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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
#SoKyHieuVanBan                #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO 
 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

của HĐND huyện về hỗ trợ xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trà My

––––––––––––––––––

Là vùng đất có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với sự sinh trưởng 
và phát triển của nhiều loại cây dược liệu quý, hiếm (nhất là sâm Ngọc Linh và 
quế Trà My), khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiều cảnh đẹp tự nhiên, một số bản 
sắc văn hóa đặc sắc còn được bảo tồn, gìn giữ … huyện Nam Trà My có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. 
Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan (mới được chia tách, hiện trạng cơ sở 
hạ tầng còn yếu kém …), nên trong một thời gian dài các tiềm năng nói trên vẫn 
chưa được khai thác một cách hiệu quả cho mục đích phát triển KTXH.

Tại kỳ họp lần thứ 7, BCHTW Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 
26 –NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể hóa chủ trương đó, 
Chính phủ ban hành Nghị định 210/2013/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (nay đã thay thế bằng Nghị 
định số 65/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP); UBND tỉnh đã có 
Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND (nay thay thế bằng Quyết định số 331/QĐ-
UBND ngày 30/01/2019) ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam. Chính những chủ 
trương, cơ chế này đã, đang và sẽ tạo ra cơ hội lớn để huyện Nam Trà My có thể 
tận dụng, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có nhằm thúc đẩy 
xóa đói, giảm nghèo, phát triển KTXH trong giai đoạn 2016-2020 và những giai 
đoạn tiếp theo.

Vì lý do đó, tại Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-
2021 đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND thông qua các nội dung hỗ trợ 
xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
huyện Nam Trà My, giai đoạn 2017-2020. Ngay sau khi Nghị quyết được ban 
hành, UBND huyện đã tổ chức quán triệt Nghị quyết đến tất cả các cơ quan, ban 
ngành, UBND các xã để nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích và các nội dung chính 
của Nghị quyết; thành lập Tổ Xúc tiến đầu tư (gồm đại diện lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện), để làm đầu mối hỗ trợ, tư vấn cho 
các doanh nghiệp trong và ngoài huyện về các cơ hội đầu tư trên địa bàn … 
đồng thời bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ KTXH hàng 
năm. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, nay UBND huyện báo cáo kết quả 
thực hiện Nghị quyết như sau:
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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về thông tin, giới thiệu, tư vấn các cơ hội đầu tư trên địa bàn
- Trên cơ sở Quy hoạch bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu được 

UBND tỉnh phê duyệt, đã lựa chọn được một số vùng có điều kiện thuận lợi 
(gần đường giao thông, có nguồn nước, diện tích rộng …), để hình thành các dự 
án cơ hội, đồng thời phối hợp Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư 
tỉnh Quảng Nam đưa vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh (1). Được 
sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đang chỉ đạo tập 
trung giải phóng mặt bằng một số vị trí thuận lợi để thu hút, kêu gọi các doanh 
nghiệp có năng lực bỏ vốn đầu tư xây dựng khu dịch vụ lưu trú, ăn uống và vui 
chơi giải trí.

- Phối hợp với Báo Quảng Nam tổ chức thành công Tọa đàm: “Giải pháp 
xúc tiến đầu tư phát triển cây dược liệu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tham 
mưu UBND tỉnh phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức Diễn đàn các Dân tộc thiểu 
số, với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”  nhằm tạo kênh đối thoại cởi mở, hữu ích 
giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu 
tư thông thoáng, góp phần cải thiện chỉ số năng lực canh tranh; đồng thời qua đó 
giới thiệu được các tiềm năng, lợi thế, các cơ chế chính sách hỗ trợ và cơ hội 
đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trà My 
đến với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh.

- Xúc tiến quảng bá về cây sâm Ngọc Linh, cây dược liệu và tiềm năng du 
lịch huyện Nam Trà My trên các phương tiện thông tin đại chúng (mở chuyên 
trang Nam Trà My trên sóng QRT), trên cổng Thông tin điện tử của UBND 
huyện và các trang mạng xã hội (như: YouTube, Facebook …). Đặc biệt, với 
việc tổ chức thành công Lễ hội sâm thường niên và Phiên chợ sâm và hàng nông 
sản hàng tháng đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, 
mua sắm, qua đó một mặt hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình 
ảnh, mặt khác tạo điểm nhấn lôi kéo sự quan tâm của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Tổ Xúc tiến đầu tư cũng đã trực tiếp 
tiếp xúc, trao đổi, tư vấn và giới thiệu cho trên 30 lượt doanh nghiệp trong và 
ngoài huyện về cơ hội đầu tư xây dựng các vùng dược liệu tập trung trên địa 
bàn, hiện nay đã có 01 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến nông sản và dược liệu tại cụm Công 
nghiệp Trà Mai – Trà Don (2). Riêng đối với cây sâm Ngọc Linh, đến nay đã có 
07 Doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép và đã triển khai đầu 
tư, đồng thời đề xuất UBND tỉnh thống nhất cho một số doanh nghiệp khác. Một 
số HTX nông nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động.

