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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đôi, bô sung một số điêu của Luật To chức Chính phủ và Luật To chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 31/202Ỉ/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Công văn số 3013/BKHĐT-ĐTNN ngày 20/5/2021 của Bộ Ke 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022;
Căn cứ Văn bản số 6479/BKHĐT-ĐTNN ngày 24/09/2021 của Bộ Ke 

hoạch và Đầu tư về việc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022;
Căn cứ Công văn số 580/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/01/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ke hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 245/ 

SKHĐT-TTXTĐT ngày 28/01/2022).

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xúc tiến đầu tư 
tỉnh Sóc Trăng năm 2022 tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc 
Trăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này-W
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QUYẾT ĐỊNH:



CHƯƠNG TRÌNH
c TIẾN ĐẦU T ư TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022
theo Quyết định số AĨQ /QĐ-UBND ngày năm 2022

của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Phần I
CHƯƠNG TRÌNH xúc TIẾN ĐẦU T ư NĂM 2022

I. QUAN ĐIẺM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU
1. Quan điểm:
- Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh trên cơ sở dựa 

vào lợi thế, tiềm năng và các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp định hướng và quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 
2050.

- Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022, tạo môi trường đầu tư 
thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân 
phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng theo tinh thần: Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh 
Soc Trăng; Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngấỵ 07/7/2020 của Hội 'đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 
08/5/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành định mức hỗ trợ từng loại 
hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 
của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định chủ trương đầu tư danh 
mục dự án khuyến khích danh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 
17/4/2018 của Chính phủ.

- Các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư được gắn kết và phối họp giữa các 
Sở, Ban, ngành, các đơn vị có liên quan nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho công 
tác mời gọi đầu tư, xây dựng cơ chế phối họp quảng bá hình ảnh của tỉnh một cách 
đồng bộ, chặt chẽ góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư đến với Sóc Trăng.

- Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh 
tiến độ triển khai dự án và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút mời gọi các dự án 
đầu tư vào tỉnh.



2. Định hưó’ng
Thực hiện Ke hoạch số 107-KH/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị 
về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp 
tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 
của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về định hướng 
hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 
ngoài đến năm 2030. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng 
sẽ thực hiện một số định hướng như sau:

- Chú trọng xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư theo trọng tâm, trọng 
điểm và tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh như: cảng biển 
nước sâu, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất, chế biến và bảo quản 
nông, thủy sản; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp; du lịch, dịch 
vụ, logistics...

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ 
các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai từ khi bắt đầu dự án 
cho đến khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường liên kết giữa các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động 
xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền, quảng bá nhằm nhất 
quán, tạo sự đồng bộ trong công tác mời gọi đầu tư.

- Đẩy mạnh các hoạt động để kêu gọi đầu tư các dự án thuộc Danh mục dự 
án thu hút đầu tư giai đoạn 2022 - 2025, trong đó tập trung kêu gọi đầu tư các dự 
án sản xuất nồng nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, các khu - 
cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, cảng biển nước sâu.

- Nguyên tắc lựa chọn đối tác xúc tiến đầu tư: Lựa chọn đối tác xúc tiến đầu 
tư có chiến lược, định hướng mở rộng đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng đầu tư vào các lĩnh 
vực ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo thêm giá trị gia tăng, tận dụng lợi thế và 
tiềm năng của tỉnh. Sản phẩm cung cấp cho thị trường phải đảm bảo sức cạnh 
tranh, ôn định thị trường tiêu thụ nội địa và thay thê hàng nhập khâu. Dự án đi vào 
hoạt động mang tính động lực, giải quyết tốt việc làm và không gây ô nhiễm môi 
trường.

- Chú trọng xúc tiến đầu tư “tại chỗ” thông qua việc hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án đã 
được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, đặc biệt đối 
với các dự án gắn với giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng...

3. Muc tiêu
- Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới là phát 

triên nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triến công nghiệp, dịch vụ và năng 
lượng, về tầm nhìn chiến lược của tỉnh Sóc Trăng là tạo bước đột phá để đưa tỉnh 
Sóc Trăng trở thành tỉnh dịch vụ và công nghiệp đến năm 2025, tập trung đẩy 
mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng.



- Phấn đấu trong năm 2022, thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút các 
dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô lớn, mang tính chất động lực, phù hợp 
với lợi thế của tỉnh; trong đó chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đối với các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến và bảo vệ môi trường.

