
PHỤ LỤC 04 

THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Kèm theo Báo cáo số 175 /BC-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. Về tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Công tác chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, đã kiện 

toàn lại Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương giải quyết thủ tục 

hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư, nhất là các dự 

án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; ban hành Chương trình hỗ trợ 

khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở các nhiệm vụ được 

giao tại Chương trình hành động, Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 2021-2025, 

các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch triển 

khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra(1); thường xuyên tổ chức 

học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức tại các đơn vị; và 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động triển khai 

thực hiện các lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và 

chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025(2). 

- Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Kon Tum(3); giao 

kinh phí để các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động 

xúc tiến đầu tư, trong đó, nguồn kinh phí từ ngân sách cấp là 1.813 triệu đồng, 

chưa có kinh phí thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. 

- Tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng tháng để tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị; công bố đường dây nóng của Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp nhận kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; 

Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp, Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội Du 

lịch để làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước. 

- Chỉ đạo thường xuyên cập nhật và định kỳ tổ chức thu thập thông tin, 

hoàn thiện lại cơ sở dữ liệu về tiềm năng, pháp luật, kinh tế - xã hội, chính sách, 

thủ tục đầu tư, các quy hoạch… đăng lên các Website: kontum.gov.vn, 

ipckontum.gov.vn.. để cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cho nhu cầu khai 

                    
(1) Văn bản số 235/SKHĐT-TH, ngày 18/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch số 37/KH-SVHTTDL, ngày 

14/03/2019 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 444/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 19/3/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 22/02/2019 của UBND thành phố; Kế hoạch số 12a/KH-BQLKKT, ngày 

22/2/2019 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-SNgV, ngày 14/2/2019 của Sở Ngoại Vụ; Kế hoạch số 

504/KH-SYT, ngày 25/02/2019 của Sở Y Tế; Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 19/02/2019 của UBND huyện Đăk Hà; Kế 

hoạch số 47/KH-UBND, ngày 21/03/2019 của UBND huyện Tu Mơ Rông; Kế hoạch số 263/KH-UBND, ngày 13/3/2019 của 

UBND huyện Kon Plong; Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 07/3/2019 của Sở Công thương; Kế hoạch số 01-KH/TĐTN-

TTHTTNKN, ngày 14/01/2021 về việc tổ chức chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2021 và 01 KHPH/ĐTN-

TTHTTN, ngày 26/2/2021 về tổ chức chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn; Kế hoạch số 01/KH-XTĐT ngày 26/02/2021 của Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ khởi nghiệp; Kế hoạch số 70/KH-

PHKT ngàv 29/01/2021 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum… 
(2) Văn bản số 73/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2021 của Sở Thông /tin và Truyền thông đã ban hành đề nghị các cơ quan 

báo chí, truyền thông tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm. 
(3) Tại Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 05/02/2021  của UBND tỉnh Kon Tum.  
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thác tìm hiểu cơ hội đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước(4). Hệ 

thống hóa số liệu và xây dựng vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, môi 

trường đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp.  

2. Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 

- Duy trì hoạt động hệ thống “Tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của doanh 

nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ internet 

http://doanhnghiep.kontum.gov.vn. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để trao đổi, nắm bắt thông tin nhằm kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Chuẩn bị nội 

dung tổ chức hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Tân Sửu 2021(5), tuy 

nhiên hội nghị dừng tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có dự án 

đang hoạt động, đang triển khai trên địa bàn tỉnh, qua đó đề xuất xử lý kịp thời 

các trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch xây dựng và chậm tiến độ nhằm 

tạo quỹ đất thu hút đầu tư các dự án khác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tiến 

hành giãn tiến độ đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ nhà 

đầu tư.  

- Hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum. Trong 4 tháng đầu năm 

2021, đã hướng dẫn cho 10 lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước 

có yêu cầu hỗ trợ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc khảo 

sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, để các các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án trên địa bàn(6). Các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ 

đất phục vụ công tác kêu gọi, thu hút đầu tư(7). 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu về tình hình kinh tế - xã hội, 

tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu 

tư, các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, quy định pháp luật và 

cơ chế chính sách nhằm phục vụ cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 

khi có yêu cầu. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ cho người dân, doanh 

nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 theo chính sách tín dụng và 

                    
(4) Cung cấp tài liệu quảng bá của tỉnh cho: Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); Tổng lãnh sự án Việt Nam tại 

Fukuoka, Nhật Bản; Trung tâm XTĐT miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng; Phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn 

Quốc - KOTRA tại Hà Nội; 
(5) Theo ý  kiến  chỉ  đạo  của  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  tại  Văn  bản  số 320/UBND-KTTH, ngày 27/01/2021. 
(6) Dự án Khu dân cư Hoàng Thành; Dự án Vincom Shophouse Kon Tum; Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại 

dịch vụ FLC Kon Tum; Dự án nhà hàng Đông Dương ven sông Đăk Bla;...  
(7) Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể 

thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum. Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch tổ hợp 

khách sạn thương mại, dịch vụ phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để 

thực hiện quy hoạch khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. 

http://doanhnghiep.kontum.gov.vn/
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các quy định hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư có dự án triển khai trên địa bàn khi có nhu cầu(8). 

- Rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin cơ bản của các dự án thu 

hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ tiềm năng đất đai để thu hút 

đầu tư trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức triển khai các chỉ tiêu phát triển Ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn theo đúng định hướng của tỉnh nhằm tạo 

đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả đã xúc tiến, 

thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư, dự án đầu tư như: Tập đoàn Lộc Trời xúc 

tiến đầu tư để liên kết trồng cây dược liệu, cây khác; Công ty Daveco, chi nhánh 

tại Gia lai xúc tiến đầu tư, liên kết trồng, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (chanh 

dây, dứa,...), rau các loại (rau chân vịt, đậu tương rau,....)… 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa 

những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại 

Kon Tum, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung phổ biến, quán 

triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tích cực 

hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh việc thực hiện trao đổi văn bản 

điện tử có ứng dụng chữ ký số, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 100% thông qua phần mềm 

VNPT-ioffice (trừ văn bản mật). Việc ứng dụng chữ ký số vào văn bản điện tử 

trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị  - xã hội trên 

địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu suất xử lý công việc, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, tiết kiệm thời gian 

và chi phí hành chính..., đồng thời, góp phần tích cực trong công cuộc cải cách, 

hiện đại hóa hành chính công, tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh tiến hành xây dựng 

Chính quyền điện tử và mô hình Thành phố thông minh. 

3. Kết quả thu hút đầu tư trong thời gian qua 

Thời gian qua công tác thu hút đầu tư của tỉnh đã được chú trọng chỉ đạo 

ngày càng hoàn thiện, đem lại nhiều kết quả tích cực, các dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh ngày càng tăng về số lượng, cũng như quy mô vốn đầu tư, có nhiều nhà 

đầu tư tới nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án có quy mô lớn 

(Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn TH, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Mavin,....). Tính 

đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 đã có 444 dự án được cấp phép đầu tư trên địa 

bàn tỉnh; trong đó có 340 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư 75.392 

tỷ đồng và 44 dự án đã chấm dứt hoạt động. Trong 5 tháng đầu năm 2021, đã thu 

hút 23 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 7.476 tỷ đồng; trong đó, 04 dự án 

                    
(8) Tại Công văn số 74/KTU-THNS&KSNB ngày 19/2/2021 của NHNN chi nhánh tỉnh Kon Tum về việc triển khai các chính 

sách ưu tiên đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký hơn 698 tỷ đồng, 19 dự án 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 6.778 tỷ đồng. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song tình hình triển khai thực hiện các dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số dự án đăng ký đã 

hoàn thành thủ tục và đưa vào khởi công xây dựng tăng nhiều. Đến nay đã có 

203 dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sản xuất kinh doanh với tổng vốn 

đầu tư 24.156 tỷ đồng, 52 dự án đầu tư đang triển khai thi công với tổng vốn 

28.723 tỷ đồng, 145 dự án chưa triển khai thi công với tổng vốn 23.210 tỷ đồng 

và còn lại 44 dự án đã chấm dứt hoạt động với tổng vốn 3.667 tỷ đồng. 

