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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 6 tháng đầu năm 2021 

 

Căn cứ Công văn số 1547/SKHĐT-XTĐT, ngày 09 tháng 6 năm 2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành 

động triển khai nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng 

đầu năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- 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. Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với các ngành chức năng 

của tỉnh, 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 pháp luật. 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 Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

630/QĐ-UBND, ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 1 Quyết định số 31/QĐ-UBND và Quyết định số 44/QĐ-UBND, ngày 

21/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021-2025 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. 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, xem 

việc cải thiện môi trường đầu tư là công việc trọng tâm trong công tác xúc tiến 

đầu tư, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân hỗ trợ các nhà đầu tư 

giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng 

và hiệu quả. 

- Kiện toàn Tổ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ kinh doanh và tạo vốn từ quỹ đất 

huyện1, nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, chỉ đạo triển 

khai có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo vốn từ quỹ 

đất trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, doanh 

                                           
1 Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 của UBND huyện Đăk Hà về việc kiện toàn Tổ xúc tiến đầu 

tư, hỗ trợ kinh doanh và tạo vốn từ quỹ đất trên địa bàn huyện. 
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nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn trong quá trình 

hoạt động, triển khai dự án. 

2. Về hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp 

2.1. Về xúc tiến đầu tư 

2.1.1. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 

- Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu về tình hình 

kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

môi trường đầu tư, các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, quy 

định pháp luật và cơ chế chính sách nhằm phục vụ cho hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp, nhà đầu tư khi có yêu cầu.  

- Rà soát danh mục các dự án thu hút đầu tư, điều chỉnh bổ sung, bỏ ra 

những dự án đã có nhà đầu tư. Cập nhật danh mục dự án, bổ sung đầy đủ các 

thông tin cơ bản mà nhà đầu tư quan tâm. Dự kiến hoàn thiện danh mục các dự 

án thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà gồm 42 dự 

án2 (Trong đó: 04 dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư gồm 02 dự án lĩnh 

vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 01 dự án lĩnh vực công nghiệp và 01 

dự án lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch). Đồng thời, thực hiện thông tin 

công khai, rộng rãi danh mục dự án trên cổng thông tin điện tử huyện, các 

phương tiện truyền thông. 

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đã được UBND 

tỉnh cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn huyện tiếp tục khảo 

sát, đầu tư3; giới thiệu quỹ đất cho các nhà đầu tư khảo sát, tìm hiểu môi trường 

đầu tư và tiến hành đầu tư4. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại 

chỗ thông qua việc thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư để tháo gỡ kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đã được chấp 

thuận đầu tư hoạt động có hiệu quả. 

2.1.2. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại 

- Tiếp tục công tác xúc tiến đầu tư kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp, 

Cụm công nghiệp - TTCN, làng nghề thị trấn Đăk Hà, Cụm Công nghiệp Đăk 

Mar. 

                                           
2 14 dự án lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 06 dự án lĩnh vực công nghiệp; 11 dự án lĩnh vực thương mại - dịch vụ - 

du lịch; 11 dự án lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị. 
3 Dự án Phát triển cây Mắc ca kết hợp trồng các loài cây nông, lâm nghiệp khác của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam; 

Dự án điện gió Ngọc Réo 1, Ngọc Réo 2, Ngọc Réo 3, Ngọc Réo 4 do Công ty cổ phần thuỷ điện Trường Giang 

làm chủ đầu tư; Dự án điện gió Đăk Psi 1, Đăk Psi 2, Đăk Psi 3, Đăk Psi 4, Đăk Psi 5 do Công ty cổ phần đầu tư 

Năng lượng gió Tây Nguyên làm chủ đầu tư; Dự án Điện mặt trời Đăk Ui do Công ty cổ phần Đầu tư XD và TM 

Phú Điền làm chủ đầu tư; Dự án trồng rừng, sản xuất và chăn nuôi gia súc của Tập đoàn MaVin… 
4 Giới thiệu cho Công ty Cổ phần Liên Việt Gia Lai tiến hành khảo sát lập dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn 

huyện Đăk Hà (Công văn số  222/UBND-TH ngày  25/01/2021 của UBND huyện Đăk Hà); Giới thiệu quỹ đất 

cho Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Đăk Ui để lập dự án trang trại chăn nuôi Dê 

Boer và trồng cây tổng hợp; Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma Vin khảo sát lập dự án tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt 

và chế biến thực phẩm xuất khẩu (Công văn số 216/UBND-TH ngày  25/01/2021 của UBND huyện Đăk Hà). 
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- Triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021: Hiện nay đã có 35 

sản phẩm đăng ký tham gia xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021, 03 

sản phẩm được đánh giá xếp hạng năm 2020 đăng ký nâng hạng sao năm 20215. 

Trong tháng 04/2021, đã phối hợp với các chủ thể có sản phẩm OCOP được 

công nhận, HTX Thế hệ mới Đăk Mar tổ chức ra mắt trung tâm trưng bày, giới 

thiệu, quảng bá và trao đổi sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp sạch trên 

địa bàn huyện (tại khuôn viên trụ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình cũ). 

- 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). Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 

Chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê của huyện6; Hướng dẫn thực hiện 

Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm Cà phê của 

huyện. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  dự án: Đăng ký bảo hộ 

Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đắk Hà”, tỉnh Kon Tum. 

