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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 năm 2020 

 
 

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

3102/SKHĐT-XTĐT, ngày 04 tháng 12 năm 2020 của về việc 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 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Để 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. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã chỉ đạo các đơn vị chuyên 

môn tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn huyện về chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nhằm 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; đồng thời ban hành các 

kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 20201; kế hoạch thực hiện 

chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách hành 

chính đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách thủ tục hành chính 

1.1. Rà soát, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính 

- Thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được 

đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều 

kiện kinh doanh hoặc ban hành các văn bản có nội dung quy định điều kiện kinh 

doanh trái quy định của pháp luật. 

                                           
1 Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 7/01/2020 về thực hiện công tác CCHC nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Hà 

năm 2020; Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 11/02/2020 về tuyên truyền công tác CCHC nhà nước trên địa bàn 

huyện Đăk Hà năm 2020; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 21/8/2020 về khắc phục các khuyết điểm trong cải 

thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2019.  
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- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các quy 

định về kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó chú trọng đến việc tự kiểm tra, rà 

soát để đảm bảo tuân thủ các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính theo 

Bộ thủ tục hành chính áp dụng cho cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành. Thường xuyên kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung các thủ tục hành chính phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới 

được ban hành. Tổ chức đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện 

và rút ngắn thời gian, giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 

và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc. 

- Tiếp tục thực hiện quy định về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị 

của các cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ. Trong năm 2020 trên địa bàn 

huyện không tiếp nhận được ý kiến của cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị 

về các quy định hành chính. 

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 

05/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh2. 

- Duy trì công tác tiếp công dân vào ngày 10, 22, 30 hàng tháng qua đó nắm 

bắt những phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức kịp thời giải quyết các kiến nghị của các tổ chức và cá 

nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm nội dung này. 

1.2. Thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Tiếp tục duy trì việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ các 

xã, thị trấn đến huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công 

dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo 

công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt công tác tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả đúng thời gian quy định nhằm giảm chi phí đi lại cho công 

dân. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai 

đầy đủ các quy định thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, cập nhật những 

quy định thủ tục hành chính mới được công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế để 

niêm yết bổ sung và thay thế. Tiếp tục thực hiện công khai trên Trang thông tin 

điện tử của huyện tất cả các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

công bố. 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại 

các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn3. Đồng thời, tiến hành 

kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại 03 cơ quan chuyên môn và 

                                           
2 Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 13/02/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn 

huyện Đăk Hà; Công văn số 933/UBND-VX, ngày 07/5/2020 về việc rà soát, đánh giá thủtục hành chính năm 

2020 trên địa bàn huyện. 
3 Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 27/02/2020 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. 
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03 xã4; thường xuyên kiểm tra đột xuất, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế văn 

hóa công sở, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

huyện. Thông qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế5. 

1.3. Đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến: tiếp tục xây 

dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục 

đẩy mạnh phấn đấu nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên toàn huyện 

và mức độ 3, 4 ở những nơi có điều kiện. 

1.4. Xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; gửi nhận văn bản 

điện tử 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường 

xuyên sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành, trao đổi 

thông tin và thực thi công vụ. Trang thông tin điện tử của huyện đăng tải 100% 

các văn bản quản lý, điều hành của huyện.  

- Tổ chức triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

VNPT iOffice và hộp thư công vụ, kết quả: 100% cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử; 100% cán bộ, 

công chức, viên chức đã sử dụng thư điện tử công vụ trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

- Xây dựng kế hoạch duy trì, áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý hất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị thuộc huyện năm 2020 và triển khai thực hiện theo Kế hoạch6. 

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

2.1. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án khởi nghiệp: 
hàng năm, UBND huyện triển khai tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh 

đạo huyện với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện, gặp mặt 

doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Qua đó, đã kịp thời nắm 

bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng 

thời chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, phổ biến kịp thời các cơ 

chế, chính sách của trung ương và địa phương, thường xuyên cập nhật, giới thiệu, 

cung cấp thông tin về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, khuyến công, khuyến 

nông, hội chợ triển lãm đến cộng đồng doanh nghiệp biết. Tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, ứng dụng 

công nghệ cao vào sản xuất và chế biến sản phẩm góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội. 