- Vận động thu hút đầu tư theo danh mục Dự án thu hút đầu tư giai đoạn 
2022 -  2025, trong đó tập trung vào những đối tác có năng lực tài chính và kinh 
nghiệm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp xúc, 
gặp gỡ 80 lượt nhà đầu tư với 40 dự án, số vốn đăng ký 22.000 tỷ đồng, trong đó 
cấp chủ trương đầu tư khoảng 30%.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH xúc TIẾN ĐÀU TƯ NĂM 2022
1. Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư
Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương, Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư phía Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các 
Trung tâm xúc tiến Thương mại -  Đầu tư và Du lịch của các tỉnh và liên kết với 
Trung tâm xúc tiến Thương mại -  Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tìm hiểu, 
nghiên cứu, đánh giá thị trường và xu hướng đầu tư cũng như lựa chọn đối tác đầu 
tư phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, 
chính sách, tiềm năng, CO’ hội và kết nối đầu tư

2.1. Quảng bá tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Sóc 
Trăng trên các phương tiện thông tin.

2.2. Tham gia các hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, hội chợ,... liên quan 
đến xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tại các tỉnh.

- Tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội chợ, triển lãm, tọa đàm,... Xúc 
tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cần Thơ 
và các tỉnh (do Bộ, ngành TW, VCCI cần Thơ,...) tổ chức.

- Tham gia hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cả nước năm 2021 
tại Hà Nội. - Tham gia hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh vùng Đồng 
bằng Sông Cửu Long năm 2021.

- Tham gia các hoạt động của Mekong Promotion Club (Mekong PC)
- Tham gia Hội nghị đầu tư Vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mekong 

Invest).
2.3. Tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022” nhằm 

quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào 
cảng biển nước sâu, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất, chế biến và bảo 
quản nông, thủy sản; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp; du 
lịch, dịch vụ, logistics...tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Sóc Trăng.

3. Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư
- Xây dựng trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp: 

Quy định cụ thể đầu mối, thẩm quyền, trách nhiệm, thời gian giải quyết công việc 
của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư



nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong giao dịch, liên hệ khi cần tìm 
hiểu cơ hội đầu tư, triển khai thực hiện dự án đàu tư với thủ tục đơn giản, nhanh 
gọn, hiệu quả.

- Bố trí đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết thủ tục hành 
chính; Khảo sát, hướng dẫn lập thủ tục giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh 
nghiệp, nhà đầu tư

4. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động 
xúc tiến đầu tư

- Vận hành cổng thông tin "Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp" trên 
trang website: dpi.soctrang.gov.vn: Thường xuyên đưa tin về các hoạt động xúc 
tiến đầu tư, đối ngoại và họp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

5. Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư
- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh rà 

soát, cập nhật danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2022 -  2025 trên cơ sở 
đánh giá thực tiễn, tính khả thi và khả năng triển khai sau khi lựa chọn xong nhà 
đầu tư. Mỗi dự án sẽ có cơ quan đầu mối nhằm tạo tính chủ động trong việc tiếp 
cận các nhà đầu tư tiềm năng cũng như hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư trong 
thực hiện các thủ tục đăng ký thực hiện và triển khai các dự án.

- Khảo sát vị trí, hiện trạng các dự án nằm trong Danh mục dự án thu hút 
đầu tư giai đoạn 2022-2025 : Nhằm nắm rõ để hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát, cung 
cấp thông tin khi có yêu cầu, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư.

6. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu 
tư

- Xây dựng hoàn chỉnh và in ấn các ẩn phẩm phục vụ xúc tiến đầu tư nhằm 
quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Sóc Trăng đến nhà đầu tư và doanh nghiệp 
trong, ngoài nước: thực hiện in ấn cẩm nang, Danh mục, Tập gấp, Túi đựng hồ sơ.

- Thực hiện Video clip quảng bá tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu 
tư của tỉnh Sóc Trăng.

7. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư
Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng năng lực do Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Phía Nam, Cục Đầu tư Nước ngoài, 
VCCI...tổ chức, để tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
Xúc tiến đầu tư.

8. Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư
Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam - Cục Đầu tư nước 

ngoài; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI chi nhánh cần 
Thơ... hỗ trợ, kết nối làm việc với các tổ chức, hiệp hội của nước ngoài như: JICA, 
JETRO, KOTRA, AmCham, EuroCham,...các công ty tư vấn, các tập đoàn, các 
nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, tại tỉnh để vận động thu hút đầu 
tư vào tỉnh.



