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Cải cách hành chính ở Gia Lai kỳ 1: Những kết quả bước đầu 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là nội dung quan trọng gắn với đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Quá trình CCHC liên 
quan đến nhiều lĩnh vực đời sống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người 
dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh Gia Lai đã đạt được những 
kết quả quan trọng, song cũng còn không ít khó khăn, hạn chế, đòi hỏi phải có quyết 
tâm chính trị và giải pháp hiệu quả hơn.   

 

Người dân được hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Linh 

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước, tỉnh ta đã đạt được 
những thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều mô hình CCHC đã phát huy hiệu quả, phù hợp với yêu 
cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân. 

Nhiều mô hình CCHC hiệu quả 

Là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy, khi tỉnh triển khai chương trình tổng thể CCHC 
nhà nước, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đều triển khai thực hiện với nhiều 
mô hình phù hợp. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cải tiến toàn diện hệ thống hành chính nhà 
nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ 
yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tốt hơn. 

Từ đầu năm 2020, UBND tỉnh chính thức triển khai thực hiện đề án thí điểm chuyển giao một 
số nhiệm vụ dịch vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh. Đến nay, tỉnh đã thí điểm chuyển 
giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang bưu điện cùng cấp, làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh, 12 UBND cấp huyện, 9 UBND cấp xã. Giai đoạn 2017-2019, Bưu điện 
tỉnh đã tiếp nhận 94.903 hồ sơ sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, tăng 41% so với trước khi 
tham gia đề án thí điểm. 



Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-cho biết: “Người dân giờ đây chỉ cần 
đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Bưu điện và yên tâm kết quả gửi về tận nhà. Đề 
án phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất; hỗ trợ quản lý, kiểm 
soát tốt quy trình giải quyết TTHC, góp phần phòng-chống tham nhũng và tiêu cực, cải tiến 
phương pháp làm việc của cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm nhân 
lực, chi phí”. 

Khá hài lòng khi đến nộp hồ sơ 
tại Bộ phận một cửa-Bưu điện 
huyện Chư Prông, ông Hoàng 
Văn Phong (xã Ia Phìn, huyện 
Chư Prông) vui vẻ nói: “Trước 
đây, tôi rất ngại phải đi làm thủ 
tục các loại giấy tờ, sổ sách bởi 
quy trình rắc rối, phức tạp, nhân 
viên lại không nhiệt tình. Nhưng 
khi Bộ phận một cửa chuyển 
sang Bưu điện huyện, đi làm thủ tục thấy thoải mái, kết quả cũng nhanh hơn. Nhiều thủ tục 
nếu yêu cầu thì nhân viên Bưu điện sẽ đem đến giao tận nhà”. 

Điển hình về thực hiện CCHC phải kể đến Sở Giao thông-Vận tải với việc rút ngắn thời gian 
cấp mới giấy phép lái xe các loại; theo quy định tối đa 10 ngày, nay xuống còn 2 giờ đồng hồ 
sau khi thí sinh vượt qua kỳ thi sát hạch. Từ ngày 15-12-2018 đến 13-12-2019, Sở đã giải 
quyết 31.297 hồ sơ (cắt giảm thời gian giải quyết từ 2, 3, 5 đến 10 ngày so với thời gian quy 
định). Lĩnh vực vận tải giải quyết trong ngày đạt 4.636 hồ sơ. Cấp mới giấy phép lái xe sau 
khi sát hạch 2 giờ cho 12.272 hồ sơ. Việc làm này của Sở Giao thông-Vận tải nhận được sự 
đồng thuận, đánh giá rất cao từ tổ chức và cá nhân. 

Ông Nguyễn Trường Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-thông tin: “Việc cấp đổi và in 
giấy phép lái xe lưu động tại các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
cũng là mô hình hiệu quả. Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe 
lưu động cho người dân xã Krong (huyện Kbang) và xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), thời gian 
thực hiện trong vòng 2 giờ. Kết quả thời gian qua, Sở đã phối hợp cùng Bưu Điện tỉnh cấp đổi 
GPLX ở cấp huyện, xã là 16.308 hồ sơ, giúp tiết kiệm chi phí đi lại cho bà con”. 

