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CHI1NG TRINH
XUC TIEN DAU TI)' TfNH NINH BINH NAM 2021
(Ban hành kern theo Quyê't djnh so' 517/QD- UBND ngày //5/2021 cta UBND
tinh Ninh BInh)
PHAN I
CHII(JNG TRINH XUC TIEN DAU TI)' NAM 2021
I. QUAN DIEM, DNH HIJ'ONG, MVC TIEU
1. Quan dim
- Tiêp tic thirc hin có hiu qua Nghj quyt s 5 0-NQ/TW ngày 20/8/2019
cüa B ChInh trj ye djnhhithng hoàn thin the ché, chInh sách, nâng cao ch.t
hrçmg, hiu qua hqp tác dâu tii nithc ngoai den 11am 2030 và Nghj quyêt Dii hOi
Dãng b tinh lan thir XXII ye phát triên kinh tê xã hi. Thu hñt dâu tu có ch9n
icc, lay chat luqng, hiu qua, cong ngh và báo v môi truông là tiêu chI dánh
giá chInh. Tp trung thu hut các d%r an si'r diing cong ngh cao, cong ngh sch,
phát triên ben vcmg, sir dtng tiêt kim qu5' dat, hiu qua dâu tu cao, np ngân
sách lan.
- Xây dirng chinmg trInh xüc tin dAu tu co trong tam, trQng diem; di mâi,
da dng hóa các ni dung hot dng xñc tiên dâu tu. Nâng cao chat luçing cong
tác xüc tiên dâu tu tai ch cüng vâi vic tang cumg các hot dng ho trçl phát
triên doanh nghip và câi thin môi trithng dâu tu kinh doanh, nâng cao näng
lrc cnh tranh cap tinh. T?o mOi trithng dâu tu thun lqi, thông thoáng, hap dan
nhà dâu tu.
- Phát trin m?nh me kinh t tu nhân, tp trung thu hut các các doanh
nghip, tp doàn kinh tê ian, có kinh nghim, tiêm hrc ye tài chInh, cong ngh,
hot dng hiu qua và có süc canh tranh cao. Dông thai, chü trcng phát
triên doanh nghip nhO và vi'ra (kinhtê t.p the, hçip tác xà) trên toân tinh, dc
bit là trong linh virc cOng nghip ho trçr to thành chuôi cung üng san phâm,
djch vi ph trq và tiêu thçi hang hóa ni dja. Dam bào môi tnrang dâu tu, kinh
doanh bInh däng giüa các doanh nghip trong nuâc và doanh nghip có vOn dâu
tu nuóc ngoài theo quy djnh cüa pháp lut.
- Nâng cao hiu hrc, hiu qua cong tác quãn l nhà nuóc v thu hut du tix,
khäc phic kjp thai nh1tng hn chê, bat cp phát sinh trong qua trInh sü dung các
nguOn vOn dâu tu; tang cithng cong tác kiêm tra, giám sat dánh giá dâu tu, kiên
quyt thu hôi các di,r an ch.m triên khai theo dñng quy djnh cüa pháp lut. Day
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manh cái cách, rut ngn thii gian thic hin thu t1ic hành chInh, tao diu kiên
thuân loi cho nhà dâu ttx.
- Tp trung các ngun lirc kinh t (nht là ngun xã hi hóa) d trin khai
các hott dng xüc tiên dâu tu. Tn dicing co hi thu hut ngun vn du tu nuóc
ngoâi chat lixçing cao dang chuyên djch sau dai djch C OVID - 19 nhm Ca cu
laj nên kinh tê, chuyên dôi mô hInh tang tru&ng kinh t theo hithn tir chü, khâ
näng thIch 1mg cao It biên dng vâi thj trtthng. Chü trpng thu hut dâu tu vào các
thj tnthng truyên thông nhu Nht Bàn, Han Quc, Thai Lan, Dài Loan,
Singapore, M5'; dông thii ma rng xüc tiên thu hut dâu tu tr cac nithc d& tác là
thành viên cüa các hip djnh thuang mai nhi.r CPTPP, EVFTA...
- T cht'rc các hoat dng XTDT bão dam nguyen tc ti& kim, hiu qua,
thiic hin rà soát thuing xuyên, dánh giá djnh kS' v hoat dng XTDT. Uu tiên
thirc hin các hoat dng XTDT lien yang, lông ghép vâi các hoat dng xüc tin
thucing mai và xñc tiên du ljch. Xây dimg danh m1ic, chuang trInh XTDT d%ra
trên quy hoach, djnh huang phát triên cüa tinh phü hçip vai quy hoach ngành và
khai thác tôi da tiêm näng, the manh cüa tmg dja bàn dâu tu, tao sr kt ni
trong thu hut dâu tis.
- Tp trung h trçl các khu, cim cong nghip trên dja bàn hoàn thin Ca sâ
h tang tao mt bang sach, kêt nOi giao thông, dào tao nguôn nhãn 1irc... dê sn
sang kêu gçi dâu tu. Phôi hqp vâi chü dâu tu ha tang các khu cong nghip, CCN
dê xây dirng chucing trInh, kêu gçi thu hut dâu tu vào tinh.
2. D1nh hffóng thu hñt du tir
2.1. Linh v1rc nông nghip
- Thu hut nông nghip irng diing cong ngh cao, xanh, sach,htu ca, dc
hUu huâng tai kêt hçip du ljch; dir an nghiên ciru, irng dicing chuyên giao cong
ngh lai tao giOng cay trông, 4t nuôi; tmg d%lng khoa hc cong ngh nuôi trông
thüy san; phát triên san phâm chü hrc, dc san (OCOP) theo huàng htru Ca gän
vói phát triên du ljch ben vtrng. Khuyên khIch các dr an lien két chuoi giá trj
nhu: Trang trai tOng hqp chat luqng cao khép kin (san xuât, chê biên, tiêu th
san phâm) gän vâi vüng nguyen lieu tp trung; quãn 1 üng diving nông nghip so
(san xuât, tiêu dung và truy xuât hang hóa).
- Trng trQt: Dir an nghiên cüu, chuyn giao, san xut ging cay trng chit
luçing cao; dr an nghiên ciru và üng dung khoa hçc cOng ngh trong canh tác,
báo quãn, ch biên, canh tác hiru Ca; dir an trOng, chäm soc, nuôi duOng, bào v
và phát triên rrng; d%r an phát triên vüng nguyen lieu dáp üng nhu câu cOng
nghip chê biên.
- Linh vrc chàn nuôi: Dir an san xut ging 4t nuôi; d an chàn nuôi theo
huóng httu ca, chuyên dôi so.
- Linh virc thüy san: Dir an san xut ging thüy, hãi san cong ngh cao; d?
an nuôi trông thUy san hu Ca; dir an khai thác hài san ng nuóc yen b (ngao,
hàu, torn, cua..) và dánh bat xa b.
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2.2. LTnh v1rc cong nghip
- Tang cuyng thu hut dr an cong ngh cao, cong ngh mâi, cong ngh sch,
cong ngh so, chê tao thông minh, san xuât lap rap và ph tr cOng nghip 0 tO,
ché tao san phâm phc v san xuât nông nghip, các dir an có ngun thu lan và
dir an san xuât các san phm cOng nghip h trçi cOng ngh cao gn lin vâi bâo
v mOi trithng.
- Thu hut cac d1r an du tix va kinh doanh ha t.ng các khu cong nghip, ciim
cong nghip; ha tang các khu, diem du ljch, duing giao thông lien v1ing, lien tinh.
2.3. Linh virc thtrang mai, djch vi
