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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế quản lý tài chính 

đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Văn bản số 6434/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/9/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 937/BKHĐT-ĐTNN ngày 18/02/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả XTĐT năm 2019 và Chương trình 

XTĐT năm 2020 của tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư và Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 tỉnh Nam Định 

với nội dung chủ yếu như sau: 

1- Quan điểm, định hướng, mục tiêu 

a. Quan điểm chỉ đạo 

Quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; 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; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút 
đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh. 

Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư (nhất là đầu tư nước ngoài) có chọn lọc, 



 2 

lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá 
chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ 
cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan 
toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Đa phương hoá, đa dạng hoá đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích 
trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong 
nước, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền 
vững; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn 
xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính 
quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy 
sự năng động, sáng tạo của người dân và doanh nghiệp trong việc thu hút và hợp 
tác đầu tư. 

b. Định hướng thu hút đầu tư 

Thu hút đầu tư trên cơ sở Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, 

nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp. 

Khuyến khích lựa chọn các dự án đầu tư có chất lượng, có giá trị gia tăng 

cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; ứng dụng công nghệ 

cao phục vụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và nghiên cứu cây trồng nhiệt 

đới; phát triển mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp.  

Nghiên cứu, phát hiện và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền khắc 

phục tình trạng "vốn mỏng", chuyển giá, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng". 

Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, 

lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển như: Phát triển hạ tầng các khu, cụm 

công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp dược phẩm và sản xuất 

dược liệu; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến; công nghiệp cơ khí, đóng 

tàu, da giày; phát huy lợi thế trong phát triển du lịch đặc sắc và đa dạng trên địa 

bàn tỉnh như: du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch tâm linh. 

Thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo vệ và sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm tối đa tài nguyên thiên nhiên, phát huy lợi thế so sánh, bảo vệ tốt 

môi trường, đảm bảo phát triển lâu dài và bền vững, giữ vững trật tự an toàn xã 

hội, an ninh, quốc phòng. 

c. Mục tiêu thu hút đầu tư 

Hoàn thiện các chính sách thu hút, hợp tác đầu tư nhất là đối với đầu tư 

nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới, 

phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
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Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức; 

nỗ lực thu hút các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, có khả năng tạo ra số 

thu ngân sách lớn vào đầu tư tại tỉnh để tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy vào các khu, 

cụm công nghiệp. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các 

cụm công nghiệp theo quy hoạch để tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư. 

Phấn đấu tăng điểm kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 

2019 và các năm tiếp theo thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm khá trở lên; giữ vững 

và nâng dần điểm số và tăng thứ hạng chỉ số PCI năm 2019 và các năm tiếp 

theo, các năm tới tỉnh thuộc nhóm khá trở lên. 

Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt được mục tiêu thu hút đầu tư theo 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, về 

đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút 

đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh. 

2- Chương trình xúc tiến đầu tư 

a. Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và 

đối tác đầu tư được phối hợp thực hiện theo các hình thức 

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các tỉnh, thành phố trong cả 

nước để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội và các cơ chế chính 

sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phối hợp tạo mối liên kết 

vùng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội; 

- Đẩy mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác của tỉnh với các nước, tập đoàn 

kinh tế, tài chính quốc tế; tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các 

nguồn viện trợ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Khảo sát, tổng hợp thông tin về các doanh nghiệp hoạt động trong những 

lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, các doanh nghiệp có tiềm năng hợp tác với các 

đối tác chiến lược trong thời gian tới; 

- Khảo sát tại các địa phương trong nước; tổ chức làm việc với các doanh 

nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính nhằm 

tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

- Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do các Bộ, 

ngành trung ương tổ chức. 

b. Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư 

- Thường xuyên cập nhật các định hướng, chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội, ngành, lĩnh vực trên địa bàn của địa phương công khai trên các kênh 
thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh Nam Định; 
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- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định 
hướng thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đối ngoại, các thông tin 
chuyên đề về các ngành, lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư; thu thập, hệ thống hóa các số liệu về 
môi trường đầu tư, pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối 
tác đầu tư... 

c. Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư 

- Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 -2020, 

các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm và 

hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, định kỳ 6 tháng/năm rà soát, cập nhật 

danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nhằm điều chỉnh, bổ sung hoặc đưa ra khỏi 

danh mục những dự án đã có chủ đầu tư, những dự án không còn phù hợp với 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 

phải đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ bản đề nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu. 

