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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN ĐĂK HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:             /BC-UBND                         Đăk Hà, ngày         tháng         năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện  

nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp 

Quý I/2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ Công văn số 487/SKHĐT-DN, ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc báo cáo thực hiện Chương trình hành động triển 

khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp Quý 

I/2020. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định 31/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà Kế hoạch số 92/KH-UBND 

ngày 08/4/2019 về đột phá lĩnh vực cải cách hành chính và triển khai thực hiện; 

nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn huyện; cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế 

phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện; nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi 

nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các ngành chức năng của 

tỉnh và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đối với các ngành chức năng của 

huyện để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 

theo đúng quy định của nhà nước. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách hành chính: 

- Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 

trên địa bàn
1
. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chấn 

chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong giải 

quyết thủ tục hành chính
2
. 

- Tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công việc, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản theo Chỉ thị số 

02/CT-TTg  ngày  23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước các cấp và các văn bản liên quan đến việc tăng cường xử lý văn bản, 

hồ sơ công việc trên môi trường mạng. 

                                              
1
 Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 07/01/2020. 

2
 Công văn số 271/UBND-NC, ngày 19/02/2020. 
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- Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử 

công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành 

vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các 

góp ý về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá 

nhân, tổ chức đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện.  

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xác định rõ việc rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn. Trong quý I 

năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không 

cần thiết, không phù hợp; thực hiện thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về 

thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính, 

cải thiện môi trường kinh doanh
3
. Trong đó, thực hiện rà soát theo nhiệm vụ 

trọng tâm gồm 21 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp 

giấy phép xây dựng, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát 

thủ tục hành chính định kỳ gồm tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của huyện và các xã, thị trấn. 

- Thực hiện thí điểm cải cách hành chính về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

trong ngày tại 02 xã Đăk Mar và Ngọk Wang; Chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của xã về giải quyết hồ sơ đúng hẹn. Các hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và 

trả đúng hẹn, không xảy ra kiến nghị, khiếu nại của công dân về giải quyết thủ 

tục hành chính. 

- Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung và nội dung 

kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn huyện năm 2020
4
, qua đó tuyên 

truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên; các chủ trương, chính sách mới của Đảng và 

Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền bộ thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp huyện đến cấp xã bằng các hình thức như: 

đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của huyện, lồng ghép vào các hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, vào các cuộc họp 

thường kỳ của huyện, xã… 

2. Tăng cường xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 

- Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà triển khai 29 dự án xúc 

tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn, đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về đề nghị bổ sung vào Danh mục dự án thu 

hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 252/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho 

                                              
3
 Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/2/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn 

huyện. 
4
 Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 11/2/2019 về thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước 

năm 2020. 
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huyện Đăk Hà có cơ sở kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát 

lập dự án đầu tư.  

- Tăng cường công tác quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh 

nghiệp vào đầu tư tại Cụm Công nghiệp Đăk Mar. Đến nay, số hộ được giao đất 

để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại Làng nghề là 103 hộ, với diện tích là 

50.442,01 m
2
; 03 doanh nghiệp thuê đất hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm 

Công nghiệp Đăk Mar với tổng diện tích 214.980,8 m
2(5)

,Ủy ban nhân dân huyện 

thống nhất giới thiệu vị trí đất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 doanh 

nghiệp thuê đất tại Cụm Công nghiệp Đăk Mar với diện tích đất còn lại là 

91.490,3 m
2 (6)

. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

- Bước đầu thu hút được các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo nhiều việc làm cho lao 

động tại địa phương, nâng cao thu nhập cho nhân dân trong khu vực. 

- Việc áp dụng HTQLCL mang lại hiệu quả cao trong toàn bộ hoạt động 

của cơ quan hành chính. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng 

trong quá trình xử lý công việc, tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả nhờ 

việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng, thực hiện được trách 

nhiệm, quyền hạn của mình đúng nơi, đúng thẩm quyền của người phê duyệt xử 

lý công việc, đơn vị.  

2. Khuyết điểm, tồn tại:  

- Chất lượng nguồn lao động còn thấp; thiếu thông tin thị trường, chưa có 

giải pháp hữu hiệu để giải quyết chiến lược tiêu thụ sản phẩm. Vốn đầu tư cho 

sản xuất còn hạn chế. 

- Nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn huyện khó có cơ hội mở rộng 

thị trường tiêu thụ hàng hóa để quảng bá và xây dựng thương hiệu. Gặp nhiều 

khó khăn trong tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng thương mại dẫn đến mất cơ 

hội mở rộng sản xuất kinh doanh.  

- Đường giao thông đi lại hẹp, nhiều đoạn chưa được bê tông hoá, bị hư 

hỏng nặng, ảnh hưởng trong việc vận chuyển hàng hóa; chưa đảm bảo về trật tự, 

an toàn khi dùng chung tuyến đường giao thông của dân và đường đi vào khu 

công nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến công tác thu hút các thành phần kinh tế 

vào đầu tư tại cụm công nghiệp Đăk Mar. 

