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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NHNINHB!NH Dc1p-Tiydo-Hinh phüc 

CHUcNG TR!NH 
XUC TIEN DAU TU' TfNH NINH BINH NAM 2022 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh só"L2QD-UBND ngàyo5/1'//2O21 
cia ban nhán dan tinh Ninh BInh) 

PHAN THU NHAT 

CHUNG TRINH XUC TIEN DAU TU' NAM 2022 

I. QUAN DIEM, DNH HU'ONG, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

- Tiêp tiic thirc hin có hiu qua Nghj quyt s 50-NQ/TW ngày 20/8/20 19 
cüa Bt ChInh trj v djnh hrnrng hoàn thin th ch, chInh sách, nâng cao chat 
luçing, hiu qua hçip tác du tu nuâc ngoài dn näm 2030 và Nghj Quyt Dai  hi 

toàn quc 1n thu XIII; Nghj quyt Dai  hi Dâng b tinh 1n thir XXII v phát trin 
kinh th xã hi giai doan 202 1-2025. Thu hi1t du tu có ch9n 19c các dir an sir dçing 
cong ngh cao, cong ngh sach,  có giá trj gia tang cao, np ngân sách lan, gop phn 
thüc dy phát trin kinh t xä hi nhanh, bn vtrng. 

- Xây dirng chucing trInh x1tc tin du tu chü dng, có m1ic tiêu, tr9ng tam, 
tr9ng dim phñ hqp quy hoach ngành, linh v1rc, djnh huóng phát trin cüa tinh thô'i 
kS' 202 1-2030; da dng hóa phucmg thirc xüc tin du tu; dy mnh üng dyng cong 
ngh 4.0 trong th chüc các hoat  dng xüc tin và quãn 1 du tu; tang cuang các 
hott dng h trçl du tu; cãi thin môi truô'ng du tu kinh doanh, tao  môi truô'ng 
du tu thun lçii, thông thoáng, hp dn nhà du tu. 

2. Dnh htr&ng xüc tin dtu tir 

a. Djnh huang ngành, linh vrc: 

Phát trin cong nghip theo hithng hin dai,  nông nghip kiu mu, các 

ngành djch viii mOi nh9n gn vOi bào v mOi tnrt'mg, giài quyt các vn d xà hi, 
su diing tit kim qu5 dt, nâng cao cht luqng, hiu qua s1r ding vn du tu. Tp 
trung thu hut các dir an chuyn dM s, di mai sang tao;  cOng nghip h trg; dâo 
tao ngun nhân lirc chat 1ung cao; xây dimg co sâ ha tng ding b, hin dai. 
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Chü dng theo dôi, dánh giá xu hithng djch chuyn dông dâu tu nu&c ngoài 
vào Vit Nam tü mt so niióc trong khu virc dê 1ira ch9n thu hut các dtr an dâu tu 
FDI chat h.rçmg cao. Chuân bj sn sang qu5 dat, nguôn nhân 1irc và các h. tang k5r 
thuat can thiêt dê don nhn dOng von FDI dang chuyên djch, tái dâu tu phiic hôi 
nen kinh tê mtnh me sau dai  djch. 

Thu hut du tu nuâc ngoài tü các doanh nghip nhO, vüa, dçr an quy mô siêu 
nhO nhung phâi dam báo diêu kin ye cong ngh, tham gia san xuât và lien két 
chuôi cung 1rng gia trj toàn câu, nâng cao nàng lirc san xuât cüa nên kinh tê, phát 
triên ngành, nghê mói, to them vic lam. Không thu hut các dir an cong ngh ltc 
hu, thâm diing tài nguyen. 

b. Djnh hu&ng di tác du tu: 

Tn diing và khai thác hiu qua các co hi, xu huâng tái cu trüc chui 
cung 1mg toàn câu tr chiên luc "Trung Quôc+1"; tiêp tiic duy trI các thj trithng 
và dôi tác truyên thông (Trung Quoc, Han Quoc, Nht Bàn...); dông thi ma rng 
xüc tiên thu hut dâu tu các dôi tác là nuâc thành viên cüa hip djnh CPTPP, 
EVFTA. Chü dng tim hiêu xu huàng dâu tu cüa các tp doàn da quôc gia, các 
doanh nghip, tp doàn lón trong nuâc dê tiôp can, két nôi dâu tu vào nhting 
ngành nghê tinh CO lçii the. 

3. Mic tiêu 

Nâng cao cht lucmg, hiu qua hoat dng xñc tin và thu hut d.0 tu gop phn 
day mnh phát triên kinh tê - xâ hi elm tinh; câi thin môi trueing dâu tu, kinh 
doanh, nâng cao näng lirc canh  tranh cap tinh; duy trI kêt qua thu hut dâu tu hang 
nàm cüa tinh dam bào cà ye sO luçng và chat 1ung dir an thu hut dâu tu. Phân dâu 
trong nàm 2022 von dâu tu däng k mói tang 10% so vói nam 2021. 

II. CHU'ONG TRINH XUC TIEN DAU TU' NAM 2022 

1. Nghiên cüu tiêm nãng, thj trtr?rng, xu hirong và di tác du tir 

- Giai don 2021-2030, trong bii cành sir tham gia hi nhp vOi th gió'i 
cüa Vit Nam ngày càng sâu rng, vj the cüa Vit nam và môi truOng ctnh tranh 
quôc gia dang tang len; xu huóng tái câu trlic và djnh hInh các chuôi cung 1mg 
khu virc dc bit là i Châu A; các Hip djnh Dôi tác Toàn din và Tiên b xuyên 
Thai Binh Duo'ng (CPTPP), Hip djnh thung mai  t1r do Vit Nam - EU 
(EVFTA); tiêm näng cüa Cuc cách mtng cong ngh 4.0; chiên 1uçc Trung Quôc 
+1 là nhüng igi the cña Vit Nam nói chung và tinh Ninh BInh nói riêng. 

