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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:          /SKHĐT-TTXT 

V/v báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình xúc tiến đầu tư năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           
                

     Trà Vinh, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

  Thực hiện Công văn số 479/UBND-KT ngày 09/02/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản 

lý Khu kinh tế Trà Vinh và các đơn vị liên quan báo cáo tình hiện thực hiện 

chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau: 

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

NĂM 2021: 

  1. Đánh giá kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành theo mục tiêu đề 

ra của chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021: 

  - Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối 

tác đầu tư:  

  + Tổ chức đoàn công tác tỉnh làm việc với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản 

tại Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật 
Bản, thành lập tổ công tác Nhật Bản tỉnh Trà Vinh để trao đổi thông tin, giới 

thiệu các dự án kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác về giáo dục, y tế và xuất nhập 
khẩu lao động. 

  - Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư: 

  + Xây dựng trang thông tin điện tử bằng ngôn ngữ Việt – Nhật 
https://japandesk.travinh.gov.vn để tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, giới 

thiệu quảng bá các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, liên kết hợp 
tác đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. 

    + Xây dựng 600 quyển ấn phẩm hướng dẫn đầu tư vào Trà Vinh và Folder 
các dự án đầu tư bằng ngôn ngữ Việt - Nhật. 

  + Xây dựng 500 quyển Sổ tay hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư. 

  + Thực hiện video clip tiềm năng kinh tế biển Trà Vinh phát sóng trên Đài 

Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh phục vụ công 
tác quảng bá, mời gọi đầu tư. 

  + Tổ chức thực xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác XTĐT của tỉnh, 
gồm: Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư; các 
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quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, hiện trạng sử dụng 
đất và các dự án đầu tư trên địa bàn KKT, KCN (các nội dung được số hóa và 

đăng tải lên Website của các đơn vị (www.teza.travinh.gov.vn ) cho nhà đầu tư 
dễ dàng truy cập, tiếp cận thông tin. 

  + Thường xuyên đăng tải bài viết, khai thác chọn lọc bổ sung và cập nhật 

thông tin danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư,… trên 
website Trung tâm.  

   - Tham gia các Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn, tạo đàm: Lễ công bố thành 
lập Website Xúc tiến đầu tư phía Nam; Tọa đàm Japan Desk khu vực phía Nam 

năm 2021; Hội thảo “Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam – Trung Đông; Hội 
thảo đầu tư vào Nhật Bản; Hội thảo những kinh nghiệm thực tế về phục hồi sản 

xuất – kinh doanh của doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam trong giai đoạn 
COVID -19; Hội nghị Thương mại và Đầu tư Bangladesh; Tọa đàm với các 

Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024,… 

  - Hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, 

tiềm năng và cơ hội đầu tư:  

  + Tiếp và làm việc 51 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh tìm 

hiểu đầu tư, thuộc các lĩnh vực: Logictis, Cảng nước sâu, điện khí, điện mặt trời, 
thủy sản, điện gió, du lịch, nông nghiệp, xăng dầu, kho đông lạnh. 

  + Cung cấp thông tin của tỉnh Trà Vinh về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội 

đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cuốn Guidebook về tiềm năng, thế 
mạnh, cơ hội đầu tư của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam; Cung cấp danh sách 

doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cho Hiệp hội Thương mại và 
Công nghiệp Hàn Quốc; Cung cấp thông tin cho Báo Thế Giới và Việt Nam để 

xây dựng ấn phẩm chào mừng 76 năm Quốc Khánh Việt Nam (02/9/1945-
02/9/2021),… 

  - Đào tạo tập huấn tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư: 

  + Tham dự lớp tập huấn trực tuyến về việc triển khai các thủ tục đầu tư 

trực tuyến trên hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư do Cục Đầu tư nước ngoài 
– Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức để hỗ trợ các địa phương tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đầu tư trực tuyến. 

  + Tổ chức khóa tập huấn triển khai Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp 
2020 với sự tham gia của 112 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  + Tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp theo Quyết định số 
2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

COVID-19; 
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  - Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ 
tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau 

khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

 + Tổ chức 01 đối thoại doanh nghiệp để tăng cường trao đổi, nắm bắt khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh từ đó xử lý kịp 

thời những vướng mắc, khó khăn nhằm giúp các dự án hoạt động đạt hiệu quả, 
đúng tiến độ,… góp phần tiếp tục củng cố và tạo niềm tin của các nhà đầu, từ đó 

tạo hiệu ứng lan tỏa tác động tích cực trong việc thu hút các nhà đầu tư mới.  

