm có 28
dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với
tổng vốn đăng ký 2.236 tỷ đồng. có 80 dự án được các nhà
đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện, với tổng vốn đăng ký
khoảng 31.000 tỷ đồng. Ngoài ra, uBND tỉnh trình cấp có
thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch 12 dự
án điện mặt trời, với tổng công suất 805 MWp và 22 dự án
điện gió, với công suất 3.418,4 MW; đồng ý chủ trương
khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch 20 dự
án điện mặt trời, với tổng công suất dự kiến 3.095,5 MWp
và 44 dự án điện gió với công suất dự kiến 6.311 MW.n
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H
ằng năm, tỉnh gia Lai đều ban hành các kế
hoạch hành động triển khai thực hiện các
nghị quyết 19/NQ-cP, Nghị quyết 35/NQ-
cP. Theo đó, chỉ đạo cụ thể cho các sở,
ban, ngành, uBND các huyện, thị xã,

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục
chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải
pháp để đạt được chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở
đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch
cụ thể để triển khai thực hiện theo từng địa bàn, lĩnh vực. 

Trong 3 năm qua, các cấp, các ngành có nhiều nỗ
lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao chỉ số chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Pci)
của tỉnh. Theo công bố của Phòng Thương mại và
công nghiệp Việt Nam: Năm 2016, Pci của tỉnh đạt
57,42 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành, xếp thứ 3 khu
vực Tây Nguyên. Năm 2017, Pci của tỉnh đạt 60,91
điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành, xếp thứ 3 khu vực
Tây Nguyên, tăng 3 bậc so với năm 2016. Năm 2018,
Pci của tỉnh đạt 63,08 điểm, xếp thứ 33/63 tỉnh,
thành, tăng 10 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 2 khu
vực Tây Nguyên. 

Hằng năm, tỉnh tổ chức hội nghị về phân tích chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để phân tích nguyên nhân,
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tăng,
giảm điểm của 10 chỉ số thành phần. Qua đó, xây dựng kế
hoạch hành động để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
của những năm tiếp theo, đồng thời, phân công nhiệm vụ
chủ trì 10 chỉ số thành phần và các chỉ số con cho từng sở,
ngành có liên quan. căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao, các sở, ban, ngành, uBND các huyện, thị xã, thành
phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan,
đơn vị mình; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức
của từng cá nhân trong nỗ lực, cải thiện môi trường kinh
doanh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

uBND tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương với mục tiêu
bám sát những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm
nhất hiện nay; từ đó hướng đến việc thay đổi cách thức
quản lý xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương từ
mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo, phục vụ nhằm từng
bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh và quan
trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.n
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Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của
Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm
2021, từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai ban hành
Công văn số 250/UBND-KTTH ngày 28/01/2019. Theo đó,
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các
huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác quán triệt, tuyên
truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ mục
đích, yêu cầu, các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể đã được
quy định tại các văn bản như: Nghị quyết số 19/NQ-CP về
thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của
Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1/7/2016 của
Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia
Lai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1147/KH-UBND
ngày 31-5-2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện
Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ… Đồng thời,
triển khai các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của
từng cán bộ, công chức, viên chức; xem việc cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là
nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên.

Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
Những năm qua, tỉnh gia Lai đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

nguyễn Hoàng



E
very year, gia Lai province introduces action
plans to execute resolution 19/NQ-cP and
resolution 35/NQ-cP. Accordingly, it
specifically directs provincial agencies and
district-level People's committees, within

their jurisdiction, to carry out their functions and tasks to
realize all predetermined indicators. on that basis,
authorities and localities developed specific plans for each
locality and field.

over the past three years, all levels of authority and
sectors have made great efforts to improve the business
and investment environment and increase the Provincial
competitiveness index (Pci). According to the Vietnam
chamber of commerce and industry, gia Lai province’s
Pci reached 57.42 points, ranked No. 46 out of 63
provinces and cities, and ranked third in the central
Highlands region in 2016. in 2017, its Pci climbed to 60.91
points to secure No. 43 position in the county and No. 3 in
the central Highlands. in 2018, its Pci jumped to 63.08
points to rank No. 33 in the country (10 places higher over
2017) and No. 2 in the central Highlands (after Lam Dong,
ranked No. 27 and before Dak Lak ranked No. 40, Kon
Tum at No. 59 and Dak Nong at No. 63).

Every year, gia Lai province hosts a meeting to
analyze its Pci performance to figure out causes and
define responsibility of organizations and individuals
relating to the increase and decrease of 10 component
sub-indices. Then, the province works out an action plan
for better Pci performance in the following years, and
assign agencies to lead Pci improvement. Based on their
assigned tasks, they will actively build specific action
plans for their own; thoroughly inform all employees in
order to raise the awareness of each employee, to improve
the business environment and ensure the fulfillment of
their assigned tasks.

The Provincial People’s committee also introduced
the Department and District competitiveness index
(DDci) to keep close track of top concerns of enterprises

to change the approach to social management at all levels
of authority, branches and localities to make the business
climate more attractive and the competitiveness sharper
to entice more investors to the province. Most
importantly, the province will provide the best conditions
for local companies to pursue sustainable development.n
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Efforts for Better 
Business Environment

Executing Resolution 02/NQ-CP dated January 1,
2019 of the Government on continued
implementation of key tasks and solutions for better
business environment and stronger national
competitiveness in 2019 and to 2021, in early 2019,
the Gia Lai Provincial People’s Committee issued
Official Letter 250/UBND-KTTH dated January 28,
2019. The committee asked all provincial
departments and local authorities to inform all public
servants, workers and companies of purposes,
requirements, solutions and tasks specified in such
documents as Resolution 19/NQ-CP on
implementation of main tasks and solutions for better
business environment and stronger national
competitiveness; Resolution 02/NQ-CP dated January
1, 2019 of the Government; Resolution 02-NQ/TU
dated July 1, 2016 of the Provincial Party Committee
on reforming administrative procedures, improving
the business environment and sharpening
competitiveness of Gia Lai province in 2016-2020;
and Plan 1147/KH-UBND dated May 31, 2018 of the
Provincial People’s Committee on implementation of
the Government Resolution 19-2018/NQ-CP. At the
same time, the province adopted solutions to raise the
sense of responsibility of public employees and assign
the work of improving the business environment and
edging up competitiveness as a key and priority task.

gia Lai province has
actively directed all levels
of government and sectors
to enforce Party and State
policies on improving the
business environment and
enhancing competitiveness
in the past years.

nguen HoAng



H
iện nay tuyến tỉnh có 6 bệnh
viện, 2 chi cục, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật, Trung
tâm Kiểm nghiệm, Trung
tâm giám định y khoa,

Trung tâm Pháp y, Trường Trung cấp y tế.
Tuyến huyện có 17 phòng y tế, 17 trung tâm y
tế, 222 trạm y tế tuyến xã. Toàn ngành có
4.355 cán bộ y tế, trong đó có 893 bác sĩ, (bác
sĩ làm việc cố định tại tuyến xã là 176), có 84
dược sĩ. Ước tính năm 2019, tỷ lệ bác sĩ/vạn
dân là 7,7; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân là 27,1.
Tỷ lệ xã có bác sĩ là: 90%. 

các cơ sở y tế thuộc hệ dự phòng cơ bản
theo các chuyên ngành về phòng dịch đã
được thành lập và hoạt động ổn định, hầu hết
được xây dựng riêng biệt và từng bước chuẩn
hóa về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị
và nhân lực, cơ bản đảm bảo công tác phòng
chống và ngăn ngừa dịch bệnh cho nhân dân. 

Mạng lưới khám chữa bệnh được bố trí
theo các tuyến kỹ thuật từ thấp đến cao (từ xã
đến huyện và tỉnh), bảo đảm tính liên tục về
cấp độ chuyên môn, góp phần khắc phục tình
trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh hạng 2, quy mô 800 giường, hàng năm
khám chữa bệnh hơn 300 nghìn lượt người.

các trung tâm y tế đều được xây dựng với quy mô từ 80 đến
150 giường bệnh và được trang bị các phương tiện cơ bản phục
vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch. các trạm y
tế đa số được xây dựng ở vị trí dễ dàng tiếp cận về giao thông như
tại khu trung tâm xã, hoặc trục giao thông chính, xe ô tô cứu
thương có thể vào được. các trạm đều được trang bị đủ thuốc
thiết yếu và trang thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác chăm sóc

sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của

người dân trong lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ
y tế trong điều kiện nguồn lực của Nhà nước
đầu tư cho y tế còn hạn chế, tỉnh gia Lai đã
quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế. 

Hệ thống y tế tư nhân của tỉnh cũng như
số lượng người tham gia hành nghề y, dược tư
nhân ngày càng tăng. Hiện tại toàn tỉnh có
721 cơ sở hành nghề y và 846 cơ sở hành nghề
dược tư nhân góp phần tích cực trong việc
khám chữa bệnh, đồng thời đã chia sẻ một
lượng lớn bệnh nhân trong khám chữa bệnh
ngoại trú với cơ sở y tế nhà nước, góp phần
giảm tải các bệnh viện công lập. các bệnh viện
tư nhân cũng được hình thành và được trang
bị nhiều thiết bị chẩn đoán, điều trị khá tốt.
Hiện toàn tỉnh có 3 bệnh viện tư nhân (Bệnh
viện Đại học y dược Hoàng Anh gia Lai,
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài gòn - gia Lai và
Bệnh viện Mắt cao Nguyên). 

Trong thời gian tới, gia Lai tiếp tục đẩy
mạnh xã hội hóa y tế, khuyến khích các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư
cho lĩnh vực y tế bằng nhiều hình thức, phù
hợp với quy hoạch phát triển ngành, chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng và cụ thể hóa
các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường lành mạnh, bình
đẳng theo pháp luật; thúc đẩy các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế
phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đảm bảo cung ứng đủ
thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân,
bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Phát triển tăng thêm ít nhất 2
bệnh viện tư nhân từ nay cho đến năm 2025, đặc biệt cho lĩnh
vực sản phụ khoa và chuyên khoa lẻ.n

Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế 
Trong thời gian qua,
lĩnh vực y tế trên địa
bàn gia Lai đạt được
những bước tiến tích
cực. công tác phòng

chống dịch bệnh được
triển khai có hiệu quả,
chất lượng hoạt động
khám chữa bệnh được

nâng lên, nhiều kỹ
thuật chuyên sâu được

triển khai ngày càng
đáp ứng tốt hơn nhu

cầu chăm sóc sức khỏe
của người dân. 

