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Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã 
chủ động xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm trong năm 2022, tập trung triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 
của Chính phủ; Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 
19/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 
2010) thực hiện tháng 3 ước đạt 2.296,51 tỷ đồng, 
quý I/2022 ước đạt 6.243,19 tỷ đồng, đạt 21,61% 
kế hoạch và tăng 16,36% so với cùng kỳ. Trong đó: 
nổi bật là nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt 
tháng 3 ước đạt 822,08 tỷ đồng, quý I/2022 ước đạt 
2.214,24 tỷ đồng, đạt 20,83% kế hoạch, tăng 32,55% 
so với cùng kỳ.

Trong kỳ nghỉ lớn nhất trong năm - Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, thị trường hàng hóa diễn biến tương 
đối ổn định, nguồn cung dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu 
người tiêu dùng của nhân dân, thị trường không xảy ra 
tình trạng tăng giá đột biến, gây bất ổn thị trường. Tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 03 
ước đạt 6.041,14 tỷ đồng, tăng 2,94% so với tháng 
02/2022; quý I ước đạt 18.068,98 tỷ đồng, đạt 21,26% 
kế hoạch, tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất khẩu tháng 03/2022 ước đạt 65 
triệu USD, quý I ước đạt 200 triệu USD, đạt 30,3% kế 
hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu 
tăng vào các dịp lễ mùa đông, nhất là Tết Dương lịch 
tại một số thị trường chính như EU, Mỹ... tạo thuận lợi 
cho các doanh nghiệp của tỉnh tăng khối lượng xuất 
khẩu. Nông sản của tỉnh vào vụ thu hoạch nhất là cà 
phê, trái cây... đang vào vụ nên khối lượng hàng hóa 
lớn. Giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng nông 
sản chủ lực tăng cao hơn 10% so với cùng kỳ, cá biệt 
giá xuất khẩu cà phê tăng hơn 20%. Tình hình mở cửa 
lại thị trường trong điều kiện bình thường mới trong 
nước cũng như các quốc gia khu vực Châu Âu, châu 
Á... tạo thuận lợi cho việc giao thông, đi lại là những 
yếu tố thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. 

Kim ngạch nhập khẩu tháng 03/2022 đạt 6,5 triệu 
USD, quý I đạt 30,5 triệu USD, đạt 30,5% kế hoạch, 
giảm 15,28% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm 
do sự chênh lệch lớn đối với kim ngạch nhập khẩu máy 
móc thiết bị. Việc nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ 
các dự án phát triển năng lượng của tỉnh đã hoàn thành 
trong năm 2021.

Văn phòng Sở

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 
THÁNG 03 VÀ QUÍ I NĂM 2022
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Thực hiện Kế hoạch cải cách 
hành chính năm 2022 của tỉnh 
Gia Lai. Trong quý I năm 2022, 

Sở Công Thương bám sát vào Kế 
hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện 
tốt công tác cải cách hành chính với 
những công việc cụ thể.

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm 
vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, quý 
I năm 2022, Sở đã triển khai thực 
hiện 20 nhiệm vụ Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao đúng tiến độ và đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả công việc. Công 
tác tuyên truyền cải cách hành chính 
được chú trọng, chỉ đạo thực hiện tốt 
các hình thức tuyên truyền qua tờ gấp 
và in ở mặt sau của giấy tiếp nhận và 
trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 
Hướng dẫn tổ chức, cá nhân các bước 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4, nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 
công ích đăng tải trên trang thông tin 
điện tử và niêm yết tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả, Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh. 

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ 
đạo kiểm tra thực hiện công tác cải 
cách hành chính, coi đây là tiêu chí 
quan trọng để đánh giá công chức, 
xét thi đua khen thưởng. Triển khai 
thực hiện có hiệu quả, phát huy công 
tác tuyên truyền cải cách hành chính 
nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của công chức, viên chức của 
cơ quan trong thực thi công vụ thông 
qua các cuộc họp giao ban tuần, giao 
ban tháng. Thường xuyên chỉ đạo các 
phòng, đơn vị thuộc Sở tăng cường 

thực hiện công tác cải cách hành 
chính, đặc biệt chú ý trong công tác 
giải quyết thủ tục hành chính, giải 
quyết công việc thuộc thẩm quyền 
cho tổ chức, cá nhân một cách nhanh 
nhất, từ đầu năm đến nay tất cả các 
hồ sơ thủ tục hành chính đều được 
trả trước hẹn, đúng hẹn, không có hồ 
sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ 
hạn. Tiếp tục duy trì thực hiện tiếp 
nhận và trả kết quả cho các tổ chức, 
cá nhân đến liên hệ công việc tại Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở 
Công Thương theo Quy chế hoạt động 
của Trung tâm phục vụ hành chính 
công tỉnh Gia Lai được ban hành kèm 
theo Quyết định số 80/QĐ-VP ngày 
31/8/2018 của Văn phòng UBND tỉnh 
Gia Lai. Các thủ tục hành chính của 

Ảnh minh họa
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sở đã được cập nhật vào Cơ sở dữ 
liệu Quốc gia, niêm yết công khai tại 
“Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ 
sơ”, trên trang thông tin điện tử của 
Sở tại địa chỉ: http://sct.gialai.gov.vn 
đảm bảo đúng quy định. Trong quý I 
năm 2022, đã tiếp nhận, kiểm tra hồ 
sơ, hoàn chỉnh thủ tục chuyển các 
phòng giải quyết 3.614 hồ sơ thuộc 
các lĩnh vực của ngành Công Thương. 
Đã giải quyết và trả kết quả 3.589 hồ 
sơ cho các tổ chức, cá nhân, tất cả hồ 
sơ đều được giải quyết đảm bảo chất 
lượng, tiến độ. Hiện nay còn 25 hồ sơ 
đang trong thời gian giải quyết hoàn 
tất công tác thẩm định để trả kết quả, 
không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Trong quý I năm 2022, Sở Công 
Thương không tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của các tổ chức, cá nhân 
liên quan đến quy định hành chính. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã 
phát 68 Phiếu khảo sát sự hài lòng 
của người dân, các tổ chức, cá nhân 

