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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 936/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  
vùng Tây Nguyên đến năm 2020 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 
Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây 
Nguyên đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ 

1. Vùng Tây Nguyên có  vị trí chiến lược  quan trọng trong phát triển kinh phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; có hành lang tự nhiên với 
Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh duyên 
hải miền Trung và Đông Nam Bộ; các cửa khẩu quốc tế trên tuyến hành lang Đông - 
Tây và gần các cảng biển nước sâu vùng duyên hải Trung Bộ. 

2. Tây Nguyên có tiềm năng, lợi thế to lớn về đất đai, khoáng sản, tài nguyên 
khí hậu đặc thù (ôn đới, á nhiệt đới) và hệ động, thực vật đa dạng, phong phú để 
phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung; hệ thống danh 
lam, thắng cảnh thuận lợi để phát triển du lịch; có điều kiện thuận lợi để phát triển 
điện năng và ngành công nghiệp nhôm - Alumin quy mô lớn của đất nước. 
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3. Tây Nguyên có đặc trưng, sắc thái văn hóa của nhiều dân tộc, nhiều địa 
phương trong cả nước hội tụ; nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cùng các loại 
hình sinh hoạt văn hóa dân gian, sinh hoạt cộng đồng phong phú và kho tàng văn 
học dân gian đặc sắc; một trong những nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và 
phi vật thể có giá trị lịch sử, thẩm mỹ của cả nước. 

II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 
2020 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; bảo đảm 
tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực. 

2. Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây 
Nguyên; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là trong Tam giác phát triển Việt Nam - 
Lào - Campuchia, tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong Vùng với cả nước 
nhằm huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, từng 
bước thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội của Vùng so với cả nước. 

3. Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu nhằm xây dựng nền kinh tế có 
sức cạnh tranh cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với từng bước thực hiện đô thị hóa và hiện đại hóa mạng lưới 
kết cấu hạ tầng trên địa bàn. 

4. Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phải phù hợp với sự phân bố và 
trình độ phát triển lực lượng sản xuất, bảo đảm phát triển cân đối, hài hòa giữa các 
khu vực gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển; 
tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân và ổn định xã hội; quan tâm phát triển nguồn nhân lực; bảo tồn và 
phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. 

5. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với xây dựng và củng cố hệ thống 
chính trị cơ sở vững mạnh; tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững ổn định 
chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Phát triển ổn định và bền vững trên cơ sở tổ chức không gian các hoạt động 
kinh tế, xã hội phù hợp; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đạt mức trung bình so với 
cả nước, tạo chuyển biến căn bản về phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; từng 
bước đưa Tây Nguyên trở thành vùng động lực phát triển kinh tế của cả nước; 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi 
trường sinh thái; bảo đảm quốc phòng an ninh. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về phát triển kinh tế: 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm giai đoạn 
2011 - 2015 đạt 7,9%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,7%/năm. Đến năm 
2015, GDP bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng và vào năm 2020 đạt khoảng 
46 triệu đồng; 

- Tỷ trọng nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế vào năm 
2015 là 43,6%, 29,2% và 27,2%; đến năm 2020 cơ cấu kinh tế tương ứng là 
34,7%, 35% và 30,3%; 

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2015 bình quân 17%/năm, 
giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 15,5%/năm. 

b) Về phát triển xã hội: 

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 
khoảng 1,5%/năm  khoảng 1,4%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Phấn đấu đến năm 
2015 quy mô dân số khoảng 5,8 triệu người, đến năm 2020 khoảng 6,4 triệu người; 

- Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 
giảm xuống dưới 21%, đến năm 2020 dưới 16%. Số huyện, thị được công nhận 
phổ cập giáo dục bậc trung học đạt 55 - 60% vào năm 2020; 

- Giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho 14 - 15 vạn lao động. Đến năm 
2020, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 3%. 
Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40 - 45%, năm 2020 khoảng 
50 - 55%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5 - 3,5%/năm; 

- Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch từ hệ thống cấp 
nước tập trung tại các đô thị từ loại III trở lên đạt 90%; các đô thị loại IV đạt 70%; 
các đô thị loại V đạt 50%. Đến năm 2020 tỷ lệ dân cư được cấp nước từ hệ thống 
cấp nước tập trung đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 90%; các đô thị loại V đạt 
70% được cấp nước; chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