- Đăng tải công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử 

của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

với nội dung: 

+ Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và nội dung chi tiết của dự án thuộc 

danh mục dự án kêu gọi đầu tư; 

+ Tình hình thực hiện Danh mục dự án kêu gọi đầu tư; 

+ Các nội dung liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh mục dự 

án kêu gọi đầu tư. 

(Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo Phụ lục gửi kèm) 

d. Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc 

tiến đầu tư 

- Sách, tài liệu quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của 

Nam Định (sử dụng các ngôn ngữ thông dụng trên thế giới như tiếng Anh, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...); danh mục dự án kêu gọi đầu tư và nội dung chi 

tiết của dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư; 

- Duy trì trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư, phát hành bản tin 

cung cấp thông tin về đầu tư, thương mại, du lịch phục vụ nhu cầu thông tin 

kinh tế của tỉnh; 

- Các tài liệu nghiên cứu tổng hợp, nghiên cứu chuyên đề về lao động, 

cơ sở hạ tầng, đào tạo, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế ưu đãi đầu tư,… trên 

địa bàn tỉnh; 

- Các chuyên đề hoặc bài báo, tạp chí; các chương trình phát thanh, truyền 
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hình, quảng cáo,... để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 

và Trung ương; 

- Quà tặng, đồ lưu niệm, các hình thức ấn phẩm và tài liệu khác. 

e. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính 

sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, đất nước 

con người và tiềm năng phát triển của tỉnh đến với các nhà đầu tư, các tập đoàn 

kinh tế trong và ngoài nước và bạn bè quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm cũng 

như kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh qua nhiều hình thức: 

- Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, trong nước và nước ngoài; 

- Tổ chức, tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp và nhà đầu tư; 

- Tổ chức, tham gia đoàn công tác để xúc tiến đầu tư theo từng chuyên đề 

hoặc đối tác cụ thể; 

- Thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trong nước; đặt hàng cơ quan truyền thông trong nước viết 

bài, làm phóng sự trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện 

tử; làm phim quảng bá môi trường đầu tư tại Nam Định theo hợp đồng trọn gói; 

- Các hình thức tuyên truyền, quảng bá khác. 

f. Hoạt động đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư 

Mời chuyên gia trong nước, quốc tế hỗ trợ thực hiện hoạt động xúc tiến 

đầu tư, từng bước nâng cao trình độ của cán bộ chuyên trách làm xúc tiến đầu 

tư, nắm bắt và cập nhật tình hình kinh tế xã hội, bối cảnh kinh tế quốc tế; cử cán 

bộ thực hiện công tác xúc tiến đầu tư đi học hỏi kinh nghiệm tại một số địa 

phương có hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển. Đồng thời tham gia các khóa 

đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư trong các ngành, lĩnh 

vực do Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. 

g. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản cam kết về tạo lập 

môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp mà tỉnh đã ký với Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

- Cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình đầu tư; 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thổ; pháp 

luật, cơ chế, chính sách; tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư khi có 

yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp; 

- Hướng dẫn thủ tục đầu tư; 
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- Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong 

quá trình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn; 

- Định kỳ ít nhất 02 lần/năm tổ chức đối thoại công khai với cộng đồng 

doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề 

xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. 

h. Hợp tác về xúc tiến đầu tư 

- Kết nối, hợp tác với các tổ chức, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trong và 

ngoài nước nhằm xây dựng kênh thông tin hiệu quả về môi trường đầu tư, định 

hướng thu hút đầu tư trong hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 

+ Hợp tác giữa các Bộ, ngành và UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; 

+ Hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và UBND tỉnh và các cơ 

quan liên quan. 

- Tăng cường kết nối để xây dựng các chương trình công tác, làm việc cụ 

thể với các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam như Hiệp hội các doanh nghiệp châu 

Âu (Eurocham), Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan 

xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Cơ quan hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA),... để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu  tư. 

