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BÁO CÁO 

Kết quả chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư 

 

Căn cứ Công văn số 2351/TCT33 ngày 06/08/2021 của Tổ công tác 33 

về báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên 

địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo như sau: 

1. Về dự án trọng điểm chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 

Căn cứ Công văn số 641/TCT33 ngày 24/02/2021 của Tổ công tác 33 về 

việc các dự án trọng điểm chỉ đạo thực hiện trong năm 2021, trên địa bàn 

huyện Đăk Hà không có dự án thuộc danh mục các dự án trọng điểm thu hút 

đầu tư do Tổ Công tác chỉ đạo thực hiện trong năm 2021. 

2. Về dự án thu hút đầu tư khác trên địa bàn huyện1 

2.1. Kết quả đạt được 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện và đã đạt 

được nhưng kết quả quan trọng. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp 

được đẩy mạnh, hình thành được các sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất 

lượng sản phẩm cà phê Đăk Hà… tạo tiền đề nâng cao tiềm năng thu hút đầu 

tư trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án 

trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể, 

quy hoạch chi tiết đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn 

huyện cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện. 

- Tiếp tục hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị trên địa 

bàn. Phê duyệt quy hoạch các vị trí thực hiện dự án khai thác quỹ đất tại thôn 

4, xã Đăk Mar; thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring (khu phía Đông và phía Tây). 

Hoàn chỉnh và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Làng du lịch 

cộng đồng Kon Trang Long Loi, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà; phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Tổ dân phố 10, thị trấn 

Đăk Hà. Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk 

Hà. Tập trung các giải pháp khắc phục dứt điểm các tồn tại liên quan đến quy 

hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng theo kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các sở ngành liên quan. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, trong đó rà soát, chuẩn bị 

                                           
1 Theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 02/08/2021 về Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 
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quỹ đất phù hợp để thu hút các dự án đầu tư có quy mô sử dụng quỹ đất lớn; 

đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh việc triển khai thực 

hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện. Công tác cải cách 

hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp được đẩy mạnh. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc 

hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thẩm định hồ sơ, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để sớm triển khai các dự án 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

2.2. Khó khăn, vướng mắc 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (hạn chế đi lại), số lượng các nhà đầu 

tư liên hệ tìm hiểu môi trường và đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện giảm 

mạnh; các doanh nghiệp, chủ đầu tư trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong 

hoạt động, triển khai dự án ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai cũng 

như công tác thu hút đầu tư dự án mới. 

- Về cơ chế thu hút đầu tư trên địa bàn chưa có đề xuất mang tính đột 

phá, hiệu quả thu hút các dự án đầu tư chưa cao. 

- Công tác phát triển đô thị còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhiều dự 

án chậm tiến độ. 

Trên đây là báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu 

hút đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Hà./. 
 Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- Phòng TC- KH; 

- Lưu: VT.  
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