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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA 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 hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum  

trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ Công văn số 990/SKHĐT-DN ngày 29/5/2019 của Sở Kế hoạch - 

Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ 

trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo tình 

hình thực hiện như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình: 

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh 

Kon Tum phê duyệt Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2017 - 2020. UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức 

tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện 

Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên các phương tiện thông tin 

đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của khởi nghiệp trong 

phát triển kinh tế - xã hội. 

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; phát đồng các Cuộc thi, phong trào về khởi nghiệp đến toàn bộ cán bộ, 

công chức cũng như nhân dân trên trên địa bàn huyện, nâng cao nhận thức về 

quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương1; 

chú trọng các công tác đào tạo nghề cho học viên trong độ tuổi thanh niên.  

- Trên cơ sở triển khai của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 

221/SKHĐT-XTĐT ngày 15/02/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 

291/UBND-TH ngày 01/3/2019 đăng ký cho các đối tượng là Lãnh đạo, chuyên 

viên một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, công chức các xã, thị trấn tham gia 

lớp đào tạo khởi nghiệp lần thứ 1 năm 2019 do Sở kế hoạch - Đầu tư tổ chức tại 

tỉnh, nhằm trang bị kiến thức về khởi nghiệp, tạo môi trường để các đối tượng 

tham gia lớp khởi nghiệp kết nối ý tưởng khởi nghiệp và vận dụng sáng tạo vào 

thực tế tại địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình và 

giải quyết việc làm. 

                                              
1 Cuộc thi Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”, diễn đàn khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2019 trên địa bàn 

huyện Đăk Hà; phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum; phong trào Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 

2019;… 
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- Năm 2019, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đăk Hà đã ban hành Kế 

hoạch 73/KH-BTV ngày 23/4/2019 tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ 

phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” năm 2019 trên cơ sở Kế hoạch của 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kon Tum tại Kế hoạch 175/KH-BTV ngày 

25/3/2019. 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; thưc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng của phụ 

nữ tham gia phong trào khởi nghiệp.  

Kết quả, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội LHPN huyện Đăk Hà đã hỗ 

trợ cho trên 27 hội viên phụ nữ khởi nghiệp, với tổng kinh phí khoảng 30,8 triệu 

đồng2; đồng thời, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho 4.092 

hội viên vay vốn, tổng dư nợ 159.070 triệu đồng3. 

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

vực...4 nhằm tạo mối liên kết giúp nhau về vốn, kiến thức, kinh nghiệm làm kinh 

tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. 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 đông đảo 

đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện5; 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 trong niên6. 

- Chỉ đạo triển khai mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học cao đẳng 

làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định 167/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh. Kết quả, huyện Đăk Hà có 01 Hợp tác xã 

nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Cựu quân nhân Đăk Hring được chọn thí 

điểm mô hình. 

- Nhằm kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

đến đầu tư và khởi nghiệp tại huyện, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, giải quyết 

việc làm cho nhiều lao động; UBND huyện đã thành lập Tổ xúc tiếp đầu  tư, hỗ 

trợ doanh nghiệp và tạo vốn từ quỹ đất huyện, góp phần tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng thu hút đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh vào địa bàn huyện. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện 

hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho 

thuê đất... 

Tăng cường thông tin trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin 

điện tử về thu hút đầu tư. Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo 

huyện với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện (ngày 

21/01/2019) nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của nhân dân, doanh nghiệp và 

của nhà đầu tư.  

                                              
2 Năm 2017-2018 hỗ trợ 23,3 triệu đồng cho 27 hội viên; năm 2019 hõ trợ 7,5 triệu đồng 
3 Số liệu báo cáo từ Hội liên hiệp phụ nữ huyện 
4 Thành lập được 06 tổ hợp tác, 07 CLB, 21 tổ đội nhóm. 
5 Tính đến tháng 4/2019, tổng dư nợ do đoàn thanh niên huyện quản lý là 63.586.900.000 đồng. 
6 Tỉnh đoàn Kon Tum tuyên dương, khen thưởng 01 cá nhân; Huyện đoàn Đăk Hà tuyên dương, khen thưởng 10 

cá nhân thanh niên công nhân lao động; sản xuất giỏi năm 2019. 
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2. Khó khăn, hạn chế: 

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

nghiwwpj 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 kết quả khả quan. 

 3. Nguyên nhân: 
 - Công tác chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đoàn ở cơ 

sở triển khai chưa tốt, chậm đổi mới, sáng tạo về nội dung phương thức giáo dục 

của Đoàn. 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 càng 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, chưa tạo được nhiều quỹ 

đất sạch để mời gọi 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 trong thời gian tới: 

- Tiếp tục tuyên truyền, phát động, 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.  

- 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 theo mạng lưới liên kết các giữa các huyện trên địa bàn 

tỉnh và các tỉnh khác. 

- Thường xuyên rà soát, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, thanh niên, 

phụ nữ xây dựng ý tưởng khởi nghiệp. Từ đó đề xuất UBND tỉnh xin hỗ trợ kinh 

phí góp phần thúc đẩy ý chí mạnh dạn khởi nghiệp của các đối tượng. 

- Chỉ đạo tổ chức chuẩn bị tốt cho 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. Thông qua gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp, từ đó 

chủ động 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 đơn vị.  
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- Tích cực, chủ động trong công tác giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu 

tư, rà soát, bổ sung các quỹ đất sạch, thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện với thông tin cụ thể, rõ ràng nhằm kêu 

gọi, xúc tiến đầu tư. Có giải pháp kịp thời, hiệu quả nâng cao tính minh bạch, 

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

thông tin. 

- 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.   

- Mở 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. 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. 

IV. Kiến nghị:  

Đề nghị UBND tỉnh, các Sở ban, ngành tạo điều kiện xem xét bổ sung 

nguồn kinh phí khởi nghiệp cho các đối tượng có ý tưởng khởi nghiệp để tạo 

điều kiện cho các đối tượng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. 

Trên đây là báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ 

khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đăk Hà./. 

Nơi nhận:                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                                                                 KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VT.                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                        Hoàng Nghĩa Trí 
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