- D xuc tin du tu hiu qua trong nàm 2022 và các näm tip theo, Tinh 
Ninh Binh nghiên clru, dánh giá "Xu huOng chuyên djch nguôn von dau tu nuac 
ngoài FDI và khâ näng tiôp c.n, dáp 1mg thj trueing cüa tinh Ninh Binh" nhäm 
chutn bj t& các diêu kin, thOa man nhu câu nhà dâu tu dê chü dng don nhn 
dông vOn chuyen djch trong giai don phçic hOi kinh tê toàn câu. Trên Cd s& khai 
thác ti da tim näng, igi th cüa tinh, dê tài là cong cii hQ'u Ich trong vic quy 
hoach, djnh huâng và dua ra các chien krgc xuc tiên dâu tu hiu qua, gop phân 
thuc dy phát trien kinh tê - xã hti. 
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- Cong tác nghiên ci.'ru xu hung và di tác du tu tai  thj tri.ring trong 
nuóc, Tinh dir kin ph& hqp mt s dja phucrng nhu Quãng Ninh, Hãi Phông và 
Lam Dng d tim hiu nhu cu cüa các tp doàn lan cia du tu thành cong tai  Vit 
Nam có thu cu du tu, ma rng san xut, kinh doanh hoc tham gia chui cung 
üng, dich v1i nhm tip cn kêu gi du tu vào các ngành ngh tinh có lçii th và 
thu hut du tu các dir an trong danh m1ic thu hit du tu giai doan 2021-2025. 

2. Xây dirng hInh ãnh, tuyên truyn, quãng bá, gió'i thiu v môi trtr?ing, 
chInh sách, tim náng, co hi và kt ni du tir 

- Cp nht, chinh sàa video clip "Ninh Binh hi thp và phát trin", phim 
tài lieu chuyên ngành nông nghip, van hóa... tuyên truyn quâng bá hInh ânh và 
tim näng th math  cüa Ninh BInh bang hinh thüc trçrc tuyn, dàng tãi các video, 
phim tâi lieu trên báo, dài truyn hInh dja phuang và Trung ung; sách din tir; 
trên youtube; Website cüa tinh; phát huy hiu qua các co quan truyn thông cüa 
tinh d tip t1ic quâng bá v mOi truang du tu kinh doanh vai thiu cách thirc 
c1i mói, phong phi. 

- Tham gia tip don và lam vic vai các t chcrc trong nuâc và nuac ngoài 
tim hiu v pháp lut, chInh sách, thU tVc  du tu, tim nàng, thj truang, di tác Va 
cci hôi du tu; h trçi thU tic hành chInh v d.0 tu, h trq các nhà du tu; khão 
sat, giai thiu dja dim các dir an trong danh miic thu hUt du tu. 

3. H trçr, htrng dn, tio thun lçri cho hoit dng du tir 

- T chUc các bui lam vic nm bit, xi:r l kin nghj cUa doanh nghip 
hoc d xut các bin pháp giãi quyt kjp thai nhm tháo g khó khàn, vuóng 
mc cho doanh nghip cia và dang du tu tai  tinh. Co Co ch theo dOi, dOn dc 
giãi quyt dirt dim, han  ch tinh trng kéo dài d doanh nghip, nhà d.0 tu yen 
tam du tis san xut kinh doanh. Djnh kr 06 tháng/ln t chUc hi nghj di thoai 
giüa lath dao  tinh vai các nba du tu nhm dng hành, h trçi tháo g khó khän 
vâ tao  diu kin nhanh nht v thU tic du tu di vâi mt s dir an ian dang nghiên 
cUu tim hiu co hôi du tu tai tinh. 

4. Xây dirng h thng thông tin và co s& dfr Iiu phiic viii hoit dng xUc 
tiên dâu tu' 

- H thng co sa dt lieu duçc xây dimg và 4n hành trên nn tang cOng ngh 
s, cong ngh 4.0; dU lieu chi tit, dy dU thông tin di vói ti'rng ngành, 11th virc; 
khu cOng nghip, cilm cong nghip và thuang xuyên rà soát, b sung, diu chinh, 
cp nht thông tin v: quy hoach;  vj trI; qu5 dt; ha tang k5 thut (giao thông, san 
bay, câng bin, din, nuac, vin thông...); các hInh thUc h trçi, uu dâi du tu; k& 
né,i clào tao  ngun nhân lrc... 
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- Xây drng Co sâ dtt 1iu thông tin doanh nghip, nhà du tu có thu cu du 
tu, dã du tu và dang hoat dng tti tinh; linh virc ngành ngh có khà näng tham gia 
chui cung 1rng san phm, san xut các ngàth phii trq; nhà cung cp djch vi tu 
vk, h trçi dào tao  ngun nhân hrc cht hxqng cao; cp nht danh sách nhà du tu 
mdi, vn du tu, lTnh vrc däng k du tu nh.m kt ni các hoat  dng du tu thông 
qua các t chirc, hip hi trong và ngoài nithc d mi rng các kênh xic tin, nâng 
cao hiu qua xüc tin du tu. 

5. Xây dirng danh mI1c dir an thu hñt du tir 

- Rà soát, b sung danh milc thu hut du tu trén cci sâ barn sat djnh huâng 
phát trin ngành, lTnh virc, dja bàn dAu tu dâ duçic phê duyt trong quy hoach tinh 
thii k' 2021-2030; các dir an dua vào danh muc thu hut du tu dirge lra ehon k 
luong là các dir an trng tam, trçng dim, có sirc ành hithng lan, tao  dà cho tang 
truang phát trin kinh t - xã hi cüa dja phuong; dam bâo sat thrc t, tIth khà thi 
cao, sut du tu lrn, tin d) giài ngân nhanh; thuè'ng xuyên theo dôi, rà soát, diu 
chinh, bi sung danh mve  phü hçip vai xu th chuyn djch ctu tu, dáp 1mg thu cu 
du tu theo t1mng giai doan. 