đều hài đối với công tác tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
của Sở.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước và cải cách hành 
chính phục vụ tốt hơn cho tổ chức, 
cá nhân, Trang thông tin điện tử của 
sở đã cung cấp trực tuyến ở mức 
độ 2 toàn bộ thủ tục hành chính của 
ngành, đồng thời đã cung cấp 06 thủ 
tục hành chính mức độ 3, 116 thủ tục 
hành chính mức độ 4 trên cổng thông 
tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 
tại địa chỉ dvc.gialai.gov.vn. Trong 
quý I tháng đầu năm đã tiếp nhận, 
giải quyết và trả kết quả 3.321 hồ sơ 
qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4, góp phần tiết kiệm chi phí và thời 
gian đi lại cho các tổ chức tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh.

Tiếp tục triển khai ứng dụng có 
hiệu quả phần mềm quản lý văn bản 
điều hành; hệ thống một cửa điện tử; 
hệ thống thư công vụ của tỉnh. Đến 

nay toàn thể công chức, viên chức đã 
sử dụng thành thạo và thường xuyên 
sử dụng phần mềm Quản lý văn bản 
điều hành, hộp thư điện tử công vụ, 
thủ tục hành chính được tiếp nhận 
qua hệ thống một cửa điện tử và 
chuyển đến các phòng chuyên môn, 
trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển 
trả hồ sơ qua phần mềm quản lý văn 
bản điều hành của Sở. Sở đã trang bị 
mạng nội bộ (LAN) và các máy tính 
tại các phòng chuyên môn thuộc sở 
đều được kết nối internet. Cơ sở vật 
chất, trang thiết bị phục vụ cho công 
tác cải cách hành chính được đảm 
bảo, hiện nay toàn bộ công chức, viên 
chức, người lao động thuộc Sở đã 
được trang bị máy vi tính để làm việc, 
văn thư và bộ phận tiếp nhận và hoàn 
trả hồ sơ được trang bị gồm máy vi 
tính, bàn làm việc, máy in, máy Scan, 
đảm bảo để triển khai thực hiện tốt 
công việc được giao./.

Văn phòng Sở

Ảnh minh họa
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Ảnh Phòng Xúc tiến thương mại

Ảnh Phòng Xúc tiến thương mại

Gia Lai tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia 
Hội nghị Kết nối giao thương giữa thành phố Đà Nẵng 

và 03 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum) năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-
SCT ngày 23/3/2022 của Sở 
Công Thương Gia Lai về việc 

tham gia Hội nghị kết nối giao thương 
giữa thành phố Đà Nẵng và 03 tỉnh Tây 
Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum) 
năm 2022. Nhằm tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 
xuất, nhà phân phối của tỉnh Gia Lai 
và thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Tây 
Nguyên gặp gỡ, kết nối, mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường 
quảng bá, giới thiệu, kết nối, mở rộng 
thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, 
thương mại đặc trưng, công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu của tỉnh Gia Lai 
với các đơn vị sản xuất, phân phối của 
thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Tây 
Nguyên; giao lưu kinh nghiệm, các 
giải pháp kết nối tiêu thụ và đẩy mạnh 
xúc tiến thương mại các sản phẩm 
OCOP, thương mại đặc trưng, công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm 
chủ lực của tỉnh Gia Lai với thành phố 
Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên. 
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Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại tỉnh Gia Lai đã tổ chức 
đoàn doanh nghiệp tham gia Hội nghị 
kết nối giao thương giữa thành phố Đà 
Nẵng và 03 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, 
Gia Lai, Kon Tum) năm 2022, từ ngày 
28/3-29/3/2022 tại Trung tâm Hội 
chợ triển lãm Đà Nẵng, số 09 đường 
Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng. 

Tham gia cùng đoàn doanh nghiệp 
Gia Lai có Ông Phạm Văn Binh - Giám 
đốc Sở Công Thương Gia Lai, cùng 
cán bộ phòng chuyên môn và đơn 
vị trực thuộc Sở và 10 doanh nghiệp, 
hợp tác xã sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm đặc trưng của tỉnh, sản 
phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu như: nhung hươu 
ngâm mật ong, nhung hươu thái lát 
khô, nhung hươu tán bột ngâm mật 
ong, rượu nhung hươu; bò một nắng; 
cao đinh lăng; mật ong nguyên chất, 
hồ tiêu; cà phê hạt, cà phê bột, gạo 
Phú Thiện, hạt điều rang muối, tinh 
bột nghệ, macca, chả cá thác lác, 
chè khô, tinh bột nghệ, trà thảo dược, 
khoai lang Lệ Cần... Các sản phẩm 
được trưng bày trực tiếp, đẹp mắt tại 
hội nghị để khách tham quan, các siêu 
thị, đầu mối thu mua trực tiếp đánh giá 
sản phẩm và trao đổi thông tin hai 
chiều về sản phẩm để ký kết ghi nhớ 
hợp tác.

