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UỶ 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 hành động triển khai 

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

khởi nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ Công văn số 2667/SKHĐT-DN, ngày 16/12/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện Chương trình hành động triển khai thực 

hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019. Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Quyết định 31/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2019, UBND huyện Đăk Hà đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/4/2019 về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

cây dược liệu gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu trên 

địa bàn huyện; Kế hoạch số số 94/KH-UBND, ngày 08/4/2019 về chỉnh trang, đầu tư 

nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp; Kế hoạch số 92/KH-

UBND ngày 08/4/2019 về đột phá lĩnh vực cải cách hành chính; 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; 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. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cây 

dược liệu gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu 

1.1. Đối với cây dược liệu:  

Hiện nay, đang triển khai thực hiện mô hình cây sa nhân tím trên địa bàn xã 

Ngọk Réo với quy mô 02 ha/41 hộ trồng dưới diện tích tán rừng phòng hộ và vườn 

cây bời lời hộ gia đình (Xuống giống năm 2016, chưa đến thời gian thu hoạch). Hỗ 

trợ 03 Tổ hợp tác và 01 Hợp tác xã sản xuất Nấm ăn các loại và Nấm dược liệu từ 

nguồn vốn sự nghiệp KHCN và khuyến nông của huyện1. Ngoài ra, một số hộ dân 

                                              
1 Riêng Hợp tác xã Cựu quân nhân xã ĐăkHring mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, nguồn vốn và thị trường tiêu thụ, nhưng 

hàng năm đã sản xuất được 25 tấn Nấm thượng phẩm các loại, trong đó có 0,5 tấn nấm Linh Chi đạt tiêu chuẩn dược liệu và xuất bán 

200.000 bịch phôi ra thị trường. Tháng 3/2019, Tổ hợp tác thôn 2, xã Đăk Mar đã triển khai trồng 02 ha đương quy tại khu vườn ươm cũ của 

huyện. 
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trồng nhỏ lẻ một số cây dược liệu như nghệ, đinh lăng, gừng... với diện tích khoảng 

54 ha2. 

1.2. Về việc hình thành Khu, Vùng, Doanh nghiệp công nghệ cao:  

Hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

thẩm định, xét công nhận Vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà với 

quy mô trên 1.930 ha tại địa bàn3; đang hoàn thiện Đề án thành lập Khu Nông 

nghiệp công nghệ cao Đăk Hà4 và đề nghị thu hồi 50ha đất lúa hai vụ của Công ty 

TNHH MTV cà phê 734 tại Tổ dân phố 5 thị trấn Đăk Hà. Kêu gọi, thu hút được 

Công ty TNHH sản xuất và chế biến Nông lâm sản Nghĩa Phát đến đầu tư 220 

ha mít thái trồng xen với Sầu riêng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tại xã 

Đăk Pxi và đã hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh 

thẩm định công nhận doanh nghiệp sản suất Nông nghiệp công nghệ cao. 

1.3. Kết quả thực hiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm chủ lực5: 

Đến nay trên địa bàn huyện đang hình thành, đưa vào hoạt động chuỗi liên 

kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản theo Kế hoạch: Chuỗi liên kết sản 

xuất và tiêu thụ cà phê vối theo tiêu chuẩn 4C, UTZ; Chuỗi sản xuất rau, củ, quả 

an toàn thực phẩm; Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo; Chuỗi liên kết sản 

xuất và tiêu thụ chuối, khoai...; bên cạnh đó UBND tỉnh phê duyệt Dự án phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà, 

vịt trong Quyết định số 1080/QĐ-UBND, ngày 12/10/2018.  

1.4. Tìm kiếm, xúc tiến kêu gọi đầu tư, hỗ trợ thành lập và tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã kiểu mới là trụ 

cột, hạt nhân trong phát triển kinh tế hợp tác cơ sở chế biến sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn:   

Kêu gọi được Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao khảo sát, 

xây dựng nhà máy chế biến rau quả tại tỉnh Kon Tum; thống nhất tổ chức liên 

kết với Công ty CP xây dựng 20 trại nuôi gia công lợn thịt tại huyện Ia H’Drai 

và UBND huyện Đăk Hà; trong năm 2019 xây dựng mô hình liên kết trồng 05ha 

rau chân vịt, 05 ha rau đậu tương tại huyện Đăk Hà. Xúc tiến làm việc với Công 

ty Inovation Hàn Quốc khảo sát thực địa tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà để đầu tư 

trồng cây thức ăn chăn nuôi xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hình thành các chuỗi giá 

trị sản xuất giữa doanh nghiệp, HTX với người dân thông qua các hợp đồng kinh 

tế từ cung ứng vật tư đến thu, mua sảm phẩm6. Kêu gọi Công ty Cổ phần giống 

                                              
2  Cây gừng: diện tích 31,77 ha tập trung tại các xã Ngọc Wang, Đăk Ui, Đăk Ngọk, Đăk La, Hà Mòn, thị trấn Đăk Hà... với năng suất đạt từ 