Phần II
TỔ CHỨC THựC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 
2022 thuộc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 ủy ban nhân dân tỉnh giao 
cho các đơn vị (bổ sung khi có nhiệm vụ mới), chương trình xúc tiến đầu tư quốc 
gia (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Sở Ke hoạch và Đầu tư
Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành tỉnh, ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện 
Chương trình xúc tiên đâu tư năm 2022 đảm bảo đúng định hướng lĩnh vực và đôi 
tác ưu tiên thu hút đầu tư. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện về ủy ban nhân dân 
tỉnh trước 31/12/2022.

3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, địa phương
Chịu trách nhiệm phối họp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan 

triên khai Chương trình đảm bảo thiêt thực, hiệu quả. Gửi báo cáo kêt quả thực 
hiện về Sở Ke hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước 
ngày 15/12/2022.

4. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí 
thực hiện các nhiệm vụ và tham mưu xử lý nguồn kinh phí theo quy định./.



PHỤ LỤC
:hương trình xúc tién đầu tư tỉnh sóc trảng năm 2022
\m theo Chương trình Xúc tiến đầu tư tinh Sóc Trăng năm 2022)

TT Tên hoạt động
Thời 

gian tổ 
chức

Đon vị chủ 
tri

Địa điểm tổ chức

Mục đích/nội dung của hoạt động

Địa
bàn/tỉnh/ 
vùng kêu 
gọi đầu 

tư

Đơn vị phối họp

Loại hoạt động
Trong
nưóc

Ngoài
nưóc Tên đơn vị

Quốc 
tịch/tỉnh, 
thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I
Nghiên cứu tiềm năng, thị 
trường, xu hưóng và đối tác 
đầu tư

Phối h ợ p  các  B ộ ngành  T rung  
ương, cục  Đ ầu  tư  n ư ớ  ngoài, 
T ru n g  tâ, X ú c  tiế n  đầu  tư  ph ía  
N am , L iên  đoàn  T h ư ơ n g  m ại và 
C ô n g  ngh iệp  V iệ t N am , các 
T ru n g  tâm  X úc  tiế n  th ư ơ n g  m ại - 
Đ ầu  tư  v à  D u lịch  c ủ a  các  tin h  và 
liên  k ế t các  tru n g  tâm  X úc tiến  
th ư ơ n g  m ại - Đ ầu  tư  th àn h  phố 
H ồ C h í M inh

2 0 2 2 X

T ìm  hiểu , ngh iên  cứu, đánh  g iá  th ị trư ờ n g  v à  xu  
h ư ớ ng  đầu  tư  cũng  nh ư  lựa chọn  đối tác  đầu  tư  phù 
h ợ p  với đ iều  k iện  k inh  tế - x ã  hội tỉnh

ệ
V

II

Xây dựng hình ảnh, tuyên 
truyền quảng bá giói thiệu về 
môi trường chính sách tiềm 
năng cơ hội và kết nối đầu tư

1

Quảng bá tiềm năng thế mạnh, 
chính sách thu hút đầu tư của tỉnh 
Sóc Trăng trên các phưong tiện 
thông tin

2022 X

2
Tham dự các hội thảo, hội nghị, diễn 
đàn, ...liên quan đến xúc tiến đầu tư 
và hỗ trợ doanh nghiệp tại các tỉnh

X



TT Tên hoạt động Loại hoạt động
Thòi 

gian tổ 
chức

Đon vị chủ 
tri

Địa điểm tổ chức

Mục đích/nội dung của hoạt động

Địa
bàn/tỉnh/ 
vùng kêu 
gọi đầu 

tư

Đon vị phối họp

Trong
nưóc

Ngoài
nưóc Tên đon vị

Quốc 
tịch/tỉnh, 
thành phố

2.1

Tham gia hội nghị, hội thảo, diễn 
đàn, hội chợ, triển lãm, tọa đàm,... 
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh 
nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Cần Tho’ và các tỉnh (do 
Bộ, ngành TW, VCCI cần Thơ,. ) 
tổ chức

T ru n g  tâm  
X úc tiến  đầu 
tư  và  H ỗ trợ  

do an h  nghiệp  
Sóc T răng

2 .1 .1
Tham gia hội nghị, hội thào, diễn đàn, 
. ..v ề  Xúc tiến đầu tư và H ỗ trợ doanh 
nghiệp tại tại cần  Thơ

20 2 2
Bộ, ngành 

TW, VCCI, ...
Tiếp xúc, gặp gỡ  với các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, ...