- Ip trung thu hut phát trin các trung tam thucing mai, djch vi hin ctai; t
hçp khu vui thai, giâi trI chat hrçmg cao; phân khu trung tam kinh doanh djch
vv, khách san 5 sao cao cap, khu vui chai giái trI theo chü dê; t hqp khách san,
resort, nghi dixoiig có quy mô lan tiêu chuân 4-5 sao gän lien vâi các khu, diem,
tuyên du ljch dê hInh thành chui djch vçi du ljch da dng có giá trj kinh t cao.
U'u tiên thu hut dâu tLr ha tang du ljch, ha tang thuong mai, dâu tu khai thác và
quán l mng hrói chçi dâu môi, chq nOng thôn, chçi dêm.
- Khuyn khIch các nhà du tu chin luçic du tu hInh thành các khu djch
v11 du ljch phüc hçip, dir an djch vi du ljch quy mô lón, các trung tam rnua sam,
vui chai giãi trI, phô di b, chçi dêm... tai các dja bàn du ljch tr9ng diem; dir an
xây drng khu do thj kiêu mu theo huóng dông b và hin dai; khu nha& xã
hi; khu do thj thông minh kêt hqp trung tam thuang mai, truàng bce quôc tê,
khu vui chai giãi trI; khu dO thj kiêu mâu, khu nhà a dông bO.
- Phát trin các ngành djch vi có lien quan dn t chuc hoat dng du ljch:
san phâm, trung tam du ljch dc thing; kinh doanh thuang mai din t1r, buu
chinh, chuyên phát; phát triên kinh tê ban dêm lam tang giá trj môi tru?mg sinh
thai, tang giá trj tài nguyen cho các khu, diem du ljch.
- Phát trin các nhóm san phm du ljch dira trên Co sâ khai thác giá trj tài
nguyen dc dáo, dc sac, có lçii the ye tir nhiên và van hóa (du ljch sinh thai, du
ljch van hóa); Khuyên khIch dâu tu phát triên các san phâm du ljch mói, có tiêm
näng (các san phâm du ljch chuyên dê, san phâm du ljch cong dOng, san phâm
du ljch mua sam).
- Du tu phát trin du ljch gn vói 1rng diing khoa bce cOng ngh; phát trin
du ljch thông rninh; 1mg dting cOng ngh hin dai trong quãn l nhà nuâc ye du
ljch, quàn 1 diem den, quàn l doanh nghip; cung cap thông tin và trài nghim
phic vi1 khách du ljch.
2.4. Linh vuc van hóa - xã hôi
- Thu hut xây dirng bão tn và tOn tao các di tIch ljch sü van hóa; du tu
khOi phic các lê hi, lang nghê và các giá trj van hóa truyên thông; các dr an
lang nghê, tieu thu cOng nghip truyên thông gan vâi van hóa d.c tnmg cUa dja
phuong thu thêu ren, cói, gôm sIr...
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- IJu tiên phát trin 1mg dirng cong ngh cao, cong ngh thông tin, chuyn
dôi so; khuyên khIch các dir an khiinghip di md sang tao; djch v1i c si d&
1iu khoa h9c cOng ngh; giáo diic mâm non, tnx&ng lien cap ngoài cOng 1p chit
krqng cao; các dir an dào tao da ngânh, nghê g.n vâi tip nhn va sIr ding lao
dng da dng, phü hçp nhiêu llra tui.
- Thu hut cac dir an thuOc linh virc logistics; dir an xây drng trung tam, ca
sâ dào tao, huân luyn the thao; dir an cu sâ dào tao ngh; dr an Bnh vin tu
nhan dat chuân; dr anc sa khám, chUa bnh, cung cp djch vi y t cht hrçing
cao; san xuât duçic phâm, thuôc chia bnh; san xuât trang thit bj y t; dr an xlr
1 rác thai sinh hoat, rác thai y té, chat thai cong nghip, xlr l' nuâc thai sinh
hoat tai các huyn, thành phô và các khu do thj.
3. Mijc tiêu
- Di mri, nâng cao cht krqng, hiu qua hoat dng xüc tin và thu hut du
tu; t.p trung thu hut các tp doàn lan, nhà dâu tu có tiêm 1irc ye tài chInh và
näng lrc kinh nghim, sIr ding cOng ngh cao dâu ti.x vào tinh trên các lTnh virc
nhu: cong nghip, xay dçrng, näng lung; nông nghip; y tê, giáo diic, djch vi
thucrng mti và du ljch gop phân day manh phát triên kinh tê - xâ hi eüa tinh
gän vói dôi mâi mô hInh tang tri.rOrng theo hu&ng nhanh, ben vüng, bâo v môi
tnthng, giái quyêt các van dê xà hi, nâng cao chat hrcrng, hiu qua sIr dung von
d.0 tu. Phân dâu tôc d tang trtthng kinh tê (GRDP) cüa tinh Ninh BInh bInh
quân dat 8,5%/nàm theo dung mçic tiêu cüa Nghj quyêt Dai hi dáng bO tinh
Ninh BInh lan thIr XXII, nhiêm k' 2020 - 2025.
- Nhrn dam bão các chi tiêu kinh t - xã hi trong thai gian tai, tinh Nirih
Blnh can tiêp tiic thu hut các nguOn vOn dâu tu trong và ngoài nuâc dâu tu vào dja
bàn tinh cling vâi sir h trçl tlr Trung uang và dja phi.rcrng dê hoàn thin h thông
c sâ ha tang k5 thut, ha tang xà hi, các dir an trçng diem. Phàn dâu trong näm
2021, thu hut von dâu tu ngoài ngân sách tang trên 10% so vói näm 2020.
II. CHIXNG TRINH XUC TIEN JJAU TIJ' NAM 2021
1. Nghiên cü'u tim nãng, thi tru*ng, xu hu'&ng và di tác du tir
1.1. Nghiên cfru thj trtr?rng nir&c ngoài
- Barn sat chi dao cüa trung ung và can dr vào tInh hInh din bin cüa
djch COVID-9 dê nghiên elm, dánh giá xu hu1mg chuyên djch dông vOn FDI
vào Vit Nam nói chung và tinh Ninh BInh nói riêng; nâng cao hiu qua dôi
ngoi, tIch crc hi nh.p quôe tê; ma rng và thüc day quan h hcip tác vói các
dja phuang các nuâc nhât là cad tinh kêt nghTa, các tO chIre, tp doàn kinh tê, tài
chInh quOc tê theo huàng ngày càng thrc chat; chü dng, dOi mâi thu hut dông
vOn dâu tu FDI chat luçing cao phü hcrp vâi tInh hInh thirc tê và djnh huâng phát
trin kinh tê - xã hôi cüa tinh;
- Nghiên clru yà xây dijng djnh huâng XTDT vào các thj tnrang truyn
nhu: Nht Bàn, Han QuOc, Dài Loan, Thai Lan, Singapore, M5 và các nuóc dOi
tác là thành yiên cña cad hip djnh CPTPP, EVFTA. Dir kiên trong näm nay,
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tinh sê th ehüc doàn cong tác di xüc tin du Ut tai Nht Bàn theo ctoàn cong tác
cUa Ciic dâu Ut nii6c ngoài - B Ké hoach và Du tu (hoc phông cong nghip
thixang mai Vit Nam VCCI) nhàm thüc dy quan h hçp tác, hihi nghj toàn
din gilia Vit Nam và Nht Bàn, trong do chü trçng vic quàng bá, giâi thiu
tiêrn näng, lqi the cüatinh Ninh BInh den cong dng doanh nghip Nht Bàn
