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BÁO CÁO
Công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị
và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo;
Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ
đầu tư tỉnh tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022, gồm
36 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và đồng chí Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, đồng thời đã ban hành
Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 V/v tổ chức Hội nghị Xúc
tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp
với các sở, ngành tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Đơn vị tư
vấn, các nhà đầu tư thực hiện các nội dung của Kế hoạch nêu trên. Nay, Ủy ban
nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị Hội nghị nêu
trên, cụ thể như sau:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA TRƯỚC HỘI NGHỊ
Có 9 nhiệm vụ được giao, đến nay đã thực hiện như sau:
1. Tổ chức đi học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư
trong tháng 3 năm 2022
Tỉnh đã tổ chức 03 Đoàn công tác đến 05 tỉnh, thành phố, cụ thể: tỉnh Bắc
Ninh và Bắc Giang (ngày 17 - 20/3/2022); đến thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng
Ninh (ngày 07 - 10/4/2022); đến tỉnh Lào Cai (ngày 22 - 24/4/2022). Sau chuyến
công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành
báo cáo kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị.
2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về
Hội nghị
Thực hiện theo Kế hoạch, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang đã
thực hiện công tác tuyên truyền trên Đài truyền hình về Kế hoạch tổ chức Hội
nghị, các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị. Đến ngày 10/5/2022, Đài sẽ mở
chuyên trang: “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui” phát liên tục tại các khung
giờ nhiều người xem.
Báo Hậu Giang đã tuyên truyền hơn 10 tin, bài, phỏng vấn về công tác chuẩn bị
Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Trong đó, có phỏng vấn Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung: Hậu Giang sẵn sàng cho Hội nghị
xúc tiến đầu tư năm 2022. Cùng với đó, quảng bá các dự án mời gọi đầu tư của Tỉnh
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để ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp thực hiện, phù hợp với định hướng của
Nghị quyết số 04-NQ/TU. Đồng thời, truyền tải thông diệp về một Hậu Giang năng
động, giàu tiềm năng, mến khách, điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, “Doanh
nghiệp đến Hậu Giang vui”… Sắp tới, sẽ mở chuyên trang để tuyên truyền đậm
nét về các hoạt động về Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022.
3. Ban hành tài liệu Xúc tiến đầu tư của Tỉnh
Đến nay Đơn vị tư vấn đã điều chỉnh các nội dung góp ý của Ban Chỉ đạo
Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.
4. Tổ chức họp báo: Tổ chức 02 cuộc họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh và
tỉnh Hậu Giang.
Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư cùng Công ty Truyền thông Nexus chuẩn bị hoàn thành các nội dung
sau: Phông màn, Stendee, cờ phướn; Clip Trailer; Thông cáo báo chí; Thư mời;
danh sách khách mời.... Dự kiến ngày 18/5/2022, tổ chức họp báo về Hội nghị
Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Tổ chức đoàn làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, đơn vị đầu
mối, các nhà đầu tư, hiệp hội để phối hợp chuẩn bị cho Hội nghị:
Đã làm việc với các doanh nghiệp để mời tham dự các hoạt động ký kết
hợp tác, cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ
tục: Công ty Cổ phần Tập đoàn Shinec, Công ty Cổ phần Altara Hospitality
Group (AHG) - Alphanam, Công ty Cổ phần Tập đoàn NovaGroup, Tổng công
ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, Công
ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ Group, Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần
Him Lam và 12 doanh nghiệp dự kiến sẽ cấp Quyết định chủ trương đầu tư,
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trong tháng 5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ
ngành, các đơn vị đầu mối, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp lớn.
6. Thành lập Tổ Thường trực tiếp đón và làm việc với doanh nghiệp
tham dự Hội nghị:
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo quyết định thành lập Tổ Thường trực
tiếp đón và làm việc với doanh nghiệp tham dự Hội nghị.
7. Sở, ban, ngành tỉnh cùng đơn vị tổ chức sự kiện phải hoàn thành
công tác chuẩn bị về nội dung (các ấn phẩm, tờ rơi, các bài phát biểu, tham
luận...) và hình thức (sản phẩm trưng bày, quà tặng, maket trưng bài, phối cảnh
phông trang trí, cờ phướng, pano...).
Các ấn phẩm, tờ rơi tại các gian trưng bày của các trụ cột đã được các sở,
ngành tỉnh chuẩn bị, phần lớn là kế thừa và cập nhật lại các nội dung đã có (các
đơn vị phụ trách từng trụ cột cung cấp gồm: tờ rơi, bản đồ, và các nội dung
trưng bày liên quan thuộc lĩnh vực). Các cuộc Hội thảo đã hoàn thành công tác
chuẩn bị theo Kế hoạch.
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8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam,
Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang thực hiện đoạn phim “Khát vọng Hậu
Giang” phát sóng trên VTV1 với thời lượng 05 phút vào khung giờ nhiều
lượt xem.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông,
VTV chi nhánh Cần Thơ để thống nhất các nội dung hoạt động tuyên truyền và
xây dựng Video clip phát sóng trên VTV. Cuộc họp thống nhất thực hiện các
sản phẩm sau:
- (1) VTV Cần Thơ thực hiện chuỗi 10 tin và 4 phóng sự 02 phút phát tại
VTV Cần Thơ và gửi cho VTV1.