Ngoài ra các doanh nghiệp còn 
được tham quan khảo sát thực tế và 

kết nối trực tiếp tại một số nhà phân 
phối, siêu thị trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng như: Trung tâm phân phối 
FuMart, Siêu thị Go! Đà Nẵng, Công 
ty TNHH MM Mega Market Việt Nam- 
Chi nhánh Đà Nẵng. Thông qua việc 
khảo sát trực tiếp tại các siêu thị, nhà 
phân phối, các doanh nghiệp tỉnh Gia 
Lai cũng đã hiểu rõ quy trình, tiêu 
chuẩn để làm sao các sản phẩm đủ 
điều kiện tiếp cận vào hệ thống siêu 
thị, chuỗi cửa hàng trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng.

Kết thúc hội nghị, đoàn doanh 
nghiệp Gia Lai đã ký kết được 31 biên 
bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh, cung 
ứng sản phẩm đa chiều giữa doanh 
nghiệp Gia Lai với các siêu thị, cửa 
hàng thực phẩm sạch, các điểm giới 
thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thị 
trường Đà Nẵng. 

Đồng thời nhân hội nghị kết nối 
lần này Sở Công Thương Gia Lai 
mời Sở Công Thương Thành phố Đà 
Nẵng, Sở Công Thương các tỉnh Tây 
Nguyên tham dự Hội chợ sản phẩm 
OCOP, sản phẩm đặc trưng khu vực 
miền Trung, Tây Nguyên và Nhật Bản 
nhân sự kiện tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh 
Gia Lai, diễn ra từ ngày 20/5 đến 
25/5/2022 tại Quảng trường Đại Đoàn 
Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai./.

P.XTTMSở Công thương Đà Nẵng ký kết hợp tác với Sở Công thương tỉnh Gia Lai
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Thực hiện Kế hoạch số 4073/KH-
BCT ngày 09/7/2021 của Bộ 
Công Thương tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam năm 2022. 
Với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong 
thời kỳ bình thường mới”, Sở Công 
Thương đã xây dựng Kế hoạch số 11/
KH-SCT ngày 11/02/2022 triển khai 
Chương trình phát triển các hoạt động 
bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng năm 
2022 với nhiều nội dung, chương 
trình phong phú, phù hợp với tình hình 
dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh 
hiện nay. Các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 
Nam năm 2022 hướng đến việc kêu 
gọi sự tham gia của các cơ quan nhà 
nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, 
người tiêu dùng trong công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, góp phần 
xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu 
dùng lành mạnh.

Sở đã phối hợp với Báo Gia Lai; 
Đài PTTH tỉnh, Công ty truyền thông 
Nhung Nguyễn Gia Lai tổ chức tuyên 
truyên, phổ biến các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 
Việt Nam năm 2022 trên báo, đài; 
thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, 
cờ phướn theo nội dung quy định 
như: Tiêu dùng an toàn trên nền tảng 
trực tuyến; tiêu dùng an toàn để bảo 
vệ bản thân, gia đình và xã hội; xây 
dựng môi trường kinh doanh trực 
tuyến minh bạch, công bằng và an 
toàn cho người tiêu dùng; bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng là trách 
nhiệm chung của toàn xã hội..., tăng 
cường trách nhiệm đối với người tiêu 
dùng trong việc cung cấp hàng hóa 
và dịch vụ đảm bảo chất lượng. Thực 
hiện tốt các quy định của nhà nước 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 

“Tieâu duøng an toaøn 
trong thôøi kyø bình thöôøng môùi”

khuyến khích và tạo điều kiện cho các 
tổ chức, cá nhân tổ chức các sự kiện 
liên quan đến bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng (tổ chức các chương trình tri 
ân khách hàng, cam kết bình ổn giá, 
khuyến mại...

 Nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chủ 
động triển khai thực hiện chương trình 
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng: Xây 
dựng bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ 
trợ tiếp nhận giải quyết khiếu nại cho 
người tiêu dùng; tích cực tham gia các 
hoạt động thiết thực bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai năm 2022.

Khuyến khích cộng đồng doanh 
nghiệp, người tiêu dùng và các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài địa 
phương tích cực phản ánh, thông 
tin kịp thời đến cơ quan quản lý nhà 
nước, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan khi phát hiện những hàng hóa, 
dịch vụ không đảm bảo chất lượng 
hoặc có nguy cơ mất an toàn cho 

người tiêu dùng đang lưu thông trên 
thị trường. Đồng thời phối hợp với 
các cơ quan có liên quan; Hội bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng tỉnh thiết lập 
và công khai số điện thoại đường dây 
nóng tiếp nhận, phản ánh ý kiến của 
người tiêu dùng trên các phương tiện 
truyền thông để người tiêu dùng biết. 
Tư vấn để người tiêu dùng có thể tự 
bảo vệ hoặc hỗ trợ người tiêu dùng 
trong việc giải quyết tranh chấp với 
tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, 
dịch vụ; khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi để người tiêu dùng và bên 
cung cấp hàng hoá, dịch vụ giải quyết 
tranh chấp qua phương thức thương 
lượng, hòa giải.

 Việc tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng ngày quyền người tiêu dùng năm 
2022 cần thực hiện tốt các yêu cầu về 
phòng, chống COVID-19, bảo đảm an 
toàn sức khỏe cho những người tham 
gia, xây dựng và phát triển các thói 
quen, kỹ năng tiêu dùng phù hợp với 
điều kiện bình thường mới./.

Phòng Quản Lý Thương mại

Ảnh Phòng Quản lý thương mại
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Năm 2022, Ngày Nước Thế giới 
được Liên Hợp Quốc lựa chọn 
chủ đề “Nước ngầm - Biến 

nguồn tài nguyên vô hình thành hữu 
hình” bởi đây là nguồn tà nguyên vô 
cùng quan trọng và cần thiết phục vụ 
nhu cầu cho sinh hoạt và các hoạt 
động sản xuất của con người.

