
 
 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-BQLKKT      Kon Tum, ngày         tháng       năm 
 

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, 

các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025  

 

Thực hiện Quyết định 456/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025; Văn bản số 1561/SKHĐT-DN ngày 10/6/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hỗ trợ 

DNNVV trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh 

Kon Tum (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế tỉnh) giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách DNNVV theo Nghị quyết số 10-

NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII, Luật Hỗ trợ DNNVV; nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn Khu kinh tế. Tạo lập môi trường đầu 

tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để khuyến khích các hộ kinh doanh 

có tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định; hỗ trợ các DNNVV 

phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ 

1. Đối tượng hỗ trợ 

DNNVV thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các tiêu chí theo quy định Điều 4 Luật Hỗ trợ 

DNNVV năm 2017 và Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV  

2. Phạm vi hỗ trợ 

Các DNNVV thành lập và hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ 

Việc hỗ trợ DNNVV thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; Điều 4 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ. 

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất.  

 



 
 

- Hỗ trợ cung cấp, hướng dẫn thông tin và thủ tục đầu tư đối với DNNVV, 

doanh nghiệp mới thành lập khi có nhu cầu thuê lại mặt bằng sản xuất tại Khu 

kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn; khuyến khích, định hướng để doanh 

nghiệp đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý Đầu tư. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên 

- Rà soát các diện tích cho thuê còn lại tại các khu công nghiệp trên địa 

bàn. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng tại các 

khu chức năng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công 

nghiệp và Cụm công nghiệp Đăk La để các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, tìm 

kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh. 

Chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý Xây dựng, TNMT tham mưu.  

Thời gian: Thực hiện thường xuyên 

- Đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các Khu công 

nghiệp, khai thác hiệu quả các Khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng, 

tạo nguồn cung cấp về mặt bằng sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, tạo điều 

kiện thuận lợi cho DN NVV hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Đơn vị thực hiện: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế:  

Thời gian: Thực hiện thường xuyên 

2. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý. 

 + Tham mưu công bố trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh về các thủ tục hành chính, quy hoạch các khu chức năng, quỹ đất sạch 

trên địa bàn Khu kinh tế, các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư, cơ chế chính sách, ưu 

đãi đầu tư, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, quy trình thủ tục đầu tư vào Khu kinh 

tế để các doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời. 

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn cho 

DNNVV trong Khu kinh tế. 

Chủ trì tham mưu: Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên 

3. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư về đào tạo về khởi sự kinh doanh và 

quản trị doanh nghiệp cho các DNNVV trong Khu kinh tế tỉnh theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề cho lao 

động làm việc trong các DNNVV trong Khu kinh tế; Hướng dẫn các doanh 

nghiệp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc 

trong doanh nghiệp. 

Chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý đầu tư. 

Thời gian: Thực hiện hàng năm theo chương trình, kế hoạch của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 



 
 

4. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

- Tham mưu hướng dẫn các DNNVV trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh tham 

gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được 

hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Sở Công Thương xác định danh sách các doanh nghiệp 

trong Khu kinh tế tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản 

xuất, chế biến đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng các hỗ trợ theo quy định của 

pháp luật. 

Chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý đầu tư. 

Thời gian: Hàng năm, theo kế hoạch và yêu cấu của Sở Công Thương.  

5. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh 

- Thực hiện rà soát, cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, tài nguyên 

môi trường, lao động việc làm thuộc thẩm quyền theo hướng đơn giản, giảm bớt 

thời gian và các thủ tục không cần thiết, từng bước đem lại sự thuận tiện cho 

doanh nghiệp. 

- Nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức công vụ của đội ngũ công 

chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh 

nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nghiêm cấm các hành vi 

nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy “về đẩy mạnh cải cách hành chính, 

cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường 

thu hút đầu tư trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; đồng thời, 

cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương 

(DDCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó tập trung các chỉ số: 

Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Tính năng động; Chỉ số thiết chế pháp lý và an 

toàn trật tự; Chi phí không chính thức.  

Chủ trì tham mưu: Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với 

phòng Quản lý Đầu tư; Phòng Quản lý XD, TN,MT thực hiện. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc: 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, đơn vị liên quan có 

trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế triển khai thực hiện các 

nội dung trong kế hoạch.  

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến về chính sách 

khuyến khích, nội dung hỗ trợ DNNVV trong Khu kinh tế tỉnh theo Luật Hỗ trợ 

DNNVV; Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

và Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 



 
 

2. Giao Phòng Quản lý Đầu tư chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên 

quan, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu kinh tế tỉnh triển khai, thực 

hiện; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KHĐT (p/h); 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc BQLKKT (t/h); 

- Trang TTĐT BQL KKT (đăng tải); 

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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