MAi Hương

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
-  Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su,  

 sản xuất gỗ thành phẩm;

-  Thương nghiệp bán buôn và xuất khẩu trực tiếp;

-  Đầu tư trồng cao su trên nước bạn Campuchia. 

SẢN PHẨM MỦ CAO SU
SVR 3L, SVR 5, SVR 10, RSS 3 đạt Top 100 Sao vàng đất Việt, 

ISO 9001:2015, Cúp vàng Topten ngành hàng thương 

hiệu Việt uy tín - chất lượng, Cúp vàng Top 100 thương 

hiệu Việt hội nhập WTO, Cúp vàng chất lượng hội nhập 

hàng đầu, Cúp vàng Thương hiệu - Nhãn hiệu lần III, Cúp 

vàng An toàn lao động, đạt giải thưởng 100 thương hiệu 

Việt bền vững, đạt Danh hiệu Thương hiệu hàng đầu Việt 

Nam, đạt Top 100 thương hiệu danh tiếng Đông Nam Á, 

nhiều năm liền đạt Danh hiệu Doanh nghiệp Xuất khẩu uy 

tín, đạt Danh hiệu Doanh nghiệp tín nhiệm, đạt danh hiệu 

“Doanh nghiệp vì nhà nông”,...

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CAO SU CHƯ PĂH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 3845 553 - Fax: 0269 3845 554 - Email: cotycaosuchupah@gmail.com - Website: www.chupaco.com.vn

Tổng giám đốc Công ty: Phạm Đình Luyến

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
l  Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

l  Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

l  Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba;

l  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba;

l  Nhiều Cờ thi đua, bằng khen của Chính Phủ, các Bộ ngành, UBND  

 tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty nhận Cờ thi đua  
của Thủ tướng Chính phủ

Sản phẩm mủ tờ RSS3
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Độ bao phủ BHYT đạt gần 90% dân số
Hệ thống BHXH tỉnh gia Lai đã từng bước khẳng định

được vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội, tích cực
chủ động đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước về BHXH, BHyT đi vào cuộc sống, góp
phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng
và phát triển tỉnh nhà. 

Ông Trần Văn Lực, giám đốc BHXH tỉnh gia Lai cho
biết, tính đến hết tháng 10 năm 2019, số người tham gia
BHXH bắt buộc tại tỉnh gia Lai là 79.091 người; tham gia
BHXH tự nguyện 4.103 người, chiếm 10,25% lực lượng lao
động; tham gia BHTN 66.193 người, chiếm 8,14% lực lượng
lao động, tham gia BHyT 1.317.241 người, chiếm 87% dân
số toàn tỉnh. BHXH tỉnh đã chi trả các chế độ BHXH,
BHyT, BHTN cho các đối tượng với số tiền trên 2.031 tỷ
đồng và thu 1.973 tỷ đồng. 

Một trong những chuyển biến tích cực của ngành
BHXH tỉnh gia Lai là sự thay đổi về tư duy trong công tác.
Toàn hệ thống đã chuyển đổi tư duy phục vụ tốt người
tham gia và thụ hưởng BHXH, BHyT, BHTN; thực hiện
việc công khai, minh bạch trong các hoạt động và đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính (TTHc), ứng dụng công nghệ
thông tin (cNTT), tăng cường thực hiện giao dịch điện tử
trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHyT; tiếp nhận hồ
sơ và giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHyT thông qua
việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng TcVN iSo 9001:2008
tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố. 

công tác giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh
BHyT được thực hiện thường xuyên đảm bảo quyền lợi cho
các đối tượng tham gia BHyT. công tác thanh, kiểm tra
liên ngành đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm nợ
đọng BHXH, BHyT.

Tinh gọn và hiệu quả
Thực hiện chủ trương của chính phủ qua Đề án “Đổi

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và kế hoạch
của BHXH Việt Nam về thực hiện đề án trên, thời gian qua,
BHXH tỉnh gia Lai đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo
hướng giảm đầu mối phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHc,
điều chuyển chức năng thu nợ từ phòng Khai thác và Phát
triển đối tượng về phòng Thu để hình thành phòng Truyền
thông và Phát triển đối tượng; giảm đầu mối BHXH thành
phố Pleiku, bố trí nhân sự về các phòng nghiệp vụ BHXH
tỉnh và BHXH các huyện, thị xã theo hướng dẫn của BHXH
Việt Nam thực hiện từ ngày 01/01/2020. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là cải cách TTHc,
ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh gia Lai đã ban hành Kế
hoạch rà soát TTHc trong toàn hệ thống. Đến tháng 7/2019
chỉ còn 27 TTHc, đã thực hiện rút ngắn từ 30%-50% thời gian
giải quyết các TTHc cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo
thực hiện thời gian giao nộp hồ sơ BHXH là 45 giờ/năm. cán
bộ chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ
luôn tạo được sự hài lòng của đối tượng khi đến giao dịch. 

BHXH tỉnh gia Lai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả
TTHc qua 3 hình thức: trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua
dịch vụ bưu chính công ích và qua giao dịch điện tử. Đẩy
mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai thu,
cấp, sổ thẻ, giải quyết chính sách BHXH, BHyT. Đến nay tỷ lệ
các đơn vị đăng ký tham gia giao dịch điện tử với BHXH tỉnh
đạt trên 80%, tỷ lệ hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử đạt trên
20%; kết nối thông tin khám chữa bệnh BHyT giữa BHXH và
các cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh BHyT. BHXH tỉnh
gia Lai cũng đã triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện
với các cá nhân, tổ chức qua hệ thống SMS. 

Cùng địa phương cải thiện môi trường 
kinh doanh 

BHXH tỉnh gia Lai chú trọng cải cách hành chính
(ccHc) theo hướng từng bước hiện đại hóa nền hành
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHyT, bảo
hiểm tự nguyện cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động quản lý của ngành. 

“Nét nổi bật trong công tác ccHc trong thực hiện
chính sách BHXH, BHyT là BHXH tỉnh đã cung cấp
được các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4;
tăng cường đẩy mạnh ứng dụng cNTT với việc tiếp tục
ứng dụng các phần mềm cNTT trong hoạt động chuyên
môn nghiệp vụ; triển khai giao dịch hồ sơ điện tử; tăng
cường thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở
khám chữa bệnh trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống
thông tin giám định BHyT; sử dụng chữ ký số và quản
lý, sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý
văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam; thực hiện áp
dụng hệ thống thư điện tử ngành BHXH...” ông Trần
Văn Lực chia sẻ. n

Đưa chính sách BHXH, 
BHYT, BHTN đi vào cuộc sống

25 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn
thách thức nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH)
tỉnh gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được giao, đưa chính
sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHyT) bảo
hiểm thất nghiệp (BHTN) đi vào cuộc sống.



Với mục tiêu phát huy tối đa
tiềm năng du lịch, hoàn thành
chỉ tiêu mà ngành đề ra, năm
2019  Sở VHTTDL gia Lai đã
xây dựng nhiều giải pháp.

Theo đó, Sở đã tham mưu uBND tỉnh trình
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số
108/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy
định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du
lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển
du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; uBND
tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch
tỉnh năm 2019, kế hoạch phát triển du lịch
cụm huyện, thị xã: An Khê, Đak Pơ, Kbang,
Kông chro giai đoạn 2019 - 2023.

công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình
ảnh du lịch tỉnh gia Lai đã có bước đổi mới về phương thức và
nội dung thực hiện. Sở VHTTDL đã phối hợp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư, các ngành liên quan kêu gọi một số nhà đầu tư đến
khảo sát, lập dự án như: Biển Hồ - chư Đang ya; Sân golf
huyện Đak Đoa; Khu du lịch văn hóa công viên đồi thông ia
Dêr (công ty cổ phần Tập đoàn fLc); Tổ hợp dịch vụ Vinsat
(Tập đoàn Vingroup); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ia Ly
(công ty cP xây dựng và dịch vụ du lịch ia Ly).

Ngành đã tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch
tỉnh gia Lai đến các doanh nghiệp lữ hành và Hội du lịch cộng
đồng Việt Nam VcTc; tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư về du
lịch; quảng bá du lịch tỉnh tại Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội
ViTM, Ngày hội Du lịch thành phố Hồ chí Minh... 

Bên cạnh đó, triển khai các lớp bồi dưỡng, hội nghị nâng
cao nhận thức về du lịch đối với các cấp, ngành, địa phương.
Ngành cũng chú trọng  bồi dưỡng, hướng dẫn các huyện, thị
xã, thành phố về xây dựng phương án du lịch cộng đồng;
tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân tại 15 làng
trên địa bàn một số huyện, thị xã về du lịch cộng đồng để từng
bước hình thành mô hình du lịch cộng đồng.

Hỗ trợ các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng và
quảng bá các sự kiện văn hóa tạo sức hút đối với khách

tham quan, du lịch. 
các cơ sở lưu trú đã quan tâm đầu tư

cơ sở vật chất, bồi dưỡng nghiệp vụ cho
lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của khách du lịch.  Đến 31/10/2019 tỉnh
có 92 cơ sở lưu trú, có 2.324 buồng,
phòng; có 63 khách sạn hạng 1-4 sao
chiếm 68,5%; có10 doanh nghiệp lữ hành,
trong đó 3 doanh nghiệp lữ hành quốc tế,
7 doanh nghiệp lữ hành nội địa.  

Kết quả hoạt động du lịch năm 2019
tăng trưởng cao. Tổng lượt khách du lịch,
tham quan đến gia Lai ước đạt 845.000
lượt, tăng 25,5% so với năm 2018, đạt
100,6% so với kế hoạch, trong đó khách nội
địa đạt 830.000 lượt, tăng 25,9% so với năm
2018, khách quốc tế đạt 15.000 lượt, tăng
7,6% so với năm 2018. Tổng thu du lịch đạt
510 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

Phấn đấu năm 2020  đạt 970.000
lượt khách

Ngành VHTTDL gia Lai đang tiếp tục
triển khai có hiệu quả chương trình số 43-
cTr/Tu ngày 26/6/2017 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-
NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn; kế hoạch phát triển du lịch
của tỉnh giai đoạn 2017-2020. 