Đến năm 2015 đảm bảo 80% và trên 90% vào năm 2020 dân số nông thôn 
được dùng nước hợp vệ sinh. 

c) Về bảo vệ môi trường: 

- Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên khoảng 57% vào năm 2015 và khoảng trên 59% 
vào năm 2020; 

- Đến năm 2015 trên 80% chất thải rắn tại các đô thị; 40 - 50% lượng nước thải 
sinh hoạt tại các đô thị từ loại III trở lên được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước 
khi thải ra môi trường và tương ứng tỷ lệ này đạt trên 90% và 60% vào năm 2020; 
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- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học; tăng cường 
giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường. 

d) Về an ninh, quốc phòng: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
tăng cường đoàn kết các dân tộc, củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng các tỉnh 
trong Vùng thành các khu vực phòng thủ vững chắc. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Các ngành kinh tế: 

- Chuyển đổi toàn diện cơ cấu nông nghiệp để đến năm 2020 vùng Tây 
Nguyên cơ bản có nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, có sức cạnh 
tranh cao, hiệu quả và bền vững gắn với công nghiệp chế biến; đồng thời ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nông lâm nghiệp nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng thương hiệu một số sản phẩm có lợi thế 
so sánh của Vùng như cà phê, cao su, ca cao, tiêu,... ổn định diện tích cây cà phê, 
tiếp tục nghiên cứu phát triển một số cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, các 
loại rau, hoa, cây ăn quả có thế mạnh về điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu, hệ 
sinh thái,...); khuyến khích chuyển diện tích lúa năng suất thấp, nước tưới không 
ổn định sang các loại cây trồng cạn có hiệu quả cao hơn. Chú trọng phát triển chăn 
nuôi, trong đó tập trung chăn nuôi đại gia súc (bò thịt, bò sữa, trâu, dê...). Tăng 
cường bảo vệ các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Phát huy có hiệu quả 
tiềm năng mặt nước, nhất là mặt nước các hồ chứa lớn (hồ thủy điện, thủy lợi,...) 
để phát triển thủy sản; 

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương vùng Tây Nguyên, phát 
triển mạnh công nghiệp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch nhanh 
cơ cấu kinh tế. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, hướng 
vào chế biến các sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu. Phát triển công nghiệp khai 
thác và chế biến khoáng sản, trong đó tập trung vào khai thác bô xít và chế biến 
alumin xác định thành một trong những ngành công nghiệp lớn của cả nước. Phát 
triển ngành cơ khí chế tạo tập trung phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến nông 
sản thực phẩm, chế biến lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn; 

- Đẩy nhanh phát triển các ngành dịch vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời 
sống của nhân dân. Phát triển thương mại, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng 
đảm bảo hàng hóa lưu thông thuận lợi; chú trọng xây dựng các trung tâm thương 
mại, siêu thị tại các thành phố, thị xã, khu đô thị, các khu kinh tế cửa khẩu. Đa 
dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng và thế mạnh về tài 
nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; tập trung 
phát triển du lịch sinh thái rừng núi, thác hồ. Phát huy có hiệu quả tài nguyên khí 
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hậu đặc thù để hình thành và phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở thành phố Đà 
Lạt (Lâm Đồng), Măng Đen (Kon Tum). Đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, 
các dịch vụ vận tải, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chuyển giao công 
nghệ, các dịch vụ khác phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. 

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội: 

- Cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trường tiểu học. Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giáo dục Trung học phổ thông. Mở rộng quy mô, nâng cao 
chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề theo các phương thức đào tạo phù 
hợp, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực theo quy hoạch chung của cả nước. Xây 
dựng chiến lược đào tạo các ngành, nghề phù hợp với yêu cầu phát triển và nhu 
cầu của thị trường; đẩy mạnh đào tạo nghề tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc 
thiểu số; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; 

- Từng bước hiện đại hóa và hoàn chỉnh hệ thống y tế cơ sở để nâng cao khả 
năng tiếp cận của người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số đối với các dịch vụ 
y tế cơ bản có chất lượng. Mở rộng quy mô các bệnh viện đa khoa và phát triển các 
bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh, đồng thời với việc tăng số giường bệnh cần cải 
thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc ít người. 
Phát triển mạng lưới y tế dự phòng để chủ động phòng chống dịch bệnh, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên 
địa bàn Tây Nguyên; 

- Xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa đến cơ sở; bảo tồn, tôn tạo các di 
tích lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch. Củng cố, nâng cấp các 
trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật; hiện đại hóa các công trình thể dục thể thao 
như sân vận động, khu liên hợp thể thao, trung tâm thể dục thể thao theo quy hoạch 
chung của cả nước; cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao tại cơ sở đồng bộ, từng 
bước hiện đại. 