2.1.3. Xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư 

Cung cấp thông tin xây dựng cuốn GuideBook về tiềm năng, thế mạnh, cơ 

hội đầu tư trên địa bàn huyện nhằm tăng thứ hạng hình ảnh của tỉnh nói chung 

và huyện nói riêng7. 

2.1.4. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu 

tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

- Tiếp tục bám sát thực hiện các nội dung, chỉ tiêu theo Quyết định số 

185/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành 

Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2020. Triển khai thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của 

UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện những 

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

cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính8, nhất là thủ tục liên quan đến thuế, đất đai, tín dụng, đầu tư, 

đăng ký kinh doanh; Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

huyện Đăk Hà9. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công 

tác cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính10. 

                                           
5 Cà phê đặc biệt Sáu Nhung (đã đạt 4 sao); Cà phê bột nguyên chất Coffee Đăk Mar(đã đạt 3 sao); Cà phê hạt 

nguyên chất Coffee Đăk Mar(đã đạt 3 sao). 
6 Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 05/01/2021 
7 Văn bản số 471/UBND-TCKH ngày 02/03/2021 về cung cấp thông tin xây dựng cuốn GuideBook về tiềm 

năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư. 
8 Văn bản số 860/UBND-NV ngày 13/04/2021 về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính năm 2021; Văn bản số 1038/UBND-VX ngày 05/05/2021 về thực hiện các nhiệm vụ nhằm góp phần 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính. 
9 Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 10/12/2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa 

bàn huyện Đăk Hà năm 2021; Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 03/02/2021 về khắc phục những hạn chế, 
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2.2. Về hỗ trợ khởi nghiệp 

2.2.1. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách và mạng lưới thực 

hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp 

Tiếp tục duy trì và hỗ trợ thành lập mới các câu lạc bộ các tổ, đội, nhóm 

theo sở thích, lĩnh vực... 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 huyện. 

2.2.2. Hoạt động truyền thông khởi nghiệp 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 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 2021-2025”11 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 

- 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 và 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 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 phương12. 

2.2.3. Hoạt động đào tạo khởi nghiệp 

                                                                                                                                    
khuyết điểm và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính sau kiểm tra, chấm điểm công tác cải cách hành chính 

năm 2020; Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 31/5/2021 về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đăk Hà.  
10 Công văn số 137/UBND-NC, ngày 15/01/2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính và tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; Công văn số 496/UBND-NC, ngày 02/3/2021 về khắc phục tồn tại theo Thông báo 

kết quả kiểm tra đột xuất của Sở Nội vụ và thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021;  Công văn số 

860/UBND-NC, ngày 13/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và nâng cao Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2021; Công văn số 955/UBND-NV, ngày 26/4/2021 về việc triển khai các nhiệm vụ cải thiện chỉ 

số thành phần của Chỉ số PARINDEX VÀ PAPI do Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối;  Công văn số 

1038/UBND-VX, ngày 05/5/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh. 
11 Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 
12 Thông báo số 126/TB-UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện Đăk Hà về việc tham gia cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2021. 
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Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, phổ biến khóa đào tạo 

hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đến các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn huyện13. 

2.2.4. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 

- Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công dành cho các 

doanh nghiệp khởi nghiệp (lồng ghép với chương trình xúc tiến thương mại, 

khuyến công hằng năm huyện). Triển khai thực hiện các nội dung và chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, các Văn bản hướng dẫn và Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". 

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 27/8/2020 

của UBND huyện Đăk Hà về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa 

bàn huyện. 

3. Một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc 

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án khởi nghiệp trên địa bàn 

huyện 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. 

- Việc vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 

quỹ đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, doanh 

nghiệp khởi nghiệp, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện còn chậm, chưa mang lại 

kết quả khả quan. 

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới 

1. Về xúc tiến đầu tư 

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải 

quyết hồ sơ, thủ tục của công dân; tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh danh mục 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Triển khai thực hiện có hiệu quả công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện tốt các 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, 

cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của doanh 

nghiệp, chủ đầu tư. 

- 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. 

- 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 

                                           
13 Thông báo số 99/TB-UBND ngày 04/05/2021 về việc tham gia khóa đào tạo hỗ trợ và quản trị dự án khởi 

nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số. 
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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. 

- 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. 

- 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. 

2. Về hỗ trợ khởi nghiệp 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV, các Nghị định, Hướng 

dẫn liên quan đến hỗ trợ DNNVV. Chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương 

mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực thực hiện tốt các chính sách tín dụng 

hỗ trợ DNNVV.  

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhà đầu tư tổ chức các sự kiện, hội 

thảo, hội nghị, triển lãm về giới thiệu sản phẩm, về khởi nghiệp để tạo sự liên 

kết giữa các doanh nghiệp, các nguồn lực, tạo sự lan tỏa các ý tưởng và tinh thần 

giao lưu học hỏi kinh nghiệp của các doanh nghiệp và đưa các sản phẩm đến 

người tiêu dùng hiệu quả hơn. 

- Tổ chức thực hiện 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. 

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 6 tháng đầu 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./. 

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

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Kinh tế  - Hạ tầng; 

- Lãnh đạo, CVVP; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trang 
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