  + Nhằm đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhà đầu tư đã Ban 

hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại 
Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong các doanh nghiệp tại địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp; 
Thành lập Đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trong các doanh nghiệp 

tại địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp 

  + Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh và Trung tâm Y tế thị 

xã Duyên Hải đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong KKT, KCN tiêm vắc-xin phòng 
COVID-19 mũi 1 cho người lao động đạt 100% và mũi 2 đạt khoảng 95%; 

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về việc thẩm định, 
công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “3 tại chỗ” đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thành lập Tổ kiểm tra thẩm định 
phương án Tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong KKT, 

KCN. 

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho 567 người nước ngoài là nhà quản lý, giám 

đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nhập cảnh vào Việt Nam và có 431 
người được nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có 343 người lao động nước 

ngoài thực hiện giám sát y tế sau cách ly tại tỉnh và làm việc tại dự án của nhà 
đầu tư, nhà thầu trong KKT, KCN,... 

Từ những kết quả triển khai các hoạt động trên đã tạo điều kiện cho 51/51 
các doanh nghiệp hoạt động trở lại hoạt động sản xuất; trong năm 2021 đã thu 

hút được 17 dự án đầu tư trong và ngoài nước; trong đó: Có 16 dự án đầu tư 
trong nước với tổng vốn đầu tư 10.320,76 tỷ đồng và 01 dự án đầu tư với vốn 
đầu tư 0,25 triệu USD (Trong KCN, KKT có 04 dự án đầu tư trong nước, với 

tổng vốn đăng ký 792,51 tỷ đồng). 

 2. Đánh giá hiệu quả công tác xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư:  

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban 

Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình 
xúc tiến đầu tư 2021, các hoạt động xúc tiến đầu tư được xây dựng đúng quy 

trình, nội dung các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định; đảm bảo hài hòa, 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và báo 

cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định trước khi UBND tỉnh phê duyệt, 
triển khai thực hiện. 
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   3. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân: 

  Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19, các hoạt động xúc tiến đầu tư của 

tỉnh được tổ chức không thường xuyên, chưa tổ chức các đoàn xúc tiến trong 
nước và ngoài nước, nhưng tỉnh đã chủ động thực hiện các hoạt động xúc tiến 
như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa các ấn phẩm, video clip, tài liệu xúc 

tiến đầu tư bằng nhiều ngôn ngữ để chuyển tải được thông tin đến đông đảo các 
nhà đầu tư, cung cấp thông tin tiềm năng thế mạnh của tỉnh cho các tổ chức 

trong và ngoài nước để quảng bá, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; 
tăng cường công tác tiếp và làm việc trực tiếp các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước đến tìm hiểu đầu tư tại Trà Vinh; đăng ký tham dự các hội nghị, hội thảo 
trực tuyến do các Bộ ngành Trung ương tổ chức cũng như tổ chức khóa tập huấn 

nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, hỗ trợ tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19. 

  II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

Quỹ đất trong các khu công nghiệp của tỉnh không còn để đáp ứng nhu 

cầu của nhà đầu tư mới, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chưa đạt 60% do hiện nay tỉnh Trà Vinh có 02 Khu 

công nghiệp: Khu công nghiệp Long Đức đã cơ bản lấp đầy, Khu công nghiệp 
Cổ Chiên mới được thành lập vào tháng 4/2021 hiện đang thực hiện bồi thường 

giải phóng mặt bằng nên việc lấp đầy 60% là không thể thực hiện được theo quy 
định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Do đó, đề 

nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện bổ sung khu công 
nghiệp mới tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018. 

  Các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh cần đảm bảo tính liên kết vùng; 
Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại khu vực phía Nam tăng cường phối 

hợp với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long để triển khai thực hiện các 
chương trình xúc tiến đầu tư cho toàn vùng. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo) ; 
- Ban GĐ Sở ; 
- Lưu: VP,TTXT.PT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lâm Hữu Phúc 
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