Nâng cao kiến thức chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ lao động ngành du lịch qua các hội
thi về du lịch và các lớp bồi dưỡng (nâng cao kỹ năng, cập
nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên; tập huấn về
vận hành cơ sở lưu trú nhỏ; tập huấn về những kỹ năng tổ
chức sự kiện cho cán bộ huyện, thị xã, thành phố...).

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch
trên các cơ quan thông tấn, báo chí; xây dựng kế hoạch về
khám phá văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và con người gia
Lai kết nối với youTuber nổi tiếng; xây dựng bộ tài liệu
hướng dẫn sử dụng logo, slogan: xây dựng hệ thống nhận
diện; giới thiệu sản phẩm du lịch gia Lai tại Hà Nội và
thành phố Hồ chí Minh. 

Xây dựng Đề án điều tra thị trường để xây dựng kế
hoạch thu hút khách đến gia Lai. các địa phương duy trì và
nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch
mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo nội dung đa dạng,
phong phú tạo sự hấp dẫn cho khách du lịch.

Phấn đấu năm 2020 lượt khách đến gia Lai ước đạt
970.000 lượt, tăng 15% so với năm 2019. Trong đó, khách
quốc tế đạt 17.000 lượt, tăng 13% so với năm 2019, khách nội
địa đạt 953.000 lượt, tăng 15% so với năm 2019; doanh thu du
lịch đạt 600 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019.n
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Ngành du lịch Gia Lai 
đạt mức tăng trưởng cao

POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

Ngành Văn hóa,
Thể thao và Du
lịch (VHTTDL)
tỉnh gia Lai đã
hoàn thành kế
hoạch công tác
năm 2019, trong
đó du lịch là một
điểm sáng với mức
tăng trưởng cao.



T
o fully unlock tourism potential and complete
all its targets, in 2019, the Department of
culture, Sports and Tourism of gia Lai
province adopted many solutions.
Accordingly, the department advised the

Provincial People’s committee to submit to the
Provincial People’s council for promulgation the
resolution 108/2019/NQ-HDND on support policies on
tourism investment, tourism promotion and community
tourism development in gia Lai. it consulted the
Provincial People’s committee to issue the gia Lai
tourism development plan in 2019 and tourism
development plans for An Khe, Dak Po, Kbang, and Kong
chro in 2019-2023.

The Department of culture, Sports and Tourism
changed forms, contents and methods of tourism
investment promotion and tourism marketing. The
department collaborated with the Department of
Planning and investment and related sectors to appeal to
investors to survey and establish investment projects such
as Bien Ho - chu Dang ya, Dak Doa golf course, ia Dre
Pine cultural Tourism Area (fLc group joint Stock
company), Vinsat Service complex (Vingroup), and ia
Ly resort (ia Ly construction and Tourism Service joint
Stock company).

The department hosted a conference to introduce
tourism products of gia Lai province to tour operators
and Vietnam community Tourism Association (VcTc),
held a tourism investment promotion conference;
promoted gia Lai tourism at Vietnam international
Travel fair (ViTM) and Ho chi Minh city Tourism
festival.

in addition, the department organized training
courses and conferences to raise awareness of all levels,
branches and localities. The sector also focused on
fostering and guiding districts, towns and cities to
develop community tourism plans; propagandized and
raised public awareness in 15 villages of community
tourism in some districts and towns to lay the stepping
stone for community tourism.

The department assisted localities to maintain,
improve tourism quality and promote cultural events to
attract visitors and tourists.

Accommodation facilities paid much attention to

infrastructure investment and professional training for
workers to meet increasing tourist demand. By october
31, 2019, the province had 92 accommodation
establishments, with 2,324 rooms, including 63 1-4 star
hotels - accounting for 68.5%, and had 10 travel
businesses, including three international travel companies
and seven domestic travel businesses.

The tourism sector performed well in 2019. Tourist
arrivals to gia Lai were estimated at 845,000, an increase
of 25.5% over 2018, including 830,000 domestic tourists,
up 25.9% year on year. compared to 2018, international
tourist arrivals rose 7.6% to 15,000. Total tourism revenue
reached VND510 billion, up 22% year on year.

striving for 970,000 visitors in 2020
The Department of culture, Sports and Tourism is

effectively carrying out Program 43-cTr/Tu dated june
26, 2017 of the Standing Board of the Provincial Party
committee on implementation of resolution 08-NQ/TW
dated january 16, 2017 of the Politburo which aimed to
develop tourism into a key economic sector, and the gia
Lai tourism development plan in 2017-2020.

The department will improve professional knowledge
for tourism workers by launching tourism contests and
training courses (improving skills, updating knowledge
for tour guides; training on operation of small
accommodation facilities; and training event skills for
district, town and city officials.)

it will boost tourism communication and promotion
on mass media; build plans for gia Lai culture, food,
nature and people discoveries broadcast with famous
youTubers; release guidelines for logo and slogan use:
building an identification system; and introducing gia
Lai tourism products in Hanoi and Ho chi Minh city.

The Department of culture, Sports and Tourism will
conduct a market survey to work out a plan to woo
visitors to gia Lai. Localities maintain and improve the
quality of professional cultural and tourist events, ensure
diverse and rich contents to attract tourists.

in 2020, tourist arrivals to gia Lai are expected to rise
15% from a year earlier to 970,000, including 17,000
international visitors, up 13% year on year, and 953,000
domestic visitors, up 15% over 2019. Tourism revenue
will grow by 18% to VND600 billion.n
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Gia Lai Tourism 
Achieves High
Growth
The culture, Sports and Tourism Sector of
gia Lai province completed its working
plan set for 2019. Tourism came into the
limelight with quite high growth. 



T
echdemo gia Lai
2019 đã thu hút hơn
10.000 lượt khách
tham quan tại gần
500 gian hàng,

trong đó 150 gian giới thiệu,
trình diễn công nghệ thuộc bảy
lĩnh vực: chế biến, bảo quản
nông - lâm sản; cơ khí chế tạo và
công nghiệp hỗ trợ; công nghệ
thông tin, công nghệ điện tử,
ioT; công nghệ năng lượng mới,
năng lượng tái tạo; công nghệ
bảo vệ môi trường; 120 gian
trưng bày sản phẩm đặc thù của
tỉnh và 180 gian trưng bày sản
phẩm của các doanh nghiệp. 

Phát biểu khai mạc sự kiện,
Thứ trưởng Bộ KH&cN Trần
Văn Tùng khẳng định,
Techdemo gia Lai 2019 là một
trong những hoạt động có định
hướng của Bộ KH&cN nhằm
thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao
và đổi mới công nghệ cho các
doanh nghiệp và các tổ chức ở
địa phương khu vực Nam Trung
Bộ - Tây Nguyên nói riêng và cả
nước nói chung nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết
quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết
thực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã
hội của đất nước. Đồng thời qua đó, đẩy mạnh hợp tác, liên kết
kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trao đổi công nghệ giữa doanh
nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài, phát huy vai
trò của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch uBND
tỉnh gia Lai cho rằng, việc tổ chức sự kiện tại gia Lai có ý nghĩa vô
cùng quan trọng. các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp
của địa phương có cơ hội chia sẻ nhu cầu công nghệ, tìm lời giải
cho bài toán công nghệ vào phát triển kinh tế địa phương.

Diễn ra từ 24-26/11, Techdemo gia Lai 2019 bao gồm các hoạt
động tiêu biểu: tư vấn kỹ thuật, tư vấn đổi mới công nghệ trực tiếp
cho doanh nghiệp, với các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong các
lĩnh vực công nghệ sản xuất để tư vấn trực tiếp cho các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu; các hội thảo chuyên đề
chuyên sâu, diễn đàn đối thoại giải quyết bài toán về công nghệ cho
doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề về đổi mới công nghệ trong
doanh nghiệp, xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư công
nghệ; cung cấp thông tin công nghệ, cầu công nghệ, chuyên gia
công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ trực tuyến cho doanh

nghiệp, tổ chức cá nhân có nhu
cầu; kết nối tài chính và công
nghệ nhằm tư vấn hỗ trợ tham
gia chương trình, dự án hỗ trợ,
đầu tư cho đổi mới công nghệ,
đổi mới sáng tạo, đầu tư tài
chính; trưng bày, giới thiệu các
công nghệ đã sẵn sàng chuyển
giao phù hợp với khu vực Nam
Trung bộ - Tây Nguyên.

KH&Cn đóng góp trực
tiếp cho tăng trưởng
kinh tế

Phát biểu tại sự kiện, Phó
Thủ tướng Thường trực Trương
Hòa Bình cho rằng, nền kinh tế
Việt Nam đang chuyển dịch về
mô hình tăng trưởng, chuỗi giá
trị, trong đó có đóng góp đáng
kể của KH&cN. Techdemo gia
Lai 2019 được tổ chức có ý nghĩa
quan trọng trong thúc đẩy
chuyển giao công nghệ, ứng
dụng vào thực tế. Tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam những
năm gần đây có bước tăng
trưởng mạnh mẽ, trong đó mô
hình tăng trưởng đã có sự

chuyển dịch cơ cấu, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên,
xuất khẩu thô và mở rộng tín dụng. chất lượng tăng trưởng được
cải thiện rõ nét thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động. Đóng
góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TfP) tăng từ 33,6% bình
quân giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 43,3% trong giai đoạn 3 năm
2016-2018. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn
2011 – 2015 là 4,3% một năm, giai đoạn 2016 -2018 đã tăng lên
5,8% một năm. Đặc biệt năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
kỷ lục trong 10 năm, đạt trên 7%, nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ
đạt dưới 14% so với mức 17-18% của các năm trước đó. 