100-104 tạ/ha, giá bán hiện tại 9.000 đồng/kg. Cây Nghệ: diện tích 10,67 ha, năng suất khoảng 73 tạ/ha, trồng ngay trên đất nương, rẫy, 

vườn nhà và những diện tích bãi bồi tập trung ở các xã Ngọk Wang, Ngọk Réo, Đăk Ngọk…, giá bán tại thời điểm 12.000 đồng/kg. Cây Sả 

được trồng tập trung tại Đăk Mar, Đăk Ngọk và thị trấn ĐăkHà với diện tích 10,01 ha, năng suất đạt từ 37-37 tạ/ha, giá bán bình quân 5.000 

đồng/kg; Đinh lăng được trồng nhiều trong vườn nhà và tận dụng quanh nương rẫy, có một số hộ ở Thị trấn, Hà Mòn, ĐăkMar, ĐăkLa…đã 

trồng tập trung nhưng quy mô còn nhỏ từ 0,1-1,5ha.  
3 Các xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk Ngọc và thị  trấn Đăk Hà 
4 Trên cơ sở tiếp nhận Trung tâm giống Đăk La 
5 Đã bố trí kinh phí từ nguồn dự toán ngân sách tỉnh, lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2019 để Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến 05 sản phẩm chủ lực của tỉnh theo 

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND, ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
6 Điển hình như HTX nông nghiệp sản xuất và thương mại Sáu Nhung và Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô và các công ty cà phê 

trên địa bàn. Đã bố trí kinh phí từ nguồn dự toán ngân sách tỉnh, lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
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lúa Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần vật tư Nghệ An đầu tư sản xuất lúa giống 

tại huyện7 với năng suất của 02 giống lúa đạt 90 tạ/ha. 

- Chỉ đạo tiếp tục duy trì và phát triển mô hình “Cánh đồng mẫu” trồng lúa 

thơm tại thôn 1A, thôn 2 xã Đăk La: Với quy mô 35 ha thực hiện sản xuất 3 

cùng “cùng giống, cùng thời vụ và cùng áp dụng chung quy trình kỹ thuật thâm 

canh” ... năng suất bình quân đạt 8-10 tấn/ha tăng 3-5 tạ/ha  so với các cánh 

đồng sản xuất riêng lẻ, góp phần tăng thêm thu nhập từ 2-3 triệu đồng/ha. 

1.5. Việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của người dân 

Chuyển đổi diện tích đất bạc màu, kém hiệu quả sang trồng các loại cây lâu 

năm có giá trị kinh tế cao. Chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản 

xuất; phủ màng nilon nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tiết kiệm nguồn 

nước tưới. Đến nay, 100% nhân dân sử dụng cao su giống mới, 95% sử dụng 

giống sắn cao sản, 88% sử dụng giống lúa chất lượng, 90% sử dụng giống ngô 

lai; hình thành các cánh đồng lớn8 gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, 

hiệu quả, thu nhập cho nông dân9; nông dân đã sử dụng giống cho năng suất, chất 

lượng cao hơn10. Thu hút đầu tư, nâng cấp, mở rộng thiết bị công nghệ mới sản 

xuất cà phê đảm bảo đạt tiêu chuẩn11; vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác 

sản xuất cà phê sạch, cà phê chất lượng12. Các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

bước đầu đã được ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi (13). Các vùng chăn nuôi tập 

trung được hình thành theo hướng trang trại. 

2. Về chỉnh trang, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị đảm bảo Xanh - 

Sạch - Đẹp:  

Rà soát các Đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn làm cơ sở đầu tư kết 

cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà. Đồng thời thu hút, kêu gọi nhà đầu tư bước đầu vào 

                                                                                                                                             
thôn mới năm 2019 để Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến 05 sản phẩm chủ lực 

của tỉnh theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND, ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
7 Giống lúa Bắc Thịnh 10 ha tại xã Đăk La, giống lúa NA2 01 ha tại xã Đăk Ngọk 
8 Tại Đăk La đang triển khai thực hiện mô hình cánh đồng Mẫu về sản xuất lúa thơm Đăk La với quy mô diện tích đạt 35 ha. Huyện đã đăng 

ký quy hoạch cánh đồng lớn giai đoạn 2015-2020 có 21 cánh đồng lớn; gồm các cánh đồng cà phê (13 cánh đồng), lúa (6 cánh đồng), cao su 

(1 cánh đồng) và 01 cánh đồng rau hoa. 