Tp
Hồ Chí 
Minh

2 .1 .2
Tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn, 
. ..v ề  Xúc tiến đầu tư và Ho trợ doanh 
nghiệp tại các tỉnh

2022
Bộ, ngành 

TW, VCCI, ...
Tiếp xúc, gặp gỡ  với các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, ... Cần Thơ

2 .1 .3
Tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn, 
... Xúc tiến đầu tư và H ỗ trợ doanh 
nghiệp tại Hà Nội

2022
Bộ, ngành 

TW, VCCI, ...
Tiếp xúc, gặp gỡ  với các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, ... Các tỉnh

2 .2
T ham  g ia  h ộ i n g h ị p h â n  tích  c h ỉ  số  
n ă n g  lự c  cạnh  tran h  cả  n ư ớ c  n ăm  
2021  tạ i  H à  N ộ i

20 2 2 V C C I
Trao đ ổ i n gh iên  cứu, đánh  g iả  về  n ă n g  lự c  cạnh  

tran h  củ a  cả  n ư ớ c
Hà Nội

2 .3
T ham  g ia  h ộ i n g h ị p h â n  tích  c h ỉ số  
n ă n g  lự c  cạnh  tra n h  vù n g  Đ ồn g  
b ằ n g  S ô n g  C ửu L o n g  n ă m  2021

2 0 2 2 V C C I
Trao đ ồ i n gh iên  cứu, đánh  g iá  về  n ă n g  lự c  cạnh  

tran h  củ a  vù n g  Đ B S C L
Tỉnh

Đ B SC L

2 .4
T ham  g ia  cá c  h o ạ t đ ộ n g  củ a  M ek o n g  
P ro m o tio n  C lub  (M ek o n g  P C )

2 0 2 2
V C C I  

c ầ n  T h ơ
Trao đổi, h ọ c  tập  k inh  n g h iệm  g iữ a  cá c  T T  

X T Đ T -T M -D L  cá c  tỉn h  Đ B S C L
Tỉnh

Đ B SC L

2.5
Tham  g ia  h ộ i n g h ị đầu  tư  th ư ờ n g  
niên  Đ ồ n g  b ằ n g  sô n g  C ửu L o n g

2022 X

- Trao đổi cung cấp thông tin hình ảnh, tiềm 
năng thế mạnh, chính sách của tỉnh đến nhà đầu 
tư
- Đối thoại trực tiếp giữa nhà đầu tư trong và 
ngoài nưóc vói chính quyền địa phưoìig

Cần Tho’

- VCCI Cần Thơ 
- Các TT XTĐT các 

tỉnh ĐBSCL -



TT Tên hoạt động Loại hoạt động
Thòi 

gian tổ 
chức

Đon vị chủ 
tri

Địa điểm tổ chức

Mục đích/nội dung của hoạt động

Địa
bàn/tỉnh/ 
vùng kêu 
gọi đầu 

tư

Đơn vị phối họp

Trong
nưóc

Ngoài
nưóc Tên đơn vị

Quốc 
tịch/tỉnh, 
thành phố

3 Tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh Sóc Trăng năm 2022” Q2/2022 UBND 

tỉnh ST X

Nhằm quảng b á ,  giói thiệu về môi trưòng, chính 
sách, tiềm năng và CO’ hội đầu tư vào cảng biển 
nưóc sâu, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; 
sản xuất, chế biến và bảo quản nông, thủy sản; 
đầu tư phát triển cơ sỏ’ hạ tầng khu, cụm công

nghiêp; du lích, dich vu, logistics..... của khu vưc
ĐBSCL đến các nhà đầu tư trong và ngoài nưóc

ĐBSCL
- Bộ KH&ĐT, Bộ 
GTVT, Bộ Ngoại 

giao

III Hỗ trợ, hưóng dẫn, tạo thuận 
lọi cho hoạt động đầu tư 0 A N

1 X ây dự ng  trìn h  tự , thủ  tục thự c  h iện  
d ự  án đầu  tư  ngoài khu  công  nghiệp

Q uý
1/2022

T ru n g  tâm  
X úc  tiến  đầu 
tư  v à  H ỗ trợ  

doanh  ngh iệp  
Sóc T răng

X ây dự n g  quy  trìn h  d ự  án  đầu  tư  ngoài K hu công  
ngh iệp  từ  lúc tiếp  cận  d ự  án đến  lúc có thể  triển  
khai d ự  án để các n h à  đ ầu  tư  tìm  h iểu  th ự c  h iện  dự  
án  đư ợ c  dễ dàng