nhäm kêu gi nguôn von dau Ut vào các linh we: cong nghip phii tr lap rap ô
to, din tü, chê tao, san xuât robot...
1.2. Nghiên ciru thj tnrng trong nrn9c
Närn 2021, là näm Mu thñ kS' quy hoach tinh Ninh BInh giai dotn 20212030, dé tham milu, xây d%rng quy hoach hiu qua mang tInh chiên li.rqc, dài
han, tinh Ninh BInh dir kiên bce tp kinh nghim tai mt so dja phuang trong
nuâc dä thrc hin thành cong vic cal each thu t%ic hành chInh, nâng cao näng
lirc canh tranh, câi thin mOi tru&ng dâu fir, thu hut duqc nhiêu dir an lan, Co sue
lan tOa và thüc day phát triên kinh te xA hi nhanh, ben vüng.
- Tai Dà Nng: Nghiên ciru và hc ttp kinh nghim v cài each thu t1ic
hành chInh nang cao näng lirc canh tranh cap tinh (PCI); xây d%rng quy hoach;
xây dirng cci chê chInh sách; ho trcl tháo g khó khan cho nhà dâu Ut; xi1c tiên
thu hut các nhà dâu fir lrn trong lTnh we thrnmg mai, djch vi1, du ljch nhu: tO
hçip djch vi khách san 4-5 sao; resort nghi diiong cao cap; trung tam thucmg mai
kêt hcp khu vui chai giãi trI...
- Tai Khánh Hôa: bce tp kinh nghim và tham quan rnt s mO hInh lan
dã thu hiit dâu fir thành cOng và quâng bá, xüc tiên thu hut dâu fir khu chäm nuoi
dng vt hoang dà kêt hqp du ljch thuc dr an cOng viên dng 4t hoang dã
QuOc gia; các dr an chê biên, bào quàn thüy hài san...
- Tai San La, Lao Cai, Ha Giang: nghiên ciru vâ hçc t.p kinh nghim mO
hInh phát triên nOng nghip nOng thOn; vüng san xuât nguyen lieu, nOng nghip
rng diing cOng ngh cao; nông nghip hthi Ca; cOng ngh lai tao giOng; quy
trInh trông và chäm soc cay trOng; chê biên, bào quàn nOng san...
- Tai các tinh BInh Duang, Ding Nai: Quàng bá mOi trithng Mu fir, tim kiêm
các nhà dâu Ut tiêm näng; h?c tp kinh nghim cüa các tinh trong cong tác thu hut
dâu fir xay dirng casa ha tang KCN, các dir an cong nghip 5ir diing cong ngh
cao, sir dung tiêt kim qu5 dat, có giá trj gia tang và np ngân sách l&n.
- Tai các tinh Hài Di.rang, Bc Giang: Hçc t.p kinh nghim v cOng tác quy
hoach; xây drng ca chê quàn 1 hiu qua CCN; xây drng ca s& ha tang CCN
dOng b, hin dai; thu hut các dr an san xuât sir ding cOng ngh cao, sü ding
tiêt kim qu5' dat, có giá trj gia tang và np ngân sách lan.
2.Xãy dirng h thng thông tin và co sO' dii' 1iu phiic vii hot dng xñc
tien dau tir
- Lp ca si dir 1iu phiic v%1 cOng tác XTDT cüa tinh, gm: Thu thp thông
tin, tài lieu, dü lieu ye co chê chInh sách ixu dãi dâu Ut; dü 1iu các tinh thành lan
c.n; tInh hInh, qu5 Mt các khu cong nghip, ciim cong nghip; cac quy hoach
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chung, quy hoach phân khu, quy hoach chi tit, quy hoach hin trng sr diing
dat trên dja ban tinh; dü 1iu theo dôi dir an dâu tu; dft 1iu ye djnh hu&ng, chInh
sách phát triên kinh tê - xA hi, ngành, linh virc thu hut du tu; d 1iu v ngun
lao dng, ha tang k5 thut (giao thông, näng luqng, ctin, cp nuâc, vin thông,
xt'r 1 môi trung.;.). Thiêt kê giao din, h thong, s hóa tài 1iu, bàn d, mu
biêu, djch sang tiêng anh và thu&ng xuyên cp nht, däng tãi len Website cho
nhà dâu tu de dàng truy cap, tiêp cn thông tin.
- Xây dirng cc sâ dü lieu XTDT cho ngành nông nghip: Djnh hithng, quy
hoach, chucing trInh xüc tiên nông nghip giai doan 202 1-2025; dja bàn, lTnh
vrc thu hut dâu tu nhu vüng nguyen 1iu rau cü qua, khu chän nuôi gia süc gia
cam 1rng dicing cong ngh cao, cong ngh sach than thin vâi mOi truông, khu
chäm nuôi dng vt hoang dâ, khu nuôi trông thüy hãi san...
- Xây dirng cci s& dü lieu XTDT khu cong nghip: Quy hoach KCN trên dja
bàn tinh; quy hoach chi tiêt, vj trI, tInh chat ngành nghê hoat dng timg KCN; t
l lap day; danh sách nhà dâu tu ha tang, nhà dâu tu thu cap...
- Xây drng Co si dü lieu XTDT ciim cong nghip: Quy hoach CCN trên
dja bàn tinh; quy hoach chi tiêt, vj trI, tInh chat ngành nghê, giá thuê dat, din,
nuóc, vin thông tüng CCN; t' l lap day; danh sách nhà dâu tu ha tang, nhà dâu
tu thi'r cap...
3. Xây dy'ng danh myc dr an thu hñt du tir
- Xây dirng danh m%ic thu hut du tu cn phài xem xét, lra chçn k 1u0ng
các dir an tr9ng tam, trçng diem, có sue ành hii&ng ln, tao dà cho tang tru&ng
phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phumg.
- Truâc khi xay dirng danh miic phài tin hành dánh giá kt qua thirc hin
thu hut các dir an thuc danh mçlc kêu gi dâu tu cüa cà th?ji k' 2016 - 2020 tü
do xây dirng danh m11c dir an thu hut dâu tu giai doan näm 2021 - 2025 hiu qua
khäc phc ducic nhttng ton tai, han chê cüa giai doan truâc; thông tin chi tiet dir
an bao gôm: vj trI,, kêt nôi giao thông, rn%ic tiêu, dir hen quy mô, cong suât,
thông so k5 thut, tong muc dâu tu, nhu câu si'r ding dat, hInh thüc sir dçing dat,
quy trInh hra chçn nhà dâu tu, bàn d, hInh ánh hin trang dir an...
4. Xây dirng các n phm, tài 1iu phyc vy hot dng XTDT
- Xây dçrng yà thi& k tài lieu phic vii XTDT phü hqp vói trng di tác thu
hut dâu tu; chü trçng các an phâm chuyên dê yào cac ngành, linh virc tinh có li
the; cungcâp dâydü các thông tin, chInh sách mdi, uu dãi, h trg, khuyên khIch
thu hut dâu tu; dôi mâi hInh thüc àp diing cong ngh din tü, cong ngh so dê
nâng cao hiu qua sir diing tài lieu, tiêt kim kinh phi nhu sach din tu,
website...
- Xây drng tài lieu chuyên d thu hut ngun vn du tu FDI di vói tirng
cong dOng doanh nghip tai khu we DOng Bäc A (Nht Bàn, Han QuOc); khu
virc ASEAN (Singapo, Thai Lan); khu yuc: Hông Kong, Trung QuOc, Dài Loan;
khu virc EU; thj trueing Hoa ks', ... Thiêt kê giao din, h thOng, so hóa tài lieu,

