
PHỤ LỤC 1: 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

QUÔC TẾ LỆ THANH NĂM 2023 

 

STT Loại hoạt động xúc tiến đầu tư 
Thời gian tổ 

chức dự kiến 

I 
Xây dựng cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho 

hoạt động xúc tiến đầu tư 
 

1 Viết bài cho trang Thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Cả năm 

2 
Xây dựng ấn phẩm, tài liệu quảng bá KCN Trà Đa, KKT Cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh, KCN Nam Pleiku 
Trong năm 

II Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư  

1 
Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư do 

Bộ, ngành tổ chức 
Trong năm 

2 
Tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư của Trung ương và địa 

phương 
Trong năm 

3 
Tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại các địa phương có kinh 

nghiệm trong công tác xúc tiến đầu tư 
Trong năm 

III 

Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu 

về chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường đối 

tác và cơ hội đầu tư vào KCN, KKT Cửa khẩu; triển khai 

dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư/Quyết định chủ trương đầu tư 

 

1 
Tổ chức, đưa đón, tiếp các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư 

vào KCN, KKT Cửa khẩu  đi khảo sát, giới thiệu địa điểm 
Trong năm 

2 
Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các KCN và KKT Cửa 

khẩu tại địa phương có nhiều nhà đầu tư tiềm năng 
Trong năm 

3 
Tổ chức Hội nghị đối thoại gặp mặt doanh nghiệp trong KCN 

và KKT Cửa khẩu  
Quý IV/2023 

4 
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh 

nghiệp trong KCN và KKT Cửa khẩu  
Quý IV/2023 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2: 

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP   

NAM PLEIKU VÀ  KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH 

TT Tên dự án 
Địa điểm thực 

hiện dự án 

Quy mô 

dự kiến 

Tổng vốn đầu 

tư dự kiến    

(tỷ đồng) 

I KHU CÔNG NGHIỆP NAM PLEIKU 

1 
Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia 

súc 
KCN Nam Pleiku 02 - 04 ha 50 

2 Dự án Nhà máy chế biến súc sản KCN Nam Pleiku 
100.000 

tấn/năm 
600 

3 
Dự án Nhà máy chế biến nước ép 

trái cây 
KCN Nam Pleiku 06 - 08 ha 100 

4 

Dự án Nhà máy chế biến nông lâm 

sản, sản phẩm từ nông sản có giá trị 

gia tăng cao 

KCN Nam Pleiku 02 - 04 ha 100 

5 

Dự án Nhà máy cơ khí chế tạo, cơ 

khí phục vụ nông nghiệp, vật liệu 

xây dựng, cơ khí xây dựng 

KCN Nam Pleiku 02 - 04 ha 80 

6 
Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến 

sâu các sản phẩm từ mủ cao su 
KCN Nam Pleiku 

01 ha 

1.000 tấn 

SP/năm 

30 

7 

Dự án Nhà máy chế biến các sản 

phẩm sau đường (nước ngọt, bánh 

kẹo…) 

KCN Nam Pleiku 03 ha 60 - 80 

8 
Dự án cảng cạn (ICD) hoặc Trung 

tâm phân phối hàng hóa 
KCN Nam Pleiku 10 ha  

9 

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây 

dựng không nung, gạch bê tông khí 

chưng áp, gạch bê tông bọt 

KCN Nam Pleiku 
20 triệu 

viên/năm 
 

10 
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo 

vệ thực vật bằng công nghệ sinh học 
KCN Nam Pleiku 02 ha  

11 

Dự án Nhà máy chế biến cà phê hòa 

tan và cà phê bột (nguyên liệu đầu 

vào được sản xuất theo quy trình 

UTZ, 4C, VietGap) 

KCN Nam Pleiku   



 

12 

Dự án Nhà máy chế biến tiêu hạt và 

tiêu bột (nguyên liệu đầu vào được 

sản xuất theo quy trình VietGap) 

KCN Nam Pleiku   

13 
Dự án Nhà máy sản xuất đồ gia 

dụng từ nhựa 
KCN Nam Pleiku   

II KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH 

1 
Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng 

KCN - KKTCK quốc tế tỉnh Gia Lai 

KCN - KKTCK 

quốc tế Lệ Thanh 
210 ha 500 

2 
Dự án Khu thương mại; Dịch vụ - du 

lịch, khách sạn 
Khu trung tâm  

Tối thiểu 15 

tỷ 

3 

Văn phòng làm việc và kinh doanh 

nông, lâm sản; Kinh doanh vật liệu 

xây dựng 

Khu trung tâm  
Khoảng 02 - 

04 tỷ 

4 Siêu thị miễn thuế Khu trung tâm  70 - 80 

5 Kho Ngoại quan Khu trung tâm  30 - 40 

6 Bãi đậu xe Khu trung tâm  20 - 30 
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