6. Hçip tác trong nithc và quc t v xüc tin du tir 

- Phi hqp vói B, ngành Trung uong tharn gia các bui lam vic (trrc tip 
hoc trirc tuyn) chuyên d vói Dai  sIr quán, Lath sir quán, các co quan dai  din 
ngoi giao, các tham tan thuong mai  Vit Nam a nuâc ngoài tai  các dja bàn trçng 
dim theo djnh huang thu hIrt du tu cüa tith (Nht Bàn, Han Quc, Dài Loan, 
Trung Quc...) d tranh thIr sr Irng h, da dng hóa các hIth thlre du tu. 

- T chIme bui lam vic vâi các t chlrc, hip hi, Dai  sIr quán, thuo'ng vi 
cüa các nrncc tai  Vit Nam: JETRO, JICA, KCCI, KORCHAM, KOTRA, 
EuroCham... và CáC ccr quan báo chI, truyn thông trong và ngoài nuac, nht là cac 
báo nurc ngoài v du ti.r nh&m dy math  hqp tác, tang cumg quáng bá hIth th, 
tim näng, th math  tinh Nith BInh dn cong dng nhà du tu. 

- Tang cu?mg phi hçp giüa the co quan xlic tin dja phuong trong vüng và 
cã nuOc d kt n&, hqp tác thirc hin chuong trInh XTDT hiu qua. PMi hgp vâi 
các t chlrc, hip hi doath nghip, ngành ngh cIra da phucing (thu Hip hi 
doath nghip tith Nith BIth, Hi doath than tré Nith BIth, Câu lac  b khai 
nghip Nith BInh...) và toàn quc d t chlrc các bui trao di, thào lun, xây dmg 
kêth thông tin hiu qua v môi truang du tu dja phi.rong. 

- Uu tiên XTDT lien yang, lien ngành, chü dng ph& hqp và tham gia t chIme 
eáe chuong trIth XTDT, lng ghép hiu qua các hoat  dng XTDT vai hoat dng 
xIrc tin du ljch, xIrc tin thuong mai  d gia tang hiu qua và tit giàm chi phi. 
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III. GIAI PHAP THIIC HIN 

1. Tang cithng cong tác clii do, diu hành nhm cãi cách thu hành 
chInh, cãi thin mnh me môi trwông du tir, kinh doanh. 

- Tang cir&ng tuyên truyn, nâng cao nhan thüc tir lAnh do các cp, ngành, 
can bO cong chüc nht là các cci quan lien quan, trin khai thirc hin có hiu qua 
K hotch s 1331KH-UBND ngày 19/8/2021 cüa UBND tinh v trin khai Kt 
luan s 62-KL/TU ngày 14/5/2021 tip tiic thirc hin Nghj quyt so 01 -NQ/TU 
ngày 12/6/2016 cüa Ban Thithng vi Tinh u v cài each thu tiic hành chInh, nâng 
cao näng hrc canh  tranh cp tinh và tang cuing thu hut d.0 tu trên dja bàn tinh 
Ninh BInh. Cái thin manh  me mOi trtrng du ti.r kinh doanh, tang cumg t chirc 
các bui di thoai trrc tip giüa doanh nghip vâi chInh quyn nh&m kjp thii trin 
khai các giãi pháp tháo gi khó khän cho nhà du tu. TIch circ dy manh  các bin 
pháp h trcl doanh nghip tip can  thông tin, thj tnthng, dAt dai, cOng ngh, tin 
dng; nht quán trong co ch, chinh sách thu hut dAu tii d tao  nim tin và sr hp 
dAn cho các nhà dAu tu trong vic trin khai thirc hin dir an. 

2. Nâng cao chit Itrçrng, hiu qua cong tác quy hoich, tp trung ngun 
lirc dAu tir xây diung kt cu h ting 

- Hoàn thành 1p quy hoach  tinh Ninh BInh thii kS'  2021 - 2030, tm nhIn 
dn näm 2050 trong do tIch hçp các quy hotch ngành và quy hoach sü diing dAt; 
nghiên ciru, rà soát, dáth giá, d xut diu chinh quy hotch chung do thj Ninh BInh 
và djnh huàng phát trin các do thj trén dja bàn tinh lam cci sâ hoach djnh, kin 
tao, không gian phát trin, tao  bi.róc dt phá mOi, dng b trong cong tác lãnh dao, 
chi dao  cüa tinh v quy hoach,  k  hoach  dAu tiz. 

- Tap trung các ngun 1irc phát trin dng b co s h tng KCN, CCN; ha 
tng k thuat dO thj; hin dai  hóa ha t.ng vin thông và ngm hóa dung din, din 
thoai, cap vin thông, cap truyn hInh tai  khu we trung tam các do thj; tang cung, 
dAu tix, cãi tao,  nâng cp các cong trInh giao thông quan tr9ng, huyt mach  có tinh 
ch.t k& ni vüng, lien vüng, phát trin m& rng khOng gian do thj. 