"Những số liệu này cho thấy nền kinh tế đang có sự chuyển
dịch về mô hình tăng trưởng và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi
giá trị. có thể khẳng định, khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ,
đạt được những thành tựu quan trọng đóng góp đáng kể cho
tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế", Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Tại Lễ khai mạcTechdemo gia Lai 2019, Ban Tổ chức đã trao
giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp và các tổ chức có thành tích
trong hợp tác và chuyển giao công nghệ; uBND tỉnh gia Lai trao
quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho
5 dự án với tổng vốn đầu tư 2.430 tỷ đồng và 6 dự án ghi nhớ với
tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.500 tỷ đồng. n
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Kết nối công nghệ, bắt nhịp 
cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

Tháng 11/2019, Bộ Khoa học và
công nghệ (KH&cN) và uBND

tỉnh gia Lai phối hợp tổ chức
Trình diễn kết nối cung cầu công

nghệ 2019 (Techdemo gia Lai
2019). Sự kiện thu hút sự quan tâm
của đông đảo người dân và doanh

nghiệp địa phương. 

Hoàng ngọc
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c ác khoản thu cân đối ngân
sách thị xã thu đạt 50,67 tỷ
đồng, đạt 56,57% dự toán,
tăng 36,52% so với cùng kỳ
năm 2018. Một số nguồn thu

đạt cao so với năm 2018 như các khoản thu
từ thuế, phí đạt 29,44 triệu đồng, đạt
50,07% dự toán, tăng 12,34% so với cùng
kỳ năm 2018; thu cấp quyền sử dụng đất
đạt 17 tỷ đồng, đạt 70,83% dự toán, tăng
99,87% so với cùng kỳ năm 2018; thu cấp
quyền khai thác khoáng sản đạt 1,8 tỷ
đồng, đạt 90% dự toán.

Mặc dù thị trường biến động, thời tiết
diễn biến thất thường, hoạt động sản xuất
gặp nhiều khó khăn nhưng sản lượng một
số mặt hàng trên địa bàn tăng cao so với
năm 2018 là tinh bột sắn, ước đạt 53.450,03 tấn, tăng
70,32%; nước sinh hoạt ước đạt 1.335.000 m3, tăng
33,77%; các sản phẩm chủ yếu góp phần quyết định tăng
tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
trên địa bàn thị xã An Khê trong năm 2019 là đường tinh,
mật rỉ, điện sản xuất, điện thương phẩm, ván sợi cứng
MDf, tinh bột sắn, nước máy thương phẩm và hoạt động
của các hộ kinh doanh cá thể.

6 tháng đầu năm 2019, giá trị tổng sản lượng công
nghiêp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã An Khê
ước đạt 2.743,052 tỷ đồng, đạt 62,30% kế hoạch năm.
Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước ước  đạt 129,359 tỷ
đồng, đạt 88,74% kế hoạch; doanh nghiệp ngoài quốc
doanh ước đạt 2.081,624 tỷ đồng, đạt 55,35% kế hoạch; hộ
kinh doanh cá thể ước đạt 532,069 tỷ đồng, đạt 107,08%

kế hoạch. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn thị xã An Khê duy trì hoạt động thường
xuyên và ổn định.

Chương trình MTQg xây dựng TnM đạt kết
quả cao

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 10 năm thị xã An
Khê thực hiện chương trình MTQg xây dựng NTM giai
đoạn 2010-2019. Trong thời gian qua, với quyết tâm cao,
phương pháp chỉ đạo linh hoạt và sáng tạo, thị xã An Khê
đã huy động được sự chung sức vào cuộc của cả hệ thống
chính trị và người dân tham gia thực hiện chương trình
MTQg xây dựng NTM. 

Sau 10 năm thực hiện đã đạt được những kết quả nổi
bật góp phần vào thành tích chung của tỉnh: huy động
tổng nguồn vốn xây dựng NTM 175,865 tỷ đồng. Trong
đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 18,701 tỷ đồng; Ngân

sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) 27,788 tỷ
đồng; Vốn lồng ghép 82,533 tỷ đồng; Vốn
tín dụng hơn 24 tỷ đồng; Vốn huy động
doanh nghiệp 6,773 tỷ đồng và vốn cộng
đồng dân cư đóng góp hơn 16 tỷ đồng.

Kết quả qua 10 năm thực hiện đến nay
tại 5 xã đã đầu tư xây dựng 104,8 km
đường giao thông đạt chuẩn, với tổng kinh
phí 51,177 tỷ đồng; vận động nhân dân
hiến 34.321 m2  đất để mở rộng, nâng cấp
các tuyến đường thôn, xóm; các công trình
nhà văn hóa, trường học, trạm y tế cũng
được xây dựng khang trang, cơ bản đáp
ứng nhu cầu của người dân.

Bên cạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, thị
xã rất chú trọng thực hiện các dự án phát
triển sản xuất nông nghiệp, tiêu biểu như:
trồng hoa theo hướng công nghệ cao tại xã
Song An; mô hình sản xuất nấm sò, nấm
mộc nhĩ trên địa bàn thị xã với 32 hộ tham

gia; tưới nhỏ giọt trên cây rau tại xã Xuân An; sản xuất cà
gai leo tại xã Tú An...  góp phần tạo việc làm, tăng thu
nhập, giảm nghèo cho người dân.

Kết quả đến cuối năm 2018, 5/5 xã trên địa bàn thị xã
An Khê đã được uBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới, sớm hơn 1 năm theo Nghị quyết XVi
Đảng bộ thị xã. Qua xây dựng NTM đã đem lại sự đổi
thay, khởi sắc trong đời sống nông thôn. Thu nhập bình
quân đầu người đạt 35,22 triệu đồng/người, tăng 3,4 lần
so với năm 2011; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ
0,5%/năm trở lên theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn
2016-2020, tình trạng tái nghèo thấp; Tỷ lệ người dân
tham gia Bảo hiểm y tế của 5 xã là 18.515/20.916 người,
đạt 88,58%; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước
hợp vệ sinh...n

thị xã an Khê

Kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc

Theo báo cáo
kinh tế -xã hội 6
tháng đầu năm
2019, tổng thu
ngân sách nhà
nước trên địa
bàn thị xã An

Khê đạt hơn 52
tỷ đồng, tăng

35% so với cùng
kỳ năm 2018. 



Nữ doanh nhân  
có tấm lòng quang đại

LÂM THỊ LIỄU

C
hị Lâm hị Liễu sinh ra và lớn lên ở Bình 
Định, bà lên An Khê, Gia Lai học tập 
từ năm 16 tuổi, rồi lập gia đình và lập 
nghiệp tại đây. Những năm đầu lên An 
Khê, cuộc sống gia đình rất khó khăn, 

vợ chồng chị phải làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc 
sống và nuôi bốn đứa con ăn học. 

Những năm 1980, khi nền kinh tế dần chuyển sang 
cơ chế thị trường và sau nhiều năm tích lũy, nhận 
thấy ngành vàng có nhiều cơ hội phát triển, chị cùng 
chồng mạnh dạn mở tiệm vàng kinh doanh. Những 
năm đầu do vốn ít, kinh nghiệm ít ỏi, thị trường 
cạnh tranh nên công việc kinh doanh hết sức khó 
khăn. Để tạo dựng doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu 
thị trường nữ trang vốn thay đổi nhanh về nhu cầu 
và thị hiếu, chị đi khắp nơi để tìm nguồn hàng, đồng 
thời đầu tư máy móc, học hỏi cách chế tác thêm 
nhiều mẫu mã đẹp, tinh xảo, chất lượng cao. Nhờ 
những nỗ lực đó, cộng với uy tín trong kinh doanh, 
công việc kinh doanh ngày một thuận lợi, tạo nền 
tảng để năm 1997, chị nâng cấp doanh nghiệp từ 
hộ kinh doanh cá thể  thành Doanh nghiệp tư nhân 
vàng Mỹ Oanh. 

Không lâu sau khi thành lập doanh nghiệp, thương 
hiệu vàng Mỹ Oanh trở thành địa chỉ uy tín không 
chỉ của thị xã An Khê mà cả khu vực phía Đông tỉnh 
Gia Lai. Tuy nhiên, khi tạo dựng được thương hiệu 
cũng là lúc bà gặp rất nhiều khó khăn do cạnh tranh 
thiếu lành mạnh từ doanh nghiệp khác với những tin 

So với nhiều doanh nghiệp ở thị xã An Khê, 
Gia Lai, cơ ngơi kinh doanh của chị Lâm hị 
Liễu, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng 
Mỹ Oanh còn khiêm tốn. Nhưng chị được 
biết đến là người có tấm lòng quảng đại với 
niềm đam mê rất đáng trân quý “mê làm từ 
thiện”.

Doanh nhân Lâm Thị Liễu,  
Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh

Doanh nhân Lâm Thị Liễu tặng nhà tình thương trị giá  
50 triệu đồng cho huyện K’Bang
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tức thất thiệt trên thị trường lẫn mặt báo. Tuy nhiên, 
chất lượng và đặc biệt là uy tín trong kinh doanh đã 
giúp doanh nghiệp của chị không chỉ vượt qua khó 
khăn mà càng phát triển vững vàng. 

So với nhiều doanh nghiệp khác, quy mô kinh 
doanh của chị Lâm hị Liễu còn khiêm tốn. Nhưng 
không vì thế mà chị tự ti mà thu mình lại. Ngược lại, 
chị là người rất quảng giao, đặc biệt đam mê với công 
việc từ thiện xã hội. Dường như hầu hết chương trình 
từ thiện tại địa phương như: vì người nghèo, hiếu học, 
đền ơn đáp nghĩa... chị đều tham gia không sót chương 
trình nào, với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Với tấm lòng quảng đại, bao dung, kết hợp sự 
năng nổ, hy sinh vì việc chung, trong những năm 
qua, chị Lâm hị Liễu còn được tín nhiệm bầu làm 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen  
cho Doanh nhân Lâm Thị Liễu

Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh 
Tặng quà cho gia đình chính sách,  
hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Tổ 14,  

P. An Phú, TX. An Khê

CLB Nữ Doanh nhân TX. An Khê  
tặng nhà đại đoàn kết tại Tổ 9, P. An Phú, 

TX. An Khê

Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh  
tặng 20 suất quà cho trẻ em nghèo hiếu học  

tại xã Kông Bla, Huyện K’Bang

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp thị xã An 
Khê. Nhờ sự điều hành của chị câu lạc bộ đã thực sự 
trở thành một mái nhà chung của chị em, không chỉ 
chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau trong công việc kinh 
doanh, trong cuộc sống mà còn là nơi khởi xướng của 
nhiều hoạt động xã hội từ thiện.