7
mu biu, hisàng dn thirc hin, djch song ngü (Anh - Vit) và däng tái len
Website cho nhà dâu tu d dàng tra cüu, thrc hin.
5. Xây dirng hInh ãnh, tuyên truyn, quãng bá, gió'i thiu v môi
trtrô'ng, chInh sách, tim nãng, co' hi và kt ni du tir
- Trong bôi cânh din biên phirc tp cüa djch COVID- 19, nâng cao hiu
qua các hoat dng tuyên truyên phái gän vâi ni dung cv the, xác djnh rô các di
tác, nhà dâu tis. To chirc các hot dng giói thiu quàng bá hInh ành và tim
näng the manh cüa Ninh Binh bang hInh thüc trrc tuyên, dàng tâi các video,
phim tài lieu trên báo, dài truyên hInh dja phisang và Trung uong; trên youtube;
Website cüa tinh; phát huy hiu qua các co quan truyên thông cüa tinh d tip
tvc quàng bá ye môi trirà'ng dâu tu kinh doanh vâi nhiêu cách thüc di mâi,
phong phi:i.
- Xây dmg Video clip "Ninh BInh hOi nhap và phát trin": xây drng kjch
bàn, hInh ânh, tài lieu, phóng van lânh dao tinh và các doanh nghip trong nuóc,
nuóc ngoài dä thirc hin dâu tis, kinh doanh thành cong trong tinh. Giâi thiu so
hrçic ye djnh hu&ng phát triên kinh tê xâ hi và djnh huâng thu hat ye 11th vrc
cOng nghip, nông nghip, djch vv, van hóa xä hi. Quàng bá, giói thiu tiêm
näng, the math cüa tinh; co chê chInh sách; môi trix?ing dâu tu. Rà soát, tong
hçip các chInh sách uu dâi, h trçl dâu tu áp dung trén dja bàn tinh Ninh BInh.
- Phim tài lieu chuyên ngàth nông nghip: xây dirng kjch bàn, hInh ành, tài
1iu, các mô hinh phát triên nông nghip üng dung cong ngh cao, nông nghip
hU'u co; djnh huàng, quy hoach, chuong trInh xüc tiên nOng nghip giai don
202 1-2025; dja bàn, lTnh vrc thu hut dâu tu; danh mvc dir an thu hut dâu tu...
- Phim tài lieu giâi thiu di tIch ljch sü, van hóa, danh lam thing cành Ninh
BInh. Xây dirng kjch bàn, tài lieu, hInh ành quàng bá ye cô do Hoa Lu, dath
thäng Tràng An, nüi chüa Bái DInh, Tam Côc BIch Dng, rmg Cüc Phuong,
Kênh Ga - Van Trinh...
- Phi hcip chit chê vói B K hoach và Du tu, VCCI, CáC co quan XTDT
trong nuâc, các dai si'i quán rnthc ngoài tai Vit Nam, dai si'r quán Vit Nam tai
nrnic ngoài, các to chIrc quôc te lien quan den hot dng dâu tu tai Vit Nam
(JETRO, JCCI, KCCI, KOTRA, KORCHAM, AMCHAM, EUROCHAM), chü
dâu tix h tang các KCN, CCN dê to chüc các boat dngXTDT; trao dôi, cung
cap thông tin, chia Se CO SO dr lieu; cung cap thông tin ye các tp doàn, cong ty
1cn dang có thu câu nghiên ciru, tiêp can; ho trg dtt tài lieu quàng bá, dt &thng
link website giâi thiu, quàng bá hInh ành Nith BInh tói các nhà dâu tu, doath
nghip có thu câu tim hieu, mi rng dâu tu.
6. Dào to, tp hun, tang ctrông nãng 1ic v cong tác XTDT
- Da dng hInh thüc dào tao, tp hu.n thu t chac các khóa hçc, tça dam,
ca bui giao luu chia sé, m&i chuyên gia quôc tê tp huân dào tao (theo hinh
thüc trirc tuyn), cp that kiên thac, nâng cao nàng lirc, k5 näng cho can b lam
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cong tác xüc tiên dâu tix; cp nht xu th và each thüc du tu mói cho di ngü
can b XTDT.
- Cu can b tham gia các lop dào tao do B, ngành Trung ing t chirc;
nghien cru to chüc các chuyên di h9c hOi kinh nghim XTDT tai các dja
phuang trên toàn quôc theo doàn cong tác cüa tinh.
7. H trçr, hu*ng dn, to thun lçii cho hoit dng du tir
- Xây dirng tài 1iu htrOng dn thirc hin quy trInh du tii; du thu lira ch9n
nha dâu tiz. Thiêt kê giao din, h thng, s hóa tài 1iu, mu biu, djch sang
tiêng anh và däng tãi len Website.
- Tharn gia tip don và lam vic vOi cac t chlrc trong nirOc và nithc ngoài
tim hiêu ye pháp lut, chInh sách, thu tiic dâu tii, tiêm nãng, thj tri.rYng, dOi táe
và cG hi dâu tu; ho trçi thu ti1c hành chInh ye dâu tu, ho trçl kêt nôi các nba dâu
tir; khão sat, giOi thiu dja diem các dir an trong danh m11c thu hut du tu.
- T chlrc các bui lam vic nm bit, xlr l kin nghj cüa doanh nghip
hoc dê xuât các bin pháp giãi quyêt kjp thñ nhäm tháo gi khó khän, vithng
mac cho doanh nghip dã và dang dâu tu tai tinh. Co eci ché theo dôi, don dOe
giãi quyêt dIrt diem, han chê tInh trng kéo dài dê doanh nghip, nhà dâu, tu yen
tam dâu tu san xuât kinh doanh. Djnh ks', 6 thángllân to chlrc hi nghj dôi thoai
giüa länh dao tinh vOi các nhà dâu tir nhäm dông hành, ho trq tháo g khó khän
và tao diêu kiin nhanh nhât ye thU tiic dâu tu dôi vOi mt sO d%r an iOn dang