Nước ngầm là một dạng nước 
phân bố dưới bề mặt đất được tích trữ 
trong các không gian rỗng của đất và 
trong các khe nứt của các lớp đất đá 
trầm tích, có diện tích phân bố rộng 
trên trái đất từ vùng ẩm ướt cho đến 
sa mạc, từ núi cao đến vùng cực.

Nước ngầm được hình thành trong 
một khoảng thời gian dài, là một phần 
trong vòng tuần hoàn nước. Theo đó, 
một phần lượng nước mưa đều thấm 
xuống lớp đất đá ở hầu hết mọi nơi 
trên trái đất. Trong số này lại có một 
lượng nước thấm xuống sẽ được giữ 
lại trong những tầng đất nông với đặc 
tính có thể chảy vào sông nhờ quá 
trình thẩm thấu. Ngoài ra, một phần 
nước tiếp tục thấm xuống sâu hơn, 
góp phần hình thành các tầng nước 
ngầm.

Hầu như tất cả nước ngọt dạng 
lỏng trên thế giới là nước ngầm. Sự 
sống sẽ không thể khả thi nếu không 
có nước ngầm. Hầu hết các khu vực 
khô cằn trên thế giới phụ thuộc hoàn 
toàn vào nguồn nước ngầm. 

Nước ngầm cung cấp một tỷ lệ lớn 
nước mà chúng ta sử dụng để uống, 
vệ sinh, sản xuất thực phẩm và các 
quy trình công nghiệp. Nước ngầm 
cũng rất quan trọng đối với các hệ 
sinh thái, chẳng hạn như các vùng 
đất ngập nước và sông.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Quy 
hoạch và Điều tra tài nguyên nước 
quốc gia, hiện nay, mực nước ngầm 
trên toàn thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng đang sụt giảm một 
cách nghiêm trọng,lượng nước được 

HƯỞNG ỨNG 
NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2022

lấy lên từ các 
tầng chứa nước 
nhiều hơn lượng 
nước được nạp 
lại bằng mưa và 
tuyết. Việc khai 
thác quá mức 
nước dưới đất 
mà không có sự 
kiểm soát chặt 
sẽ gây ra một 
số tác động tiêu 
cực như: làm 
cho đất đai bị 
sụt lún, cạn kiệt 
tài nguyên nước 
ngầm, khiến 
nước biển xâm 
nhập vào đất 
liền ở các vùng 
ven biển....

Cụ thể, khi 
một công trình 
khai thác nước 
ngầm đi vào 
hoạt động thì ảnh hưởng của nó sẽ 
lan rộng khá nhanh tới khu vực xung 
quanh, tác động tới các công trình 
khai thác lân cận làm cho mực nước 
trong các công trình này bị hạ thấp. 
Việc này sẽ làm tăng chi phí và giảm 
hiệu suất khai thác của công trình 
đồng thời khoảng cách giữa các công 
trình khai thác càng gần nhau thì mực 
nước hạ thấp càng nhiều.

Theo giới chuyên gia môi trường, 
so với nước mặt, nước ngầm ít bị ô 
nhiễm hơn, nhưng đối với các vùng 
mà lớp phủ trên tầng chứa nước mỏng 
hoặc có tính thẩm thấu lớn, làm cho 
nước mặt thấm xuống nhiều cũng rất 
dễ gây nhiễm bẩn tầng chứa nước.

Bên cạnh đó, ở các lỗ khoan có 
kết cấu cách ly kém, nước bẩn có thể 
theo thành lỗ khoan thâm nhập vào 
tầng chứa nước, từ đó làm ô nhiễm 
nguồn nước trong lòng đất. Ngoài ra, 

quá trình khai thác nước sẽ làm cho 
mực nước hạ thấp sẽ làm tăng độ dốc 
thủy lực của dòng thấm cũng có thể 
làm tăng quá trình ô nhiễm.

Chưa kể, khi nước dưới đất đã bị 
ô nhiễm thì việc khắc phục rất phức 
tạp, không những tốn kém kinh phí xử 
lý mà còn đòi hỏi thời gian khắc phục 
lâu dài…

Chính vì thế, ông António Guterres 
- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu 
gọi“Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nước 
Thế giới (22/3/2022), chúng ta hãy 
cam kết tăng cường hợp tác giữa các 
ngành và hợp tác xuyên biên giới để 
có thể cân bằng bền vững giữa nhu 
cầu của con người và thiên nhiên 
đồng thời khai thác, sử dụng bền vững 
nước ngầm cho các thế hệ hiện tại và 
tương lai”.
 Đặng Thị Hải Yến
 Cv phòng KTAT - MT
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Trong những năm gần đây, những 
hiện tượng thời tiết cực đoan 
do biến đổi khí hậu xảy ra ngày 

càng nhiều và diễn ra trên hầu hết các 
vùng lãnh thổ của Việt Nam nói riêng 
và trên toàn thế giới nói chung, gây ra 
thiệt hại nặng nề về tài sản cũng như 
con người.

Biến đổi khí hậu là thuật ngữ được 
dùng để chỉ sự thay đổi của khí hậu 
do tác động chủ yếu của con người 
làm thay đổi các thành phần của khí 
quyển trái đất. Sự thay đổi này kết 
hợp với các yếu tố biến động tự nhiên 
của tự nhiên dẫn tới các biến đổi của 
khí hậu qua các thời kỳ. Nói một cách 
dễ hiểu, biến đổi khí hậu chính là 
sự thay đổi của hệ thống khí hậu từ 
sinh quyển, khí quyển, thủy quyền tới 
thạch quyển trong hiện tại và tương 
lai. 