3. Về khoa học và công nghệ: 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào các ngành kinh tế; 
nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
thuật và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
viện, cơ sở nghiên cứu khoa học trên địa bàn. 

4. Về bảo vệ tài nguyên và môi trường: 

- Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản về tài nguyên, khoáng sản để có kế 
hoạch sử dụng tài nguyên hợp lý; khai thác có hiệu quả, quản lý chặt chẽ nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, rừng và khoáng sản; 
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- Khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường; bảo vệ đa 
dạng sinh học và môi trường sinh thái; chủ động dự báo, cảnh báo, khắc phục hậu 
quả thiên tai và biến đổi khí hậu. 

5. Phát triển kết cấu hạ tầng: 

Trên cơ sở các quy hoạch được phê duyệt, từng bước xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển mạng lưới 
giao thông, cấp điện, thủy lợi, hạ tầng các đô thị, khu công nghiệp. Cụ thể: 

- Phát triển mạng lưới giao thông theo hướng hình thành 3 tuyến trục dọc 
(đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 20; đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; 
đường hành lang biên giới tỉnh Kon Tum - quốc lộ 14C - đường hành lang biên 
giới tỉnh Đắk Nông) và 4 tuyến trục ngang (quốc lộ 24 - quốc lộ 14 - quốc lộ 40; 
quốc lộ 19; quốc lộ 26; quốc lộ 28 - quốc lộ 14 - đường tỉnh 686 - quốc lộ 14C). 
Nâng cấp và xây dựng các đường tỉnh và đường huyện theo quy hoạch. Chú trọng 
phát triển mạng lưới giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; 

- Từng bước hiện đại hóa các cảng hàng không Liên Khương, Pleiku; nghiên 
cứu, quy hoạch sân bay cho hoạt động bay trực thăng và máy bay cánh bằng loại 
nhỏ đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; 

- Nghiên cứu, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn để phát 
triển các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp 
và khai thác khoáng sản từ tỉnh Đắk Nông đến tỉnh Bình Thuận; tuyến đường sắt 
Tháp Chàm - Đà Lạt; trục chính mạng đường sắt Tây Nguyên (Đà Nẵng - Kon 
Tum - Buôn Ma Thuột - Chơn Thành - Thành phố Hồ Chí Minh) và tuyến đường 
sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột; 

- Tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng các nhà máy điện Đồng Nai 4, Đắk 
R'Tih, Thượng Kon Tum; xây dựng theo quy hoạch các nhà máy thủy điện Đồng 
Nai 2, Đồng Nai 5, các đường dây 500 KV và 220 KV kết nối hệ thống mạng lưới 
điện Tây Nguyên, Quốc gia với các nhà máy thủy điện được xây dựng trên địa bàn 
và một số nhà máy thủy điện tại Lào, Campuchia. Cải tạo, xây dựng các lưới trung 
thế, hạ thế, các trạm biến áp trung gian cấp huyện. Cải tạo lưới điện bảo đảm an 
toàn và mỹ quan tại các đô thị, thị trấn. Chú trọng đầu tư trạm biến áp và lưới điện 
tại các khu kinh tế cửa khẩu, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch. Lắp đặt hệ thống 
đèn đường đảm bảo ánh sáng đô thị. Phấn đấu đạt mục tiêu điện khí hóa nông thôn 
trên toàn vùng Tây Nguyên; 

- Đầu tư xây dựng kiên cố hóa, tiến tới hiện đại hóa, đảm bảo vận hành chủ 
động, nâng cao hiệu quả các hệ thống thủy lợi hiện có. Đầu tư xây dựng các công 
trình thủy lợi vừa và lớn đa mục tiêu, trong đó mục tiêu quan trọng trữ nước mùa 
mưa để chống hạn mùa khô. Ưu tiên các công trình tưới nước đối với cây công 
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nghiệp và cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục đầu tư đồng bộ công 
trình đầu mối đến các kênh mương, kiên cố hóa kênh mương, các công trình hồ giữ 
nước đảm bảo đủ nước tưới cho mùa khô. Phát triển công trình vừa và nhỏ cấp 
nước và phát điện phục vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nhất là cho đồng 
bào dân tộc ở vùng sâu, ven biên giới để ổn định xã hội và an ninh quốc phòng. 
Xây dựng và củng cố một số tuyến đê, kè các sông, suối trọng yếu để bảo vệ sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