nghiên elm tim hiêu ci hi dâu tu tai tinh.
- Thành 1p các t cong tác lien ngành di vOi các di,r an trçng dim, triên
khai hiu qua to cong tác XTDT; cong khai can b, cc quan dâu môi ho trg
XTDT trên cong thông tin din tCr cUa tinh. Các dâu mOi phài có trách nhim
duy trI lien lac, phôi hçip, h trçr các nhà dâu tu chiên lucic dã, dang trong qua
trInh nghiên elm dâu tu dir an tai tinh. H trq doanh nghip khai thác hiu qua
Hip djnh thi.rang mai tir do giiia Vit Nam và Lien minh châu Au EVFTA tim
hiêu ye pháp lutt, chInh sách, thu t1ic dâu tu, tiêm näng, thj tru&ng, dOi tác, Co
hi dâu tir và sau khi triên khai dir an.
- H tr hoàn thin co sO ha tang khu, ciim cong nghip trên dja bàn tinh,
tao mt bang sach, kêt nôi giao thOng, dào tao nguôn nhân hrc... dê san sang kêu
gçi dâu tir.
8. Hqp tác trong ntr&c và quc t v xñc tin du tir
- PhOi hçip vOi B, ngành Trung uong tham gia eác bui lam vic trirc tuyn
theo ehuyên dê vOi Dai sIr quán, Lãnh sr quán, cáe co quan dai din ngoi giao,
các tham tan thuong mti Vit Nam & nuOc ngoài tai các dja bàn trçng diem theo
djnh huOng thu hUt dâu tu cUa tinh (Nht Bàn, Han QuOc, Dài Loan, Trung
QuOe...) dê tranh thU sr Ung h, da dng bOa các hInh thUc dâu tu.
- To chlrc bui lam yiêc yOi các t chlrc, hip hi, Dai sIr quán, thuong vi
cUa eác rnrOc tai Viêt Nam: JETRO, JICA, KCCI, KORCHAM, KOTRA,
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EuroCham... và các co quan báo chI, truyn thông trong và ngoài nu&c, nht là
các báo nuâc ngoài vô dâu tu nhàm day math hqp tác, tang cithng quãng bá
hInh ànb, tiêm näng, the math tinh Ninh BInh dn cong dng nhà du tu.
- Tang cithng phi hçip giQa các co quan xüc tin dja phuong trong vUng và
Ca nuâc dé két nôi, hçip tác thirc hin chixong trInh XTDT hiu qua. Phi hçip
vói các to chirc, hip hi doanh ngbip, ngành nghê cüa dja phuong (thu Hip
hi doanh ngbip tinh Ninh BInh, HOi doanh than tré Ninh BInh, Câu lac b
khii nghip Ninh Binh...) và toàn quoc dê to chirc các buôi trao dôi, tháo 1un,
xây d%rng kêth thông tin hiu qua ye môi tru?mg dâu tu dja phuong.
- Uu tiên XTDT lien vüng, lien ngành, chü dng pMi hçrp và tham gia t chirc
các chuong trInh XTDT, lông ghép hiu qua các boat dng XTDT vâi boat dng
xüc tiên du ljch, xñc tiên thuong mai dê gia tang hiu qua và tiêt giàm chi phi.
III. GIAI PHAP THçC HIN
1. Tang cirô'ng cong tác chi dio, diu hành nhm cãi cách thu hành
chInh, cal thin mnh me môi trtrô'ng du tir, kinh doanh.
- Tang cung tuyên truyn, nâng cao than thirc tü lath dao các cp, ngàth,
can b cong chüc that là các Co quan lien quan, triên kbai thrc hin có hiu qua
Nghj quyêt so 01-NQ/TU ngày 12/8/2016 cüa Ban Thtthng vi Tith üy ye câi
each thu ti1c bath chIth, nâng cao näng 1irc cath trath cap tith và tang cuxng
thu hut du tu trên dja bàn tith Nith BIth. Cài thin math me môi trueing dâu tu
kith doanh, tang cithng to chirc các buôi dôi thoai trrc tiêp giüa doath nghip
vói chith quyên nhäm kjp thii triên khai các giãi pháp tháo gc khó kbän cho
nhà dâu tu. Tich cIc day math các bin pháp ho trçl doath nghip tiêp cn thông
tin, thj tnr?mg, dat dai, Cong ngh, tin ding; that quán trong co chê, chIth sách
thu hut dâu tix dê tao niêm tin và sl:r hap dn cho eáe thà dâu tu trong vic triên
khai thirc hin dir an.
2. Nâng cao chat ltrçrng, hiu qua cong tác quy hoch, tp trung ngun
hrc du tir xây dirng kt cu hi tang
- Khn truong hoàn thàth 1p quy hoach tinh Ninh Bith thri k' 2021 2030, tam thin den näm 2050 trIth Thu tuóng Chith phU phê duyt; trisOc mat,
nghiên ciru, rà soát, dáth giá, dê xuât diêu chith quy hoach chung dO thj Nith
Bith và djth hurng phát triên các do thj trên dja bàn tinh, quy hoach ngàth, 11th
vrc, dc bit quy hoach giao thOng, quy hoach xây dimg, quy hoach sir ding
dat, quy hoach khu cong nghip, cim cOng nghip; 1p quy hoach xây dirng
viing, các huyn cho phü hçip vOi yêu câu thrc tin, dam bào tinh dông b, lien
k&, khã thi lam co sâ dê quail i và thu hut các dir an dâu tu.Tp trung phát
trin dOng b ha tang khu cong nghip, ciim cong nghip; ha tang k' thut do
thj; hin dai boa ha tng vin thông và ngâm boa dithng din, din thoai, cap
vin thông, cap truyên hIth tai khu vijc trung tam các dO thj; tang cithng, dâu tu,