- Hỗ trợ các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp trong việc xúc tiến, kêu gọi các dự án thứ cấp vào đầu tư phát triển sản 

xuất kinh doanh. 

i. Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác 

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư.  

Đối với các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư không thuộc chương trình 

xúc tiến đầu tư đã được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ thông báo bằng văn bản cho 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung chương trình, địa điểm, thành phần của hoạt 

động xúc tiến đầu tư chậm nhất trước 30 ngày. 

3- Giải pháp thực hiện 

a. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công 

khai, minh bạch và hiện đại 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC; thực hiện tốt cơ chế một cửa tại các 

cơ quan đơn vị; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực 

quản lý hành chính nhà nước. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện công tác CCHC, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện công tác CCHC. Triển 
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khai thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo nguyên tắc kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, 

công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất 

lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục tập trung triển khai và phát huy hiệu quả đầu tư 

của dự án “Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 

2016-2020”; dự án “Xây dựng sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ khởi 

nghiệp tỉnh Nam Định”. Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành 

chính không có trong quy định gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và 

nhân dân.  

Triển khai thực hiện tốt, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định; giải quyết thủ tục hành 

chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. Các cấp, các 

ngành tiếp tục thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên 

thông văn bản quốc gia. 

b. Tập trung cao độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh 

xúc tiến và thu hút đầu tư 

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 

của UBND tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về 

thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, Kế hoạch số 58/KH-

UBND. Kết hợp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 

số 02-2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Kế hoạch hành động số 

25/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh với yêu cầu bám sát thực tiễn, 

hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong 

việc cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp theo quy định tại 

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016, Quyết định số 17/2018/QĐ-

UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh nhằm giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp 

đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện thủ tục đầu tư dự án. 

Nâng cao chất lượng và giảm thời gian công tác thẩm định hồ sơ quyết 

định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhất là các dự án 
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có quy mô sử dụng diện tích lớn; chú trọng xem xét đánh giá năng lực tài chính, 

công nghệ và biện pháp bảo vệ môi trường của nhà đầu tư.  

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế cạnh 

tranh, cơ chế chính sách của tỉnh. Tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu 

tư với các hoạt động thương mại, du lịch và tuyên truyền đối ngoại, đẩy mạnh xúc 

tiến và thu hút đầu tư tại chỗ, thông qua công tác quảng bá, giới thiệu các hoạt 

động thành công, ổn định của các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh 

Nam Định. 

c. Tăng cường thu hút đầu tư từ các đối tác chiến lược, các quốc gia có 

trình độ phát triển cao 

Đẩy mạnh hơn nữa thu hút vốn đầu tư từ các đối tác chiến lược, đó là các 

nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong nước; các quốc gia có công nghệ nguồn, công 

nghệ tiên tiến hiện đại (Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các nước EU…). Tiếp tục 

thực hiện chương trình hợp tác ba bên giữa tỉnh Nam Định - tỉnh Miyazaki - 

Trường đại học Minami Kyushu (Nhật Bản) trong đào tạo nguồn nhân lực, bồi 

dưỡng ngoại ngữ, tuyển tu nghiệp sinh, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

và nghiên cứu cây trồng á nhiệt đới. Phối hợp với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa 

Việt Nam tại Đài Bắc tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp của Đài Loan để 

xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực dệt may. 

d. Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, 
xã hội 

Đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự 

án Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với 

đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Xây dựng cầu Thịnh Long; Cải tạo, nâng 

cấp Tỉnh lộ 487B, 488B; Xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung các 

huyện, các tuyến đường trục của các huyện,... Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh 

Nam Định. Kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư xây dựng các nhà máy 

sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và hướng 

dẫn chi tiết của các Bộ, ngành Trung ương về công tác quy hoạch. Xây dựng 

quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có chất 

lượng, tính bền vững, tầm nhìn dài hạn để phục vụ công tác xúc tiến và thu hút 

đầu tư và các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch; thường xuyên rà soát, điều 
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chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng, quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất phù hợp với thực tiễn để tạo điều kiện thu hút đầu tư. 

Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 

đồng bộ. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng KCN Dệt may 

Rạng Đông, CCN Yên Dương (huyện Ý Yên); CCN Thịnh Lâm (huyện Giao 

Thủy);... để sớm đưa vào vận hành và khai thác. Tiếp tục triển khai các thủ tục 

để đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận; KCN Hồng Tiến, CCN Yên Bằng 

(huyện Ý Yên); CCN Thanh - Côi (huyện Vụ Bản); CCN Mỹ Tân (huyện Mỹ 

Lộc); CCN Hải Vân (huyện Hải Hậu); mở rộng CCN Xuân Tiến (huyện Xuân 

Trường), CCN Đồng Côi (huyện Nam Trực),…  

Tập trung tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ 

thân thiện với môi trường, nộp ngân sách lớn. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường 

trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - 

Ninh Bình. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư tuyến đường bộ ven biển 

đoạn qua tỉnh Nam Định. Hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và 

khởi công xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. Phối 

hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công xây dựng nhà máy 

Nhiệt điện Nam Định I tại Hải Hậu. 

e. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Mở rộng quy mô đào tạo, dự báo thị trường lao động, xây dựng và quy 

định các chuẩn kiến thức và tay nghề, đổi mới cơ chế quản lý về tài chính, tăng 

cường xã hội hóa, trao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo để họ hợp tác với 

doanh nghiệp.  

Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch tổng thể về đào tạo nhằm nâng tỷ lệ 

lao động qua đào tạo. Theo đó, ngoài việc nâng cấp đầu tư hệ thống các trường 

đào tạo nghề hiện có, sẽ phát triển, mở rộng thêm các trường đào tạo nghề và 

trung tâm đào tạo từ các nguồn vốn khác nhau. 

f. Tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ sau cấp phép đầu tư 

Hỗ trợ các doanh nghiệp sau khi cấp phép sẽ thúc đẩy tình hình thực hiện 

vốn đầu tư, giúp nhà đầu tư triển khai nhanh chóng dự án, rút ngắn thời gian xây 

dựng cơ sở sản xuất, giảm chi phí cho nhà đầu tư. 

Hỗ trợ các nhà đầu tư sau cấp phép đầu tư bao gồm một số hoạt động như 

hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án, 

tuyển dụng và đào tạo lao động. 

Nghiên cứu đưa mô hình “Cà phê doanh nhân” vào hoạt động hàng quý 

theo chủ đề để các Doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo tỉnh, lãnh 

đạo các sở, ngành có liên quan, trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá 
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trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có thể hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, tạo 

tác động lan tỏa trong việc hỗ trợ công tác xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chuẩn bị nội dung, tài liệu 

- Đĩa giới thiệu về Nam Định bằng các thứ tiếng (tiếng Việt, Anh, Hàn 

Quốc, Nhật Bản) trong đó giới thiệu các hình ảnh, môi trường, kết quả thu hút 

đầu tư tổng quát nhất để các nhà đầu tư có thể nắm được những tiềm năng, lợi 

thế và cơ hội đầu tư vào tỉnh Nam Định. 

- Bộ tài liệu (Brochure) bằng các thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng của nước sẽ 

tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư); một số cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. 

- Hồ sơ các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh trong đó giới thiệu cơ bản về 

quy mô dự án, địa điểm, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư dự kiến. 

- Quà tặng lưu niệm (thể hiện văn hóa đặc trưng của tỉnh Nam Định). 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

2. Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện phục vụ cho hoạt động xúc tiến 

đầu tư 

Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với các Đại sứ quán 

Việt Nam tại các nước; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các địa phương nơi 

tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư để chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để 

tổ chức các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư; đồng thời bố trí kinh phí để tổ 

chức thực hiện. Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư được UBND tỉnh giao dự 

toán ngân sách năm 2020 (theo Phụ lục gửi kèm). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố Nam Định, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 

doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

Nơi nhận:        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);              KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy;     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Lãnh đạo UBND tỉnh;                
- Như Điều 3; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP2, XTĐT.   
 