3. Hoàn thin co' ch, chInh sách, tru dai, h trçr dAu tir 

- Rà soát cci ch& chinh sách uu dãi, h trq dAu tu trên dja bàn tinh, kjp th?i 
diu chinh, b sung phñ hqp vd tInh hInh thirc t dam bâo dung quy djnh cüa pháp 
luat. Quan tam h trq giái quyt các vithng mac, khó khàn trong cong tác bM 
thuing, giâi phóng m.t bang, tao  diu kin cho nhà Mu tu có dugc mt b.ng nhanh 
chóng, thuan lcii s&m dua dir an vào hoat  dng. H trçi cung frng và dào tao  lao 
dng, rà soát quy hoach  phát trin ngun nhân l%rc gn vâi vói quy hoach  tinh; gàn 
kt gitia co s& giáo dic ngh nghip vói doanh nghip; huy dng các doanh nghip 
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tham gia dy ngh; hçip tác vâi các trung dai  hoc, cao dng, các trithng dy ngh 
ct lien k& dào tao tai tinh, trong do chü trçng các trung k thu.t dào to k six 
phn mm, cong ngh cao; ma rng quy mô, ngành ngh dào tao,  t chüc xây dirng, 
thirc hin chuang trInh dào tao  mâi, nâng cao cht luçing tmg bixóc dáp üng yêu 
cu cUa thj trueing trong khu vrc và quéc t, dáp lrng nhu cu xA hi; t chüc rà 
soát nhu cu lao dng cüa các doanh nghip, phi hqp vói ca quan quàn 1 nhà 
nithc v lao dng trén dja bàn tinh xây drng k hoach dào tao  ngun nhân 
1irc. Khuyn khIch, h tr nhà dAu tis, nht là nhà du tix nuâc ngoài tham gia vao 
hoat dng hçip tác giáo dic dào tao  nhm trang bj nhüng kin thirc, trInh d khoa 
h9c - kT thut cho ngixai lao dng. 

4. Di mó'i, Hang cao hiu qua cong tác xñc tin du tir 

- Di mói boat dng xic tin du tix cà v ni dung và phung thüc thirc 
hin; chü tr9ng xüc tin d.0 ti.r tai  ch, xay drng danh sách các nba d.0 tix chin 
lugc (trong và ngoài nithc) có tim lirc tài chInh, kinh nghim d chü dng tip xüc 
vn dng, kêu gçi dtu tix vào tinh. 

- Da dang boa, da phrnmg boa di tác thu hut du tu; chü dng theo dOi, 
dánh giá xu hithng djch chuyn dông du tix nin9c ngoài vào Vit Nam tü mt so 
mróc trong kbu vlrc d lira chçn thu hut các dir an du tu sir dicing cong ngh cao, 
cong ngh mói, tiên tin, djch vi hin dai,  có ngun thu lOn tao  dà tang tru&ng 
kinht. 

- Ma rng hqp tác xüc tin du tu vói tinh, thành ph trong Vüng kinh t 
trçng dim phIa bc, các tinh dng bng sOng Hng d buy dng ti da ngun içrc 
du tu; tang cuang lien k& vüng gn v&i phát trin kinh t, giài quyt các vn d 
xä hi và bão v môi truang; lien kt giUa các dja phucmg t chi'rc các hi nghj, hi 
thào trong và ngoài nuóc d thu hut kêu gi du tu. 

- Tang cu?mg lien kt vâi B, Ngành, Dai  si'r quán, tham tan, t chüc, bip 
hi doanh nghip VCCI, Jica, Jetro, KCCI, Kotra ... d quãng bá kêu gi du tu. 
Thuang xuyén tham gia các hi nghj, din dan, hi trçl trin lAm, day là ci hi d 
tip xüc v1i nhà du tu, doanh nghip trong nuâc, doanh nghip nuac ngoài, giâi 
thiu mOi truang du tu kinh doanh cüa tinh. 

- Chü dng tháo ga khó kbàn, vuàng mc cho các nhà du tu dang hoat dng 
du tu kinh doanh d nâng cao hiu qua xñc tin du tu tai  ch, dc bit là các d& 
tác dA và dang du tu kinh doanh tai  tinh nhm tao  s1r uy tin cüa tinh di vOi doanh 
nghip trong vic ma rng, tái du tu. 

- Ban hành danh miic dir an thu hut du tu giai doan 202 1-2025; danh mic 
lTnh vrc, ngànb, ngh thu hut vào dja bàn tinh dam báo chat kr9ng, hiu qua và 
tinh khá thi cao; xây dmg ci sâ dI lieu, tài lieu xuc tin dtu tu dam bào cà v ni 
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dung, hInh thüc; phn mm quãng bá phiic v1i xñc tin du tu; h thng quân 1 dü 
1iu v doanh nghip và d%r an du tu. 

- Djnh k5' hang näm xây dirng chiing trInh, k hoach t chüc hOi  nghj 
XTDT. TIch circ xà hi boa hoat dng xüc tin du tu bang vic khuyn khIch, 1iia 
ch9n nhà du tu tài trçi d quàng bá cho các hoat dng xüc tin và thu hut du tu. 
B trI ngun lirc cho cong tác dào tao,  tang cu&ng nàng 1rc cho di ngü lam cong 
tác xüc tin du tu - thucng mai  - du ljch cüa tinh. Trong do, tp trung bM duong 
các kin thüc chuyên mon và k5 nàng mm trong xüc tin du tu di vói dOi  ngü 
trrc tip lam vic hoc lien quan mt thi& tâi hot dng xüc tin d.0 tu. 

5. Tang cu*ng quail 1 nhà nithc di vói các thy an du tir 

- Tang cu&ng cOng tác phi hqp gifla các co quan trên dja bàn tinh trong 
quán l nhà nuâc di vâi các dir an du tu; xay drng quy ch phi hçip quàn l dir 
an du tu ngoài ngân sách giUa các cc quan quàn 1 nba nithc v du tu ti'r buâc 
thm djnh cp phép du tu dn buóc chm dirt boat  dng dir an; quy djnh ch d 
kim tra, thanh tra, giám sat gn vói trách nhim cüa trng co quan, &m vj có lien 
quan, trách nhim cüa ngrnM dirng dtu trong cong tác thu hUt và quàn l dir an du 
tu; xây drng h thng Co s& d& lieu quàn l thông tin các di;r an du tu khi di VO 

boat dng và th%rc hin nghia vi tài chInh; nâng cao chit luqng cong tác theo dOi, 
thng kê, bào dam kjp thai, d.y dU, chInh xac. 

