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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 

 

Thực hiện Công văn số 252/SNgV-HTQT ngày 05/5/2020 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án định hướng hội nhập quốc tế của 

tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; UBND huyện báo cáo kết quả cụ 

thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI  

1. Đặc điểm tình hình 

Ngọc Hồi là huyện miền núi, biên giới phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum, có đường 

biên giới giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia dài 64,553 km, riêng đoạn biên 

giới tiếp giáp với Lào dài 34,653 km; đoạn biên giới tiếp giáp với Campuchia dài 

29,9 km. Là huyện biên giới nên việc người dân thường xuyên qua lại thăm thân, 

làm ăn và trao đổi hàng hoá là rất thường xuyên. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa 

phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến về nội dung 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh 

nghiệp, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.  

Tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như trên sóng phát thanh, truyền 

hình, các tài liệu hội nghị, ấn phẩm tuyên truyền, tờ rơi; hội nghị tập huấn phổ biến 

kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường bảo vệ đường biên cột mốc, 

phát huy tinh thần đoàn kết các bản, thôn, làng hai bên biên giới, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

3. Xây dựng thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, thời gian qua UBND huyện đã tăng cường 

hoàn thiện hệ thống pháp lý và thực tiễn về việc hội nhập quốc tế trên từng lĩnh 

vực và phương thức hội nhập nhằm đảm bảo được tầm nhìn chiến lược dài hạn về 

mục tiêu theo từng lĩnh vực hội nhập quốc tế. Cùng với đó, việc cải cách thủ tục 

hàng chính được chú trọng và hoàn thiện; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giải quyết công việc đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị 



Thông qua các hoạt động ngoại giao, đối ngoại quốc phòng và an ninh được 

triển khai tích cực đã góp phần củng cố quan hệ chính trị của huyện Ngọc Hồi và 

với các huyện giáp ranh với Lào ngày càng đạt nhiều kết quả.  

2. Hội nhập kinh tế quốc tế 

Việc hội nhập đã tạo cơ hội cho người dân trên địa bàn huyện qua lại làm ăn, 

sinh sống, trao đổi hàng hoá, các mặt hàng nông sản thiết yếu với các địa phương 

trong và ngoài tỉnh và nước CHDCND Lào; đây cũng là cơ hội để các doanh 

nghiệp nâng cao năng lực, tìm kiếm cơ hội đầu tư.  

3. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

Tình hình an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới 

tiếp giáp với các huyện biên giới của Lào và Camphuchia luôn được đảm bảo giữ 

vững, công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 

qua cửa khẩu luôn được các ngành chức năng duy trì thường xuyên, cơ bản đáp 

ứng nhu cầu phục vụ hoạt động qua lại cửa khẩu.  

Huyện đã ban hành các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh đối ngoại và hợp 

tác quốc tế gắn với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an trật tự 

an toàn xã hội. Cụ thể, lực lượng Công an, Quân sự huyện Ngọc Hồi đã ký kết với 

lực lượng Công an, quân sự của huyện Phu Vông, thông qua nội dung ký kết hai 

bên đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp 

cùng với các lực lượng và các ban, ngành của hai huyện tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai huyện thực hiện tốt quy chế 

biên giới, giữ gìn mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết, xây dựng đường biên giới 

chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nêu cao tinh thần cảnh giác cách 

mạng, tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các âm mưu của 

thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, vấn đề chủ 

quyền lãnh thổ, biên giới để móc nối, kích động, gây mất ổn định chính trị và an 

ninh trật tự khu vực biên giới hai huyện. 

Lực lượng quân sự hai bên tiếp tục phối hợp vân động Nhân dân và các lực 

lượng có liên quan cung cấp thông tin phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài 

cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam qua các thời kỳ chiến tranh, 

hy sinh trên địa bàn huyện Phu Vông, tỉnh Attapư (Lào) trong khuôn khổ, phạm vi 

của Ban CHQS huyện Phu Vông hiện nay. Từ năm 2017 đến nay đã cất bốc và hồi 

hương 66 hài cốt Liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sy trên 

đất Lào và Campuchia về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Ngọc Hồi (Năm 

2017: 16 hài cốt liệt sỹ; năm 2018: 16 hài cốt liệt sỹ; năm 2019: 13 hài cốt; năm 

2020: 21 hài cốt) 

Đặc biệt, cùng phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn hai huyện, tạo điều kiện để công 

dân Việt Nam đang lao động, học tập, công tác tại Lào có nguyện vọng về Việt 

Nam để phòng, chống dịch thông qua Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa và Cửa khẩu 

Quốc tế Bờ Y đúng theo quy định pháp luật của hai nước. 



4. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, dân tộc, giáo dục – 

đào tạo, khoa học – công nghệ và các lĩnh vực khác 

Lĩnh vực văn hóa – xã hội: Việc hội nhập quốc tế đã góp phần giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội tại địa 

phương. Công tác giáo dục – đào tạo tại huyện được nâng cao và đạt nhiều kết quả 

trên. Thực hiện Biên bản Hội nghị thường niên giữa huyện Phu Vông và huyện 

Ngọc Hồi, 02 trường THCS Bờ Y (Ngọc Hồi) và Trường THCS-THPT Nang Hèo 

(Phu Vông) đã có ký kết hợp tác về các hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý 

trường học, kinh nghiệm dạy và học, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa hai 

nhà trường. Sau mỗi đợt thực hiện đều có báo cáo, đánh giá kết quả theo quy định. 

Huyện Ngọc Hồi có 02 điểm du lịch cộng đồng (Làng Đắk Răng, Đắk Dục và 

thôn Đắk Mế, xã Pờ Y) và Cột Mốc 3 biên, Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. 

Hàng năm, huyện Ngọc Hồi phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh và 

các đơn vị tổ chức cung cấp thông tin về các điểm du lịch, kết nối các tuyến, điểm 

du lịch ở tỉnh và các tỉnh lân cận để đưa du khách đến với huyện Ngọc Hồi.  

Từ năm 2017 đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã tiếp nhận 

điều trị 102 trường hợp người Lào, trong đó: năm 2017 là 32 trường hợp; năm 

2018 là 28 trường hợp; năm 2019 là 42 trường hợp. 

Là huyện biên giới nên trong những năm qua việc qua lại thăm thân của bà 

con giữa các xã giáp biên với Lào thường xảy ra, trong đó có một số công dân của 

Lào đã kết hôn không giá thú hiện đang sinh sống tại địa phương chưa được nhập 

Quốc tịch Việt Nam. Được sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương, các ngành 

chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đã nỗ lực trong công tác thống kê, 

rà soát, lập thủ tục trình Chủ tịch nước xem xét quyết định cho nhập quốc tịch đối 

với bà con. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện có 23 công dân thuộc các xã 

Pờ Y, Đăk Dục, Đăk Nông được nhập quốc tịch. Việc được nhập quốc tịch Việt 

Nam là sự kiện ý nghĩa chính trị pháp lý quan trọng đối với bà con được nhập quốc 

tịch, là tiền đề để người dân kết hôn không giá thú ổn định, hoà nhập cuộc sống tại 

Việt Nam. 

Phát triển kinh tế - thu hút đầu tư: Huyện cũng thường xuyên phối hợp với 

các Sở, ngành tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và nước ngoài tổ 

chức các Hội chợ thương mại, Hội chợ đưa hàng Việt về biên giới huyện Ngọc 

Hồi. Bình quân mỗi năm huyện tổ chức từ 03-05 Chương trình Hội chợ thương 

mại, thông qua Hội chợ giới thiệu rộng rãi đến đông đảo người dân, các du khách 

trong nước và nước ngoài về các sản phẩm tiền năng, thế mạnh của địa phương.  

Huyện Ngọc Hồi cũng đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp. Hàng năm, thông qua Hội nghị thường niên ký kết biên bản hợp tác đã tạo 

cơ hội thuận lợi các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương tại huyện Phu Vông cũng 

như Ngọc Hồi. Hiện trên địa bàn huyện hiện có 140 doanh nghiệp đang hoạt động; 

số doang nghiệp mới là 07 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 150 tỷ đồng. 