- Số lượng doanh nghiệp xây dựng và thực hiện mối liên kết trong sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều; còn mang tính tự phát và đặt nặng vấn đề lợi 

                                              
5
 Công ty TNHH tinh bột sắn tây nguyên-ĐăkHà; Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng; công ty 

TNHH MTV Kỳ Quang. 
6
 Công ty TNHH Phúc Nhân; công ty TNHH Tinh bột sắn tây nguyên – ĐăkHà thuê giai đoạn II; Công ty 

CPSXKD phân bón An Điền. 
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nhuận; doanh nghiệp chưa dám chấp nhận rủi ro khi hợp tác, ký kết với nông 

dân.  

3. Nguyên nhân của những khuyết điểm, tồn tại: 

- Trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của một số xã, một số cơ quan 

chuyên môn thiếu quyết liệt; ở một số cơ sở chưa đồng bộ, một bộ phận người dân 

còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. 

- Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

quy mô sản xuất nhỏ, thiếu vốn sản xuất kinh doanh nên khó có cơ hội mở rộng 

thị trường tiêu thụ hàng hóa để quảng bá và xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, 

các doanh nghiệp thường không có tài sản thế chấp hoặc giá trị tài sản không 

cao dẫn đến khó tiếp cận các nguồn vốn vay tư các ngân hàng thương mại làm 

mất cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh.  

- Các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn của Trung ương thường 

xuyên thay đổi nên các biểu mẫu và quy trình cũng phải sửa đổi theo do đó ảnh 

hưởng đến quá trình triển khai thực hiện.  

- Huyện chưa có chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến 

thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước; việc đầu tư xây dựng 

thương hiệu của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đầu tư nhiều cho quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm tại các Hội thảo, Hội chợ. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định 31/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Cương trình hành động 

triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội; trong đó chú 

trọng các nhiệm vụ được giao trong CTHĐ triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.  

2. Duy trì việc cập nhật, công khai thường xuyên thông tin liên quan đến xúc 

tiến đầu tư, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của 

huyện, truyền thông cũng như tại công sở của các ngành chức năng để mọi tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu  được tiếp cận thông tin dễ dàng. 

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; nâng cao nhận 

thức, năng lực của 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 ứng dụng 

công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao. Tổ chức các sự kiện, hội thảo 

về khởi nghiệp để tạo sự liên kết các nguồn lực, tạo sự lan tỏa các ý tưởng và 

tinh thần khởi nghiệp. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Kế hoạch hành động nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành 

động của UBND tỉnh Kon Tum thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 
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16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, ngày 15/05/2018 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh; Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 

của UBND tỉnh Kon Tum. 

5. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 

và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư để tổ chức thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư, 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng đất đai và tiềm lực của địa phương. 

Thực hiện thông tin công khai rộng rãi danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên 

các phương tiện truyền thông để các tổ chức, cá nhân thuận lợi khai thác tìm 

hiểu cơ hội đầu tư.  

6. Chú trọng tổ chức các lớp đào tạo, cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh 

nghiệm khởi nghiệp, đặc biệt là các đối tượng có ý tưởng, dự án tham gia khởi 

nghiệp.  

7. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách TTHC nói chung và thủ tục liên 

quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng; đa dạng hình thức 

công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình, quy định để doanh nghiệp, cá nhân 

tiếp cận dễ dàng nhất. Rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, rút ngắn thời gian giải 

quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải 

quyết hồ sơ, thủ tục của công dân, tổ chức tại đơn vị mình. Quy định rõ và có 

chế tài kiểm soát việc thực hiện nghiêm thời gian các cơ quan đơn vị phải trả lời, 

cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.  

8. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC, xử lý các 

trường hợp vi phạm. Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm 

trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo 

đúng tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra việc thực 

hiện thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư tại các cấp, các ngành; phát 

hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản 

trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ. 

9. Duy trì và triển khai thực hiện tổ chức tốt Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn 

với gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và quảng bá 

giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, di sản văn hoá, du lịch thu hút đầu tư trên địa 

bàn huyện Đăk Hà. 

10. 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 với thông tin 

cụ thể, rõ ràng; Rà soát quỹ đất sạch trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi trong 

kêu gọi, xúc tiến đầu tư. 

11. Tiếp tục tuyên truyền, động viên, khích lệ ý chí vươn lên tự thân lập 

nghiệp của các thành phần, tầng lớp trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các thanh niên, 

sinh viên khởi nghiệp. Huy động mọi nguồn lực để phát triển khởi nghiệp, ưu 
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tiên đầu tư cơ sở vật chất, không gian để hỗ trợ khởi nghiệp; kêu gọi đầu tư xây 

dựng các nhà máy chế biến cà phê công nghệ cao để nâng cao giá trị sử dụng đối 

với sản phẩm cà phê trên địa bàn. 

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

hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến 

đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp Quý I/2020 trên địa bàn huyện./. 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Phòng TC-KH;                                                             

- Lưu: VTUB. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nghĩa Trí 
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