6. Về quốc phòng, an ninh: 

- Phát triển các khu kinh tế quốc phòng vùng Tây Nguyên, góp phần cải thiện 
và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược, biên giới. Trên cơ sở bố trí lại dân cư theo 
quy hoạch sản xuất và mục tiêu quốc phòng an ninh, hình thành các cụm buôn, xã 
biên giới, tạo nên vành đai biên giới làm nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân bảo vệ tổ quốc; 

- Ưu tiên xây dựng các khu kinh tế quốc phòng gắn với làng thanh niên lập 
nghiệp, chương trình sắp xếp, ổn định dân cư sát khu vực biên giới, khôi phục và 
thành lập các bản làng mới theo quy hoạch nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện 
Chương trình quân, dân y kết hợp hướng tới vùng sâu, vùng xa, góp phần giải 
quyết có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân và bộ đội; 

- Tiếp tục xây dựng, nâng cấp các đường tuần tra biên giới theo quy hoạch 
nhằm bảo đảm cơ động cho các lực lượng và các loại phương tiện quân sự trên 
tuyến biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào 
các dân tộc biên giới; 

- Củng cố, hoàn thiện hệ thống chính quyền các cấp với phát động phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở, 
ngăn chặn di cư trái phép, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Xây dựng, đào tạo, cung cấp trang 
thiết bị cho lực lượng công an chính quy, hiện đại, đảm bảo phát hiện và đấu tranh 
có hiệu quả với các hoạt động xâm nhập trái phép, lôi kéo phá hoại, tổ chức bạo 
loạn gây mất ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vùng Tây Nguyên. 

V. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Về phát triển kinh tế các tiểu vùng: 

- Tiểu vùng Bắc Tây Nguyên gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum: Phát triển công 
nghiệp thủy điện; hình thành các khu du lịch sinh thái, các khu du lịch gắn với 
vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Ổn định và nâng cao chất lượng, sản 
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lượng các loại cây công nghiệp; thúc đẩy phát triển giao lưu thương mại hành lang 
biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; 

- Tiểu vùng Trung Tây Nguyên gồm tỉnh Đắk Lắk: Tập trung phát triển công 
nghiệp chế biến nông lâm sản, đặc biệt là sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê; 

- Tiểu vùng Nam Tây Nguyên gồm 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng: Phát triển 
ngành dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và 
nông nghiệp công nghệ cao. 

2. Về phát triển không gian đô thị: 

Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng Tây Nguyên đạt khoảng 
31,5% và khoảng 36,2% vào năm 2020. Trong đó: 

- Xây dựng, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm của 
vùng Tây Nguyên; trung tâm dịch vụ, công nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, y tế; là đô thị hạt nhân trong Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - 
Campuchia; 

- Thành phố Đà Lạt là đô thị có điều kiện tự nhiên (khí hậu), các giá trị văn 
hóa, lịch sử đặc thù; một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng lớn của cả 
nước và quốc tế; trung tâm đào tạo đa ngành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ của cả nước; 

- Xây dựng thành phố Pleiku là một trong những đô thị hạt nhân trong Tam 
giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; 

- Tiếp tục đầu tư phát triển thành phố Kon Tum và Khu kinh tế cửa khẩu quốc 
tế Bờ Y để trở thành các động lực quan trọng của khu vực Bắc Tây Nguyên; 

- Thành lập, phát triển các đô thị mới gắn với phát triển các khu công nghiệp 
tập trung, khu kinh tế cửa khẩu và các đơn vị hành chính mới; 

- Hình thành các thị tứ, các điểm dân cư tập trung; từng bước xây dựng mạng 
lưới kết cấu hạ tầng, các công trình công cộng (chợ, bưu điện, cửa hàng thương 
mại,...) tại các khu vực có điều kiện thuận lợi cho phát triển, giao lưu kinh tế, làm 
cơ sở cho việc hình thành các đô thị. 