C ác Sở, ban  ngành  
tỉn h

2

Đ ầu m ối hỗ trợ  doanh  nghiệp , nhà  đầu 
tư  giải quyết thủ  tục  hành ch ính ; K hảo  
sát, hướ ng  dẫn  lập  thủ  tục giải quyế t 
các đề xuất, k iến  nghị của doanh  
nghiệp , nhà  đầu  tư

T h ư ờ n g
xu y ên

T ru n g  tâm  
X úc  tiến  đầu 
tư  và  H ỗ trợ  

do an h  nghiệp  
Sóc T răn g

Đ ầu m ối S ở  K ế h oạch  v à  Đ ầu  tư  h ư ớ ng  dẫn  khảo 
sát, lập  th ủ  tục  đầu  tư  kh i th ự c  h iện  d ự  án  đầu  tư  
trên  đ ịa  bàn  tỉnh

^ ___ịẠ

IV
Xây dựng hệ thống thông tin và 
cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt 
động xúc tiến đầu tư

1
V ận hành  cổng  th ô n g  tin  "X úc tiế n  đầu 
tư  và  H ỗ trợ  doanh  nghiệp" trên  tran g  
w ebsite: dp i.so ctran g .g o v .vn

2022
T ru n g  tâm  
X T Đ T  và  

H T D N

T h ư ờ n g  xuyên  đ ư a  tin  về các  h o ạ t động  x ú c  tiến  
đầu  tư , đối ngoại và  h ợ p  tác  với các đ ịa  phư ơ ng  
trong  v à  ngoài nước.

C ộng  tác  v iên

V Xây dựng danh mục dự án thu 
hút đầu tư



TT Tên hoạt động Loại hoạt động
Thòi 

gian tổ 
chức

Đon vị chủ 
trì

Địa điểm tổ chức

Mục đích/nội dung của hoạt động

Địa
bàn/tỉnh/ 
vùng kêu 
gọi đầu 

tư

Đơn vị phối họp

Trong
nưóc

Ngoài
nước Tên đơn vị

Quốc 
tịch/tỉnh, 
thành phố

1 C ập nhật, bổ sung  d an h  m ục d ự  án thu  
hút đầu  tư  tin h  Sóc T răn g  2022-2025

2022

T ru n g  tâm  
X úc tiến  đầu 
tư  v à  H ồ trợ  

doanh  ngh iệp  
Sóc T răn g

X

R à soát thông  tin ,cậ p  nhật, bổ sung  danh  m ục d ự  án 
thu  hú t dầu  tư  tinh  Sóc T răn g  giai đoạn  2022-2025 , 
phù hợp với đ ịnh  hư ớ ng  p h á t triển  k inh  tế x ã  hội 
2022-2025  củ a  tình

C ác Sờ ban ngành, 
huyện, thị xã, thành  

phố trong  tỉnh

2
K háo sá t vị trí, h iện  trạn g  các  d ự  án  
nàm  trong  D anh  m ục d ự  án th u  h ú t đầu  
tư  giai đoạn  2 0 22-2025

2022

T ru n g  tâm  
X úc  tiến  đầu 
tư  v à  H ồ trợ  

do an h  ngh iệp  
Sóc T răn g

X
Đ ơn vị quản  lý hoạ t động  x ú c  tiến  đầu  tư  khảo  sá t 
để hướ ng  dẫn nhà  đầu  tư  khảo  sá t vị trí h iện  trạng  
các  dự  án  kêu gọi đầu  tư

C ác Sở  ban ngành, 
huyện, thị xã, thành  

phố trong  tinh

VI
Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu 
phục vụ cho xúc hoạt động tiến 
đầu tư

1 X ây dựng , hoàn  ch ỉn h  ẩn  phẩm  xúc 
tiến  đầu  tư

Q uý
1/2022

T ru n g  tâm  
X T Đ T  v à  

H T D N

T ài liệu  hóa, quảng  bá  tiềm  năng  thế  m ạnh , c ơ  hội 
đầu  tư  củ a  tinh  Sóc T răng.