HƯỞNG ỨNG 
GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022

Nguyên nhân chính làm biến đổi 
khí hậu Trái Đất là do sự gia tăng các 
hoạt động tạo ra các chất thải khí nhà 
kính, các hoạt động khai thác quá 
mức các bể hấp thụ và bể chứa khí 
nhà kính như sinh khối, rừng, các hệ 
sinh thái biển, ven bờ và đất liền khác. 

Để giảm thiểu lượng phát thải khí 
nhà kính lên bầu khí quyển, đóng góp 
giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu 
toàn cầu,Giờ Trái đất (tên Tiếng Anh: 
Earth Hour) là một chiến dịch thường 
niên có quy mô toàn cầu do Quỹ 
Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World 
Wildlife Fund, viết tắt là WWF) khởi 
xướng, kêu gọi người dân và doanh 
nghiệp tắt đèn 1 tiếng từ 20 giờ 30 
phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ Bảy 
cuối cùng của tháng 3 hàng năm với 
mục đíchđề cao việc tiết kiệm điện 
năng, vì vậy làm giảm lượng khí thải 

dioxit cacbon, một khí gây ra hiệu ứng 
nhà kính, đồng thời thu hút sự chú ý 
của mọi người về ý thức bảo vệ môi 
trường.

Chiến dịch Giờ Trái đất cũng nhằm 
khẳng định quan điểm cho rằng mỗi 
một hành động cá nhân khi được 
nhân lên trên diện rộng có thể giúp 
làm thay đổi môi trường sống của 
chúng ta theo hướng ngày càng tốt 
hơn.Đơn giản chỉ là việc tắt đèn và 
các thiết bị điện không cần thiết trong 
nhà mình trong đêm diễn ra sự kiện 
cho đến việc thay đổi thói quen hằng 
ngày “tắt điện khi không cần thiết sử 
dụng” nhằm giảm thiểu lượng phát 
thải khí nhà kính lên bầu khí quyển, 
đóng góp giải pháp cho vấn đề biến 
đổi khí hậu toàn cầu.

Đặng Thị Hải Yến
Cv phòng KTAT - MT

Ảnh minh họa
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Thực hiện Thông tư số 02/2021/
TT-TTCP ngày 22/3/2021 của 
Thanh tra Chính phủ Quy định 

chế độ báo cáo công tác thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan. Trong 
Quý I năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo 
Sở Công Thương thường xuyên quan 
tâm, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 
chức thực hiện tốt các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, đặc biệt chú trọng thực hiện 
nghiêm túc những quy định của pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng 
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và 
trách nhiệm của mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức trong phòng, chống 
tham nhũng; tạo sự chuyển biến tích 
cực và thống nhất về tư tưởng, hành 
động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức trong sạch, vững 
mạnh tại cơ quan. Trên cơ sở văn 
bản chỉ đạo của cấp trên, Sở Công 
Thương đã ban hành Kế hoạch số 03/
KH-SCT ngày 20/1/2022 về công tác 
phòng chống tham nhũng năm 2022 
của Sở Công Thương. Qua đó, chỉ đạo 
triển khai thực hiện trong cán bộ, công 
chức, viên chức tại cơ quan.

Sở Công Thương đã thực hiện tốt 
các quy định về công khai, minh bạch 
trong hoạt động của cơ quan theo quy 
định. Quy trình quản lý và hoạt động 
của cơ quan được niêm yết công khai 
để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện, 
giám sát. Các thủ tục hành chính đang 

áp dụng tại cơ quan và các văn 
bản chỉ đạo, điều hành của 
cấp trên đều được đăng tải, 
thông báo công khai kịp 
thời. Công khai minh bạch 
trong quản lý tài sản công 
và quản lý tài chính. Thanh 
tra Sở thường xuyên phối 
hợp với Ban Thanh tra nhân 
dân và các tổ chức đoàn 
thể (Công đoàn, Chi đoàn) 
giám sát, kiểm tra việc chấp 

hành Quy chế của cơ quan, việc sử 
dụng kinh phí do ngân sách cấp cho 
cơ quan phù hợp với các quy định và 
được công khai hóa trong cơ quan tại 
Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm; 
thực hiện nghiêm túc Quyết định số 
03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 
của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy 
tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức làm việc trong bộ máy 
chính quyền địa phương. Sở Công 
Thương đã ban hành và niêm yết công 
khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức tại trụ sở làm việc 
của cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó 
triển khai và giám sát thực hiện một 
cách có hiệu quả. Đồng thời, là căn 
cứ để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công 
chức, viên chức vi phạm các chuẩn 
mực xử sự trong thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ và trong quan hệ xã hội; thực 
hiện có hiệu quả Luật Cán bộ, công 
chức, Luật Viên chức và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; tổ chức quán triệt 
và triển khai kịp thời khi các văn bản 
pháp luật mới về quy định cụ thể danh 
mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi 
vị trí công tác được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành; thực hiện và báo 
cáo với cơ quan cấp trên về kê khai 
minh bạch tài sản, thu nhập theo quy 
định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-
CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 
về kiểm soát tài sản, thu nhập của 
người có chức vụ, quyền hạn trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, 
đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính 
về giải quyết công việc “một cửa” của 
cơ quan để góp phần nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của 
ngành. Thường xuyên rà soát các thủ 
tục hành chính nhằm loại bỏ những 
thủ tục không cần thiết, rút ngắn 
thời gian giải quyết, tránh tình trạng 
cán bộ, công chức, viên chức gây 
khó khăn, phiền hà cho nhân dân và 
tổ chức trong giải quyết hồ sơ, công 
việc. Thực hiện vận hành tốt hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ 
quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng 
các phần mềm dùng chung cho các 
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Nâng 
cao chất lượng hoạt động của trang 
thông tin điện tử. Tiếp tục thực hiện 
nghiêm việc thanh toán qua tài khoản 
đối với các khoản chi ngân sách; nhất 
là chi lương, thưởng, chi khác có tính 
chất thường xuyên...