4. Một số hạn chế 

- Nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp còn nhiều khó khăn, nguồn vốn ngân sách địa phương còn hạn 

chế; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư 

hạ tầng. Không có quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư, gây ảnh hưởng rất 

lớn đến hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp; chưa thu hút 

được các nhà đầu tư có tiềm lực đến đăng ký đầu tư. 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng 

mắc do có nhiều nội dung chồng chéo trong các văn bản pháp luật và hướng dẫn 

của các bộ, ngành. 

- Vẫn còn địa phương chưa thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất  phù hợp 

với quy hoạch, tiềm năng, lợi thế hiện có của địa phương, đề xuất danh mục dự 

án thu hút đầu tư để tạo điều kiện thuận tiện trong công tác thu hút, kêu gọi đầu 

tư. 

- Một số dự án còn triển khai chậm tiến độ so với tiến độ quy định tại Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư. Chất lượng một số dự 

án đầu tư vào tỉnh chưa cao, chưa phát huy được tối đa lợi thế, tiềm năng của 

tỉnh. Một số dự án sau khi đầu tư hoàn thành, đưa vào vận hành sản xuất kinh 

doanh có kết quả và hiệu quả chưa cao, không chủ động được nguyên liệu đầu 

vào và chưa tìm được sản phẩm đầu ra ổn định, có dự án thua lỗ phải ngừng hoạt 

động. 

- Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai một số nhiệm vụ 

quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại phải tạm dừng; tình hình đầu tư, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó 

khăn. 

II. Các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09 

tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nội dung trong Chương 

trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính. 
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- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa 

bàn thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông… Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

thủ tục để thu hút đầu tư đối với các dự án: Khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tỉnh Kon Tum; Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla; Tổ 

hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, phường Quyết Thắng; Đầu tư xây dựng 

Trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe Kon Tum, phường Quang Trung;…  

- Tăng cường thông tin trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin 

điện tử về hệ thống “Tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp”. Định kỳ 

hàng quý rà soát, tổng hợp báo cáo, công khai kết quả giải quyết, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư qua các kênh trên. Các Sở, ban, ngành, địa 

phương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh 

doanh và khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất của doanh 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. 

- Đẩy mạnh công tác rà soát, công khai quỹ đất sạch, chuẩn bị danh mục 

Dự án kêu gọi đầu tư, làm cơ sở để cung cấp thông tin, xúc tiến kêu gọi đầu tư. 

Tạo quỹ đất sạch trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để 

giới thiệu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

- Đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi các doanh nghiệp/nhà đầu tư/tổ chức, cá 

nhân tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Kon Tum. Hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội 

nghị xúc tiến đầu tư Tây nguyên lần 5 (khi đủ điều kiện). 

- Hoàn thiện bàn hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025, có tính đến năm 2030. 

- Tổ chức Hội nghị giới thiệu cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, khảo 

sát đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu 

theo hướng kết nối, liên doanh liên kết đầu tư. 

- Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, bảo đảm tiến 

độ đã đăng ký đầu tư, đưa dự án vào hoạt động tránh lãng phí quỹ đất đã được 

nhà nước cho thuê; đánh giá tình hình sử dụng đất, tình hình hoạt động và triển 

khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, qua đó đề xuất xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm về đất đai, chậm tiến độ nhằm tạo quỹ đất thu hút đầu tư các dự án 

khác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động trong công tác 
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cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Rà soát, cung cấp các thông tin về quy hoạch, quỹ 

đất để cung cấp cho Nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư. 

- 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. Tập trung 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. Qua đó, tăng cường niềm tin của các doanh nghiệp, thu hút đầu 

tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

- Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh để cải thiện, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp; kỹ năng xúc tiến đầu tư; cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về hội nhập kinh tế quốc tế, tư vấn giải quyết các tranh chấp quốc tế; tăng 

cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp theo các chủ đề pháp luật như: sở hữu, doanh nghiệp, hợp đồng, 

đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, cạnh trạnh, thương mại, thương mại quốc tế, 

nhượng quyền thương mại, giải quyết tranh chấp... 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ 

chức cá nhân trong việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiến tiến trong sản 

xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng, bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp các sản phẩm dược liệu của tỉnh./. 
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