Tổng số Hợp tác xã đã thành lập là 30 HTX. Đã cấp chứng nhận đăng ký kinh 

doanh cho hơn 220 hộ với tổng vốn đăng ký trên 25 tỷ đồng. 



Đến nay, một số Doanh nghiệp đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào huyện như 

Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu DOVECO Gia Lai đã khảo sát 

vùng nguyên liệu cho Công ty để thực hiện liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ 

sản phẩm; làm việc với Công ty SUNWOO Hàn Quốc để khảo sát vùng trồng 

rừng, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn xã Sa Loong; Công ty 

TNHH MTV An Thiện đầu tư dự án nhà máy liên hợp xử lý chất thải và được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.   

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đánh giá 

Sau thời gian triển khai thực hiện Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh 

Kon Tum đến năm 2020, đến nay trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả 

nhất định, nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp 

về hội nhập quốc tế ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng thể chế từng 

bước được hoàn thiện, năng lực hội nhập quốc tế cơ bản đáp ứng yêu cầu trong 

tình hình mới. Cụ thể, mối quan hệ hợp tác giữa huyện Ngọc Hồi với các huyện 

của Lào, Campuchia và các tổ chức quốc tế tiếp tục được tăng cường và mở rộng; 

qua đó việc thu hút đầu tư nước ngoài bước đầu được khởi sắc. Ngoài ra, công tác 

hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực như an ninh, quân sự, biên phòng; các lĩnh vực 

văn hoá – xã hội, y tế, nông nghiệp ngày càng đạt nhiều kết quả cao. 

2. Thuận lợi 

Thuận lợi của huyện Ngọc Hồi là có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cửa khẩu phụ 

Đắk Kôi, có đường Hồ Chí Minh đi qua, hệ thống giao thông thuận lợi từ Bắc vào 

Nam, có đông thành phần dân tộc sinh sống, nền văn hoá đa dạng. Hạ tầng cơ sở 

được đầu tư khang trang... 

3. Khó khăn 

- Là huyện biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 56%, cuộc sống 

người dân chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp; bên cạnh đó nhận thức của bộ 

phận người dân còn nhiều hạn chế, việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông 

nghiệp chưa nhiều.  

- Các doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ, quy mô và hiệu quả sản xuất, cạnh 

tranh trên thị trường còn thấp so với tiềm năng, lợi thế. Khó khăn về tiếp cận 

nguồn vốn và các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp. Việc tiếp cận thông tin thị trường (thị trường tiêu thụ,…) còn hạn chế. 

4. Nguyên nhân 

Những năm trở lại đây giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp khiến đời 

sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, 

tiềm lực khoa học vẫn còn thiếu và yếu...nên khả năng thích ứng với hội nhập kinh 

tế quốc tế còn chậm.  

Hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; trong việc quản lý hoạt động của các 

doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ và hiệu quả 

đạt không cao. Hơn nữa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế của 



một số doanh nghiệp chưa nghiêm như: tình trạng trốn thuế, kê khai thuế không 

trung thực, chậm nộp thuế vẫn còn xảy ra. 

Bên cạnh đó, việc đầu tư vào Cửa khẩu quốc tế Bờ Y những năm trở lại đây 

của các doanh nghiệp còn hạn chế. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Tăng cường hơn nữa công tác quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đặc biệt là xây dựng thế trận lòng dân vững 

chắc. Giữ vững và không ngừng phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, 

có những giải pháp trước sự xâm nhập của văn hoá ngoại lai, sự lai căng về văn 

hoá gây hậu quả xấu về tư tưởng đạo đức của các tầng lớp dân cư.  

- Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch qua cửa khẩu theo phương châm “ba 

quốc gia một điểm đến”; xúc tiến tổ chức kết nối các tour, tuyến du lịch để khai 

thác tiềm năng du lịch các tỉnh trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây, trong đó 

bao gồm tuyến, điểm du lịch “cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào – 

Campuchia”.  

Trên đây là Báo cáo kết quả tình hình triển khai Đề án định hướng hội nhập 

quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của UBND huyện 

Ngọc Hồi./.                                                         

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- Sở Ngoại vụ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
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