Nhưng những đóng góp của Doanh nghiệp tư nhân 
vàng Mỹ Oanh và của chị Lâm hị Liễu trong thời 
gian qua là hết sức ý nghĩa và đáng trân trọng. Ghi 
nhận những nỗ lực và đóng góp của doanh nghiệp 
và bản thân, chị  đã được chính quyền địa phương, 
nhiều Bộ, Ngành Trung ương tặng nhiều bằng khen, 
danh hiệu cao quý. n
QUỐC HƯNG
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Ông có thể khái quát về quá trình hình thành và
phát triển của Công ty Cao su Chư Prông cũng như
những kết quả nổi bật mà doanh nghiệp đã đạt được? 

công ty TNHH MTV cao su chư Prông tiền thân là
Nông trường Đồng giao, được thành lập từ năm 1977. Sau
gần 43 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của tập
thể cán bộ công nhân viên, lãnh đạo qua nhiều thời kỳ,
công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên
tất cả lĩnh vực. Từ một vùng đất hoang sơ, đầy tàn tích
chiến tranh sau giải phóng nay đã trở thành những nông
trường trù phú với gần 10.000 ha cao su, tạo việc làm cho
hơn 3.000 cán bộ công nhân viên, trong đó hơn 50% người
lao động là đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập ổn
định. Đồng thời, công ty đã có những đóng góp quan
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực
cùng với địa phương giữ vững an ninh chính trị, quốc
phòng trên địa bàn. 

công ty đã được Đảng, Nhà nước tặng rất nhiều phần
thưởng cao quý, như: Huân chương chiến công hạng Nhì
năm 1993; Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba năm 2009;
cờ thi đua của chính phủ năm 2003, 2004, 2008 và nhiều
Bằng khen của cấp Bộ, Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước tại
Doanh nghiệp, địa phương và ngành cao su Việt Nam.

gắn bó với Công ty nhiều năm, chứng kiến nhiều
thăng trầm của Công ty và ngành, giai đoạn nào thực
sự để lại cho ông nhiều cảm xúc? 

Phải nói rằng, để hình thành được vùng kinh tế trù
phú như hiện nay phải trải qua rất nhiều thăng trầm, có
những giai đoạn cực kỳ khó khăn. còn nhớ, thời điểm
thập niên 1980, đặc biệt là năm 1985, khi công ty còn
thuộc sự quản lý của tỉnh gia Lai – Kon Tum cũ và vườn
cây cao su đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản chưa có
sản phẩm, công ty gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng
như không thể vượt qua. Nhưng sau đó, từ 1988, nhờ có
sự thay đổi cơ chế, công ty được chuyển giao về cho Tập
đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; với cơ chế quản lý
mới, những khó khăn khăn dần được khắc phục và phát
triển rất tốt. 

giai đoạn tiếp theo là năm 2011, đây là năm đỉnh điểm
của giá cao su. Tuy nhiên, từ 2012 giá cao su bắt đầu giảm
dần, và từ năm 2016 đến nay giảm rất sâu, có những thời
điểm giảm dưới mức giá thành. Dù khó khăn nhưng điều
đáng mừng và tự hào là công ty cao su chư Prông vẫn trụ
vững, tăng trưởng rất đều đặn, kinh doanh hiệu quả, duy
trì được việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động. 

giá cao su giảm khiến nhiều doanh nghiệp trong
ngành thua lỗ, người lao động bỏ việc, vườn cây bị bỏ
hoang... vậy Công ty Cao su Chư Prông đã vượt qua
những khó khăn đó bằng những giải pháp nào? 

Trong những năm qua, ngành cao su đối mặt với rất
nhiều khó khăn và thách thức, công ty cao su chư Prông
cũng không ngoại lệ. giá cao su đã giảm sâu trong một
thời gian rất dài khiến những nhà sản xuất và cả những
người trồng cao su hết sức khó khăn. Trong bối cảnh đó,
công ty xác định phải áp dụng đồng bộ các giải pháp
trong sản xuất kinh doanh. công ty đã thực hiện nhiều
giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, suất đầu tư, chi phí
đầu tư máy móc, thiết bị nhưng quan trọng nhất vẫn là
yếu tố con người. 

Theo đó, công ty làm tốt công tác tư tưởng, để người
lao động yên tâm công tác, gắn bó với công ty. có những
thời điểm giá bán chỉ tương đương với giá thành, lợi
nhuận của công ty rất thấp, nhưng quan điểm của công
ty là ưu tiên số một là đời sống của người lao động, tiền
lương và các chế độ theo quy định luôn được đảm bảo.
Hạn chế thấp nhất tình trạng người lao động bỏ công ty,
bỏ vườn cây. Hiện nay, so với nhiều doanh nghiệp trong
ngành, công ty là đơn vị giữ người lao động rất tốt. 

Bên cạnh đó, công ty đã đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật trong sản xuất để tăng năng suất lao
động, tăng năng suất vườn cây, đa dạng hóa sản phẩm và
thị trường. Hiện nay, các sản phẩm: SVrcV50, SVrcV60,
SVL3, SVr3L, SVr5, SVr10, SVr 20 và mủ Latex đạt chất
lượng rất cao được xuất khẩu trực tiếp qua nhiều thị
trường trên thế giới, như: Brasil, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây
Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc... 
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“Cây cao su 
vẫn là chủ lực” 

POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

Đó là chia sẻ của ông võ Toàn Thắng, Tổng giám đốc
công ty TNHH MTV cao su chư Prông trong bối cảnh

ngành cao su khó khăn do giá mủ thấp và phong trào
chuyển đổi từ trồng cao su sang các loại cây trồng khác

đang nở rộ tại các tỉnh Tây Nguyên. Quốc Hưng thực hiện.



rất nhiều doanh nghiệp, người dân trồng cao su
chuyển hướng đầu tư sang trồng các loại cây khác,
ông có sự nhìn nhận về vấn đề này?

Khi giá cao su thấp, việc các doanh nghiệp và người
dân chuyển đổi bỏ cao su sang trồng các loại cây khác tôi
cho rằng đó là điều dễ hiểu, nhưng cũng phải hết sức thận
trọng, cần có sự tính toán, cân nhắc thật kỹ nhiều yếu tố. 

Tôi cho rằng, giá cao su giảm có nhiều nguyên nhân,
một phần do suy thoái kinh tế nhưng một phần do nguồn
cung. Khi xã hội “quay lưng” với cây cao su, đúng một lúc
nào đó nguồn cung sẽ giảm. Khi kinh tế phát triển, nhu
cầu sản phẩm từ cao su tăng lên sẽ là cơ hội cho những
doanh nghiệp đã dám “tham lam khi người khác sợ hãi”. 

vậy Công ty đã chọn cho mình hướng đi chiến
lược nào, thưa ông? 

chúng tôi xác định cây cao su sẽ vẫn là cây chủ lực
của công ty. chúng tôi đã đầu tư rất nhiều công sức cho
vườn cây, đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà máy
chế biến, không thể nói chuyển đổi trong một sớm một
chiều khi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang phát
huy hiệu quả. Tin rằng nhu cầu sẽ tăng và ngành cao su sẽ
phát triển tích cực trong thời gian tới. Ngoài ra, giá trị
của cây cao su không chỉ nằm ở giá mủ, sau khi hết chu
kỳ khai thác mủ, gỗ cao su cũng có giá trị kinh tế khá cao,
giá gỗ thanh lý có thể đạt từ 200 đến 300 triệu/ha.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là không có sự
tính toán, tái cơ cấu nào. chúng tôi sẽ cân nhắc để có
những giải pháp cho những diện tích cao su năng suất
thấp, tìm hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường, nhu
cầu thị trường...Mục tiêu chung là phát huy tối đa giá trị
sử dụng đất, tạo hiệu quả kinh tế cao và bền vững. 

Đóng trên địa bàn miền núi, kinh tế khó khăn và
an ninh xã hội có những đặc thù, xin ông cho biết,
ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cao su
Chư Prông đã có sự đồng hành như thế nào cùng
chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng? 

Nhiệm vụ hàng đầu của công ty là sản xuất kinh
doanh, song nhiệm vụ chính trị -xã hội cũng không kém
phần quan trọng. Trên hành trình phát triển, có thể nói
đi đến đâu công ty công ty cao su chư Prông đầu tư hạ
tầng xã hội đến đó. Trên diện tích 10.000 ha, trải dài trên
16 xã, trong đó có 1 xã biên giới giáp campuchia, công
ty đã đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm phục vụ
cho hoạt động sản xuất của công ty và cuộc sống của
người lao động, người dân thuận lợi. Bộ mặt khang trang
của huyện chư Prông có sự đóng góp rất lớn của công
ty, được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận. 

Bên cạnh đó, công ty còn góp phần giữ vững an ninh
chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Hàng năm công ty
đều dành nguồn kinh phí cho hoạt động này. Phối hợp
chặt chẽ với địa phương, ký quy chế phối hợp với lực
lượng công an tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh, ban chỉ huy
quân sự tỉnh theo nguyên tắc công ty ký với tỉnh, huyện;
nông trường ký với xã; đội sản xuất gắn với thôn, bản,
làng, giữ vững an ninh chính trị, hỗ trợ kinh phí làm
công tác phối hợp. 

Trân trọng cảm ơn ông !
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Could you briefly introduce Chu Prong rubber Co.,
ltd and its outstanding achievements?

chu Prong rubber co., Ltd was formerly Dong giao
farm established in 1977. After nearly 43 years of
construction and development, with the ongoing effort of
all the staff, the company obtained many important
achievements in all fields. from a pristine land, a vast
rubber growing area of nearly 10,000 ha was formed and
created jobs for more than 3,000 people, including more
than 50% ethnic minorities. At the same time, the company
has made important contributions to socioeconomic
development and joined forces with the locality to maintain
political security and national defense.