               

Ngô Gia Tự 



Trong 
nước

Nước 
ngoài

I
 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, 
thị trường, xu hướng và đối tác 
đầu tư

500

- Phối hợp với các cơ quan Trung 
ương, các tỉnh thành trong nước để 
giới thiệu tiềm năng của tỉnh và 
phối hợp tạo mối liên kết vùng 
trong thu hút đầu tư và phát triển 
kinh tế - xã hội

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 
XTĐT&HT

DN;
Sở 

KH&ĐT; 
Ban 

QLCKCN

Từ quý I - 
IV

Trên địa 
bàn tỉnh 

Nam Định

Phối hợp tạo mối liên kết 
vùng trong thu hút đầu tư và 

phát triển kinh tế xã hội

Phát triển hạ tầng KCN; nông 
nghiệp công nghệ cao; công 

nghiệp dược phẩm và sản xuất 
dược liệu; công nghiệp hỗ trợ; 

công nghiệp chế biến; công 
nghiệp cơ khí, đóng tàu, dệt 

may, da giày; đầu tư xây dựng 
các khu du lịch sinh thái, khu du 

Trong và 
ngoài KCN 
trên địa bàn 
tỉnh Nam 

Định

Kế 
hoạch 
được 

UBND 
tỉnh phê 

duyệt

Các cơ quan 
Trung ương, 

tỉnh thành trong 
nước

x x 30

Kinh phí 
(triệu đồng)

Ngân 
sách cấp

CT 
XTĐT 

QG
Khác

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020

Đơn vị đầu 
mối tổ chức 
thực hiện

Trong 
nước

Ngoài 
nước

Mục đích/nội dung của hoạt 
động

Ngành/lĩnh vực kêu gọi đầu tư
Địa bàn kêu 
gọi đầu tư

Địa điểm tổ chức

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /       /2020 của UBND tỉnh)

TT Tổ chức cơ 
quan trong 

nước

Tổ chức 
cơ quan 

nước 
ngoài

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư
Thời 

gian tổ 
chức

Thời gian 
tổ chức 

thực hiện

Căn cứ 
triển 
khai 
hoạt 
động

Đơn vị phối hợp

Doanh nghiệp

kinh tế - xã hội
QLCKCN các khu du lịch sinh thái, khu du 

lịch biển, du lịch tâm linh..

duyệt

 - Khảo sát, tổng hợp thông tin về 
các doanh nghiệp hoạt động trong 
những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu 
tư, các doanh nghiệp có tiềm năng 
hợp tác với các đối tác chiến lược 
trong thời gian tới.

nt nt
Từ quý I - 

II

Trên địa 
bàn tỉnh 

Nam Định

Đánh giá chung về tiềm năng 
hợp tác với các đối tác chiến 
lược, xác định và tìm hướng 
giải quyết những khó khăn 

của doanh nghiệp, nhà đầu tư 
trong bối cảnh hội nhập kinh 
tế quốc tế ngày càng sâu rộng

nt nt

Kế 
hoạch 
được 

UBND 
tỉnh phê 

duyệt

Các Sở, ban 
ngành; UBND 

các huyện thành 
phố

x x 20

 - Khảo sát tại các địa phương 
trong nước; tổ chức làm việc với 
các doanh nghiệp hiện có trên địa 
bàn tỉnh về cơ chế, chính sách, thủ 
tục hành chính nhằm tăng cường 
thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

nt nt
Từ quý I - 

IV

Trên địa 
bàn tỉnh 

Nam Định 
và một số 

địa phương

Khảo sát, học tập,  
nghiên cứu, hợp tác; Xác 

định những khó khăn doanh 
nghiệp đã và đang gặp phải, 

đề ra giải pháp nâng cao hiệu 
quả đầu tư cho các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trên địa 
bàn

nt nt nt nt x x 210

 - Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội 
thảo trong và ngoài nước

nt nt

Thường 
xuyên duy 

trì hoạt 
động

 Trên địa 
bàn tỉnh

 Làm cơ sơ xây dựng 
CTXTĐT

nt nt nt nt 160

 - Các hình thức khác nt nt
Duy trì 

hoạt động
 Trên địa 
bàn tỉnh

 Làm cơ sơ xây dựng 
CTXTĐT

nt nt nt nt 80

1



Trong 
nước

Nước 
ngoài

Kinh phí 
(triệu đồng)