2. Về hỗ trợ thủ tục hành chính

1  Tại tập san “Môi trường đầu tư tỉnh Quảng Nam” do Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh 
Quảng Nam phát hành tháng 3/2017, huyện Nam Trà My có 4 dự án trồng dược liệu nằm trong danh sách các dự 
án ưu tiên kêu gọi đầu tư (tại Trà Leng, Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang).
2  Công ty cổ phần Nông sản và Dược liệu Trà My.
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UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tìm cách tháo 
gỡ, tinh giản, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp thì thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu 
tư thuộc về cấp tỉnh, do vậy thời gian qua, cấp Huyện chủ yếu chỉ hỗ trợ về công 
tác đo đạc (phòng Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ đo đạc địa chính tại 03 
khu vực dự kiến triển khai dự án) (3), hỗ trợ đánh giá xác định hiện trạng rừng 
(Hạt Kiểm lâm đã hỗ trợ 02 trường hợp), đồng thời UBND huyện có văn bản 
xác nhận về chủ trương đầu tư dự án để đề nghị UBND tỉnh giải quyết (02 
trường hợp). UBND huyện cũng đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Quảng 
Nam hỗ trợ các thủ tục thành lập Hợp tác xã trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà 
Linh nhằm mục đích liên kết một số hộ gia đình trồng sâm Ngọc Linh mang tính 
nhỏ lẻ thành đơn vị trồng sâm với quy mô lớn, có đủ điều kiện mở rộng sản 
xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành khai thác tối đa chức năng 
cổng Thông tin điện tử của UBND huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp cập nhật, khai thác các thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch phát triển 
KTXH của địa phương cũng như các cơ chế, chính sách hỗ trợ do các cấp thẩm 
quyền ban hành. Kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm giao 
dịch 1 cửa huyện, thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa 
tại UBND các xã để kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị (nếu có) của 
doanh nghiệp.

3. Về hỗ trợ vốn
Đối với chính sách hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, từ năm 2018 mới 

xúc tiến hỗ trợ cho một số hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp địa phương 
tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
(Chương trình OCOP) và chương trình khuyến công (4). Ngoài ra, từ nguồn vốn 
CTMTQG giảm nghèo bền vững, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ (5) đã tiến hành hỗ 
trợ giống dược liệu cho nhiều hộ sinh sống trên địa bàn, nhằm từng bước xây 
dựng và hình thành vùng trồng dược liệu tập trung tại các xã – tạo tiền đề để 
hình thành mối liên kết doanh nghiệp – người dân trong tương lai; đồng thời đã 
triển khai một số mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất – khai thác – sản xuất 
và tiêu dùng có hiệu quả (6).

Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị 
định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Quảng Nam và cả theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND 
huyện hiện vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do:

3  Dự án trồng hoa khai thác du lịch tại Kon Pin, Trà Linh, dự án trồng dược liệu tại thôn 1 xã Trà Mai (trồng 
Đinh lăng) và thôn 3 xã Trà Linh (trồng sâm Nam).
4  Hộ SXKD Trần Thị Sáu (cơ sở Mai Tú), Nguyễn Thị Huỳnh (Công ty Huỳnh Sâm) và Hồ Thị Mười (cơ sở 
Mười Cường).
5  Thực hiện các cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển cây dược liệu, cây quế Trà My và cây sâm Ngọc Linh 
theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam.
6  Liên kế trồng chuối theo dự án giảm nghèo Tây nguyên); mô hình liên kết trồng đinh lăng theo CTMTQG xây 
dựng nông thôn mới.



4/8

- Các điều kiện để được hưởng cơ chế hỗ trợ của Chính phủ và của Tỉnh 
rất khó thực hiện trên địa bàn huyện vì các yêu cầu về quy mô quá lớn (7), trong 
khi đó quy mô hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn ở mức vừa 
và nhỏ nên không đáp ứng; một số doanh nghiệp có quy mô đáp ứng (như các 
doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh) thì lại e ngại đề xuất do thủ tục rất phức 
tạp, đồng thời mức hỗ trợ không cao.

- Đối với các nội dung hỗ trợ từ ngân sách huyện theo Nghị quyết số 
26/NQ-HĐND của HĐND huyện thì vướng mắc về thẩm quyền (8) nên chưa thể 
triển khai thực hiện.