The company has been granted many noble awards by
the Party and State, for example Second-class Victory
order in 1993, Third National Defense order in 2009,
Emulation flag of the government in 2003, 2004, 2008
and many certificates of Merit from ministries, the State
Enterprise capital Management committee, localities and

“Rubber tree
is still key”
This remark was made by Mr. vo
Toan Thang, general Director of chu
Prong rubber co., Ltd, when the
rubber industry is suffering difficulty
due to low rubber prices and shift to
other crops in the central Highlands
provinces. Quoc Hung reports.

F



the rubber industry.

You are reportedly witnessing many twists and
turns of the company and the rubber industry. Which
period really impresses you most?

Without doubt, to create an economically affluent
region as today, the company must go through many ups
and downs, with many extremely difficult periods. in the
1980s, especially in 1985, when the company was
administered by former gia Lai - Kon Tum province and
rubber plantations produced no latex, the company
seemed face a wall. After that, from 1988, the company
was admitted into Vietnam rubber industry group. With
a new management mechanism, it gradually overcame
difficulties to grow very well.

The next memorable time was 2011 when rubber
prices climbed to all-time highs. However, rubber prices
started to decline from 2012 and nosedived steeply from
2016 to date. The selling prices even fell below the cost.
No matter the hardship it faced, chu Prong rubber co.,
Ltd proudly withstood every difficulty to grow very
steadily, work very effectively, generate jobs for people
and raise living standards for its employees.

Falling rubber prices have caused many rubber
businesses to suffer loss, their employees to lose their
jobs, and their rubber farms to be abandoned. so,
how has Chu Prong rubber Company managed to
overcome these difficulties?

over the years, the rubber industry has faced plenty of
difficulties and challenges. chu Prong rubber co., Ltd is no
exception. The prolonged slump of rubber prices troubled
both rubber producers and rubber growers. in that context,
the company is determined to apply consistent business
solutions. The company has carried out many solutions to
reduce production costs, investment rates and equipment
investment, but the most important factor is personnel.

Accordingly, chu Prong rubber co., Ltd has assured its
employees to work for the company. Sometimes, the selling
price is roughly equal to the cost, thus the profit margin is
very low. But, for the company, No. 1 priority is guaranteed
employment and income for its employees. it has tried to
reduce layoffs. currently, compared to its peers, chu Prong

rubber co., Ltd retains its employees very well.
Moreover, the company has fostered the application of

scientific and technical advances to business to increase
labor productivity, crop productivity, product diversity
and market expansion. currently, SVrcV50, SVrcV60,
SVL3, SVr3L, SVr5, SVr10 and SVr 20 rubber and latex
of very high quality are exported directly to many
markets around the world, such as Brazil, the united
States, japan, Spain, South Korea and china.

Many rubber growers have invested to shift to other
crops. What do you think about this?

When the rubber price is low, rubber growers replace
rubber with other crops. i think this is understandable but
this choice must be thought twice before being taken.

i believe that there are a lot of reasons for rubber
prices to go south, including economic recession and
oversupply. When the rubber tree is turned down by
society, the supply will decrease as a result sometime. As
the economy balloons, the increasing demand for rubber
products will be an opportunity for businesses who dare
to “be greedy when others are fearful.”

So, which strategy has the company chosen for itself?
We define that rubber will be still our key crop. We

have invested a lot of money and effort for rubber farms
and invested a lot of money to build processing facilities.
We cannot abandon them when they are working well. i
am confident that the demand will increase and the
rubber industry will develop well in the near future. in
addition, the value of rubber trees is not only latex but
also log. The company may earn VND200 - 300 million
from rubber log sold in a hectare.

However, this does not mean that we have no
calculation or restructuring. We will consider having
solutions for low-yield rubber areas, seek new business
direction that matches its capacity, forte and market
demand. The overall goal of the company is to maximize
the value of land use and obtain high economic efficiency
and sustainability.

Based in a mountainous area where economic
conditions and social security are tough, apart from
business task, does Chu Prong rubber Co., ltd work
with the local government to develop economy and
society, ensure social security and national defense?

The company’s top task is business, but its sociopolitical
mission is equally important. The company has built social
infrastructure wherever its business reaches. on an area of
10,000 ha, spanning over 16 communes, including one
border-sharing commune adjacent to cambodia, chu
Prong rubber co., Ltd invested in electric systems, roads,
schools, and clinics to serve its business operations, its
employees and local people. The company has greatly
contributed to the uplifted face of chu Prong district, as
recognized by the local people and authorities.

Besides, chu Prong rubber co., Ltd helps maintain
political security and social order in the area. Every year,
the company spends money for this activity. it also
closely coordinates with localities, sign regulations on
coordination with police forces, border guards and
military force in security.

Thank you very much!
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Với phương châm lấy thi đua làm động lực để thực
hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch công ty đề ra và
chỉ tiêu được cấp trên giao, Ban lãnh đạo và công
đoàn công ty đã xây dựng chương trình hành động,
cụ thể hóa mỗi phong trào thi đua trong từng thời

điểm thích hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị và tổ chức quán
triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên.

Nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả cao, tiêu
biểu như: Phong trào đăng ký thi đua hoàn thành vượt mức kế
hoạch năm 2019 đã có 100% tập thể và cá nhân đăng ký thi đua
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” được đề ra với
phương châm tăng sản lượng để tăng năng suất lao động trên cơ sở
từng bước đào tạo công nhân có tay nghề giỏi. Từ phong trào này,
công ty đã tập trung tổ chức lớp học nâng cao trình độ tay nghề
cho công nhân. Thời gian qua, tỷ lệ công nhân có tay nghề khá đã
tăng lên rõ rệt, không còn công nhân có tay nghề yếu.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng đã được
phát động và đạt kết quả cao. Trong năm 2019 qua đã có 6 sáng
kiến được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận,
sáng kiến này đã giải quyết được tính hiệu quả trong công tác chế
biến mủ cao su, công tác trồng xen, gắn máng che mưa.

Với phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm được tổ
chức tốt từ vườn cây đến nhà máy, nguồn nguyên vật liệu đầu vào
được quan tâm xử lý với nhiều cách khác nhau, hạn chế tạp chất,
nâng cao trình độ tay nghề, đầu tư nâng cấp hiện đại hóa dây
chuyền máy móc thiết bị… nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất, tăng
giá trị hàng hóa xuất khẩu. công ty hiện đang quản lý chất lượng
sản phẩm theo tiêu chuẩn iSo 9001:2015, sản phẩm luôn nhận
được sự tín nhiệm của khách hàng, uy tín công ty ngày càng được

nâng cao trên thị trường trong và ngoài nước.
công ty cũng phát động thêm các phong trào khác như: Phong

trào quản lý và bảo vệ sản phẩm, phong trào thực hiện an toàn vệ
sinh lao động và phòng chống cháy nổ; phong trào Xanh - Sạch -
Đẹp, xây dựng công sở văn hóa, bảo vệ môi trường; phong trào thi
đua trong công tác trồng mới tái canh...

Ông Phạm Đình Luyến, Tổng giám đốc công ty TNHH
MTV cao su chư Păh cho biết, nhờ phát huy tốt các phong trào
thi đua kết hợp với các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, kết
quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2019 đều vượt chỉ tiêu.
cụ thể, sản lượng khai thác năm 2019 ước đạt 7.931 tấn (103%
kế hoạch năm), năng suất vườn cây ước đạt 1,58 tấn/ha (103%
kế hoạch năm), tổng doanh thu ước đạt hơn 289 tỷ đồng (104%
kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế ước đạt 36,6 tỷ đồng
(103% kế hoạch năm), nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn
15,2 tỷ đồng (106% kế hoạch năm), lương bình quân của người
lao động ước đạt 6,24 triệu đồng (120% kế hoạch năm). 

Được biết, trong năm 2020, công ty TNHH MTV cao su
chư Păh sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua
nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của năm, trong đó
tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các
phong trào thi đua với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu
quả”. Tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo đảm sản
lượng và tăng năng suất lao động nhằm ổn định đời sống cho
người lao động; tập trung phát động phong trào thực hành tiết
kiệm chống lãng phí, phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm,
sản phẩm sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Đặc biệt, tiếp tục
đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ chí Minh” trong toàn công ty.n

công ty tnhh mtV cao su chư Păh 

Phát huy hiệu quả phong trào 
thi đua lao động, sản xuất

Hoạt động sản xuất
kinh doanh trong điều

kiện giá mủ cao su
duy trì ở mức thấp,

thời tiết diễn biến
phức tạp nhưng nhờ
phát huy phong trào
thi đua lao động sản

xuất, năm 2019 công
ty TNHH MTV cao
su chư Păh đã hoàn

thành xuất sắc các chỉ
tiêu kinh doanh đề ra.

Duy AnH  



những thành quả ấn tượng
công ty  TNHH MTV cao su Mang yang được thành

lập từ năm 1984 với chủ trương “Tây tiến” của Tổng cục
cao su (nay là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam),
đó là mở đất, hồi sinh vùng đất vốn bị chiến tranh tàn
phá nặng nề. 

Trên suốt chặng đường 36 năm hình thành và phát
triển, công ty cao su Mang yang luôn nỗ lực không
ngừng, cán bộ công nhân và người lao động của công ty
đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất
sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, sản lượng kinh doanh mà Tập
đoàn công nghiệp cao su giao. Theo đó, từ năm 1984 đến
năm 1994 công ty đã trồng được 3.278 ha cao su. Đến
năm 2001, công ty đã phát triển được trên 5.700 ha cao
su tại địa bàn huyện Đak Đoa. 

Từ năm 2001- 2018, sau khi sáp nhập công ty cao su
chư Sê ii vào công ty cao su Mang yang, diện tích cao
su của công ty được nâng lên 7.728 ha. Đây cũng là giai
đoạn công ty có bước phát triển vượt bậc, sản xuất kinh
doanh hiệu quả nhất, giá mủ cao su tăng cao và giữ mức
ổn định, sản lượng mủ khai thác đạt hơn trên 55.969 tấn,
sản lượng mủ chế biến đạt 59.717 tấn, lượng mủ tiêu thụ
61.054 tấn, đạt 100% kế hoạch Tập đoàn giao, tổng doanh
thu đạt 3.035,763 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước
223,657 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và
bảo hiểm thất nghiệp 229,346 tỷ đồng.

Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, công ty đã phát
triển trồng mới cây cao su tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon
Tum và campuchia. Tính đến 31/12/2019, công ty đã đầu
tư 1.015,565 tỷ đồng vào các công ty cổ phần, tổng diện
tích cao su công ty quản lý trong và ngoài nước trên
21.000 ha.

công ty cao su Mang yang đã đầu tư xây dựng hoàn
chỉnh dây chuyền chế biến mủ cốm công suất 4.500
tấn/năm, mủ tờ xông khói (rSS) với công suất 3.000

tấn/năm và mủ SVr 10-20 với công suất 3.000 tấn/năm
cùng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy
định. Sản phẩm của công ty có chất lượng cao, được ưa
chuộng trên thị trường quốc tế, mang về giá trị kinh tế cao. 

Cơ hội hợp tác đầu tư
36 năm hình thành và phát triển, thành tựu mà công

ty cao su Mang yang đạt được có ý nghĩa về kinh tế,
chính trị và xã hội vô cùng to lớn. Không chỉ phát triển
kinh tế, tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho
hàng ngàn lao động địa phương, trong đó tỷ lệ con em
đồng bào dân tộc thiểu số khá cao, công ty còn làm tốt
nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng. 

Những mốc son lịch sử tạo được trong 36 năm qua là
nền tảng để công ty vững bước trong bối cảnh hội nhập,
nhưng thách thức không phải là không có. Trong những
năm qua, giá mủ cao su xuống thấp và duy trì trong thời
gian dài, kết hợp với điều kiện thổ nhưỡng không thuận
lợi, năng suất không cao khiến hoạt động sản xuất kinh
doanh gặp rất nhiều khó khăn. 

Ông Trương Minh Tiến, Tổng giám đốc công ty cao
su Mang yang cho biết, giá mủ cao su giảm khiến suất
đầu tư giảm theo nhưng công ty đang nỗ lực áp dụng
khoa học kỹ thuật đầu tư thâm canh vườn cây, đa dạng
hóa sản phẩm, duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iSo 9001:2015 và hệ
thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iSo
14001:2015, hệ thống quản lý chất lượng kiểm nghiệm sản
phẩm Villas...

Hiện nay, công ty đang nghiên cứu đầu tư sản phẩm
rSS theo công nghệ Thái Lan, đưa chất lượng sản phẩm
này tương đương với nước bạn, tạo lợi thế cạnh tranh
trên thị trường xuất khẩu. 

Theo chủ trương của tỉnh gia Lai, của Tập đoàn công
nghiệp cao su Việt Nam và chiến lược của công ty cao
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cao su mang yang

36 năm khẳng định thương hiệu

POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

Đóng trên vùng đất cao, nắng gió và thổ nhưỡng không
thật sự thuận lợi để cây cao su cho năng suất cao, nhưng
36 năm qua, tập thể cán bộ công nhân viên và lãnh đạo
công ty cao su Mang yang qua các thời kỳ đã phát huy
tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất
sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Quốc Hưng
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mang yang RubbeR

36 Years of Affirming Brand Name

su Mang yang, công ty sẽ chuyển đổi một số diện tích
trồng cao su năng suất thấp sang mục đích khác để có thể
tạo ra giá trị cao hơn. 

Ông Trương Minh Tiến cho biết, công ty dự kiến sẽ
dành một quỹ đất thích hợp từ 500 ha đến 1.000 ha
chuyển đổi sang nông nghiệp công nghệ cao, cụ thể là
hợp tác với các đối tác để trồng những cây ngắn ngày
như: khoai lang, tỏi, riềng... Đồng thời chuyển đổi một

phần diện tích trồng rừng gỗ lớn với mật độ thích hợp,
kết hợp xen canh các loại cây ngắn ngày nhằm mang lại
lợi nhuận cao nhất có thể trên mỗi đơn vị diện tích.
Ngoài ra, cũng sẽ chuyển đổi một số vùng đất đã được
tỉnh quy hoạch đất phát triển công nghiệp để đầu tư xây
dựng các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với
quy mô vừa thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các
lĩnh vực tiềm năng của địa phương. n

impressive achievements
Mang yang rubber company was

established in 1984 by the general Department
of rubber (present-day Vietnam rubber
industry group) with the aim of reclaiming and
reviving land heavily damaged by war.

According to a report released at the 35th
founding anniversary in early 2019, after 35
years of tireless effort, the company successfully
completed its business targets and plans
assigned by the Vietnam rubber industry
group. Accordingly, from 1984 to 1994, it
planted 3,278 ha of rubber. in 2001, it had over
5,700 ha of rubber in Dak Doa district.

from 2001-2018, after chu Se ii rubber
company was merged into Mang yang
rubber company, its rubber area increased to
7,728 ha. The firm also witnessed remarkable
business development in this period, with the
best-ever business performance, high latex
price, and latex output of more than 55,969
tons. its processed latex output reached
59,717 tons and latex sales amounted at
61,054 tons, fulfilling 100% of the plan
assigned by the group. The company fetched
total revenue of VND3,035.763 billion, paid
VND223.657 billion of tax to the State
Budget, and paid VND229.346 billion of
social insurance, health insurance and
unemployment insurance for employees.

With its business outperformance, Mang
yang rubber company planted new rubber
trees in Sa Thay district, Kon Tum province and
in cambodia. As of December 31, 2019, the
firm invested VND 1.015,565  billion in rubber
joint Stock companies. Mang yang rubber
company is managing over 21,000 ha of rubber
area in Vietnam and foreign countries.

Mang yang rubber company invested to
complete building a processing line with a
yearly capacity of 4,500 tons of crumb latex,
3,000 tons of rubber smoked sheet (rSS) and
3,000 tons of SVr 10-20 latex. it also has a
standard wastewater treatment system. its
products are of high quality and popularity in
the international market.

opportunity for investment
cooperation

Mang yang rubber company’s business
achievements are of enormous economic,
political and social significance in poor Mang
yang and Dak Doa districts. Not only doing
business, creating well-paid jobs for local
workers, in which ethnic minorities account for
a high share, the company also enthusiastically
joins political, security and defense duties.

Historical milestones in the past 36 years are the
foundation for the company to stand firm in the
context of integration and withstand challenges. in
recent years, prolonged rubber price slump,
coupled with low soil fertility and crop productivity,
weakened its business performance.

Mr. Truong Minh Tien, general Director of
Mang yang rubber company, said, the decrease in
rubber price caused the investment rate to decline,
but the company is trying to apply science and
technology to intensive farming and product
diversification, adopt effective iSo 9001: 2015
quality management system and iSo 14001: 2015
environmental management system, and the Villas
product testing quality management system.

currently, the company is studying rSS
product investment based on Thai technology to
raise product quality and create competitive
advantages in the export market.

According to policies of gia Lai province and
Vietnam rubber industry group and its
development strategy, Mang yang rubber
company will convert low-yield rubber areas for
other purposes that generate higher value.

general Director Truong Minh Tien said,
Mang yang rubber company expects to reserve an
appropriate land fund of 500 - 1,000 ha to convert
to hi-tech agriculture. it will join hands with other
partners to plant short-term crops such as sweet
potato, garlic and galangal. it will also use a part of
land to plant hardwood trees, intercropped with
short-term crops to bring the highest possible profit
per unit area. furthermore, it will transform some
places planned by the province for industrial
development to build industrial zones to draw
potential, capable investors to the locality.n

Based in a sunny
mountainous area

where soil is not
actually good for
rubber tree yield,

Mang yang
rubber company

has upheld the
solidarity of all

the staff and
addressed

difficulties to
successfully

complete
production and

business targets in
the past 36 years.

Quoc Hung



công ty cao su chư Sê được thành lập năm 1984,
là đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp
cao su Việt Nam. công ty hiện có tổng diện tích
vườn cây cao su hơn 8000 ha, trong đó: vườn cây
cao su kinh doanh hơn 5000 ha và kiến thiết cơ

bản 3.000 ha. Từ năm 1992 đến năm 2018, tổng sản lượng mủ
khai thác của công ty là 136.000 tấn. chỉ tính riêng 15 năm
2004 – 2018, tổng sản lượng khai thác thực hiện 106.000 tấn,
tổng doanh thu 5.237 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 1.528
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 504 tỷ đồng; đóng góp công
tác an sinh xã hội 39 tỷ đồng. Trong các năm 2010, 2011, tổng
số cán bộ công nhân viên công ty lên đến 2.600 người. 

Năm 2009, thực hiện chủ trương của chính phủ Việt Nam
và campuchia về việc hợp tác phát triển trồng, khai thác cao
su tại Vương quốc campuchia và thực hiện kế hoạch sản xuất
kinh doanh (SXKD) của Vrg, công ty cao su chư Sê đã
tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần cao su chư Sê –
Kampong Thom. Đến năm 2014 công ty đã hoàn thành công
tác trồng mới với diện tích tổng cộng là 16.286,68 ha; năm
2019 khai thác: 8.670,29 ha, sản lượng  thực hiện 11.100 tấn.

chia sẻ về những cốt lõi làm nên thành công trên,  ông
Phạm Duy Muôn- Tổng giám đốc công ty cao su chư Sê cho
biết, tập thể cán bộ, công nhân lao động công ty luôn phát
huy tinh thần đoàn kết nội bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy,
HĐTV và Ban điều hành công ty. Bên cạnh sự nỗ lực phấn
đấu của tập thể cán bộ, công nhân lao động, công ty luôn
được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn, sự phối hợp,
giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương các cấp.Trong
SXKD công ty luôn thực hiện quản lý đầu tư hiệu quả, bằng
nhiều giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí để hạ giá thành sản
phẩm, nâng cao năng suất sản lượng vườn cây, năng suất lao
động, đa dạng hóa cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Tận dụng tối đa các nguồn thu từ các hoạt động khác để duy
trì ổn định sản xuất và đảm bảo thu nhập, đời sống cho cán bộ

nhân viên, người lao động.
Dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng trước

bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đặc biệt là những thách
thức từ thị trường đòi hỏi công ty phải có giải pháp phát triển
bền vững hơn. Theo ông Phạm Duy Muôn ngoài việc tổ chức
sản xuất và kinh doanh cao su theo hướng thâm canh, nâng
cao năng suất sản lượng, quản lý tốt đầu tư, công ty sẽ cải tiến
công nghệ,  nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm đáp
ứng yêu cầu thị trường, giữ vững thương hiệu, mở rộng thị
trường tiêu thụ trong và ngoài nước, nâng cao tỷ trọng xuất
khẩu để nâng cao hiệu quả SXKD. 