Ngân 
sách cấp

CT 
XTĐT 

QG
Khác

Đơn vị đầu 
mối tổ chức 
thực hiện

Trong 
nước

Ngoài 
nước

Mục đích/nội dung của hoạt 
động

Ngành/lĩnh vực kêu gọi đầu tư
Địa bàn kêu 
gọi đầu tư

Địa điểm tổ chức

TT Tổ chức cơ 
quan trong 

nước

Tổ chức 

cơ quan 
nước 
ngoài

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư
Thời 

gian tổ 
chức

Thời gian 
tổ chức 

thực hiện

Căn cứ 
triển 
khai 
hoạt 
động

Đơn vị phối hợp

Doanh nghiệp

II
 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ 
cho xúc tiến đầu tư

60

  - Xây dựng, nâng cấp, bảo trì và 
vận hành Website 

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 
XTĐT&HT

DN;
Sở 

KH&ĐT; 
Ban 

QLCKCN

Thường 
xuyên duy 

trì hoạt 
động

Sở 
KH&ĐT; 
Ban QL 

các KCN

Cung cấp thông tin về 
XTĐT, quảng bá môi trường 

đầu tư
nt nt nt

Các đơn vị liên 
quan

30

   - Xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu 
tư;  Thu thập, hệ thống hóa các số 
liệu về môi trường đầu tư, pháp 
luật, chính sách, thủ tục đầu tư, 
tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu 
tư…

nt nt
Từ quý I - 

IV
nt

Xác định cơ cấu doanh 
nghiệp theo loại hình, lĩnh 
vực hoạt động nhằm phân 

nhóm DN để xây dựng 
CTXTĐT đạt hiệu quả

nt nt nt nt 30

III
Xây dựng danh mục dự án kêu 
gọi đầu tư

30

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi 
đầu tư,  đánh giá tình hình thực 

hiện, cập nhật các nội dung điều 
chỉnh, bổ sung

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 

XTĐT&HT
DN;
Sở 

KH&ĐT; 
Ban 

QLCKCN

Năm 2020
 Trên địa 

bàn tỉnh
Tham mưu cho tỉnh nt nt nt

Các Sở, ban 
ngành; UBND 

các huyện thành 
phố

30

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

604

Xây dựng các sách, đĩa hình quảng 
bá về môi trường đầu tư của Nam 
Định (sử dụng các ngôn ngữ thông 
dụng trên thế giới như tiếng Anh, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc...), tờ rơi, các file về cơ chế, 

chính sách, quà tặng lưu niệm và 
quy trình làm thủ tục đầu tư; các 
hình thức tài liệu khác

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 
XTĐT&HT

DN;
Sở 

KH&ĐT; 

Ban 
QLCKCN

Năm 2020
 Trên địa 
bàn tỉnh

Cung cấp thông tin cho nhà 
đầu tư; Quảng bá, 

giới thiệu môi trường đầu tư 
tỉnh Nam Định

nt nt nt
Các đơn vị liên 

quan
x x 604

2



Trong 
nước

Nước 
ngoài

Kinh phí 
(triệu đồng)

Ngân 
sách cấp

CT 
XTĐT 

QG
Khác

Đơn vị đầu 
mối tổ chức 
thực hiện

Trong 
nước

Ngoài 
nước

Mục đích/nội dung của hoạt 
động

Ngành/lĩnh vực kêu gọi đầu tư
Địa bàn kêu 
gọi đầu tư

Địa điểm tổ chức

TT Tổ chức cơ 
quan trong 

nước

Tổ chức 

cơ quan 
nước 
ngoài

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư
Thời 

gian tổ 
chức

Thời gian 
tổ chức 

thực hiện

Căn cứ 
triển 
khai 
hoạt 
động

Đơn vị phối hợp

Doanh nghiệp

V
 Tuyên truyền, quảng bá, giới 
thiệu về môi trường, chính sách 
tiềm năng và cơ hội đầu tư

     1.165 

 -Tổ chức hội nghị, hội thảo, tiếp 
xúc các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 
XTĐT&HT