2.2. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá kêu gọi đầu tư, khởi nghiệp 

                                           
4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân các xã 

Đăk Ui; Đăk Hring; Đăk La.  
5 Công văn số 2103/UBND-VX, ngày 17/9/2020 của UBND huyện về khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra 

công tác CCHC năm 2020. 
6 Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 22/01/2020; Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 07/10/2020; Quyết định số 

1595/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020; Quyết định số 1680/QĐ-UBND, ngày 07/12/2020;. 
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- Khuyến khích các doanh nghiệp tranh thủ nguồn lực đầu tư, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn, giúp các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng đề án khuyến công, tranh thủ nguồn khuyến công, 

vốn khoa học của tỉnh để đầu tư máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả chế 

biến, chất lượng sản phẩm. Trong năm 2020 có 01 đề án có tính khả thi và được 

tỉnh phê duyệt, hỗ trợ kinh phí thực hiện với số tiền 95.000.000 đồng7. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư 

vấn phát triển công nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và 

gửi sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kết 

quả có 03 sản phẩm cà phê được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp huyện và cấp tỉnh8. 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư kêu gọi đầu tư vào các cụm công 

nghiệp. Đến nay, Cụm công nghiệp - TTCN, làng nghề thị trấn Đăk Hà thu hút 

101 hộ9 thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng diện tích là 

50.593,56 m2; Cụm Công nghiệp Đăk Mar thu hút được 05 tổ chức, cá nhân10 thuê 

đất đầu tư cơ sở hạ tầng như sân phơi, nhà kho, nhà xưởng sản xuất, thu hút 

khoảng 200 lao động đến làm việc, tỷ lệ lấp đầy 100% tổng diện tích quy hoạch. 

- Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩu phát triển kinh tế tư nhân, 

tạo điều kiện sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu 

của sản phẩm để có thể mở rộng thị trường trong và ngoài nước (đặc biệt là thương 

hiệu cà phê Đăk Hà). Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Sở khoa học và công nghệ 

triển khai tập huấn các nội dung của dự án Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” 

cho sản phẩm cà phê và tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn. Thực 

hiện in ấn Cẩm nang quảng bá thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được ban hành kịp 

thời, nhằm định hướng cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động triển 

khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã 

thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đội ngũ cán 

                                           
7 Hộ kinh doanh Lê Thị Kim Dung, TDP7, thị trấn Đăk Hà: 95 triệu đồng để đầu tư thiết bị chế biến cà phê sạch 
8 Tinh Coffe của Hợp tác xã Sáu Nhung; cà phê nhân của Hợp tác xã Pô kô Fams; Laduvi Coffe của cơ sở Lê Thị 

Dung. 
9 Trong đó: số hộ đã xây dựng cơ sở và đi vào sản xuất ổn định là 86 hộ, 14 hộ xây dựng cơ sở nhưng chưa hoạt 

động ổn định, 01 hộ giao đất nhưng chưa xây dựng cơ sở với khoảng 250 số lao động làm việc tại Cụm công 

nghiệp. 

10Trong đó, có 02 Doanh nghiệp đã được thuê đất, đầu tư nhà xưởng và đang hoạt động ổn định (Công ty TNHH 

tinh bột sắn Tây Nguyên - Đăk Hà; Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy hùng); 02 doanh nghiệp được 

UBND tỉnh cho thuê đất (Công ty TNHH MTV Kỳ Quang; Chi nhánh công ty CP SXKD phân bón An Điền) đang 

triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất và thử nghiệm ứng dụng công nghệ vi sinh Biochar để phục vụ sản xuất 

nông nghiệp sạch và đang triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón An Điền Đăk Hà Tây Nguyên. 