9 Trên cây lúa: Mô hình “cánh đồng mẫu lớn”; “cánh đồng 3 giảm 3 tăng”; “1 phải 5 giảm”; “ICM”. Trên cây cà phê là thực hiện Dự án tưới 

nước tiết kiệm trên cây cà phê, thực hiện sản xuất cà phê bền vững, sản xuất cà phê theo chứng nhận UTZ..... 
10 Hiện nay đang thực hiện tái canh cà phê, đưa các giống cà phê vối lai đa dòng, các dòng cà phê vô tính TR4, TR9, TR11... vào thay thế 

các diện tích cà phê đã già cỗi, năng suất thấp. Người dân đã đầu tư thâm canh, đưa các giống lúa mới năng suất, chất lượng vào sản xuất 

như HT1, HT9, Sơn Lâm 1, Sơn Lâm 2, Thiên ưu 8, Đài thơm 9, RVT.... 
11 Công ty TNHH MTV Nguyên Huy Hùng đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở, thiết bị máy móc 4.165.195.000 đồng; kịp thời nắm bắt thông 

tin, mở rộng giao lưu, tìm kiếm thị trường và trực tiếp ký hợp đồng xuất khẩu cà phê nhân thông qua 04 kênh trên thị trường quốc tế, với 7 

quốc gia và vùng lãnh thổ gồm có Đức, Pháp, Mehico, Bỉ, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Mỹ; Công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà đã nâng cấp 

quy mô sản xuất, đầu tư cơ sở sản xuất cà phê nhân, cà phê bột, cà phê hòa tan thương hiệu Đăk Hà; trong đó sản phẩm cà phê bột đã được 

người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, bình chọn TOP 500 sản phẩm – dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao phù 

hợp tiêu chuẩn, TOP 20 sản phẩm người tiêu dùng tin cậy và CUP vàng tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng. Đầu năm 2014 sản phẩm cà phê 

bột Đăk Hà với thương hiệu “Vị đắng Bắc Tây Nguyên” đã chính thức được công nhận đạt chuẩn UTZ Certified, đây là lần đầu tiên UTZ 

Certified trao chứng nhận cho một sản phẩm cà phê bột của Việt Nam. 
12 Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng phối hợp với các xã, thị trấn triển khai cho các hộ trồng cà phê tham gia tổ hợp tác sản 

xuất cà phê sạch chất lượng cao vì sức khỏe cộng đồng, thâm canh, chăm sóc theo qui trình tiêu chuẩn 4C, UTZ công nghệ của Châu Âu, đã 

thành lập được 5 Tổ hợp tác với 567 hộ  (01 tổ hợp tác theo tiêu chuẩn 4C với 204 hộ, 01 tổ hợp tác theo tiêu chuẩn UTZ với 166 hộ, 01 tổ 

hợp tác theo tiêu chuẩn RSA với 65 hộ, 02 tổ hợp tác cà phê sạch, cà phê bền vững với 187 hộ); toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp bao 

tiêu cung ứng cho thị trường nước ngoài theo đơn đặt hàng, giá sản phẩm tăng so với giá thị trường từ 200 đồng - 300 đ/kg cà phê nhân khô.  
(13) như công nghệ chuồng trại khép kín với hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn và nước uống tự động; xử lý chất 

thải đảm bảo vệ sinh môi trường bằng công nghệ khí sinh học (biogas); sử dụng các chế phẩm vi sinh trong công nghệ xử lý đệm lót sinh 

học ở một số trang trại, gia trại chăn nuôi; Đến nay đã có 01 trang trại nuôi heo khép kín (Tàu Mịch – xã Đăk La); 10 hộ chăn nuôi gia cầm 

tập trung có quy mô tối thiểu là từ 200 con gia cầm. Ngoài ra có hàng trăm hộ gia đình chăn nuôi sử dụng hầm biogas; Tổ chức thụ tinh nhân 

tạo cho 375 con bò (Năm 2019 thụ tinh 119 con). 

http://dddn.com.vn/hang-viet-nam-chat-luong-cao.tag
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nghiên cứu, khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch thực hiện các dự án hình thành các 

khu dân cư, trung tâm thương mại dịch vụ tại khu vực phát triển số 2 (khu vực 

phía Tây Nam thị trấn Đăk Hà), số 3 (Phía Đông trung tâm thị trấn Đăk Hà) 

thuộc đô thị thị trấn Đăk Hà. Triển khai công bố các Đồ án quy hoạch xây dựng 

lên trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng theo quy định. Cấp giấy phép xây dựng 

cho nhà ở riêng lẻ đô thị 124 trường hợp với tổng diện tích xây dựng 12.879,40 

m2. Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư 01 công trình thay thế dải phân cách đường 

Hùng Vương và trang trí phục vụ tết Nguyên đán 2019; triển khai 16 công trình 

đường bê tông tại các TDP, với tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng. 