Nhìn chung, trong Quý I năm 2022, 
các phòng chuyên môn, đơn vị trực 
thuộc Sở có sự phối hợp tốt nên việc 
thực hiện các giải pháp phòng ngừa 
tham nhũng được tổ chức triển khai 
nghiêm túc. Đã thực hiện nghiêm túc 
và hiệu quả các giải pháp phòng ngừa 
tham nhũng như: Công tác cải cách 
hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử, 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực 
hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và 
kinh phí quản lý hành chính; thực hiện 
công khai minh bạch trong quản lý tài 
sản công và quản lý hành chính. Công 
tác PCTN đã được triển khai nghiêm 
túc, chặt chẽ, cụ thể nên việc thực 
hiện đạt hiệu quả. Trong trong Quý I 
năm 2022 không có trường hợp nào 
vi phạm pháp luật về PCTN, đồng thời 
cũng không có đơn thư tố cáo nào liên 
quan đến công tác PCTN. Từ công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát nên 
đã chuyển biến tích cực trong công 
tác phòng, chống tham nhũng./.

Thanh tra Sở

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 
Quý I năm 2022 của Sở Công Thương

Ảnh minh họa
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Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước 
liền kề, ngày 1  

11/3/2022 
(đồng/lít,kg)

Giá cơ sở  
kỳ công bố 2  
(đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ 
công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề

(đồng/lít,kg) (%)

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5RON92 29.735 28.330 -1.405 -4.73

2. Xăng RON95-III 30.824 29.192 -1.632 -5.30

3. Dầu điêzen 0.05s 26.768 23.633 -3.135 -11.71

4. Dầu hỏa 24.218 22.245 -1.973 -8.15

5. Dầu Madút 180CST 3.5S 20.987 20.423 -564 -2.69

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
- Xăng E5RON92: 200 đồng/lít;

- Xăng RON95: 50 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 400 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 300 đồng/lít;

- Dầu madút: 0 đồng/kg.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
- Xăng E5RON92: 0 đồng/lít;

- Xăng RON95: 0 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 0 đồng/lít;

- Dầu madút: 0 đồng/kg.

2. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 28.330 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 29.192 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.633 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.245 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 20.423 đồng/kg.

Bộ Công Thương công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng 
phổ biến trên thị trường, như sau:
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Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Cục 
Công Thương địa phương ban 
hành văn bản số 246/CTĐP-

QLKC về tổ chức một số sự kiện năm 
2022, trong điều kiện kiểm soát tốt 
dịch Covid 19. Theo đó, Cục Công 
Thương địa phương dự kiến phối 
hợp với Sở Công Thương một số 
địa phương để tổ chức chuỗi sự kiện 
chính gồm: Tổ chức Hội nghị ngành 
công thương (01 ngày), Hội nghị 
khuyến công (01 ngày), Hội chợ triển 
lãm (05 - 07 ngày), Bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn (CNTT) 
tiêu biểu cấp khu vực gắn với Lễ khai 
mạc Hội chợ triển lãm. Về thời gian và 
địa điểm tổ chức, Cục Công Thương 
địa phương dự kiến như sau: Khu vực 
miền Nam vào tháng 7/2022 tại tỉnh 
Tây Ninh; Khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên vào tháng 8/2022 tại tỉnh 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
CỦA KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022

Ninh Thuận; Khu vực miền Bắc vào 
tháng 9/2022 tại tỉnh Thanh Hóa. 

Hội nghị ngành công thương sẽ 
tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu 
sắc hơn những kết quả đạt được, các 
hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; 
chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách 
làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân 
tích , dự báo bối cảnh tình hình trong 
nước, quốc tế, đề xuất các nhiệm vụ, 
giải pháp cần tập trung thực hiện, 
giúp ngành Công Thương hoàn thành 
và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra./. 

P.KC&TVCN



14 TIPC GIA LAI
Tháng 03/2022

I. Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 4 sao năm 2021

STT TÊN SẢN PHẨM CHỦ THỂ ĐỊA CHỈ ĐIỂM 
SỐ

PHÂN 
HẠNG 
SAO

1 Cà phê bột PHOENIX HD - BA Hợp tác xã Xây dựng Thương mại 
& Dịch vụ Phượng Hoàng

Làng Nú, xã Ia Nan,  
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 70,64 4 Sao

2 Cà phê hạt PHOENIX HD - HA Hợp tác xã Xây dựng Thương mại 
& Dịch vụ Phượng Hoàng

Làng Nú, xã Ia Nan,  
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 70 4 sao

3 Cà phê bột Nguyễn Hân 
Coffee Farm Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Hân Làng Le 2, xã Ia Lang, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 70,64 4 Sao

II. Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 3 sao năm 2021

1 Tinh dầu sả Java nguyên chất Hợp tác xã Nông nghiệp,
Thương mại và Dịch vụ Tơ Tung

Làng Kúk Tung, xã Tơ Tung, 
huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 52,10 3 sao

2 Macca sấy nứt Nhung Nguyễn Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Nhung Thôn Thái Hà, xã Ia Yok, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 53.5 3 sao

3 Hạt Điều lụa rang muối Thảo Hiên Hộ Kinh doanh cà phê 
Nguyễn Thảo

Số 29 Nguyễn Du, Tổ 
dân phố 7, thị trấn Ia Kha, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