Tang cithng cOng tác thanh tra, kim tra lien ngành nhm kjp thai phát hin, 
ngàn chn, xir l nghiêm các nhà du tu, doanh nghip có hành vi vi phm quy 
djnh cUa pháp lu.t v du tu, xây drng, dt dai, bào v môi trung. Di vi các dr 
an du tu chQtm trin khai theo tin d cn don dc và giam sat thuOng xuyên; giâi 
quyk các vuàng mac, khó khän gay ra chm trin khai dir an cUa nhà du tu. Kiên 
quy& chm dirt hoat dng dir an và thu hi quyt djnh chU truong du tu, gi.y 
chirng nhn däng k du tu di viii các dir an không trin khai hoc vi phm quy 
djnh cUa pháp luat,  không thirc hin dung các cam k& v du tu và các linh vrc có 
lien quan khi dã có van bàn kim tra d nghj khAc ph%lc sai pham. Co Co ch kim 
soát chit chê các boat  dng chuyn nhugng dçr an, gop vn, mua c ph.n, vn gop, 
không d xãy ra tInh trng "du tu chui", "du ti.r nUp bong" lam ành hung dn an 
ninh trt tir, môi tru&ng du tu cUa tinh. 

PHAN THTY HA! 
TO CH15C THIJ'C HIEN 

9 9 9 9 A A 1. Thu trirong cac so, ban, nganh, da  phiro'ng, chu dau tir h tang cac 
khu cong nghip, ciim cOng nghip 

- Barn sat chUc näng nbim vi,i duçic giao, trin khai các nbim vi cii th và 
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xây d%rng chtwng trInh XTDT cüa tüng ca quan, dan vj nhm nâng cao tInh chü dng 
trong cong tác XTDT; tang ciRing cong tác kim tra giám sat vic trin khai các nhim 
vi dtrçic giao trong ni dung Chuang tr'mh XTDT. 

- Phi hçip cung dtp thông tin phiic vi cOng tác xay dirng ca sâ dr 1iu phiic 
viii ho.t dng XTDT cüa toàn tinh gui Trung tam XTDT và HTPTDN - Si K 
hoach và Du tu tng hqp. 

- 15u tiên dành ngun hrc nghiên cüu, d xut danh mi1c di an thu hut du tu 
dam bào dy dü thông tin, báo cáo UBND tinh ban hành danh mic dir an kêu gçi du 
tu 202 1-2015 cüa tinh; phi hçip chat ch vâi Trung tam XTDT và HTPTDN - Sâ K 
hoach va Du lit trong trao di cung dtp thông tin; khão sat thirc dja và tip don các 
nba du tix. 

- Tang cu&ng phi hcip gila các s&, ngãnh, dja phinmg trong vic thirc hin 
và trin khai hiu qua XTDT tai  ch thông qua barn sat, don dc, h trq các dir an du 
tu; chü dng tháo gor kho khän, vuàng mc cho cac nha du tu clang hoat dng trên 
dja bàn tinh; rà soát phát hin các vn d btt cp và d xut b sung hoàn thin chInh 
sách pháp 1ut lien quan dn quân 1 xüc tin thu hut du lit; phát huy hiu qua các 
kênh tip nhn thông tin nhà du tu; phân cong du mi theo dôi, tng hçp và gui 
thông tin v Trung tam XTDT và HTPTDN - Sâ K hotch và Du tu d tng hçp báo 
cáo UBNID tinh. 

2. Trung tam XTDT và HTPTDN - S& K ho.ch và Du tir 

- Là d.0 mi phi hçip cüng các Si, ngành, dja phuang trin khai toân 
din các ni dung Chuang trInh XTDT dam bão tin d và cht lisçing tham miru. 

- Là du mi tip nhn kin nghj, phàri ánh cUa các cci quan, t chüc, cá 
nhân có lien quan trong qua trInh t chuc thirc hin Chuang trInh nay; can ct'r thu 
c,u, tInh hInh thc tin tham muu, d xut UBND tinh sua di, b sung chuo'ng 
trInh XTDT nAm 2022 dam bâo mllc tiêu, yêu cu d.t ra và theo dung quy djnh 
hin hành. 

3. S& Tài chInh 

Chü trI, pMi hçp vói các co' quan lien quan th.m djnh, trInh UBND tinh 

phê duyt kinh phi thc hin hoat  dng XTDT; hithng dn các don vj lien quan 
thirc hin vic thanh, quyt toán theo quy djnh. 

Phu luc kern theo: 

1. Biu tng hçrp K hoach xñc tin d.0 lii tinh Ninh BInh näm 2022 
2. Danh miic dr an du tu clang có nhà du tu quan tam 



KE HOACH XUC TIEN DAU TIY PINH NINH BINH NAM 2022 
uyê't djnh s 1.iWQD-UBND ngày CF 1-11/2021 cza UBND tinh Ninh Bmnh) 

STT TOn hogt dng xOc tin du tu' 
XTDT 

th chic 
Don v chO tn thgc hin 

Oja dim t chdc 

Muc (IlclIINiii dung cOn jiont dng Da bOn/ tinh/vung 
ken gui dU tu' 

Don vj pht6 hop Kinh phi 

Ghi rhO 
Trong 
nuoc 

. 
Nuoc 
ngOt TOn don vi 

Quc tichi 
Tinh, 

thOnh ph 

NgOn 
sOch ca 

Khác 
(na hi 

hOa) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

NghiCn ciru tim n8ng, thj truLong, xli hu*ng và di 
tIcOAutu  730 

1.1 
NghiCn cOu: Xu htrOng chuyAn djch ngun v6n d&u tsr 
noiSe ngohi FBI vhkhi nlngtiAp rOn, dáp ong th1 trsthng 
cOa tinh Ninh BInh" 