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, các chương trình mục 
tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm; dân số và kế hoạch hóa gia đình; 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà 
ở?... tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ở những khu vực khó khăn phát triển sản 
xuất? tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ 
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trong Vùng. 
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VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU 

1. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước: 

Huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế; chú trọng các 
nguồn vốn từ dân cư, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đầu tư trực tiếp nước 
ngoài. Tiếp tục tạo lập môi trường thuận lợi và xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, 
nhất là ưu đãi đặc thù phát triển một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế để 
vùng Tây Nguyên thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển nhanh và bền vững. 

2. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 
hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020. 

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển hạ tầng khu vực nông 
thôn, các địa bàn khó khăn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giảm nghèo, y tế, giáo 
dục vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đền bù, giải phóng mặt 
bằng, tái định cư, cấp đất sản xuất cho hộ tái định cư, thuế tài nguyên; có chính 
sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư ở các vùng thưa dân, nhất là 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Khuyến khích phát triển công nghiệp sơ chế nông, lâm sản phẩm ở vùng sâu, 
vùng xa, sử dụng lao động là người dân tộc tại chỗ; đầu tư công nghệ cao, kỹ thuật 
tiên tiến trong sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu (cao su, cà phê, đậu đỗ,...); hỗ 
trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh 
trên địa bàn; phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, cao sản, chất lượng cao, nhất 
là sản phẩm xuất khẩu; 

- Thực hiệt tốt tín dụng ưu đãi để trồng rừng, phát triển vùng nguyên liệu phục 
vụ công nghiệp chế biến; chính sách tận dụng đất để trồng, bảo vệ, phòng chống 
cháy rừng; chính sách hưởng lợi từ nghề trồng, bảo vệ rừng; khuyến khích bảo 
đảm cho người làm nghề rừng có thu nhập từ rừng, gắn bó với rừng. 

3. Phát triển nguồn nhân lực: 

- Mở rộng đối tượng cử tuyển và có chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số trong việc học tập, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm. Chú trọng đào tạo lao 
động là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Hỗ trợ đào tạo nghề, hướng nghiệp, ngoại 
ngữ bồi dưỡng văn hóa để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn và tham gia xuất khẩu lao động; 

- Xây dựng, ban hành các chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ cơ sở; tổ chức tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ thôn 
bản, xã, huyện về kiến thức quản lý kinh tế, xã hội, xây dựng và quản lý chương 
trình, dự án; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; 
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- Nghiên cứu ban hành chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật từ nơi khác 
về công tác lâu dài ở Tây Nguyên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Tạo điều kiện về đất ở, nhà ở (đất sản xuất nếu người nhà đi theo làm 
nghề nông, lâm nghiệp), chế độ tuyển dụng vào biên chế nhà nước; chính sách 
khuyến khích trí thức trẻ về công tác ở các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn. 

4. Cải cách hành chính: 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức và phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan, các cấp, các ngành; tăng 
cường kỷ luật hành chính, chống tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí; đảm bảo thực 
hiện quyền dân chủ của nhân dân; 

- Thực hiện tốt chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về xã 
đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt; thực hiện tốt chế độ trợ cấp ban đầu đối 
với cán bộ thuộc diện luân chuyển; có chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách bổ 
nhiệm, bố trí công tác sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở. 

5. Hợp tác, liên kết phát triển: 

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương trong vùng trong các lĩnh vực 
xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; phối hợp, hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, 
phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; phối hợp 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển rừng; 

- Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các địa phương vùng Tây Nguyên với vùng 
Đông Nam Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác 
gồm: thu hút đầu tư; chế biến, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại các sản phẩm 
chủ lực như cà phê, cao su, điều, hoa quả, đồ gỗ. Hợp tác xây dựng các trục giao 
thông kết nối Tây Nguyên với các tỉnh Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung 
Bộ, nhất là đến các cảng biển, các đầu mối giao thông; các tuyến du lịch biển đảo 
của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ với du lịch sinh thái rừng, 
núi, du lịch văn hóa của Tây Nguyên; hợp tác xây dựng các nhà máy thủy điện, sử 
dụng nước, nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông lâm sản; 

- Đẩy mạnh hợp tác giữa Tây Nguyên và các địa phương của nước bạn Lào và 
Campuchia trong khuôn khổ hợp tác xây dựng Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - 
Campuchia; hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS); hợp tác phát triển 
các hành lang Đông - Tây và hợp tác song phương; hợp tác giữa các tỉnh vùng Tây 
Nguyên và các địa phương của Lào và Campuchia. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

Tổ chức công bố, công khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng Tây Nguyên đến năm 2020; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên 
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truyền, quảng bá thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các thành phần kinh 
tế tham gia thực hiện Quy hoạch; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu 
tư phát triển theo Quy hoạch. 