Ngoài ra, 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Phúc Nhân) đã được UBND huyện giới thiệu vị trí đất để thực hiện 

đầu tư dự án nhà máy chế biến, sản xuất phân bón hỗn hợp hữu cơ, hỗn hợp NPK và nhà máy sản xuất viên nén 

gỗ - bột gỗ, ván lạng công nghiệp từ gỗ rừng trồng (Đơn vị đã lập hồ sơ đang trình UBND tỉnh và các ngành của 

tỉnh xem xét, cho thuê đất). 
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bộ, công chức tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, 

thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở và giờ giấc làm việc. 

- 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. 

- Việc tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 

13/10 giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi những khó khăn, vướng mắc 

của đơn vị mình, để UBND huyện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 

hỗ trợ thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. 

2. Tồn tại, hạn chế 

* Lĩnh vực cải cách hành chính: Một số cơ quan tham mưu giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn để xảy ra tình 

trạng hồ sơ trễ hạn (lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; lĩnh vực đất đai).  

* Lĩnh vực Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp: 

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án khởi nghiệp còn nhiều 

hạn chế. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp còn 

thiếu tính chuyên nghiệp và chưa đạt hiệu quả cao. 

- 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 

nhuận; doanh nghiệp chưa dám chấp nhận rủi ro khi hợp tác, ký kết với nông 

dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu nhãn mác và thị trường tiêu thụ 

của các doanh nghiệp chưa đem lại kết quả cao. 

3. Nguyên nhân 

- Vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

chưa cao, nên trong công tác lãnh đạo, điều hành có đôi lúc chưa kịp thời, thiếu 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức, viên chức thực thi công vụ. 

- Huyện Đăk Hà còn gặp nhiều khó khăn về ngân sách và việc nguồn thu 

ngân sách gặp khó khăn (do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, 

dịch LMLM  và ảnh hưởng của thiên tai) nên chưa đảm bảo nguồn để thực hiện 

các chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm. 

Lực lượng cán bộ, công chức trực tiếp hoạt động xúc tiến đầu tư chủ yếu hoạt 

động kiêm nhiệm nên việc triển khai còn bị động, thiếu tính chuyên nghiệp. 

- Việc đầu tư xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa 

đầu tư nhiều cho quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. 

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

GIAN TỚI 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ thủ tục hành chính và quy trình giải 

quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh Quyết định công bố. Thực hiện 

công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí theo quy định. 
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2. Thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải 

quyết hồ sơ, thủ tục của công dân. Đầu tư, nâng cấp hoạt động của Bộ phận một 

cửa cấp huyện, xã theo Quyết định số 26/QĐ/UBND, ngày 09/01/2020 của 

UBND tỉnh Kon Tum; tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4. Thực hiện triệt để nội dung chuyển đổi sang hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO TCVN 9001:2015, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, bảo đảm nhanh gọn, công 

khai, minh bạch, phục vụ tốt các tổ chức và công dân. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hoạt động của các 

cơ quan quản lý Nhà nước. Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin theo hướng hiện đại; hoàn thiện, nâng cấp hệ thống phần 

mềm ứng dụng, các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; phát triển chính quyền điện tử kịp thời đáp ứng các quy định, 

định hướng của Chính phủ, tỉnh và phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

4. 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. 

5. 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, Đài truyền thanh - truyền hình huyện 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. 

6. 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. 

7. Thường xuyên 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. 

8. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ, 

chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nâng cao tính minh bạch, tạo điều 

kiện thuận lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu 

cơ hội đầu tư, triển khai dự án thuộc phạm vi quản lý của huyện. Nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, 

khiếu kiện và trả lời cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh 

nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển tại địa bàn. 
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9. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ ý chí vươn lên tự 

thân lập nghiệp của các thành phần, tầng lớp trên địa bàn huyện; đặc biệt là các 

thanh niên, sinh viên khởi nghiệp. Huy động các nguồn lực để phát triển khởi 

nghiệp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, không gian để hỗ trợ khởi nghiệp. 

10. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; đề xuất cơ 

chế hỗ trợ doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu  tư vào địa bàn 

huyện; quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các 

sản phẩm cà phê Đăk Hà. 

Trên đây là 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 năm 2020 

trên địa bàn huyện./. 

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

- Phòng: TC-KH; KT&HT; 

NN&PTNT; VH&TT; Văn 

phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

 TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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