DN;
Sở 

KH&ĐT; 
Ban 

QLCKCN

20 ngày

Tại Nam 
Định và 
các tỉnh 

khác

Một số 
nước 
Hàn 

Quốc, 
Nhật 
Bản, 
Hoa 

Kỳ, Ấn 
Độ, 

EU…

Cung cấp thông tin về 
XTĐT, quảng bá môi trường 

đầu tư
nt nt nt

Các Bộ, ngành 
TW, Đại sứ 

quán Việt Nam 
ở nước ngoài; 
các đơn vị liên 

quan

Đại sứ 
quán 

một số 
nước, 
các tổ 
chức 
nước 
ngoài

x x      1.000 

  - Xây dựng chương trình quảng 
bá về cơ hội đầu tư vào tỉnh Nam 
Định trên các kênh truyền hình 
Trung Ương, địa phương, các cơ 
quan báo đài

nt nt
Từ quý I - 

IV

Tại Nam 
Định và 
các tỉnh 

khác

Cung cấp thông tin cho nhà 
đầu tư

nt nt nt
Các cơ quan 

liên quan
100

  - Các hình thức tuyên truyền, 
quảng bá khác

nt nt
Từ quý I - 

IV

Tại Nam 
Định và 
các tỉnh 

khác

Cung cấp thông tin cho nhà 
đầu tư

nt nt nt
Các cơ quan 

liên quan
65

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

45

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn 
kỹ năng XTĐT cho đội ngũ làm 
công tác xúc tiến đầu tư của các 
Sở, ngành và địa phương trong 
tỉnh.

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 
XTĐT&HT

DN;
Sở 

KH&ĐT; 
Ban 

QLCKCN

Từ quý I - 
IV

Thường 
xuyên duy 

trì hoạt 
động

Nâng cao kỹ năng xúc tiến 
đầu tư

nt nt nt

Các Sở, ngành 
liên quan và 
Cục đầu tư 
nước ngoài

45

VII
 Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu 
tư

35

3



Trong 
nước

Nước 
ngoài

Kinh phí 
(triệu đồng)

Ngân 
sách cấp

CT 
XTĐT 

QG
Khác

Đơn vị đầu 
mối tổ chức 
thực hiện

Trong 
nước

Ngoài 
nước

Mục đích/nội dung của hoạt 
động

Ngành/lĩnh vực kêu gọi đầu tư
Địa bàn kêu 
gọi đầu tư

Địa điểm tổ chức

TT Tổ chức cơ 
quan trong 

nước

Tổ chức 

cơ quan 
nước 
ngoài

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư
Thời 

gian tổ 
chức

Thời gian 
tổ chức 

thực hiện

Căn cứ 
triển 
khai 
hoạt 
động

Đơn vị phối hợp

Doanh nghiệp

Tổ chức, xây dựng chương chình 
tiếp xúc với các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư đã, đang và sẽ hoạt động 
trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm 
hỗ trợ về thông tin cơ chế chính 
sách, kết nối nhà đầu tư và tìm 
kiếm cơ hội đầu tư

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 
XTĐT&HT

DN;
Sở 

KH&ĐT; 
Ban 

QLCKCN

Quý I, II - 
2020

Thường 
xuyên duy 

trì hoạt 
động

Giúp doanh nghiệp và nhà 
đầu tư mở rộng thị trường, 
tăng hiệu quả đầu tư, tìm 

biện pháp tháo gỡ khó khăn 
cho các doanh nghiệp

nt nt nt

Các sở ban 
ngành; các 

doanh nghiệp, 
nhà đầu tư có 

nhu cầu

x x 35

VIII  Hợp tác về xúc tiến đầu tư 35

 Phối hợp với các tỉnh, Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư phía Bắc và Cục 
Đầu tư Nước ngoài trao đổi học 

 Quý I 
đến quý 
IV/ 2020

TT. 
XTĐT&HT

DN;
Sở 

KH&ĐT; 
5-10 ngày

Tại Nam 
Định và 
các tỉnh 

Nâng cao năng lực XTĐT nt nt nt
Các Sở, ngành 

liên quan 
35

hỏi kinh nghiệm về XTĐT
IV/ 2020 KH&ĐT; 

Ban 
QLCKCN

khác

     2.474 
TỔNG CỘNG
(Trong đó: Văn phòng UBND tỉnh: 960 triệu; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 800 triệu; Ban Quản lý các KCN: 714 triệu)
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STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