Ở cấp huyện, công tác CCHC cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo thuận lợi cho người 
dân thực hiện các TTHC, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đơn cử, UBND thị trấn 
Chư Ty (huyện Đức Cơ) đã triển khai mô hình cải CCHC “3 trong 1” trao giấy khai sinh, sổ 
hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn. Chỉ sau 10 ngày nộp hồ sơ tại Bộ 
phận một cửa của thị trấn, cán bộ, công chức có trách nhiệm đến tận nhà người dân trao kết 
quả gồm: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.  

Ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-đánh giá: “Mô hình “3 trong 1” 
giúp người dân giảm bớt thời gian đi lại nhiều lần giữa các cơ quan. Sau khi đăng ký, cán bộ 
hộ tịch, tư pháp của thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho các bộ phận thực hiện thủ tục 
nhập sổ hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ, sau đó đem đến trao từng nhà”. Trong năm 
2019, thị trấn đã trả kết quả cho 103 trường hợp. 

Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh CCHC. Ban Thường 
vụ Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Giao thông-
Vận tải tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết TTHC cho nhân dân”. Qua 
đó đã phát huy vai trò của tổ chức trong việc tham gia công tác CCHC của tỉnh. Ngành Y tế 
triển khai làm sổ khám bệnh điện tử giúp người dân rút ngắn thời gian làm thủ tục khám-chữa 
bệnh.  

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bố trí cán bộ, chiến sĩ duy trì làm việc 
ngày thứ bảy tại cơ quan để hướng dẫn người dân thực hiện TTHC. Việc triển khai cấp chứng 

Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2019, tổng số 
điểm Chỉ số CCHC của tỉnh Gia Lai là 80,58/100 điểm, 
xếp vị trí thứ 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (tăng 9 bậc so với năm 2018). Chỉ số sự hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 của tỉnh đạt 
84,45%, xếp vị trí thứ 38/63 tỉnh, thành, tăng 18 bậc so 
với năm 2018. 



minh nhân dân tại Bộ phận một cửa các cấp; cấp chứng minh nhân dân lưu động tại địa bàn 
vùng sâu, vùng xa và đến tận nhà, bệnh viện để giải quyết TTHC cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. 

Những con số ấn tượng   

Trao đổi với P.V, ông Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ-đánh giá: “Công tác CCHC 
của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 
Các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp và các cơ quan ngành dọc, người dân, doanh nghiệp đã 
tích cực hưởng ứng công tác CCHC. Tỉnh đã xây dựng 216 nội dung tuyên truyền CCHC, 
triển khai hiệu quả 26 sáng kiến, giải pháp mới về CCHC. Nhờ đó, công tác CCHC đạt được 
nhiều kết quả khả quan trong các lĩnh vực”. 

 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh. Ảnh: Phương Linh 

Cụ thể, tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa hơn 21.066 văn bản quy phạm pháp luật đề xuất, kiến 
nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hơn 1.650 văn bản quy phạm pháp 
luật. Thực hiện đăng tải và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời và chính xác. 

Cải cách TTHC là một trong những trụ cột trong CCHC nhà nước và là nội dung được UBND 
tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã ban hành 394 
quyết định công bố 1.972 TTHC, tất cả đều được cung cấp ở mức độ 2, trong đó có 325 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3; 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tất cả các cấp đều triển 
khai mô hình “Một cửa”, “Một cửa điện tử liên thông”. Kết quả giải quyết TTHC hàng năm 
của tỉnh luôn đạt từ 89% trở lên. 

Việc rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, tinh 
giản biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh thực hiện đúng quy 
định. Tính đến ngày 20-4-2020, tỉnh đã tinh giản 2.389 biên chế (gồm: 265 biên chế công 
chức, 2.124 biên chế sự nghiệp, đạt 7,6%) và 128 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (đạt 8,22%); giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP cho 1.077 đối tượng. 

Nền hành chính ngày càng được hiện đại hóa và tỉnh đang nâng cấp Kiến trúc Chính quyền 
điện tử tỉnh Gia Lai lên phiên bản 2.0. Có 2.300 công chức lãnh đạo, kế toán của các đơn vị, 
địa phương trên địa bàn tỉnh được cấp chứng thư số cá nhân. 100% cơ quan, đơn vị, địa 
phương và một số cơ quan nhà nước khác đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành. 



Trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh đảm bảo liên thông văn bản 4 cấp “Trung ương-tỉnh-
huyện-xã”, kết nối với Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia. Tỷ lệ TTHC cung cấp trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ là 57,86%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong 
6 tháng đầu năm 2020 đạt 98,63% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống. 
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Giải quyết TTHC tại Đông Triều: Đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả cao 

Tiếp nhận và giải quyết trên 120.000 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 76% 
hồ sơ được trả kết quả trước hạn, 24% trả đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn. 
So với cùng kỳ 2019, số hồ sơ TTHC tiếp nhận qua môi trường mạng (dịch vụ công mức 
độ 3, 4) tăng 21%, số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tăng 
7%... Đó là những kết quả rất đáng phấn khởi trong nhiệm vụ giải quyết TTHC trên địa 
bàn TX Đông Triều 10 tháng qua. 

Theo ông Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND TX Đông Triều, kết quả này đến từ sự 
quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền thị xã, sự vào cuộc giám sát, phối hợp thực 
hiện của cả hệ thống chính trị, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm chuyên môn 
và hơn hết là trình độ nhận thức trong việc giải quyết TTHC của người dân đã được nâng lên. 

 

Người dân giao dịch tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều. 

Giải quyết TTHC là khâu then chốt để phát triển, tuy nhiên với đặc thù địa bàn rộng, dân cư 
đông, nhu cầu về giải quyết TTHC lớn... nên nhiệm vụ này không dễ dàng thực hiện. Xác 
định rất rõ, Đông Triều sớm dành sự quan tâm thỏa đáng cho công tác giải quyết TTHC. 

Bằng nhiều nguồn lực, thị xã tập trung đầu tư về hạ tầng, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông 
tin hiện đại, ban hành quy chế phối hợp nhiều ngành và đặc biệt xây dựng và đào tạo đội ngũ 
chuyên môn giỏi nghề, nhiệt tình, trách nhiệm... 

Có thể thấy hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết TTHC của Đông Triều tại bộ 
phận “Một cửa” xã, phường hay tại Trung tâm Hành chính công thị xã đều được đào tạo bài 
bản, am hiểu công nghệ thông tin, quan trọng hơn là trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, thái độ phục vụ 
tốt. Đây chính là những hạt nhân thúc đẩy hoạt động giải quyết TTHC của Đông Triều, đồng 
thời là nền tảng để Đông Triều bắt kịp nhanh các chỉ đạo, định hướng mới cũng như thích ứng 
với điều kiện của từng địa bàn, thời điểm trong giải quyết TTHC. 

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như thời gian qua, yêu cầu về việc tăng tỷ lệ 
hồ sơ TTHC giải quyết gián tiếp qua môi trường mạng được đề ra cấp thiết hơn. 



Từ sự chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ tại mỗi địa điểm giải quyết TTHC của Đông Triều 
cũng như sự tận tình hướng dẫn, đồng hành của đội ngũ cán bộ trẻ nên dù là chỉ qua phương 
thức gián tiếp song người dân vẫn thực hiện được các bước theo quy định, đạt được hiệu quả 
công việc, khiến người dân hài lòng. 

Theo bà Lưu Thị Dương, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công TX Đông Triều thì trong 
10 tháng qua, tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC qua mạng ở cả cấp xã và thị xã đều tăng so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó cấp xã tăng mạnh đến 26,7% và tăng hơn so với kết quả cấp thị 
xã đến trên 10%. Các xã, phường tiêu biểu thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 như Nguyễn 
Huệ đạt 98%, Kim Sơn 97%, Bình Dương 96%, Tràng An 93%... 

Trong những tháng gần đây, Đông Triều thực hiện chủ trương đẩy mạnh cấp đổi, cấp mới 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nên số hồ sơ TTHC về lĩnh vực này tăng 
đột biến, ước tăng 20-30% so với cùng kỳ, trong khi đó đây là lĩnh vực yêu cầu quy trình giải 
quyết chặt chẽ, nhiều công đoạn và cần sự phối hợp của nhiều ngành nhất. 

Tuy nhiên, cũng nhờ nền tảng tốt về cả con người, hạ tầng, thiết bị nên việc thực hiện các 
TTHC liên quan đất đai của Đông Triều tiến triển tốt, đạt hiệu quả cao. Đến thời điểm này tỷ 
lệ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai được trả tại nhà đang chiếm cao nhất so với các 
loại TTHC khác tại Đông Triều. 