4. Về công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm
Kể từ tháng 10/2017, Huyện đã tạm sử dụng mặt bằng Nhà thi đấu thể 

thao trung tâm huyện để làm nơi tổ chức Phiên chợ sâm và nông sản miền núi 
hàng tháng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tiểu thương trưng bày, mua 
bán, giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Hiện nay Khu trung tâm tổ chức Lễ 
hội và Phiên chợ sâm Ngọc Linh đang được đầu tư xây dựng, dự kiến sẽ hoàn 
thành đưa vào sử dụng trong năm 2021. Tại Hội chợ hàng nông sản hàng năm 
(tổ chức cùng với Lễ hội sâm), UBND huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí cho 
các doanh nghiệp tham gia (chủ yếu là hỗ trợ chi phí vận chuyển); đồng thời bố 
trí không gian quảng bá sản phẩm cho một số doanh nghiệp trồng dược liệu trên 
địa bàn huyện.

Trong giai đoạn 2016-2020, mỗi năm ngân sách huyện đều bố trí 100 triệu 
đồng, để thực hiện công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ in ấn, thiết kế nhãn, 
mác, bao bì cho các sản phẩm dược liệu và nông sản đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, thông qua cổng Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và 
đặc biệt là kênh truyền hình trực tiếp trong các dịp Lễ hội sâm thường niên, 
UBND huyện đã tạo điều kiện để quảng bá trực tiếp về hình ảnh, thương hiệu 
miễn phí cho các doanh nghiệp tham gia Lễ hội.

5. Về các nội dung hỗ trợ khác
5.1. Về cơ sở hạ tầng
Xác định cơ sở hạ tầng yếu kém là một trở ngại lớn trong thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, là “điểm nghẽn” trong phát triển KT-
XH, vì vậy trong giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã xúc tiến thủ tục, đề 
nghị NSTW, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng quan 
trọng, có tác động kết nối, tạo hiệu ứng lan tỏa, như:

- Về giao thông: Triển khai xây dựng các tuyến đường vào các vùng quy 
hoạch sản xuất sâm Ngọc Linh, dược liệu và tạo ra sự kết nối vùng, liên vùng, 

7  Đối với dự án chăn nuôi: Lợn phải trên 500 con/cơ sở; gia súc phải trên 250 con/cơ sở. Đối với dự án trồng cây 
dược liệu phải có quy mô trên 10 ha tập trung mới được hưởng chính sách hỗ trợ.
8  Do Nghị quyết ban hành trước khi Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực (nên HĐND huyện có thể quy định các 
mức hỗ trợ từ NS huyện). Tuy nhiên kể từ ngày 01/01/2017, Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực áp dụng, thì 
HĐND huyện không có thẩm quyền ban hành các định mức hỗ trợ riêng mà chỉ quyết định Kế hoạch thực hiện 
theo các quy định của cấp trên. Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề nghị Kỳ họp 
HĐND huyện sắp đến điều chỉnh lại một số nội dung Nghị quyết cho phù hợp.



5/8

như: Tuyến Tắc Pong – Tắc Ngo, Trà Linh – Măng Lùng – Đắc Lây, Trà Vinh – 
Đắc Ru, Trà Cang – Trà Linh, Trà Leng – Phước Thành. Sau khi các dự án này 
hoàn thành, sẽ giúp giao thông đi lại thuận lợi giữa các vùng trong huyện, đồng 
thời giúp kết nối địa bàn huyện với các trục giao thông và các vùng kinh tế trọng 
yếu của khu vực (như trục Quốc lộ 40B, Đông Trường sơn, Hồ Chí Minh, khu 
công nghiệp Chu Lai – Dung Quất, vùng kinh tế Tây nguyên, cửa khẩu Bờ Y …)  
xóa bỏ thế cô lập của huyện Nam Trà My như thời gian trước đây.

- Về điện: Theo kiến nghị của địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã thống 
nhất chuyển dự án cấp điện nông thôn khu vực Nam – Bắc Trà My cho Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư và dự kiến đến năm 2020, tất cả các 
thôn trên địa bàn huyện sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, qua 
việc xúc tiến triển khai các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn (9), dự án 
đường dây trung thế 110KV nối Bắc – Nam Trà My đang được triển khai xây 
dựng sẽ góp phần tạo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa 
bàn thời gian đến.