cal tao, nang Cap các cOng trith giao thông quan trçng, huyet mach có tith chat
kt ni vüng, lien ving, phát trien ma rng khOng gian do thj.
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3. Hoàn thin co ch, chInli sách, tru dãi, h trç du tir
- Rà soat ca chê, chInh sách uu dãi, h trçi du tix trên dja bàn tinh, kjp th?yi
diêu chinh, bô sung phü hçip vói tInh hInh thirc tê dam báo dáng quy djnh cüa
pháp 1ut. Quan tam ho trq giãi quyêt các vuàng mac, khó khàn trong cong tác
bôi thisng, giâi phóng mitt bang, tao diêu kin cho nhà du tir có dtrçic mt bang
nhanh chóng, thun 1çi s&m dixa dir an vào boat dng. H tr cung lrng và dào
tao lao dng, rà soát quy hoach phát triên nguôn nhân lirc gn vâi vói quy hoach
tinh; gän kêt gitia Co sâ giáo dçic ngh nghip vâi doanh nghip; buy dng các
doanh nghip tham gia dy nghê; hqp tác vâi các trung dai bce, cao dang, các
tnthng day nghê dê lien kêt dào tao tai tinh, trong do chü tr9ng các trix0ng k
thut dào tao k5 six phân mêm, cong ngh cao; m& rng quy mô, ngành nghê dào
tao, tO chüc xây dimg, th%rc hin chrnmg trInh dáo tao mâi, nâng cao chat krçing
tirng buóc dáp i'rng yêu câu cüa thj tri.thng trong khu vrc và quôc tê, dáp lrng
nhu câu xa hi; to chüc rà soát nhu câu lao dng eüa các doanh nghip, phoi hqp
vâi co quan quân l nba rnthc ye lao dng trên dja bàn tinh xay d%rng kê hoach
dào tao nguôn nhân lirc. Khuyên kbIch, ho trq nhà dâu tix, nhât là nhà dâu tu
nuc ngoài tham gia vào boat dng hqp tác giáo dic dào tao nhàm trang bj
nhüng kiên thüc, trInh d khoa hçc - kT thut cho ngu?ii lao dng.
4. Di m&i, nâng cao hiu qua cong tác xüc tin du tur
- Dôi mâi boat dng xüc tin du tir cã v ni dung và phuong tbüe tic
hin; chü trcng xi1c tiên dâu tu tai chô, xây d%rng danh sách các nhà dâu tu chiên
luqc (trong và ngoài nuóc) Co tiêm lirc tài chInh, kinh nghim dê chU dng tiêp
xic vn dng, kêu gçi dâu tu vào tinh.
- Da dng boa, da phuong boa di tác thu hut du tu; chü dng theo dOi,
dánh giá xu huàng djeh chuyên dOng dâu tu nuâc ngoài vào Vit Nam tr mt so
nuâc trong kbu vlrc dê lira chpn thu hut các dir an dau tu sir ding cong ngh cao,
cong ngh mài, tiôn tiôn, djch vi hin dai, có nguôn thu l&n tao dà tang trithng
kinh tê.
- Ma rng hqp tác xüc tin du tu vOi tinh, thành pM trong Vüng kinh t
trçng diem phIa bäc, các tinh dông bang sOng Hông dê buy dng tOi da nguôn
lirc dâu tir; tang cuang lien két vüng gàn vâi phát triên kinh tê, giài quyêt cá
van dê xä hi và bâo v môi truang; lien két gifla các dja phuang tO chüc cac hi
nghj, hi thão trong và ngoài nuóc dê thu hi'it kêu gçi dâu tu.
- Tang cuang lien kt vâi B, Ngành, Dai sü quail, tham tan, t chirc, hip
hi doanh nghip VCCI, Jica, Jetro, KCCI, Kotra ... dê quâng bá kêu gQi dâu
tu. Thuang xuyên tham gia các hi nghj, diên dan, hi trg triên lam, day là co
hi d tip xüc vai nhà dâu tu, doanh nghip trong nuâc, doanh nghip nuóc
ngoài, giai thiu môi truè'ng dâu tix kinh doanh cña tinh.
- Chñ dng tháo ga khó khän, vithng mc cho các nhà du tu dang hoat
dng du tu kinh doanh d nâng cao hiu qua xUc tiên dâu tu tai chô, dc bit là
cac di tác da và dang du tu kinh doanh ti tinh nham tao sir uy tin cüa tinh dôi
vol doanh nghip trong vic mO rng, tái dâu tu.
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- Ban hành danh m1ic dr an thu hit du tix giai doan 2021-2025; danh miic
lTnh viie, ngành, nghê thu hut vào dja bàn tinh dam bâo cht 1ung, hiu qua và
tInh khà thi cao; xây dirng cd s& dft 1iu, tài 1iu xüc tin du tu dam báo câ v
ni dung, hInh thüc; phân mêm quàng bá phic vii xüc tiên dâu tu; h thng quãn
1 dii 1iu ye doanh nghip và dir an dâu tu.
- Djnh ki hang näm xây dimg chumg trInh, k hoach t chüc hi nghj
XTDT. TIch crc xã hi hóahoat dng xüc tiên dâu tu bng vic khuyên khIch,
1ira ch9n nhà dau Ui tài trcl dê qung bá cho các boat dng xüc tiên và thu hiit dâu
tu. Bô trI nguôn 1rc cho cong tác dào tao, tang ci.r&ng nng 1irc cho dOi ngü lam
cong tác xüc tiên dâu Ui - thiwng mai - du ljch cüa tinh. Trong do, tQtp trung bôi
duO'ng các kiên thirc chuyên mon và k5 näng mêm trong xüc tiên dâu ttr dôi vâi
dOi ngü tr%rc tiêp lam vic hoc lien quan mt thiêt tâi boat dng xüc tiên dâu Ut.
5. Tang ctr&ng quãn 1 nhà ntr&c di vói các dir an du hr
- Tang ctr0ng cOng tác phi hçip gifla các c quan trén dja bàn tinh trong
