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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 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

 Căn cứ Công văn số 1111/SKHĐT-DN ngày 18/6/2019 của Sở Kế 

hoạch - Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc đề nghị 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. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo tình 

hình thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh theo Quyết định số 31/QĐ-

UBND ngày 10/1/2019 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; UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo xây dựng và triển khai 

Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/4/2019 về thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TU ngày 09/01/2019 của BTV Tỉnh ủy và Chương trình 98-CTr/HU 

ngày 01/3/2019 của BTV Huyện ủy về lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách 

hành chính đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện 

nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng trong thực hiện lĩnh vực đột 

phá phát triển kinh tế - xã hội.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính 

Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 31/5/2019 về 

tuyên truyền công tác CCHC năm 2019 trên toàn địa bàn huyện; đồng thời 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thường xuyên thông tin, 

tuyên truyền về công tác CCHC nói chung và công tác cải cách TTHC nói 

riêng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.  

* Rà roát, cắt giảm đơn giản hoá thủ tục hành chính: 

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

được đơn giản hoá 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. 

- 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. 

- Rà soát cắt giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính đối với 63 thủ tục hành chính và thực hiện 72 thủ tục hành chính 
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thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hoặc do cơ quan, đơn vị tham mưu 

UBND huyện thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện. 

* 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 theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 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.  

- Ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 và Quyết 

định số 1310/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 về kiện toàn và ban hành quy chế 

tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

của huyện. 

- Rà soát, niêm yết, công khai TTHC được triển khai thực hiện thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 262 thủ tục; trong đó: 245 thủ 

tục thực hiện theo cơ chế một cửa, 17 thủ tục hành chính được thực hiện 

theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Đăk Hà. Thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND cấp xã là 212 thủ tục. 

- Chỉ đạo triển khai rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền, thực hiện niêm yết tại bảng niêm yết của 

cơ quan, UBND xã, thị trấn. 

* Đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tiếp tục chỉ 

đạo xây dựng phấn đấu nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở 

những nơi có điều kiện.  

* Thực hiện thống nhất, đồng bộ việc gửi, nhận văn bản điện tử theo 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg:  

- Triển khai xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành thống 

nhất, đồng bộ và hiện đại, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống 

quản lý văn bản để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Chấn chỉnh, chỉ đạo 

bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật trên hệ thống Quản lý văn bản 

và điều hành VNPT-iOffice, địa chỉ hộp thư của đơn vị, địa phương để tải 

các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, huyện1. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 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 vụ2; trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên đăng 

tải các văn bản quản lý điều hành của huyện.  

                                              
1 Công văn số 531/UBND-TH ngày 12/4/2019 
2 Công văn số 108/UBND-VX, ngày 18/01/2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số và phần mềm văn 

phòng điện tử eoffice. 
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- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông văn bản; tỷ 

lệ cán bộ, công chức có máy tính riêng sử dụng trong công tác đạt trên 

95%.  

2. Tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp 

* Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án khởi nghiệp: 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị liên kết “4 nhà’’ gắn với gặp 

mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm đặc trưng, di sản văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn 

huyện.  

- 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; thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng của 

phụ nữ tham gia phong trào khởi nghiệp, 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 3.  

- Duy trì và thành lập các câu lạc bộ các tổ, đội...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. 

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

xây dựng tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:  

-  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 tiến 

đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo vốn từ quỹ đất huyện7.  

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành rà soát quỹ đất có thể liên 

doanh, liên kết sản xuất kinh doanh để thu hút đầu tư trên địa bàn huyện 

                                              
3 Kết quả, năm 2019, các cấp Hội LHPN huyện Đăk Hà đã hỗ trợ 7,5 triệu đồng. 
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. 
7 Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 
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báo cáo về UBND tỉnh8, góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng thu 

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

- Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện, 

đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên cơ 

sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế tại địa phương 

tiếp tục thực hiện rà soát đề xuất danh mục dự án để thu hút đầu tư trên địa 

bàn huyện. 

* Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, khởi 

nghiệp: 

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. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Bước đầu đã 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, 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 của đơn vị.  

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

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

của đơn vị mình, để UBND huyện tạo cơ chế thông thoáng, có chính sách 

ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn 

huyện.  

2. Hạn chế, yếu kém  

- 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 

để mở rộng sản xuất kinh doanh.  

                                              
8 Tại Công văn số 241/UBND-KT ngày 23/4/2019 của UBND huyện ĐăkHà về kết quả rà soát, tạo quỹ 

đất để thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. 
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- 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. 

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

nghiệp 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 của những khuyết điểm, tồn tại: 

- 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 từ 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.  

 - 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. 

 - 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.  

- 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. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tuyên truyền, phát động, phổ biến Chương trình hành động 

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

nghiệp 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.  
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- 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. 

- Triển khai tốt 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.  

- 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. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của BTV Tỉnh uỷ và Quyết 

định số 31/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các 

lĩnh vực đột phá trong năm 2019. 

- 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.   

- 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. 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. 

- 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 huyện; đặc biệt là các 

thanh niên, sinh viên khởi nghiệp. 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. 

- 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.  

V. KIẾN NGHỊ  

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng để phát triển đô thị; hỗ trợ vốn để lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô 

thị và cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa; Có cơ chế, chính sách phù hợp 

để thu hút các nhà đầu tư vào khai thác qũy đất để đầu tư phát triển đô thị, 



7 

 

các cụm công nghiệp, du lịch... 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 kết quả thực hiện Chương trình hành động triển 

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

địa bàn huyện Đăk Hà./. 

Nơi nhận:                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                                                                  CHỦ TỊCH 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT. 

 

 
 

 

                                                                               Đoàn Ngọc Thắng 
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