3. Về đột phá lĩnh vực cải cách hành chính; Tăng cường xúc tiến đầu tư, 

hỗ trợ doanh nghiệp: 

3.1. Cải cách hành chính: 

- Thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết của 70 TTHC thuộc thẩm 

quyền. Triển khai tập huấn Một cửa điện tử, đăng ký bổ sung 17 danh mục Dịch 

vụ công trực tuyến cấp độ 314. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND 

ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành VNPT iOffice. 

- Thực hiện thí điểm CCTTHC về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày 

tại 02 xã Đăk Mar và Ngọk Wang: Bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan; 

các xã thực hiện nghiêm túc 4 công khai trong giải quyết thủ tục hành chính15; Chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã về giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt tỷ lệ 

100%. Các hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả đúng hẹn, không xảy ra kiến nghị, 

khiếu nại của công dân về giải quyết TTHC. 

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế văn hóa công sở 

và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục duy 

trì việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện và các xã, thị trấn 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo theo Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.  

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

- Thành lập Tổ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo vốn từ quỹ đất 

huyện, giới thiệu tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực vào huyện. Xây 

dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư và rà soát các danh mục thu hút đầu tư của các 

doanh nghiệp vào huyện, UBND huyện dự kiến đề xuất thu hút đầu tư 26 dự án 

xúc tiến đầu tư (Trong đó: 12 dự án thuộc lĩnh vực phát triển đô thị; 05 dự án 

thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp; 07 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 

du lịch, y tế, giáo dục; 02 dự án lĩnh vực công nghiệp). 

- Tăng cường công tác quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh 

nghiệp vào đầu tư tại Cụm Công nghiệp Đăk Mar. Đến nay, đã thu hút được 06 

tổ chức, cá nhân thuê đất đầu tư cơ sở hạ tầng như sân phơi, nhà kho, nhà xưởng 

                                              
14 Dịch vụ công trực tuyến cấp huyện 14 thủ tục; dịch vụ công trực tuyến cấp xã 03 thủ tục. 
15 Công khai thủ tục; công khai thời gian; công khai phí, lệ phí và công khai công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cuối cùng 
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sản xuất; Trong đó, có 03 doanh nghiệp đã được giao đất và đang hoạt động ổn 

định16; thống nhất vị trí cho thuê đất đối với 03 doanh nghiệp17.  

- Nhân dịp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện, 

UBND đã tổ chức Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn với gặp mặt Doanh nghiệp và 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, di sản văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư 

huyện Đăk Hà năm 2019, tổ chức 22 gian hàng trưng bày với hàng trăm sản 

phẩm được bày bán trong đó có 13 sản phẩm đặc trưng18 của các xã, thị trấn với 

doanh thu trên 400 triệu đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Huyện Đăk Hà nằm trong vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh 

Kon Tum, có tiềm năng và lợi thế để sản xuất nông nghiệp theo quy mô hàng 

hóa với các loại nông sản ưu thế như: cà phê, cao su, bời lời…. 

Bước đầu 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 tại địa phương, 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, 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 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. Khuyết điểm, tồn tại:  

Chất lượng nguồn lao động còn thấp; thiếu thông tin thị trường, chưa có 

giải pháp hữu hiệu để giải quyết chiến lược tiêu thụ sản phẩm. Vốn đầu tư cho 

sản xuất còn hạn chế; Công tác quy hoạch khu nông nghiệp sản xuất ứng dụng 

công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn. Việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất ở một số cơ sở chưa đồng bộ. 