quàn l nhà rnthc dôi vãi các dir an dâu tu; xay dirng quy chê phôi hçp quàn l
dir an dau Ut ngoài ngân sácb giUa các cd quan quàn 1 nhà nithc ye dâu tu tü
buóc thâm djnh cap phép dâu tu den bu&c châm dirt boat dng dir an; quy djnh
chê d kiêm tra, thanh tra, giám sat gän vâi trách nhim cüa tüng co quan, dan
vj có lien quan, trácb nhim cüa nguñ dirng dâu trong cong tác thu hut và quân
l dir an dâu Ut; xây dirng h thông co s& dtt lieu quân l thông tin các d1r an dâu
tu khi di vào hoat dng và thirc hin nghTa v%i tài chInh; nâng cao chat krcmg
cong tác theo dôi, thông ké, bào dam kjp thri, day dü, chInh xác.
Tang cuing cong tác thanb tra, kim tra lien ngành nhm kjp th?ñ phát
hin, ngän chn, xit l nghiêm các nhà dâu Ut, doanh nghip có hành vi vi pham
quy djnh cUa pháp lut ye dâu tu, xây dirng, dat dai, bào v mOi trumg. DOi vd
các dir an dâu ti.r chm trien khai theo tiên d can don doe và giám sat tbung
xuyên; giài quyêt các vuàng mac, khó khàn gay ra ch.m trien kbai dir an cüa
nba dâu Ut. Kiên quyêt châm dirt hoat dng dir an và thu hôi quyêt djnh chü
truang dâu Ut, giây chüng nhn dang k dâu tu dôi vói các d%T an không trien
khai hoc vi pham quy djnh cüa pháp lut, không thrc hin dung các cam kêt ye
dâu Ut yà các lTnh vIc có lien quan khi dã có van bàn kiêm tra dê nghj kbàc phic
sai pham. Co Co che kiem soát chat chê các boat dng chuyên nhung dçr an,
gop von, mua cO phân, vOn gop, không dê xày ra tInh trng "du tu chui", "du
Ut nüp bong" lam ành hu&ng den an ninh trt tir, môi trung du tu cüa tinh.
PHAN II
TO CH1fC THIJ'C HIN
1. Thu trtr&ng cac s&, ban, ngành, dja phtro'ng
- Can cü chüc näng nhim v1i duqc giao, trin khai các nbim vu Cu th và
xây d%rng chucing trInh XTDT cüa trng co quan, don vj nhäm nâng cao tInh chU
dng trong cOng tác XTDT; tang cung cong tác kiem tra giám sat vic triên
khai các thim vi duqc giao trong ni dung Chuong trInh XTDT 2021, djnh
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huàng giai doan 2021-2025.
- Phi hqp cung cp thông tin phiic vi cong tác xây dirng ca sâ d 1iu
phiic vii boat dng XTDT cüa toàn tinh gui cho Trung tam XTDT và HTPTDN
- So Kê hoach và Dâu tu tong hçip.
- IJu lien dãrth ngun lirc nghien cüu, d xut danh mçic dir an thu hUt du
tu darn bào day dU thông tin, báo cáo UBNI) tinh ban hành danh m1ic dir an kêu
g9i dâu tu 2021-2015 cUa tinh; phôi hçip chat chê vOi Trung tarn XTDT và
HTPTDN - SO Ké hoach và Dâu tix trong trao dôi cung cap thông tin; khâo sat
thirc dja và tiêp don các nhà dâu tu.
- Tang cuOng phi hqp giUa các sO, ban, ngành, dja phuang trong vic thirc
hin và triên khai biu qua XTDT tai cb thông qua barn sat, don doe, ho trçi các
d%r an dâu tu; chU dng tháo gi khó khän, vuOng mac cho cac nhà dâu tu dang
hoat dng trên dja bàn tinh; rà soát phát bin các van dê bat cp và dê xuât bô
sung hoàn thin chInh sách pháp 1ut lien quan den quail 1 xUc tiên thu hUt dâu
tu; phát huy hiu qua các kênh tiêp nh.n thông tin nhà dâu tu; phân cOng dâu
rnôi theo dôi, djnh kSr tong hqp và gUi thông tin thuOng xuyen ye Trung tam
XTDT và HTPTDN - SO Ké hoach và Dâu tu (06 thángllân) dê tong hçip báo
cáo UBND tinh ye tiên d và kêt qua thirc hin.
2. Trung tam XTDT và HTPTDN - S& K hoch và Du tir
- Là d.0 mi pMi hçip cUng các SO, ngành, dja phixcing trin khai toàn din
các ni dung Chucmg trInh XTDT dam báo tiên d và chat luqng tham mmi.
- Là du mi tip nhn kin nghj, phãn ánh cUa các co quan, t churc, cá
nhân CO lien quan trong qua trInh tO chUc thirc hin Chixcrng trInh nay; can cü
nhu cu, tInh hInh thirc tin tharn rnixu, dê xuât UBNID tinh sUa dOi, bô sung
chucmg trInh XTDT näm 2021 và các näm tiép theo darn bào mçic tiéu, yêu câu
dt ra và theo dUng quy djnh hin hành.
- Djnh k5r 6 tháng thng hçip, báo cáo UBND tinh tInh hInh trin khai, thçrc
hin và dê xuât diêu chinh ni dung Chuang trInh phU hqp vOi tInh hInh thc
tien thông qua SO Kê hoach và Dâu tu.
3. S& Tài chInh chU trI, phi hgp vOi các ca quan lien quan thm djnh,
trInh UBND tinh phê duyt kinh phi thrc hin boat dng xUc tiên dâu tu, huOng
dk các dan vj lien quan thirc hin vic thanh, quyêt toán theo quy djnh.I.
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QL CC
KCN; Trung
tim
XTDT&HT
PTDN