- Đã cơ bản hoàn thành việc san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng Cụm 
công nghiệp Trà Mai – Trà Don, với tổng diện tích 5ha, để đáp ứng nhu cầu mặt 
bằng xây dựng nhà máy, công xưởng của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, các hạ tầng cơ sở thiết yếu khác, như: Nước sinh hoạt, viễn 
thông liên lạc, thủy lợi, giáo dục – y tế cũng được quan tâm đầu tư đồng bộ, để 
giúp giảm chi phí đầu tư, tạo ra sự an tâm đối với doanh nghiệp.

5.2. Đối với công tác đào tạo nghề
Trong giai đoạn 2016-2020, đã bố trí nguồn ngân sách để thực hiện công 

tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là các ngành nghề liên quan đến 
trồng trọt, chăn nuôi nhằm tạo ra lực lượng lao động tại chỗ có chất lượng.

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Về thủ tục hành chính
Một trong những yêu cầu bức xúc nhất trong công tác xúc tiến, thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là tháo gỡ các rào cản về thủ 
tục hành chính. Mặc dù, trong thời gian qua Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã có 
những điều chỉnh nhất định về cơ chế, tuy nhiên việc tiếp cận các cơ chế này 
còn rất phức tạp, qua nhiều khâu, nhiều đầu mối; bên cạnh đó việc cụ thể hóa 
các chủ trương này đôi lúc chưa kịp thời, cụ thể:

- Ngày 19/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ban 
hành chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, 
khai thác dược liệu, song việc triển khai rất khó khăn, mức hỗ trợ từ NSNN chưa 
khuyến khích doanh nghiệp (10).

9  Trong tổng số 11 dự án thủy điện (với tổng công suất 172 MW) đang xúc tiến triển khai trên địa bàn, đã có 06 
dự án được UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện, với tổng công suất 86 MW.
10  DN trồng dược liệu phải có dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư; mức hỗ trợ chỉ là 15 triệu đồng/ha.
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- Ngày 17/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 
thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018 UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh quy định cụ thể các nội dung liên quan, tuy nhiên việc áp dụng 
vẫn gặp nhiều vướng mắc.

- Hướng dẫn hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa phù hợp 
nên phải tiến hành điều chỉnh, sửa đổi nhiều lần, dẫn đến rất lúng túng trong 
triển khai thực hiện.

- Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND 
và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND, đến nay đã có nhiều 
vẫn đề bất cập do thay đổi về các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tuy nhiên, 
đến nay vẫn chưa được điều chỉnh.

Ngoài ra, mỗi ngành, mỗi cấp đều có một quy định riêng và trong một số 
trường hợp chưa có sự đồng bộ. Về phía địa phương, sự phối hợp của các ngành 
chuyên môn cũng chưa thật sự hiệu quả, lực lượng tham gia còn mỏng, chưa 
nắm vững về quy trình thủ tục hành chính dẫn đến gây lúng túng cho doanh 
nghiệp cũng như các cơ quan hỗ trợ đầu tư.

2. Về đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
Hiện nay, ngoài cây sâm Ngọc Linh, thì đầu ra cho các loại cây dược liệu 

cũng như sản phẩm nông lâm nghiệp vẫn còn bấp bênh, thiếu ổn định. Nguyên 
nhân một phần là do chưa có các nhà máy tiêu thụ, chế biến có quy mô lớn trên 
địa bàn tỉnh. Trong một số trường hợp có nhà máy thì doanh nghiệp lại có xu 
hướng sử dụng nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, với giá thành rẻ, nguồn cung 
ổn định. Điều này đang gây ra tâm lý e ngại trong giới đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn. Bên cạnh đó những khó khăn trong nguồn cung ứng giống có chất 
lượng cũng đang là trở ngại lớn cho thu hút đầu tư.

3. Về cơ sở hạ tầng
Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng thiết yếu trong 

thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư xây dựng đòi hỏi phải có lộ trình 
và phụ thuộc vào khả năng huy động vốn, bên cạnh đó do tác động của điều kiện 
thời tiết bất lợi nên nhìn chung hiện trạng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn 
huyện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 40B – tuyến đường 
huyết mạch trong giao thông và phát triển KTXH địa phương – hiện có nhiều 
đoạn đã hư hỏng, xuống cấp và tiêu chuẩn chưa đáp ứng với yêu cầu, song chưa 
được đầu tư nâng cấp.

4. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa thật sự quyết liệt; nhận 
thức của người dân chưa cao

Một yếu tố cực kỳ quan trọng trong đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là 
đất đai và tích tụ đất đai để hình thành các vùng sản xuất tập trung. Tuy nhiên, 
hiện nay hầu hết quỹ đất sản xuất trên địa bàn đều đã được người dân địa 
phương canh tác, sử dụng; phần đất do Nhà nước quản lý không nhiều, lại manh 
mún, nhỏ lẻ. Để có thể kêu gọi doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, cần thực hiện tốt 



7/8

công tác dồn điền, đổi thửa để hình thành diện tích đất tập trung cho doanh 
nghiệp thuê, đồng thời phải khuyến khích người dân tham gia đầu tư cùng doanh 
nghiệp qua việc đóng góp giá trị quyền sử dụng đất. Muốn làm được điều này 
đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, nhằm 
tuyên truyền, vận động và giải thích cho nhân dân thấy được các lợi ích để có sự 
đồng thuận.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của 
các tổ chức chính trị - xã hội … chưa thật sự quyết liệt; một số vấn đề về thủ tục 
(như cho doanh nghiệp thuê đất, góp vốn bằng đất …) chưa được hướng dẫn cụ 
thể; các dự án cơ hội để giới thiệu cho doanh nghiệp vẫn còn chung chung, mơ 
hồ, thiếu tính thuyết phục; công tác tuyên truyền, vận đông chưa sâu sát … nên 
hiệu quả thu hút chưa cao.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỜI GIAN ĐẾN
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND huyện về hỗ trợ xúc tiến thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trà 
My, giai đoạn 2017-2020 hết hiệu lực thi hành vào năm 2020. Tuy nhiên, với 
đặc thù là huyện miền núi, có nhiều lợi thế để phát triển nông lâm nghiệp nên 
việc hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế khác ngoài Nhà nước 
đầu tư trên địa bàn nói chung và đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp 
nói riêng là việc làm cần tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian đến. Để 
làm được điều đó, trên cơ sở các quy định hiện hành của Chính phủ, của HĐND, 
UBND tỉnh, UBND huyện Nam Trà My tiếp tục xây dựng Kế hoạch, chương 
trình thực hiện cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào một số 
nhiệm vụ sau đây:

1. Tập trung kiến nghị Trung ương, Tỉnh tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cụ thể hóa 
các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh; sớm tiến hành điều chỉnh các vấn đề bất cập trong ưu đãi đầu tư, để 
tạo điều kiện thuận lợi cho doang nghiệp nói riêng và tất cả các thành phần kinh 
tế khác đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

2. Trên cơ sở đã cơ chế, chính sách của Tỉnh, hàng năm xây dựng Kế 
hoạch cụ thể để xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn huyện, trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các 
ngành liên quan để làm cơ sở triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

3. Phối hợp Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng 
Nam xây dựng và tiến đến hình thành bộ thủ tục hành chính chung, trong đó chi 
tiết các thủ tục về cho thuê đất, thuê rừng, dự án mẫu … để hỗ trợ, hướng dẫn 
các doanh nghiệp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan.

4. Thúc đẩy việc thành lập các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Hợp tác 
xã trồng sâm Ngọc Linh, trồng dược liệu trên địa bàn huyện; tổ chức triển khai 
đồng bộ và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn huyện.
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5. Hoàn thiện hệ thống chỉ dẫn các thông tin cơ bản về điều kiện kinh tế - 
xã hội huyện (như quy hoạch, kế hoạch, thông tin về giao thông, điện, y tế, an 
ninh ...) trên cổng Thông tin điện tử huyện. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và thực 
hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh và 
giải quyết các thủ tục hành chính ở các phòng, ban, các xã. Hỗ trợ tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động của Hội Sâm Ngọc Linh – Quế Trà My.

6. Thiết lập các kênh liên hệ, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực có sử dụng các loại dược liệu, các loại 
nông sản thế mạnh của địa phương để hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho các sản 
phẩm nông, lâm sản tại địa phương.

7. Tiếp tục xúc tiến làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, với Tỉnh để 
huy động vốn thực hiện, tập trung đôn đốc tiến độ thi công để sớm hoàn thành 
đưa vào sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng dở dang trên địa bàn huyện, nhất 
là các dự án giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp, điện quốc gia. Tiếp tục kiến 
nghị UBND tỉnh, sở Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ đầu tư nâng cấp 
tuyến đường Quốc lộ 40B để đáp ứng nhu cầu phát triển trong khu vực.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để cho 
người dân hiểu rõ các lợi ích, ý nghĩa của việc thu hút doanh nghiệp đầu tư trên 
địa bàn huyện đối với công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương.

9. Xây dựng cơ chế khen thưởng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các 
địa phương có thành tích tốt trong việc triển khai thực hiện chính sách thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 
20/12/2016 của HĐND huyện về hỗ trợ xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo Kỳ họp 
lần thứ 15, HĐND huyện khóa XI xem xét./.

Nơi nhận:
- TT TVHU (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Các ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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