Điều 2. Các địa phương trong vùng Tây Nguyên chủ động rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2020, bảo đảm phù hợp với 
mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này; tổ chức giám 
sát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn. 

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành: 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương 
trong vùng Tây Nguyên có trách nhiệm: 

- Tổ chức công bố Quy hoạch và các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút, 
huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia 
đầu tư vào Vùng; theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch 
của các Bộ, ngành và các địa phương trong Vùng; 

- Rà soát các cơ chế, chính sách hiện có đối với Vùng; nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp (nếu cần thiết), đặc biệt là cơ chế 
phối hợp, chính sách liên kết, điều phối giữa các địa phương trong Vùng và với các 
vùng khác; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều hòa vốn đầu tư 
phát triển các dự án trong Vùng, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng, tránh đầu tư giàn 
trải, chồng chéo, trùng lắp giữa các địa phương trong Vùng; 

2. Bộ Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh 
trong Vùng rà soát, điều chỉnh cơ chế tài chính ưu đãi đối với các địa phương trong 
Vùng, các chương trình, dự án trọng điểm có quy mô, tính chất vùng; 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương liên quan 
nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về đầu tư đối với Vùng. 

3. Bộ Giao thông vận tải: 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, hoàn thiện các quy hoạch đầu 
tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế 
khuyến khích, thu hút đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển 
hạ tầng giao thông; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương trong Vùng 
xây dựng lộ trình, kế hoạch trung và dài hạn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; đề 
xuất các giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư. 
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4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan và địa phương trong Vùng rà soát, hoàn thiện quy hoạch ổn định 
dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp, hệ thống thuỷ lợi, hạ tầng dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học 
vào sản xuất nông lâm nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra hàng 
hóa có giá trị và giá trị gia tăng cao, nhất là các sản phẩm chủ lực trên địa bàn như: 
Cà phê, cao su, tiêu, rau và hoa xứ lạnh,... 

5. Bộ Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên 
quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là các sản phẩm nông nghiệp; 
xây dựng mạng lưới chợ đầu mối, các trung tâm thương mại quy mô Vùng, phát 
triển kinh tế cửa khẩu. 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các địa phương trong 
Vùng nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống 
của nhân dân; chỉ đạo các địa phương liên quan thực hiện các giải pháp bảo vệ môi 
trường tại các dự án khai thác, chế biến khoáng sản; bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa 
phương trong Vùng nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để hiện đại 
hóa cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo để phát 
triển thành các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 
nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; đồng thời thực hiện tốt 
nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật giúp cho các nước bạn Lào và 
Campuchia; 

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng lộ trình và giải 
pháp đầu tư các trung tâm dạy nghề trên địa bàn. 

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa 
phương liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các trung tâm văn hóa, 
trung tâm thể thao và các thiết chế văn hóa quy mô cấp Vùng; xây dựng các khu du 
lịch quy mô Vùng, cơ chế phối hợp giữa các địa phương về phát triển du lịch, xây 
dựng tuyến du lịch "Con đường xanh Tây Nguyên". 

9. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các Bộ, ngành, địa 
phương vùng Tây Nguyên triển khai, thực hiện Quy hoạch; phối hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, 
tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, 
giải pháp thực hiện Quy hoạch. 



CÔNG BÁO/Số 465 + 466/Ngày 29-07-2012 113

 

 

10. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai và giám sát thực 
hiện Quy hoạch; giám sát thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm có 
quy mô, tính chất vùng theo thứ tự ưu tiên thuộc lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội Vùng. 

