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KẾ HOẠCH
Tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của
UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu
Giang năm 2022. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang xây dựng kế
hoạch tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022, cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Chủ động, linh hoạt và tích cực tham gia Hội chợ, Hội thảo, Hội nghị
Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2022, thu hút đầu tư trọng tâm vào một số lĩnh vực
như đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và
lĩnh vực Logistics. Quảng bá, giới thiệu định hướng phát triển các khu công nghiệp
của tỉnh.
2. Phát huy vai trò trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Hậu Giang trong công tác thu hút và mời gọi các nhà đầu tư, huy động mọi nguồn
lực để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp, định hướng theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày
22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về phát
triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021
- 2025 và các năm tiếp theo.
3. Thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết xúc tiến đầu tư, mở rộng mối quan hệ
hợp tác giữa các tổ chức có liên quan và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
II. NỘI DUNG
1. Thông tin chung về Hội nghị
- Chủ đề: “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.
- Số lượng: khoảng 200 - 300 đại biểu (trong đó khoảng 100 - 150 doanh nghiệp).
- Thời gian: ngày 16 - 17 tháng 6 năm 2022 (Thứ 5 và thứ 6).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
2. Các công việc thực hiện trước Hội nghị
- Cùng đoàn của tỉnh đi học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến và hỗ trợ
đầu tư tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hải Phòng qua đó mời gọi các
nhà đầu tư có tiềm năng tham gia Hội nghị, trong tháng 3 năm 2022.
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- Tổ chức đi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh
vực công nghiệp tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần
Thơ qua đó mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng tham gia Hội nghị, trong tháng
4 năm 2022.
- Chuẩn bị chu đáo tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp
Việt Nam Hội chợ Vietnam Expo 2022 tại Hà Nội qua đó mời gọi các nhà đầu tư
có tiềm năng tham gia Hội nghị, trong tháng 4 năm 2022.
- Ban hành tài liệu Xúc tiến đầu tư trong tháng 4 năm 2022 (bao gồm các nội
dung: Bản đồ, Quyển tiềm năng thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh, Sổ tay hướng
dẫn quy trình đầu tư khoảng 10 trang).
- Hoàn thành bài tham luận của Ban Quản lý các khu công nghiệp, liên hệ
chọn doanh nghiệp tiêu biểu để tham luận về lĩnh vực công nghiệp phát biểu tại
Hội nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đưa vào Kỷ yếu hội nghị trước 10
tháng 4 năm 2022.
- Viết bài, đăng bản tin truyền trên Website Ban Quản lý các KCN về Hội
nghị từ tháng 4 năm 2022.
- Phối hợp Sở Công Thương hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội thảo về Tiềm
năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh Hậu Giang trong
tháng 4 năm 2022.
- Lập kinh phí tổ chức Hội thảo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp
trong thang 4 năm 2022.
- Tổ chức các buổi làm việc và liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng, mời
gọi tham dự Hội nghị trong tháng 4 năm 2022.
- Lập danh sách khách mời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước
15 tháng 5 năm 2022.
- Liên hệ với các doanh nghiệp có dự án tổ chức khởi công, khánh thành,
trao Giấy chứng nhận đăng ký trong tháng 5 năm 2022.
- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang xây dựng Video clip
kêu gọi đầu tư về lĩnh vực công nghiệp.
III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
Chương trình diễn ra trong 02 ngày, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
tham gia các hoạt động sau:
1. Trước ngày 16/6: Tổ chức trưng bày các sản phẩm đặc trưng, các ấn
phẩm, trình chiếu Video clip Xúc tiến đầu tư. Nội dung quảng bá về Hậu Giang
về phát triển công nghiệp do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có
liên quan tổ chức thực hiện.
2. Ngày 16/6/2022: Thời gian từng sự kiện theo đăng ký của nhà đầu tư.
*Buổi sáng: Thực hiện các chuỗi sự kiện bên lề Hội nghị gồm có: Khai
trương, khởi công, khánh thành.
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*Buổi chiều: Thời gian bắt đầu lúc 14h00’.
Tham gia Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực
Công nghiệp”: Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ
trì.
3. Buổi sáng ngày 17/6/2022 - Khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh
Hậu Giang năm 2022 gồm các hoạt động:
Thời gian bắt đầu lúc 08h00’
Thành phần: Lãnh đạo ban và các phòng.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn Phòng Ban
- Phối hợp các đơn vị lập kinh phí tham gia Hội nghị và tổ chức Hội thảo
“Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghiệp” gửi về Sở Kế
hoạch và Đầu tư tổng hợp trong thang 4 năm 2022.
- Viết bài, đăng bản tin truyền trên Website Ban Quản lý các KCN về Hội
nghị từ tháng 4 năm 2022.
- Tham mưu về nhân sự tham gia các hoạt động của Hội nghị.
2. Phòng Quản lý Đầu tư, Quy hoạch và Xây dựng
- Hoàn thành bài tham luận của Ban Quản lý các khu công nghiệp, liên hệ
chọn doanh nghiệp tiêu biểu để tham luận về lĩnh vực công nghiệp phát biểu tại
Hội nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đưa vào Kỷ yếu hội nghị trước 10
tháng 4 năm 2022.
- Hoàn thành tài liệu Xúc tiến đầu tư trong tháng 4 năm 2022 (bao gồm các
nội dung: Bản đồ, Quyển tiềm năng thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh).
- Tham mưu tổ chức các buổi làm việc và liên hệ với các nhà đầu tư tiềm
năng, mời gọi tham dự Hội nghị trong tháng 4 năm 2022.
- Phối hợp Sở Công Thương hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội thảo về Tiềm
năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh Hậu Giang trong
thang 4 năm 2022.
- Liên hệ, lập danh sách và xác nhận các doanh nghiệp có dự án tổ chức
khởi công, khánh thành, trao Giấy chứng nhận đăng ký trong tháng 5 năm 2022.
- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang xây dựng Video clip
kêu gọi đầu tư về lĩnh vực công nghiệp.
3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường
- Liên hệ với các doanh nghiệp về các sản phẩm trưng bày giới thiệu tại
gian hàng xúc tiến đầu tư lĩnh vực Công nghiệp trước 10 tháng 4 năm 2022.

4

- Phối hợp Phòng Quản lý ĐT,QH&XD lập danh sách khách mời gửi về Sở
Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước 15 tháng 5 năm 2022. Liên hệ xác nhận danh
sách khách mời tham dự.
4. Công ty PTHT KCN
- Phối hợp Đồn công an tại các KCN cũng như địa phương đảm bảo tình
hình an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại các khu công
nghiệp.
Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, các phòng, đơn vị liên quan
kịp thời báo cáo Trưởng ban để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban (chỉ đạo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Ban (t/h);
- Lưu: VT, P.QLĐT, QH&XD.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Phong Minh