I Ca flafli 
Trung tOm 

XTDT&HTPTDN 
x 

Tim hiu nhu cAn dAu tsr, mO rOng sOn xuAt, kinh doanh 
cOa cOc p  dohn On qu6c gia thin chiAn Iuqe Trung Qu6c 
+1 dA chcAn bj s&n sang can diAu ki'n  cAn thiAt nhns xOc 
tiAn, k8u goi cOn nguAn v6n FE)I chAt lugng cao dung cO 

nhu cAn chuyAn dich trong giai dogn phc hAl kinh tA toAn 
cAn 

cOc huyn, thành 
phA; cOc KCN, CNN 

Trung tOrn XTDT phia 
BAG, Cpc d&u to nuOc 
ngoii, BO ICA hogch ,h 

DAn to; Chuy8n gia/dan 
vi tsr vAn 

350 

1.2 
Nghi8n ciSu nhu cAn dAu tsr, miS rOng sOn wAt, 
doanh cOn cOn tp dohn trong nirOc 380 

Thj lrwoasg Quang Ninh và HOt P/song i Qu U BQL KCN; So'K hooch 
và Au Lw 

x KOu gpi thu hz31 &Au Lw vOn Itnh V4Ic Cong nghip, thwong 
mpt dIe/s vy... 

cdc huyn thhnh 
phó; cdc KCN, CNN 

cole cuquan 11072 vj COO 

QuOng Ntis/s. Hdi Phdng 
200 

SKH: 100 
BQLKCN: 
100 

Thi trwOaig L4m Dtng I Qu U S2NOng nghip và PTNT I 
KOu got thu hOt du Lw vOo l0sh'vtcc nOng nghip. du tIc/s 
sin/s thai, nghi dwong. Hpc t4p  mO hinh trung tOrn han/s 

chin/s cong 48p trung cOo tush L4m Ddng 

cole huyn. than/s 
pM; coat KCN, CNN 

cole coquan 11cm vi cOo 
tin/s LOin Ddng 

180 

2 
XOy dyiig hlnh Oush, tuyOn truyAn, quOng bi, gioi 
thiAu vA m8i trtrbng, chinh skh, tiAm näng, co hOi  vA 
kAtnAidAutir 

1.000 

2.1 
Chinh siSa, cAp nhAt, bA sung n*i dung phim tat lieu kOu 

ggi dAn tsr vOo IToh virc nOng nghiep vO quing bO Iran 
truyAn hlnh trung srong vO. dja phoong 

2 CO nOon 
SO NOng nghip vh 

PTNT; BQL Cong viOn 
Dung 48 doing dO 

X Tuytn truyAn quhng bá xiic tiAn thu hOt d&u tsr vho lath vl,rc 
nOiig nghip 

các huy4n, thhnh 
phA 

BOo, 001, truyAn hlnh da 
phuong vO Trung srong 

90 

SNN:40 
BQL 

CVDVHD: 
50 

2.2 
Chinh sOn, cp nhAt, b6 sung nOi  dung phim 101 liAu ktu 

ggi dAn tsr vhs itoh vgc vOn hiSs vO quOng bO tr8n tni'An 
hlnh trung uong vO dja phuong 

2 CO nOon Si, VOn hiSs the thao X TuyOn truyAn quOng bO xOc tiAn thu hOt dAn to vOo Fish vIm 
vOn hiSa 

cOc huyn, thhnh 
phA 

BOo, 001, truyAn hlnh dja 
phsrong vO Trung smog 

2.3 
Chinh sOn, cAp nhAt, b6 sung nOi dung video clip "Ninh 

BInh hAl nhAp vO phOt tsiCn" Aa phat song IrOn iruyAn 
hlnh 

2 CO ri 
Trung tOrn 

XTDT&HTPTDN 
X . 

Tuytn truyAn quing bO tiAm flIng thA mgnh cOa Ninh Blnh 

cOc huyAn. thinh 
ph6; cOn KCN, CNN 

BOo, 001, truyAn hlnb dja 
phsrang vO Trung swing 

90 

24 
Tuytn truyAn, quOng bO. IrOn bOo gi&y, bOo 014n ICr The 
GiOl vi ViAt Nain" 

2 Ci nOon 
SO KA hoych vO f)Au 

Trung thin 
XTDT&H IP jUN 

X cOn huyAn, thOnh 
phA; cOn KCN, CNN 

BOo, 001, truyAn hlnh dja 
phsrcmg vi Truing smog 90 SKIl: 50 

TFXT: 40 

2 5 
TuyOn truyèn, quOng bO IrOn top chi "khu cong nghip 
ViAl Nam" 

2 L2 nOn Ban QL KCN X Tuytn truyAn quOng bi hlnh mb khu cong nghiAp cOn KCN 
BOo, stat, truyAn hinh djs 
phsrang vO Trung uong 

50 

2.6 
mum gia cAp dOn vO lOm viAc vOl cOc tA ch(rc trong 
nsrOc vO noiSe ngoai; HA trq khio sat, tim klein dja diem 
dAu tsr; kAt nAi dAn tsr 

2 Ci cOrn 

Cic sO: KC hoach vi eAn 
tsr; NOng nghiGp vO 

PTNT; Ban QLKCN; 
Trung lAin 

XTDT&}1TPTDN; BQL 
Cong viln dOng vAt hoang 

do 

X 
HA trq nhO dku tsr tim hiCu ye chInh sOch, phOp luAt, thO INc 
dAn tsr, tiAm song, thi trsrhng, 06i tOe vi CO hAl kAt n6i dAu 

tsr; khOo sOt tim kiAm dja diAm dAn tsr 

. 

cOn huyn, thhnh 
ph6; cOc KCN, CNN 

Doanh nghip, nhO dAn 
tsr 

-- 

600 

300 

SKH:200 
SNN:50 

BQLKCN: 

TD(T:100 
BQL 

CVDVHD: 

3.1 

HA trg, hithng dAn, tao thuAn Içi cho hoyt dau 
3 -- 

5.----.- 

TA chOc hAl nghi dAi thogs gioa I8nh dgo UBND tinh vOl 
doanh nghiAp (6th8ng/lAn) 

Qu II; IV SO KA hogch vi £)Au tsr X 
LAng nghe klAn, phOnn hAl to ng dAng doanh nghiAp ye 

cOn co chA, chinh oOch, nhim dAng hhnh, hA trçithio gO 
khO khon vi tyo diCu klAn nhanh nhAt vA thO toc dAu 

thanh 
ph6 clue KCN, CNN 

COc sO, ban, nghnh; 
UBND cOc huyAn, thOnis 
phA; hip hAl DN, IiCn 
minis hqp tOn x8 DN 