- Lập mới, điều chỉnh, trình duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm 
chủ yếu trên địa bàn Vùng phù hợp với những mục tiêu, nhiệm vụ và phương 
hướng phát triển được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điệu 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/vùng Tây Nguyên; các Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ  

THỜI KỲ 2012 - 2020 VÙNG TÂY NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012  

của Thủ tướng Chính phủ) 
 

TT Tên chương trình, dự án 

I KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1 Nâng cấp đường Hồ Chí Minh (đoạn trùng quốc lộ 14 qua Tây Nguyên); 
xây dựng, nâng cấp đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 20; trục dọc 
đường hành lang biên giới (các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông), quốc lộ 14C; 
đường ngang các quốc lộ 14C, 19, 24, 26, 28, 40 và TL 686; nâng cấp, mở 
rộng các quốc lộ 25, 27, 55; xây dựng đường cao tốc Dầu Dây - Liên 
Khương; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Pleiku; nghiên cứu xây 
dựng các tuyến đường sắt Đắk Nông - Bình Thuận và Tháp Chàm - Đà Lạt 

2 Các công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Thượng, Krông H’Năng; 
các dự án la Mơ, Ia Thul 

3 Các dự án hạ tầng internet băng rộng; phát triển mạng viễn thông đến tất 
cả các xã và xây dựng trung tâm sản xuất chương trình truyền hình tại 
các tỉnh trong Vùng 

4 Chương trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn; Chương trình xử lý 
chất thải rắn cho các đô thị, khu công nghiệp; hạ tầng các đô thị dự kiến 
nâng cấp, thành lập mới 

II CÔNG NGHIỆP 

1 Xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp 

2 Xây dựng các nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum, Đồng Nai 2, Đồng 
Nai 5; xây dựng đường dây 500 KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông 

III NÔNG LÂM, THỦY SẢN 

1 Dự án trồng mới cao su tại các tỉnh; các dự án trồng, chế biến trà và hoa 
xuất khẩu, trồng và chế biến Atisô tại tỉnh Lâm Đồng; phát triển cây 
sâm Ngọc Linh trở thành cây đặc sản quốc gia tại tỉnh Kon Tum 

2 Dự án chăn nuôi đại gia súc theo hướng trang trại và nuôi cá lòng hồ 
thủy điện, thủy lợi tại các tỉnh 

3 Dự án trồng rừng nguyên liệu giấy tại các tỉnh; Chương trình chuyển 
hóa rừng nghèo sang trồng rừng kinh tế gắn với quản lý, bảo vệ để nâng 
cao tỷ lệ che phủ rừng tại các tỉnh 
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TT Tên chương trình, dự án 

IV DỊCH VỤ 

1 Xây dựng, mở rộng hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại các 
tỉnh; nâng cấp, xây dựng hệ thống chợ, trung tâm hội chợ, triển lãm 
tại các tỉnh 

2 Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) 

3 Các khu du lịch Đan Kia - Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm, hồ Đại Ninh, hồ 
Prem (Lâm Đồng); Khu du lịch sinh thái - Buôn Đôn (ĐắkLắk), Măng 
Đen (Kon Tum), Đắk N’Tao (Đắk Nông); Lâm viên Biển Hồ (Gia Lai) 

V KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và trung tâm 
quan trắc môi trường tại các tỉnh 

2 Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt 

3 Mở rộng Viện Nông lâm nghiệp Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk; nghiên 
cứu đầu tư xây dựng Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên 

VI LĨNH VỰC XÃ HỘI 

1 Xây dựng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, mở rộng Viện Vệ sinh 
dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm huyết học, truyền máu khu vực Tây 
Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk; Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao và 
Trung tâm y học hạt nhân và xạ trị khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Lâm 
Đồng; nâng cấp Bệnh viện khu vực Đức Cơ theo hướng trở thành bệnh 
viện quốc tế 

2 Dự án mở rộng Đại học Tây Nguyên, Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia phân viện Tây Nguyên, Trường Đại học Giao thông vận tải 
Tây Nguyên, Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc chất lượng cao 
khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk; nâng cấp Trường Đại học Văn 
hóa - Nghệ thuật Đắk Lắk; nâng cấp Đại học Đà Lạt và Trường cao 
đẳng nghề Đà Lạt tại tỉnh Lâm Đồng 

3 Dự án Trung tâm Hội nghị Tây Nguyên, Bảo tàng các dân tộc Tây 
Nguyên, Khu Liên hợp thể dục thể thao Tây Nguyên, Trường Năng 
khiếu Thể dục thể thao Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk 

 

Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng, tổng mức đầu tư và nguồn 
vốn đầu tư của các công trình, dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác 
định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư; tùy thuộc vào nhu cầu 
và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng giai đoạn. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
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