56.3 3 sao

4 Cà phê rang xay phin đậm 
Thảo Hiên

Hộ Kinh doanh cà phê 
Nguyễn Thảo

Số 29 Nguyễn Du, Tổ 
dân phố 7, thị trấn Ia Kha, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

60.8 3 sao

5 Cà phê Espresso pha máy 
Thảo Hiên

Hộ Kinh doanh cà phê 
Nguyễn Thảo

Số 29 Nguyễn Du, Tổ 
dân phố 7, thị trấn Ia Kha, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

60.8 3 sao

6 Cà phê phin giấy Thảo Hiên Hộ Kinh doanh cà phê 
Nguyễn Thảo

Số 29 Nguyễn Du, Tổ 
dân phố 7, thị trấn Ia Kha, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

60,90 3 sao

7 Gạo ASANH Hợp tác xã Mật ong 
Phương Di Ia Grai

Làng Klăh 1, xã Ia Dêr, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 66,56 3 sao

8 Nấm bào ngư xám 81 Farm Hợp tác xã Nông nghiệp 81
Thôn Hòa Hiệp, thị trấn 

Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, 
tỉnh Gia Lai

60,13 3 sao

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG 3, 4 SAO NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số: 973/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai)
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9 Cà phê nguyên bản Faos Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ 
an toàn FAOS

Thôn Tao Klăh, xã Ia Rong, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 66,38 3 sao

10 Gạo chất lượng cao J02
Hợp tác xã Dịch Vụ Sản Xuất, 
Kinh Doanh Nông Lâm Nghiệp 

Long Hưng

Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 61,75 3 sao

11 Khô gà lá chanh Đăng Khôi Công ty TNHH MTV 
Ngọc Thạch Khôi

Thôn Hòa Bình, 
thị trấn Nhơn Hòa, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
55 3 sao

12 Rượu Đinh Lăng-Mật ong rừng Công ty TNHH MTV 
Ngọc Thạch Khôi

Thôn Hòa Bình, 
thị trấn Nhơn Hòa, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
57 3 sao

13 Dầu Gấc nguyên chất AGILA Công Ty TNHH Nhất Nông Gia Lai Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 65,13 3 sao

14 Mật ong hoa cà phê nguyên chất Hộ Kinh doanh Lê Văn Thành Thôn Tung Blai, xã Ia Dreng, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 54,22 3 sao

15 Bơ Booth Đại Ngàn Hợp tác xã Nông Nghiệp Hữu Cơ 
Đại Ngàn

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 60,89 3 sao

16 Bưởi da xanh Đại Ngàn Hợp tác xã Nông Nghiệp Hữu Cơ 
Đại Ngàn

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 60,67 3 sao

17 Cam sành Đại Ngàn Hợp tác xã Nông Nghiệp Hữu Cơ 
Đại Ngàn

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, 
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 60,67 3 sao

18 Tinh dầu sả chanh Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp 
Quyết Tiến

Thôn 2, xã Ayun, huyện 
Mang Yang, tỉnh Gia Lai 52,78 3 sao

19 Cao đinh lăng toàn tính Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp 
Quyết Tiến

Thôn 2, xã Ayun, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
55,89 3 sao

20 Cao đinh lăng thân, lá, bông Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp 
Quyết Tiến

Thôn 2, xã Ayun, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
56,33 3 sao

21 Tinh dầu cà phê Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ 
Đak Ta Ley

Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta 
Ley, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
55 3 sao

22 Tinh dầu sả chanh Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ 
An Bình Phát

Tổ 3, thị trấn Kon Dơng, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
53,44 3 sao
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23 Nước lau sàn thảo dược 
tinh dầu sả

Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ 
An Bình Phát

Tổ 3, thị trấn Kon Dơng, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
52,33 3 sao

24 Cà phê bột nguyên chất 
Linh Nham 

Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ 
Linh Nham

Thôn Linh Nham, xã Đak 
Djrăng, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
57,22 3 sao

25 Bộ Tiêu chín hữu cơ Linh Nham Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ 
Linh Nham

Thôn Linh Nham, xã Đak 
Djrăng, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
61 3 sao

26 Đan sâm sấy khô Hợp tác xã Dược liệu xanh 
Mang Yang

Tổ 5, thị trấn Kon Dơng, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
54,91 3 sao

27 Rượu đan sâm Hợp tác xã Dược liệu xanh 
Mang Yang

Tổ 5, thị trấn Kon Dơng, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
56,64 3 sao

28 Hoa đu đủ đực sấy Hợp tác xã Nông lâm nghiệp - 
Dịch vụ Toàn Diện

Làng Ar Bờ Tôk, xã Đê Ar, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
64,82 3 sao

29 Mướp đắng rừng sấy Hợp tác xã Nông lâm nghiệp - 
Dịch vụ Toàn Diện

Làng Ar Bờ Tôk, xã Đê Ar, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
63,55 3 sao

30 Gạo ĐT Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và 
Dịch vụ Đak Trôi

Làng Đak Bớt, xã Đak Trôi, 
huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
65,82 3 sao

31 Tinh dầu chanh dây Hợp tác xã Nông nghiệp và 
Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai

Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta 
Ley, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
61,4 3 sao

32 Bộ sản phẩm Ruột chanh dây 
cấp đông

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch 
vụ Hùng Thơm Gia Lai

Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta 
Ley, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
61,7 3 sao

33 Nhung hươu ngâm mật ong 
(Huy Thuận) Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Thuận

Làng Xom Pốt, xã Ia Pia, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
59 3 sao

34 Bộ sản phẩm cà phê Coffee 
Thảo My Hộ Kinh doanh Đinh Văn Kỳ

Thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
52,7 3 sao

35 Trà mãng cầu xiêm 
Minh Hưng Phát Hộ Kinh doanh Minh Hưng Phát

Làng Aneh, xã Ia Vê, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
60,2 3 sao