Những kết quả rất đáng mừng trong lĩnh vực giải quyết TTHC như trong thời gian qua của 
TX Đông Triều đã và đang tác động tích cực đến các hoạt động trên địa bàn, giúp địa phương 
này thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 
tới. 

Việt Hoa 
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Tuổi trẻ Việt Nam tìm hiểu tem bưu chính theo hướng phát triển tư duy sáng tạo 

Sáng 26/10/2020 tại Trường THCS Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội diễn ra 
Lễ phát động cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ 
Việt Nam qua con tem Bưu chính”. 

 

Lễ phát động cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt 
Nam qua con tem Bưu chính” 

Cuộc thi do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội tem Việt Nam 
phối hợp tổ chức. Cuộc thi do Hội đồng Đội T.Ư,  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội tem 
Việt Nam phối hợp tổ chức, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và 80 năm ngày thành lập 
Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021). 

Đây là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ 8 - 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, 
học tập trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung - nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt 
động thanh thiếu nhi cả nước; trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, đang sinh 
sống và học tập tại Việt Nam. 

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 diễn ra từ ngày 26/10/2020 đến hết 
ngày 28/2/2021 (tính theo dấu Bưu điện). Đây là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, nhằm 
tuyên truyền, giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào 
dân tộc, giúp các em hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
Đội TNTP Hồ Chí Minh. Xây dựng, duy trì và phát triển các Câu lạc bộ sưu tập tem ở các cơ 
sở Đội trong cả nước.  

Cuộc thi năm nay có bộ câu hỏi theo hướng mở, nhằm phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và 
vận dụng những kiến thức tổng hợp của các em để tham gia. Theo quy định, bài dự thi phải 
trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, không tẩy xoá; trả lời đầy đủ các câu hỏi; 
ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc; không sử dụng bài photocopy và sao chép 
của nhau. Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc 
trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.  

Bài dự thi bắt buộc phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà 
riêng và số điện thoại (nếu có). Bài dự thi của cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được dán 
tem, ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi Sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2021 với chủ để 
“Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem Bưu chính”. 



Thí sinh gửi bài về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà Triệu 
(Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Phòng Truyền thông, Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam, số 5 Phạm Hùng (P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Giải thưởng gồm: giải tập thể: 15 giải, trong đó có 5 giải A, 10 giải B dành tặng cho tập thể có 
số lượng bài dự thi nhiều và có nhiều bài dự thi đạt giải cá nhân. 

Giải cá nhân: gồm 37 giải, trong đó có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 
giải khuyến khích. 

Chi tiết về Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam http://www.vnpost.vn và Hội đồng Đội Trung 
ương http://www.thieunhivietnam.vn  
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https://cafef.vn/chuyen-phat-nhanh-buu-dien-ems-chot-quyen-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-
le-6378-20201026151606334.chn 

Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS) chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 
63,78% 

 

Cổ phiếu EMS lên sàn chứng khoán vào hồi đầu năm 2018, thanh khoản giao dịch hiện khá 
hạn chế chỉ vài trăm cổ phiếu mỗi phiên. Giá cổ phiếu hiện đang giao dịch quanh mức 43.000 
đồng/cp. 

Ngày 6/11 tới đây Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện (mã chứng khoán EMS) sẽ 
chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 63,78%. 

Như vậy với 9,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, EMS sẽ phát hành khoảng 5,84 triệu cổ phiếu 
mới thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 58,4 tỷ đồng. Dự kiến vốn điều lệ 
công ty sẽ tăng từ 92 tỷ lên 150 tỷ đồng sau phát hành. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu 
tư phát triển trên BCTC năm 2019 kiểm toán của công ty. 

Kết quả kinh doanh, năm 2019 EMS ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô doanh 
thu lần đầu vượt 1.800 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục hơn 
53 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2018. EPS đạt 5.812 đồng. 

Tính đến 31/12/2019 EMS còn gần 77 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Ngoài ra công ty 
còn hơn 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Năm 2020, EMS đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 14% lên 2.060 tỷ đồng và lợi nhuận sau 
thuế tăng nhẹ lên 53,3 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức 10%. 

Cổ phiếu EMS lên sàn chứng khoán vào hồi đầu năm 2018, thanh khoản giao dịch hiện khá 
hạn chế chỉ vài trăm cổ phiếu mỗi phiên. Giá cổ phiếu hiện đang giao dịch quanh mức 43.000 
đồng/cp. 

Vân Thu 

 