- (2) Phim “Khát vọng Hậu Giang” với thời lượng 05 - 10 phút.
- (3) Phát trên VTV1 tại khung 19h00’ - 19h45’ với thời lượng dưới
03 phút, phỏng vấn Lãnh đạo Trung ương, có phát lại buổi chiều. Phát trước
01 ngày của sự kiện.
Đến nay, VTV Cần Thơ đã gửi xin ý kiến đề cương “Khát vọng Hậu
Giang”, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã góp ý.
Sau khi thống nhất đề cương thì VTV sẽ hoàn thành trong 02 tuần.
9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang xây dựng Video clip kêu gọi
đầu tư trình chiếu tại Hội nghị, gồm 01 Video clip chung cho tỉnh Hậu Giang có
thời lượng từ 10 - 15 phút và 04 Video clip quảng bá cho từng trụ cột, được phát
liên tục tại 04 gian hàng bên ngoài Hội nghị.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
Hậu Giang, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung để Đài Phát
thanh và Truyền hình Hậu Giang thực hiện. Đến nay, Đài đã thực hiện các công
tác phỏng vấn, ghi hình, dự kiến đoạn phim chính của sự kiện sẽ hoàn thành
vào 20/5/2022.
10. Danh sách khách mời đại biểu dự hội nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư
sẽ phối hợp với các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 20/5/2022.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NGHỊ
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
được bố cục thành 04 khu vực tương ứng với 04 trụ cột, do Sở Công Thương
chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện:
- Về trưng bày: Đơn vị tổ chức sự kiện thiết kế các không gian trưng bày
để đảm bảo đồng nhất về hình thức về sắc màu. Sở Công Thương đã phối hợp tư
vấn thiết kế thi công quầy kệ trưng bày các vật phẩm đặc trưng của địa phương,
các Sở phụ trách các trụ cột sẽ trưng bày các ấn phẩm tài liệu của trụ cột.
Nội dung 5 Video Clip do Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang thực
hiện: Sẽ hoàn thành Video clip chung vào ngày 20/5/2022.
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2. Ngày 16/6/2022:
- Các chuỗi sự kiện khai trương, khởi công, khánh thành: (1) Khai trương
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Hậu Giang. (2) Khởi
công Dự án Dự án Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao Vì Dân của Công ty Cổ
phần Gạo Vì Dân (phương án chọn), Dự án mở rộng Nhà máy dược phẩm DHG
của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Phương án dự phòng). (3) Khánh thành
Khu đô thị mới Cát Tường, Khu dân cư thương mại Vị Thanh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư này thực hiện hoàn thành các
thủ tục để chuẩn bị cho sự kiện. Đến nay, tiến độ chuẩn bị cơ bản theo dự kiến.
- Tổ chức các Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào Hậu Giang”
gồm: Tổ chức đồng thời 05 Hội thảo (04 Hội thảo về 04 trụ cột và 01 Hội thảo
“Xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin”) mỗi Hội thảo khoảng 50 đại
biểu, mỗi trụ cột mời 03 chuyên gia làm diễn giả.
Công tác chuẩn bị đã được các sở ngành triển khai danh sách diễn giả,
khách mời, nội dung chương trình, các tham luận. Đã hoàn thành dự trù kinh phí.
3. Ngày 17/6/2022: Khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang
năm 2022, có các hoạt động sau:
- Văn nghệ chào mừng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng
hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện.
- Chiếu Video clip “Quê hương đất nước con người Hậu Giang”. Đài Phát
thanh và Truyền hình Hậu Giang đang xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào
ngày 20/5/2022.
- Phát biểu khai mạc. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Văn phòng
Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.
- Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.
- Tham luận tại Hội nghị (06 tham luận). Xin ý kiến 06 tham luận: 01 ý
kiến của Hội sở Vietcombank, 01 của Phần mềm Quang Trung và 04 ý kiến của
doanh nghiệp tiêu biểu của 04 trụ cột: Đề xuất mời Công ty Cổ phần Tập đoàn
Tân Long, Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam (hoặc Công ty Cổ
phần Tập đoàn Đất Xanh), Công ty Cổ phần Shinec (hoặc Tổng Công ty Cổ
phần Phát triển đô thị Kinh Bắc), Công ty Cổ phần Alphanam. Các nhà đầu tư sẽ
gửi bài tham luận để Sở Kế hoạch và Đầu tư định hướng nội dung và đơn vị tổ
chức sự kiện sẽ biên tập trình chiếu.
- Trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư: Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành và các nhà đầu tư để chuẩn bị cho
12 dự án - trong đó có 02 dự án dự phòng.
- Ký biên bản ghi nhớ đầu tư: Dự kiến các nhà đầu tư: Tập đoàn Sao Mai,
Công ty Cổ phần Tập đoàn Alphanam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Shinec, Công
ty Cổ phần Tập đoàn NovaGroup, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc,
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
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Group, Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần Him Lam.
- Ký kết hợp tác đầu tư: Dự kiến gồm “Ủy ban nhân dân tỉnh - VCCI Cần
Thơ”, “ Ủy ban nhân dân tỉnh - Vietnam Airlines”; “Sở Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam”, “Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang
với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Phát biểu bế mạc của Lãnh đạo tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp
với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.
Trên đây là báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu
Giang năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, NCTH . TĐ
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