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 

                                              
16 Công ty TNHH tinh bột sắn Tây nguyên; Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng; Công ty TNHH MTV Kỳ Quang. 
17 Công ty TNHH Phúc Nhân; Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây nguyên (thuê giai đoạn II); Công ty CP SXKD phân bón An Điền. 
18 Cụ thể: Mật ong Đại Thanh, Thôn 1, Đăk Mar; Cây ăn trái Ngọc Wang (cam sành, sầu riêng) Hộ dân thôn 7, 8 xã Ngọc Wang; Cà phê Pô 

Kô Farrm - TDP5, thị trấn Đăk Hà; Cà phê bột Sáu Nhung - Thôn 5, xã Hà Mòn; Đặc sản gạo Đăk La - Thôn 2, Đăk La; Cà phê bột Hải 

Tình - Đăk Bình, Đăk Ngọk; Măng Le Đăk Pxi - Xã Đăk Pxi; Nếp Than Đăk Long -Thôn Tua Team,  Đăk Long; Rượu cần Nếp than(Ngọc 

Réo); Nấm ăn, nấm dược liệu - Thôn Tân Lập B, Đăk Hring; Đan lát thủ công mỹ nghệ xã Đăk Ui; Gà vườn Hà Mòn; Rượu nếp cẩm - 

Thanh Xuân, ĐăkNgọk. 



6 

 

khăn trong tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng thương mại dẫn đến mất cơ hội 

mở rộng sản xuất kinh doanh.  

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 và đặt nặng vấn đề lợi nhuận; doanh 

nghiệp chưa dám chấp nhận rủi ro khi hợp tác, ký kết với nông dân.  

3. Nguyên nhân: 

Trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của một số xã, một số cơ quan 

chuyên môn thiếu quyết liệt; ở một số cơ sở chưa đồng bộ, một bộ phận người dân 

còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. 

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 tư 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.  

Huyện chưa có chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến 

thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước; việc đầu tư xây dựng 

thương hiệu của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đầu tư nhiều cho quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm tại các Hội thảo, Hội chợ. 

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

GIAN TỚI 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, các sản 

phẩm nông sản chủ lực. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng 

phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nhất là tại các khu nông nghiệp công nghệ 

cao. Tăng cường công tác sản xuất thử nghiệm, lựa chọn các loại giống cây 

trồng, vật nuôi. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, các chế phẩm vi 

sinh kết hợp các giải pháp quản lý, xây dựng nền nông nghiệp sạch. Nghiên cứu, 

chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, biện pháp tưới tiêu tiết kiệm nhằm 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tiếp tục tăng cường theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, 

hình thành phát triển các loại hình kinh tế, hợp tác xã, các tổ hợp tác, nhóm hộ 
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sản xuất; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát những vùng trồng sắn tập trung có điều 

kiện thuận lợi trong thâm canh để liên kết với Công ty TNHH tinh bột sắn Tây 

Nguyên – Đăk Hà sản xuất cung cấp nguyên liệu sắn; vận động người dân thực 

hiện áp dụng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phối hợp với Công ty TNHH 

MTV Nghĩa Phát thực hiện sản xuất cây ăn quả công nghệ cao, hỗ trợ nuôi cá nước 

ngọt, thực hiện sản xuất cà phê công nghệ cao.  

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, truyền thông 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. 

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. 

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.  

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. 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. 

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách TTHC nói chung và thủ tục liên quan 

đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng; đa dạng hình thức công 

khai, minh bạch các thủ tục, quy trình, quy định để doanh nghiệp, cá nhân tiếp 

cận dễ dàng nhất. Rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Tổ 

chức thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải 

quyết hồ sơ, thủ tục của công dân, tổ chức tại đơn vị mình. Quy định rõ và có 

chế tài kiểm soát việc thực hiện nghiêm thời gian các cơ quan đơn vị phải trả lời, 

cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.  

Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong hướng dẫn 

chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ 

theo quy định. 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 
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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. 

Triển khai thực hiện tổ chức tốt Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn với gặp mặt 

doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và quảng bá giới thiệu các 

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

ĐăkHà theo Kế hoạch. 

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 tuyên truyền, động viên, khích lệ ý chí vươn lên tự thân lập nghiệp 

của các thành phần, tầng lớp trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các thanh niên, sinh 

viên khởi nghiệp. Huy động mọi nguồn lực để phát triển khởi nghiệp, ưu tiên 

đầu tư cơ sở vật chất, không gian để hỗ trợ khởi nghiệp; kêu gọi đầu tư xây dựng 

các nhà máy chế biến cà phê công nghệ cao để nâng cao giá trị sử dụng đối với 

sản phẩm cà phê trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đăk Hà về thực hiện Chương trình 

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

nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện./. 

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

- Phòng TC-KT; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng NN&PTNN; 

- Phòng NN&PTNT;                                                             

- Lưu: VP, TCKH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Nghĩa Trí 
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