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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày05 tháng 01 năm 2022

Về tăng cường triển khai các
nhiệm vụ đột phá về xúc tiến
đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp
năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Qua xem xét Báo cáo số 404/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai lĩnh vực đột phá về tăng cường
xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh (có báo cáo kèm
theo); Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường triển khai
các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi
nghiệp trong năm 2022(1). Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau:
- Nâng cao năng lực, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư qua nhiều hình
thức và hướng đến thu hút những nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính, kinh
nghiệm; nội dung xúc tiến đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên rà
soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đảm bảo phù hợp với
quy hoạch, định hướng vào những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh;
gắn hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh với chương trình xúc tiến đầu tư Quốc
gia, kế hoạch xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương
trong cả nước.
(2)

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh
nghiệp - Doanh nhân” đảm bảo phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19.
Tích cực, chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số đánh
giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI).
Tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về việc 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 ngày 10/01/2019 của
UBND tỉnh 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 56/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Về việc ban hành Đề án hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 05/11/2021
của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2022; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch “Tăng cường, đổi
mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 20212030; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon
Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày
21/10/2019 của UBND tỉnh về “Hỗ trợ hệ sinh thải khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2025”;…
(2) Như: in ấn các ấn phẩm, tài liệu, profile, phóng sự, tập gấp, tờ rơi, tóm tắt dự án thu hút đầu tư,…
(1)

- Tăng cường công tác hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy
hoạch; môi trường đầu tư; các quy định pháp luật, chính sách, thủ tục về đầu tư,
môi trường, đất đai, cơ sở dữ liệu chuyên sâu về khu kinh tế, các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp,… trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu
môi trường, cơ hội đầu tư.
- Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các tác giả có ý tưởng khởi nghiệp tiếp tục
bổ sung, hoàn thiện và tham gia xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp của tỉnh.
Đồng thời, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước và kêu gọi các cá nhân, tổ
chức đóng góp, hỗ trợ tài chính để tăng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
tỉnh để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
- Giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu kiện của doanh nghiệp, tạo môi
trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng,
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu đối với
doanh nghiệp.
- Tổ chức tốt công tác vận động các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản
phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia Hội chợ, triển lãm của địa
phương nhằm quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại các sản phẩm đặc
trưng của tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng
thương hiệu theo chương trình xúc tiến thương mại địa phương năm 2022.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình triển
khai công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2022; trong đó, thường
xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các tồn tại, khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó, kịp thời giải quyết
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP,
các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH.TK
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