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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum 

trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tại Công văn số 

2789/SKHĐT-XTĐT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của về việc rà soát, báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 

KHỞI NGHIỆP 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 

414/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã chỉ đạo Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện (trước đây là Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức 

tuyên truyền , phổ biến “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2017 - 2020” và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cán bộ công chức, thanh 

niên, sinh viên, học sinh, bộ đội xuất ngũ, các chuyên gia, doanh nghiệp và Nhân 

dân. Đồng thời xây dựng các chuyên đề, phóng sự, bài viết liên quan đến hoạt động 

khởi nghiệp, nhất là các điển hình tiên tiến về khởi nghiệp nhằm phát động phong 

trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn huyện. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Kết quả đạt được: 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; 

thông tin liên quan đến các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp được cập nhật, công khai 

thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của huyện, cũng như tại công sở của các 

ngành chức năng đảm bảo mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tiếp cận thông tin 

dễ dàng. Đồng thời, tuyên truyền, phát động các cuộc thi, phong trào về khởi 

nghiệp đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cũng như toàn thể nhân dân trên 

địa bàn huyện, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương1. 

                                           
1 Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020; phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Kon 

Tum, cuộc thi ý tưởng sáng tạo… 
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- Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp UBND các xã, thị trấn tham mưu công 

tác hỗ trợ doanh nghiệp và tạo vốn từ quỹ đất huyện, giới thiệu tiềm năng lợi thế, 

thu hút đầu tư trên các lĩnh vực vào huyện; xây dựng chương trình, kế hoạch xúc 

tiến thương mại dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp (lồng ghép với chương trình 

xúc tiến thương mại của huyện). 

- Năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đăk Hà đã ban hành Kế hoạch 

số 99/KH-BTV ngày 24/3/2020 tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”. Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, 

phát triển kinh doanh; thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức 

sáng của phụ nữ tham gia phong trào khởi nghiệp. Góp phần đạt mục tiêu chung 

của Đề án 939 giai đoạn 2017-2025 và Chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. 

Kết quả, trong năm 2020, các cấp Hội LHPN huyện Đăk Hà đã hỗ trợ cho trên 

07 hội viên phụ nữ khởi nghiệp, với tổng kinh phí khoảng 83,85 triệu đồng; đồng 

thời, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho 3.828 hội viên vay 

vốn, tổng dư nợ 174,8 triệu đồng2 . 

- Duy trì và thành lập các câu lạc bộ các tổ, đội, nhóm theo sở thích, lĩnh vực...3 

nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối các nguồn lực đầu tư, nhà đầu tư, doanh 

nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tạo cầu nối để lan rộng giải pháp, ý tưởng khởi 

nghiệp giữa các thành viên, giữa cộng đồng khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp; 

thúc đẩy và phát triển cộng đồng khởi nghiệp theo hướng sáng tạo. Luôn đồng hành 

cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; quản lý sử dụng các nguồn vốn vay đúng 

mục đích, có hiệu quả nhằm đem lại thu nhập cao và giải quyết được công ăn việc làm 

cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện4; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các 

gương mặt thanh niên điển hình trong lao động sản xuất giỏi nhằm khơi dậy ý chí 

phấn đấu khởi nghiệp phát triển kinh tế trong thanh niên5. 

- Nhằm nắm bắt ý kiến, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các nhà 

đầu tư trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án thuộc phạm vi quản 

lý của huyện, góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng thu hút đầu tư, hỗ trợ 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến đầu tư và khởi nghiệp; Ủy ban nhân dân 

huyện đã tổ chức Hội nghị liên kết “4 Nhà” gắn với quảng bá các sản phẩm đặc 

trưng, giới thiệu di sản văn hóa, du lịch và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện; Tổ 

chức buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tạo 

điều kiện thuận lợi để các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có cơ hội gặp gỡ, giao lưu 

với các doanh nhân thành đạt, tiếp cận nguồn lực và hiện thực hóa dự án, ý tưởng. 

                                           
2 Số liệu báo cáo từ Hội liên hiệp phụ nữ huyện (tính đến tháng 10 năm 2020) 
3 Thành lập được 03 CLB 
4 Tổng số dư nợ do Đoàn thanh niên huyện quản lý là 74.791.000.000 đồng. 
5 Có 03 ý tưởng khởi nghiệp tham gia , có 01 ý tưởng đạt giải 03 được Tỉnh đoàn Kon Tum tuyên dương, khen 

thưởng; Huyện Đăk Hà tuyên dương, khen thưởng 01 cá nhân thanh niên giỏi năm 2020. 
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2. Khó khăn, hạn chế: 

- Việc triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại 

một số địa phương còn thiếu chủ động, kết quả chưa cao. 

- Việc xây dựng và duy trì hoạt động của một số mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, 

nhóm chưa thường xuyên. 

- Tình hình thu hút đầu tư vào địa bàn còn chậm, vấn đề giải quyết việc làm 

chưa mang lại hiệu quả khả quan. 

3. Nguyên nhân:  

- Công tác chỉ đạo, cụ thể hóa các chương chủ trương, nghị quyết của Đoàn cơ 

sở triển khai chưa tốt, chưa sáng tạo về nội dung phương thức. Trình độ dân trí của 

phần lớn phụ nữ còn thấp, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, có tập quán, 

trình độ còn hạn chế và nhận thức của người dân về vươn lên làm kinh tế còn lạc 

hậu, thiếu chủ động, chưa mạnh dạn thay đổi. 

- Chính sách đất đai, hỗ trợ đầu tư còn hạn chế. Các dự án khởi nghiệp còn 

non trẻ, thiếu kinh nghiệm, còn nhiều hạn chế trong việc giới thiệu sản phẩm đầu 

ra, dự án khởi nghiệp vẫn chưa đủ sức cạnh tranh và thu hút được các nhà đầu tư. 

- Kinh phí hỗ trợ cho công tác tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp, cán bộ Đoàn các cấp về khởi nghiệp; tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến 

thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp còn hạn hẹp.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phổ biến 

“Chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020” và các chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp, các Cuộc thi ý tưởng, các phong trào khởi nghiệp đến các tầng 

lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, bộ đội xuất ngũ, các chuyên gia, doanh nghiệp 

và nhân dân trên địa bàn huyện.  

2. Tổ chức các lớp đào tạo, cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khởi 

nghiệp cho các đối tượng có ý tưởng, dự án tham gia Chương trình hỗ trợ khởi 

nghiệp, đặc biệt là các tác giả có ý tưởng, dự án đăng ký tham gia xét duyệt. Tổ 

chức mở các lớp đào tạo nghề nông nghiệp gắn với thực hành, sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ, đồng thời gắn với hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ các tổ nhóm khởi nghiệp… 

tạo sự lan tỏa các ý tưởng và tinh thần khởi nghiệp. 

4. Thường xuyên rà soát, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, thanh niên, phụ 

nữ xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy ý chí mạnh dạn khởi nghiệp của các đối 

tượng. 
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5. Tích cực, chủ động trong công tác giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu 

tư, định kỳ rà soát, bổ sung thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, đăng tải công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các phương tiện thông tin đại chúng tạo 

điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tiếp cận thông 

tin. Rà soát quỹ đất sạch trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ 

khởi nghiệp cũng như kêu gọi và xúc tiến đầu tư. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về kết quả thực hiện 

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đăk Hà./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng TC- KH; 

- Lưu: VT.  

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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