Ci nim

Ci nim

SO K hoach
vi Du tin;
Trung tim
XTDT&HT
PTDN

Ci nàm

X

PhOi hcip v/si VCCI,
JETRO, JICA, KOTRA,
Cong nghicp,
EUROCHAM t chmnc cic
nong nghip,
h/si nghj, cic hoat d/sng
dch vii,
xuc tien du tin d gi/si
VHXH
thiu vi thu h/st cic nhi
diu tin tiCm nang

cic huyn,
thinh pho

X

Cong nghip,
Quing bi mOi truOng du
nOng nghip,
tin c/ia tinh vi tim kim
dch vii,
d,i tic du
VHXH

cic huyn,
thinh ph6

ND
31/2021/NDtham tin,
CP ( khoin 8 Cic BO, nganh,
Dai SU
diu 88);
cic tinh, TP
qhsan, tO
CTHD thinc trong ci nit/sc;
chic nit/sc
hin NQ DH co quan, don vj
ngoii tal
trong tinh
ding b/s tinh
Vit Nam
XXII ( phAn
II, mic 5)
ND
31/2021/ND- Cic B/s, nginh,
cic tinh, TP
CP ( dim c,
khoin I diu
trong nu/sc
89)

Doanh nghip,
nhi du tu trong
nit/sc

Doanh
nghip, nhi
du tu nucyc
ngoai

198

Doanh nghip,
nhi dAu tin trong
mr/sc

Doanh
nghiap, nhi
diu tin nuOc
ngoii

218

4.155

Ghi chi