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương định hướng của Tập
đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, đồng thời căn cứ tình
hình thực tế của đơn vị, giai đoạn tới công ty cao su chư Sê
có định hướng đầu tư mở rộng thêm một số lĩnh vực để thích
ứng với nền kinh tế thị trường như: Đầu tư dự án kinh doanh
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku từ 200 đến 300
ha; chuyển đổi cây trồng ở vùng đất có cao trình trên 700 m,
độ dốc lớn và khu vực thuận tiện nguồn nước để phát triển
nông nghiệp công nghệ cao và cây trồng khác có hiệu quả cao
hơn khoảng trên 332 ha; tăng cường quản lý tốt hoạt động
SXKD cao su từ công ty cổ phần cao su chư sê Kampong
Thom vương quốc campuchia, triển khai thực hiện nhanh
hiệu quả khu công nghiệp Nam Pleiku… 

Tổng giám đốc Phạm Duy Muôn cũng cho biết, trước yêu
cầu phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, để
nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng suất lao động, tăng khả
năng cạnh tranh, công ty sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất để tăng năng suất, áp dụng các hệ thống
quản lý chất lượng iSo 9001:2015 và iSo/iEc 17025: 2005,
giúp sản phẩm đạt chất lượng tốt nhằm tạo uy tín khách hàng
trong và ngoài nước; áp dụng công nghệ thông tin trong công
tác quản lý nhằm tiết kiệm thời gian cho cán bộ quản lý và
người lao động, từ đó tăng hiệu quả kinh doanh. n
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công ty tnhh mtV cao su chư sê

Khẳng định thương hiệu

POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

Năm 2019 là năm đánh dấu chặng
đường 35 năm hình thành và phát

triển của công ty TNHH MTV cao
su chư Sê (công ty cao su chư Sê).

35 năm qua, trải qua nhiều giai
đoạn phát triển với rất nhiều khó

khăn và thách thức, thị trường biến
động nhưng công ty luôn hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,
đóng góp tích cực vào phát triển

kinh tế -xã hội địa phương. 



c hu Se rubber co., Ltd,
established in 1984, is a
member of Vietnam rubber
industry group. The
company is currently

managing more than 8,000 ha of rubber
trees, including 5,000 ha of commercial
rubber trees and 3,000 ha of replaced
trees. The firm harvested 136,000 tons of
latex from 1992 to 2018. in 15 years
from 2004 to 2018, it tapped 106,000
tons of latex, earned total revenue of
VND5,237 billion and pretax profit of
VND1,528 billion, paid VND504 billion
to the State coffers; and donated VND39
billion to social security. in 2010 and
2011, chu Se rubber co., Ltd had up to
2,600 employees.

in 2009, responding to policies of the
governments of Vietnam and cambodia
on rubber development and production
cooperation in cambodia and
implementing the business and
production plan assigned by Vrg, chu
Se rubber co., Ltd pooled capital to
establish chu Se - Kampong Thom
rubber joint Stock company. By 2014,
the company completed planting
16,286.68 ha of rubber trees. in 2019, it
tapped latex on 8,670.29 ha, harvesting
11,100 tons.

Speaking of the key to these
successes, Mr. Pham Duy Muon, general
Director of chu Se rubber co., Ltd, said
that the company’s employees always

work hard and unite under the
leadership of the Party committee, the
Board of Members and the Board of
Management. in addition to efforts of all
employees, the company always receives
close guidance of Vietnam rubber
industry group and the close
coordination and dedicated assistance of
local authorities at all levels. in business,
the firm always effectively manages
investment, with many solutions to
reduce costs, improve crop productivity,
labor productivity and crop diversity,
and improve the efficiency of land use. it
makes the most of other funding sources
to stabilize business operations and
ensure income and living standards for
employees.

Despite many important
achievements, in the current context of
deepening international integration and
higher market challenges, the company
has to adopt more sustainable
development solutions. According to
general Director Muon, in addition to
intensive rubber production and
business, productivity improvement and
investment management, the company
will upgrade technology, raise quality
and diversify products to meet market
requirements, maintain the brand name,
expand domestic and foreign
consumption markets, and increase
exports.

furthermore, to carry out policies of
the Vietnam rubber industry group, in
the coming time, chu Se rubber co.,
Ltd will expand into some new business
areas to adapt to the market economy,
for example, investing in infrastructure
in Nam Pleiku industrial Park (200 - 300
ha); changing crops in an area of 332 ha
at an altitude of 700 meters, near to
water sources, for high-tech agricultural
development; strengthening good rubber
business management at chu Se
Kampong Thom rubber joint Stock
company, cambodia, and quickly
deploying Nam Pleiku industrial Park.

Muon added that, to improve
business performance, labor productivity
and competitiveness, chu Se rubber
co., Ltd, will accelerate scientific and
technological application to production
to increase productivity, apply iSo
9001:2015 and iSo/iEc 17025:2005
quality management systems to make
high-quality products for domestic and
foreign customers. The company will
also apply information technology to
administration to reduce working time
for employees.n
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chu se RubbeR co., ltd

Affirming Brand Name
2019 marked the 35th
founding anniversary

of chu Se rubber co.,
Ltd. Since its inception,

experiencing many
twists and turns, the
company has always

successfully completed
its assigned tasks and

actively contributed to
local socioeconomic

development.
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POTENTIAL - GIA LAI PROVINCE

V
àng Vĩnh hạnh là 
thương hiệu gia truyền, 
được thành lập từ năm 
1963, khởi đầu  là một 
hộ kinh doanh cá thể 

chỉ vài ba thợ kim hoàn. Đến năm 
1992, sau thời kỳ đổi mới cùng với 
đà phát triển của đất nước, Doanh 
nghiệp tư nhân Vàng Vàng Vĩnh 
hạnh mới chính thức được thành 
lập. 

Hiện nay, thương Vĩnh hạnh đã 
phát triển thành 3 doanh nghiệp độc 
lập là: DNTN Vàng Vĩnh hạnh 1, 
DNTN Vàng Vĩnh hạnh 2, DNTN 
Vàng Vĩnh hạnh 3. Trong đó, DNTN 
Vàng Vĩnh hạnh 2 với sự điều hành 
của ông Hoàng Ngọc Minh có vai trò 
nòng cốt trong việc duy trì và phát 
huy thương hiệu Vĩnh hạnh. Dù xuất 
phát điểm thấp, phát triển trong bối 
cảnh ngành kim hoàn cạnh tranh hết 
sức gay gắt nhưng thương hiệu Vàng 
Vĩnh hạnh đã không ngừng phát 
triển,  trở thành lựa chọn hàng đầu 
của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 
Gia Lai. 

Để có được thành công đó, ông 

Hoàng Ngọc Minh cho biết, trong 
những năm qua, Vàng Vĩnh hạnh, 
đặc biệt là  DNTN Vàng Vĩnh hạnh 
2  đã không ngừng nỗ lực đầu tư mở 
rộng quy mô kinh doanh, đào tạo đội 
ngũ nhân viên, công nhân lành nghề; 
đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện 
đại; xây dựng đội ngũ thiết kế chuyên 
nghiệp để đưa ra thị trường sản phẩm 
chất lượng cao, mẫu mã hợp thị hiếu 
người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, uy tín thương hiệu 
luôn được VÀng Vĩnh hạnh 2 đặc 
biệt quan tâm giữ gìn và phát triển. 
heo ông Hoàng Ngọc Minh, trong 
suốt quá trình phát triển, Vàng Vĩnh 
hạnh 2 luôn bám sát phương châm 
kinh doanh “giá trị đựơc giữ gìn, niềm 
tin đựơc vững bền”. Đây cũng là kim 
chỉ nam để thương hiệu Vàng Vĩnh 
hạnh 2 ngày càng khẳng định niềm 
tin với khách hàng.  

“Chúng tôi luôn lấy chữ tín làm đầu 
và xác định dù trong điều kiện nào 
thì sản phẩm mang thương hiệu Vàng 
Vĩnh hạnh 2 phải luôn đạt chuẩn, 
đảm bảo đúng và đủ hàm luợng, trọng 
lượng. Bên cạnh đó chúng tôi luôn 

cập nhật thay đổi mẫu mã nhằm theo 
kịp với thị hiếu người tiêu dùng, xu 
hướng thời trang trong nước và quốc 
tế”.

Bên cạnh chữ tín, thành công của 
Vàng Vĩnh hạnh 2 phải kể đến 
doanh nghiệp đã xây dựng được đội 
ngũ thợ kim hoàn có tay nghề cao, 
kinh nghiệm và gắn bó với doanh 
nghiệp qua nhiều năm. Có những 
nghệ nhận gắn bó với doanh nghiệp 
từ những năm đầu thành lập đến nay. 
Vàng Vĩnh hạnh 2 cũng quan tâm 
xây dựng đội ngũ nhân viên tư vân 
bán hàng tận tâm, nhằm mang đến 
cho khách hàng những sản phẩm và 
dịch vụ tốt nhất. Đồng thời, thường 
xuyên có các chương trình khuyến 
mãi, quà tặng hấp dẫn cho các khác 
hàng than thiết. Nhờ đó tạo nên được 
sức hút từ khách hàng và qua đó 
khách hàng cũng ngày càng tin tưởng 
và đến với doanh nghiệp ngày một 
nhiều hơn. 

Hiện nay, để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của khách hàng, ông Hoàng 
Ngọc Minh cho biết, Vàng Vĩnh 

“GIÁ TRỊ ĐƯỢC GIỮ GÌN, 
NIỀM TIN ĐƯỢC VỮNG BỀN”
Đó là triết lý kinh doanh đã được Vàng Vĩnh hạnh duy trì và phát huy suốt 55 năm 
hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Nhờ bám sát triết lý kinh doanh đó, 
thương hiệu Vàng Vĩnh hạnh đã trở thành thương hiệu thân thuộc, uy tín đối với 
người dân “phố núi” Pleiku.