300 



STT TOn hoat dng xilc tin du tir 
Loi hoat 

dng 
XTDT 

Thoi gian 
cute 

Don vj cht tn thuc hin 

DIa dim t chile 

Muc dichfNi dung cila hoat dng 
Oja btn/ tinh/vtng 

kOu ggi du ta 

Don vj phi hçp Kinh phi 

Chi cht 
Trong 
flUOC 

Nrr&c 
ngoti 

TOn don vj 
Quc tich/ 

Tinh, 
thOnh ph 

NgOn 
stch cp 

Khtc 
(xO hi 

hba) 

4 XOy dyng h thong thông tin vt co st dO lieu 361 

4.1 

Rt sott, diu chinh, bô sung, cp nht dir 118u thông tin 
v Ca ch, chlnh stch, tht tile harsh chinh, ins dAi, h trir, 
djnh hirOng, danh mic dr to thu hut ttAu tie... vt 4n 
harsh Website 

4 Ct thin 
Trung tam 

XTDT&HTPTDN 
X Cp nh0t thông tin phgc xte tin thu hut du 

ctc huyn, thtnh 
phd; etc KCN. CNN 

Ctc sO, ban, ngtnh; 
UBND etc huyn, thành 

ph6 
90 

4.2 

Xty dung do Ii8u thông tin doanh nghip, nba du hi 
mOi, v6n du Or, tlnh vire dang k du tie, cp nht qua 
trinh titay d?t, ctiu chlnh, mO rng GCNDKDT tInh 
hlnh hoyt dng, sO dung lao dng, np thu... 

4 Ct olin 
Trursg torn 

XTE)T&HTPTDN 
X 

Ktt nái etc hoyt dng dtu tie; kM nOng tham gia chui 
cung tog stn phm, são xu.t thc ngtnh phg trcr thông qua 

etc ti chCrc, hip hCt trong vt ngoti nirOc 

the huyn, thtnh 
ph6; etc KCN, CNN 

Ctc sO, ban, nganh; 
UBND the huyn, thtnh 

ph6 
83 

Rã sott, dies chinh, be sung, cp nht do lieu thông tin 
khu cong nghiep: quy hoych, vi tn, din tich, nht dâu tie, 
t I 1p d&y, tfnh chet ngOnh nghe, din tich cho thuê, 
don git thut oet, din, nitric,... 

4 Ct nOn Ban QL KCN X 
COp nht thông tin phgc xtc tiCn thu hut deu tsr vto lciiu 

Cong nghip 
the KCN 

Cte sO, ban, ngtnh; 
UBND etc huyn, thãnh 

ph6 
50 

Xty ding co it dir 1iu thông tin thj tnthng lao dng vt 
kCt nei Sto tan nguè,n nhOn lirc 

Ca nOn SO Lao BOng TB vt XII X 
He ted, cung cep thông tin it két nM dto tOo nguen nhtn 
lire ch&t lirqng can dtp trig nhu eeu thj trixhng lao dOng  

the huyn, thtnh 
phiS; etc KCN, CNN 

Cac sO, ban, nganh; 
UBND etc huyn, thtnh 

phó 
50 

4.5 
X0y dung co sO do lieu thông tin nganh nOng nghi4p: 
quy hoych, vi fri. nguen g6c, xuet xCr gieng cOy treng, 
vtnuOi 

4 Ca nOirs SO Nông nghip và PINT X 
Phtic vg truy xuAt nguen g6c ttn phem dtm bao an totn 

thgc phAni 
etc huyn, thành 

ph6; etc KCN, CNN 

Ctc sO, ban, ngành; 
UBND etc huy8n, thtnh 

p 

80 

5 XOy dyng danh myc dir an thu hOt du tic 5 40 

Rb sott, diCu chinh, be sung danh mire d9 to thu hut d&u 
tie tinh Ninh Blnh giai doyn 202 1-2025 

5 CtnOm 
Trung tam 

XTDT&HTPTDN 

Rt sott, diCu chinh, b, sung, eep nht danh mgc dir to thu 
hOt deu hi Thu hOt the dir to IOn tyo dt eho tong trtrOng 

phat triM kinh tC - xO hOi eta dja phirang 

the huyn, thành 
the KCN, CNN 

Ctc sO, ban, ngtnh; 
UBND etc huy0n, thtnh 

ph6 
40 

6 

6.1 

Hyp  tOe trong nu*c vO quác t aC xOc tiM dCu tin 8 670 

Phei hun  tC chCrc h0i nghj tr\Ie tuyCn vOi etc hip hOi, 
Dii sCr qutn, trueing vut eta etc note tyi Vit Nam: 
JETRO. JICA, KCCI, KORCHAM, KOTRA, 
iruroCham...vt etc en quan bto chi, truyiSn thông trong 
vt ngoti mite xtc tiM thu hOt dCu hi tO etc note: Han 
QuiSe, Nh8t Btn, Trung QuCe, An DO... 

8 Ct nOn 
SO KiS hoaeh vt OCu hi; 

Trung tOn 
XTBT&HTPTDN 

X 

PhiSi hun  vdi  Cute DiSu tn note ngobi, Trung tOn XI phia 
BCe - BO K.HDT; cte tinh, thtnh phiS trong niete diS t6 chCrc 
1Mg ghtp etc hoyt dOng xtc tiiSn dAu to eta tlnh nhCm thu 

hut nguCn v6n dCu hi ntrOc ngoti 

eae huyn, thành 
ph6; etc KCN, CNN 

etc BO, nganh, co quint 
TW, dja phircing 

550 
SKI4:350 

TI'XT:200 

6 2 
PhM hun  tiS chCrc hOi nghj triTe tuyiSn nht diSu hi tyi thj 
tnthng trong note vt qulSe tiS: EU, M, (Jc... 