2
In ấn C ẩm  nang  X úc tiến  đầu  tư  (N gôn  
ngừ  V iệt - A nh) (5 0 0  cu ố n  X 100.000 
đồng)

Q uảng  bá  tiềm  năng  thế m ạnh  củ a  tỉn h  Sóc T răng  
đến nhà  đầu tư  và doanh  ng h iệp  trong , ngoài nước. 
T huê dơn vị thự c  h iện  theo  h ìn h  thứ c  hợp  đồng  trọn  
gói.

3
In danh  m ục dự  án thu  h ú t đầu  tư  (g iai 
đoạn  2021 -2 0 2 5 ) (N g ô n  ngừ  V iệ t - 
A n h )

Q uảng  bá  tiềm  năng  thế m ạn h  củ a  tìn h  Sóc T răng  
đến  nhà  dầu tư  và doanh  ng h iệp  trong , ngoài nước. 
T huê đơn  vị thự c  h iện  theo  h ìn h  thứ c  hợp  đồng  trọn  
gói.

4 In ấn  tú i đự n g  hồ sơ

Q uảng  bá tiềm  năng  thế m ạn h  của  tin h  Sóc T răng  
đến  nhà  đầu  tư  v à  doanh  ngh iệp  trong , ngoài nước. 
T huê đơn  vị thự c  h iện  theo  h ìn h  th ứ c  hợp  đồng  trọn  
gói. .



TT Tên hoạt động Loại hoạt động
Thời 

gian tổ 
chức

Đon vị chủ 
tri

Địa điểm tổ chức

Mục đích/nội dung của hoạt động

Địa
bàn/tỉnh/ 
vùng kêu 
gọi đầu 

tư

Đơn vị phối họp

Trong
nước

Ngoài
nước Tên đon vị

Quốc 
tịch/tỉnh, 
thành phố

5 T ập  gấp  (in  h ình  bản đồ Sóc T răng)

Q u àn g  b á  tiềm  năng  thế m ạnh  của  tìn h  Sóc T răng  
đến nhà  đầu  tư  và doanh  ng h iệp  trong , ngoài nước. 
T huê đ ơ n  vị thự c  h iện  theo  h ình  thứ c  hợp  đồng  trọn  
gói.

6
T hực h iện  V ideoclip  quàng bá kêu gọi 
đầu  tư

2022 X

VII Đào tạo, tập huấn, tăng cường 
năng lực về xúc tiến đầu tư

1
T ham  d ự  các  khóa  đào tạo, tập  huấn, 
bồi d ư ỡ n g  nâng  cao  năng lực về xúc  
tiến  đầu  tư

2022

T ru n g  tâm  
X úc tiến  đầu  
tư  và  H ỗ trợ  

doanh  ngh iệp  
Sóc T răn g

X

T ham  g ia  các khóa, đào  tạo , tập  huấn , bồi dư ỡ ng  
năng  lực do Bộ K ế hoạch  và Đ ầu tư , T ru n g  tâm  
X úc  tiến  Đ ầu tư  P h ía  N am , C ục Đ ầu  tư  N ư ớ c  

ngoài, V C C I ... tổ  chứ c, để tăn g  cư ờ n g  ch u y ên  m ôn, 
ngh iệp  vụ  cho cán  bộ làm  cô n g  tác  X úc tiến  đầu  tư.

' ì \

y  /

VIII
Kinh phí hoạt động của Tổ 
công tác về năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh, cấp huyện w

8,1

Phối hợp  với T rung  tâm  X úc tiến  Đ ầu 
tư  p h ía  N am  - C ục Đ ầu tư nướ c ngoài; 
P hòng  T h ư ơ n g  m ại và  C ông nghiệp  
V iệ t N am  - V C C I chi nhánh c ầ n  
T hơ... hỗ  trợ , kết nổi làm  v iệc  với các  
tổ chứ c, h iệp  hội củ a  nước ngoài như: 
JIC A , JE T R O , K O TR A , A m C ham , 
E u ro C h a m ,.. .các  công  ty tư  vấn, các 
tập  đoàn, các nhà  đầu  tư  nước ngoài 
đang  đầu  tư  tại V iệt N am , tại tỉnh  để 
vận động  thu  hú t đầu  tư  vào tỉnh .

T ru n g  tâm  
X úc tiến  đầu 
tư  và  H ỗ trợ  

doanh  ngh iệp  
Sóc T răn g
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