36 Hạt Mắc ca sấy nứt 
Minh Hưng Phát Hộ Kinh doanh Minh Hưng Phát

Làng Aneh, xã Ia Vê, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
55,8 3 sao
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37 Cà phê Chư Pông Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Tiến Thành Ia Phìn

Thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
58,33 3 sao

38 Hạt điều rang tỏi ớt Vương Lanh Hợp tác xã Nông nghiệp Ia Púch
Làng Goòng, xã Ia Púch, 

huyện Chư Prông, 
tỉnh Gia Lai

59,56 3 sao

39 Bộ sản phẩm Cà phê hạt rang 
Quyến Gia

Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Khắc Quyến

Thôn Phú Tân, xã Ia Băng, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
57,56 3 sao

40 Cà phê phin giấy Quyến Gia Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Khắc Quyến

Thôn Phú Tân, xã Ia Băng, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
59 3 sao

41 Bộ sản phẩm tinh bột nghệ 
Nguyệt Long Hộ Kinh doanh Phạm Thị Nguyệt

Thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
55,22 3 sao

42 Bộ sản phẩm 
Trà sả chanh Nam Phúc Hộ Kinh doanh Phạm Thị Bình

Làng Ó, xã Ia Vê, 
huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
53,6 3 sao

43 Trà bí đao CHUYA FOOD Hợp tác xã Nông nghiệp và 
Phát triển Công nghệ cao Đức Cơ

Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 65,3 3 sao

44 Thịt bò khô CHUYA FOOD Hợp tác xã Nông nghiệp và 
Phát triển Công nghệ cao Đức Cơ

Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 64,1 3 sao

45 Hạt điều rang muối Gia Phúc Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Thị Phượng

Thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, 
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 50,3 3 sao

46 Bộ sản phẩm Dầu phụng 
Mười Hiệp Hộ kinh doanh Võ Văn Ảnh Thôn 4, thị trấn Phú Hòa, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 60,5 3 sao

47 Mật ong Đông trùng hạ thảo 
Phước Hỷ Hộ kinh doanh Phước Hỷ Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 56,9 3 sao

48 Bộ sản phẩm Yến sào Sơn Đông Hộ kinh doanh Hà Thị Đông
Thôn Bình Hòa, 

xã Chư Răng, huyện Ia Pa, 
tỉnh Gia Lai

61,4 3 sao

49 Nước lau sàn sả chanhAn An Công ty TNHH MTV An An
Số 126 Phan Đình Phùng, 

phường Tây Sơn, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai

51,2 3 sao

50 Cơm sấy đặc sản Vạn Nguyên 
rong biển chay

Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Thị Bích Hạnh

(Cơ sở cơm sấy Vạn Nguyên)

Số 765/91 Trường Chinh, 
phường Chi Lăng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
64,2 3 sao
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51 Tiêu muối một nắng HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 
Nam Yang

Thôn 1, xã Nam Yang, 
huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 79,3 3 sao

52 Cà phê Đak Yang Fine Robusta HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 
Nam Yang

Thôn 1, xã Nam Yang, 
huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 74,7 3 sao

53 Cà phê phin giấy D&S Hộ Kinh doanh Đoàn Anh Tuấn Thôn 1, xã Nam Yang, 
huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 59 3 sao

54 Bộ sản phẩm Măng muối chua 
Vân Long Hộ kinh doanh Hồ Thị Vân Làng Kóp, xã Kon Gang, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 56,7 3 sao

55 Bộ sản phẩm Măng khô Vân Long Hộ Kinh doanh Hồ Thị Vân Làng Kóp, xã Kon Gang, 
huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 57,4 3 sao

56 Bộ sản phẩm Thỏ hun khói 
Khanh Kiều Hộ Kinh doanh Phan Công Khanh Thôn 2, xã Nam Yang, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 54,5 3 sao

57 Bộ sản phẩm Bò khô miếng 
Nguyệt Viên Food Hộ Kinh doanh Hà Quyết

Số 08 Lê Lợi, thị trấn 
Phú Túc, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai
58,3 3 sao

58 Bộ sản phẩm Khô bò sợi Tý Vân Hộ Kinh doanh Tý Vân
Số 85 Hùng Vương, thị trấn 
Phú Túc, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai
57,46 3 sao

59 Bộ sản phẩm Bò một nắng 
Quỳnh Ngân Hộ Kinh doanh Quỳnh Ngân

Thôn Huy Hoàng, xã 
Ia Rsươm, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai
59 3 sao

60 Hạt điều rang muối Hưng Lê Hợp tác xã Nông nghiệp và 
Dịch vụ Chư Gu

Buôn Ka Tô, xã Chư Gu, 
huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 66,91 3 sao

61 Bộ sản phẩm Rượu Yến sào 
Lạc Tiên Hộ Kinh doanh An Lợi

Số 77 Lý Thái Tổ, phường 
Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai
59,91 3 sao

62 Bộ sản phẩm Yến sào Lan Toàn Hộ Kinh doanh Lan Toàn
Số 78 Lý Thái Tổ, phường 
Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai
68,36 3 sao

63 Dưa leo tươi Hợp tác xã Nông nghiệp và 
Dịch vụ An Nhiên

Thôn 13, xã An Trung, 
huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai
62,1 3 sao

64 Bột gia vị Trung Nguyên 
(Bột ớt, tỏi, cốt chanh) Công ty TNHH MTV Agri Food

Thôn Gia Yên, xã An Trung, 
huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai
62,1 3 sao