8 Ct thin SO Cong thirang X 
PhiSi hqp vOi Cite Xte tidn thirang myi - DO Cong Thirang 

1Mg ghdp chirong trinh etc tiM thirting myi eta tinh 
the huyn, thtnh 

phiS; etc KCN, CNN 
etc BO, nganh, en quint 

TW, dja phirang 
120 

1Mg cong 3.100 

Bring chTh Ba Efi mi31  tram Iinh miSt lriiSu dring clidn./. 

2 



Y AN BA TI! BANG cO NHA DAu TI1 QUAN TAM 
t djnh sáI.UtQD-UBND ngàyO5M4/2021 ca UBND tinh Ninh BInh) 

TT 
Ten nhà 
du tir 

Ntró'c 
dáng k 

Ten thr an 
Vn dàng 

(VND) 

cp1 
('theo mc tieu 
chInh cáa dt 

an) 

Mic tiêu dtr an Da diem 
Diên tIch 
dt (ha) 

Thuôc danh mklc  thy an thu hñt du tir 

Quc gia Linh viyc Bja phtrong 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Congty 
CP - Tng 

Cong ty 
Du tu 

phát triên 
khu cong 
nghip 

PhOc Lôc 

Viêt Nam 

Du tu xay drng V 
kinh doanh Co sâ ha 

tang Khu cOng 
nghip Tam Dip II 

922.640.000.000 
Hoat dng 

kinh doanh bt 
dng san 

Xây dng dng b c sâ ha tng 
khu cOng nghip Tam Bip II, cho 
thuê lai  d.t trong khu cong nghip 

Thành ph 
T 

th Nith 
BInh 

363,35 

2 

Cong Co 
phn ch 
bin nông 
sOn xu.t 

nhaP khaU 
TruOng 

S Ninh 
Binh 

Viêt Nam 

Du ttr xay dirng khU 
lien h sOn xut, 

ch bin nOng nghip 
cOng ngh cao then 
tiêu chuán Nht Bàn 
va cung các dich 

phát triOn nOng 
nghip tai  huyn Gia 

2.000.000.000.000 
Cong nghip 
ch bin, chê 

tao 

Xây dmg khu sOn xut nOng 
nghip Ong dung cong ngh cao 
then tiêu chub Bàn. Là 
nghiên ciru, tng ding quy trinh 

cong ngh sOn xut ch bin nOng 
nghip và t chüc sOn xut ang 
dung cOng ngh trong Iinh vc 

nOng nghip phát trin nOng thôn. 

Các xà Gia 
Tin, Gia 
Thg và 
Gia TOn, 

huyn Gia 
Vin, tinh 
Ninh Binh 

13 4,23 

Cong ' 
TNHH 
ThOnh 
Tin 

Vit Nan'i 

Du tu xây dimg 
Khu t hop khách 

. san cao cap va 
thuong mai  djch 

ThOnh Tin 

455.000.000.000 
Dich vu luu 
trO, On uong 

Xây drng khách san  5 sao và kirth 
doanh thucmg mai  tng hc 

PhuOng 
Ninh 

thOnh ph 
Ninh BInh 

4,00 

COng c 

ph.n bàn 
dOo Kênh 

Ga 

Via Nam Kim du lich Kênh GO 
- VOn Trmnh 

34.599.000.000.000 
Djch vu ion 
trO, On ung 

Xây dg khu du lich t6ng hop, 
da linh vrc 

Trên dja 
bOn2huyn 
Gia Vin vO 
Nho Quan, 
ti Ninh 

Binh 

1.984,00 



Ten nhà 
dau tir 

NuO'c 
dáng k 

Ten di an 
Vn dàng k di kin 

(VND) 

Ngành Cp 1 
(theo mw lieu 
chInh cña dt 

dn) 

Muc tiêu du' an Dia dim 
Din tIch 
dt (ha) 

Thuc danh muc dr an thu hut du tir 

Quôc gia Llnh vrc Dja phLro'ng 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 
Tp doOn 

Xuân 
Thin 

Vit Nam 
Khu cong nghip kt 
hcp cOng ni.râc sâu 

Kim Son 
15.000.000.000.000 Vn tOi kho bOi 

XOy dmg khu cOng nghip kt 
hçp vói cOng và trung tOm 

Logistics 

Huyn Kim 
Son 

990,00 

6 
Tp doOn 

XuOn 
Thin 

Vit Nam 
Khu Nông nghip 

.. 
cong ngh cao 

4.000.000.000.000 
Non g nghicp, 

Urn nghip và 
Thus' sOn 

Xây drng khu nông nghip cong 
ngh cao vOi các sOn phm nông 
nghip sach,  chit luqng cao và 

nang suAt cao, dng thai là vOng 
dm sinh thai cho Kim dO thj du 

lich bin Thanh Binh 

Huyn Kim 
Son 

960,00 

7 
Tp doOn 

XuOn 
Thin 

Vit Nam 
Khu do thi du lich 
bin Thanh Birth 

20.000.000.000.000 
Dich vu liru 

. 
trô, On uOng 

Quay dê l&n bin xOy dirng môi 
khu dO thj sinh thai thông minh 

trên biên tr do hinh thOnh khu 
thj du ljch bin dc dáo vOi sr k& 
hçip côa thiên nhiên và cOng ngh; 

Huyn Kim 
Scm 

2.000,00 

8 

Cong ty c 
ph.n du 
tu và djch 

vtl VOn 
Long Bay 

Vit Nam 

Khu t hcrp nghi 
throng, dch vii 

thuong mi và trung 
tOrn hQi nghj cao cp 

VOn Long Bay 

6.000.000.000.000 
Djch vi hm 
trü, On ung 

Xây dirng khu du ljch thng hcrp, 
da linh vrc 

Huyn Gia 
Vin 

100,00 

long so 82.976.640.000.000 6.535,58 

2 
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