1
Xây dựng trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện (Công ty TNHH MTV

kinh doanh dịch vụ thương mại Anh Sơn)

Tổ chức dịch vụ tiệc cưới, hội

nghị, hội thảo; cung cấp dịch vụ

ăn uống

                 60,4 
 Đang triển 

khai 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2019

Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /       /2020 của UBND tỉnh)

2
Xây dựng Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em và bao bì Carton Hoàng

Anh (Công ty TNHH dịch vụ thương mại đầu tư Hoàng Anh)

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;

sản xuất đồ chơi trẻ em; sản xuất

kinh doanh các sản phẩm từ nhựa

                 57,4 
 Đang triển 

khai 

3
Xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung (Công ty cổ phần sản

xuất vật liệu xây dựng Minh Trang)
Sản xuất gạch không nung                  29,8 

 Đang triển 

khai 

4
Xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại (Công ty TNHH đầu

tư dịch vụ thương mại Thanh Tùng)

Dịch vụ khách sạn, nhà hàng và

kinh doanh dịch vụ du lịch
                 14,9 

 Đang triển 

khai 

5
Ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau an toàn (Công ty TNHH Toản

Xuân )

Sản xuất và chế biến nông sản;

Mua bán vật tư nông nghiệp,

phân bón cây trồng

                 15,0 
 Đang triển 

khai 

6
Khách sạn thông minh và trung tâm thương mại Nam Định (Công ty

Cổ phần Tin học - Điện tử Nam Định)

Cung cấp loại hình dịch vụ lưu

trú
               158,5 

 Đang triển 

khai 

7

Xây dựng Trụ sở Văn phòng và trung tâm dịch vụ thương mại tại thị

trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy (Công ty cổ phần xây dựng và

thương mại Mạnh Thế)

Trụ sở Văn phòng và trung tâm

dịch vụ thương mại 
                 12,5 

 Đang triển 

khai 

1



STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

8
Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại (Công ty cổ phần đầu tư xây

dựng và thương mại Đức Đạt)

Giới thiệu và kinh doanh các loại

sản phẩm tiêu dùng, các dịch vụ

vui chơi, giải trí

                 15,0 
 Đang triển 

khai 

9
Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tôn lợp, thép hình và các

loại vật liệu xây dựng (Công ty TNHH Tuyến Ngọc)

Sản xuất kinh doanh dịch vụ tôn

lợp, thép hình và các loại vật liệu

xây dựng

                 10,0 
 Đang triển 

khai 

10
Xây dựng phòng khám đa khoa tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên (Công

ty TNHH Y - Dược KDH)
Y tế                  13,0 

 Đang triển 

khai ty TNHH Y - Dược KDH) khai 

11
Khu liên hợp xử lý rác thải phía Bắc huyện Trực Ninh (Công ty TNHH

môi trường đô thị Trực Ninh )
Nhà máy xử lý rác thải                  35,0 

 Đang triển 

khai 

12
Xây dựng xưởng sản xuất giày dép, may mặc tại xã Trực Nội, huyện

Trực Ninh (Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đức Trung)
Sản xuất giày dép, may mặc                    4,5 

 Đang triển 

khai 

13
Xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại thủ công mỹ nghệ đồ

gỗ (Công ty TNHH thương mại Huế Lan)

Kkinh doanh dịch vụ thương mại

thủ công mỹ nghệ đồ gỗ
                 30,0 

 Đang triển 

khai 

14
Xây dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm kinh doanh đồ gỗ mỹ

nghệ (Công ty TNHH Cường Sơn )

Kinh doanh dịch vụ thương mại

thủ công mỹ nghệ đồ gỗ
                 20,0 

 Đang triển 

khai 

15
Xây dựng khu kinh doanh thương mại dịch vụ tập trung (Công ty cổ

phần Đông Sơn Phú Quốc)

Dịch vụ lưu trữ ngắn ngày; Nhà

hàng và các dịch vụ ăn uống

phục vụ lưu động

               109,9 
 Đang triển 

khai 

16
Xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sinh thái, giải trí (Công ty

TNHH vàng bạc Trọng Bảy)

Kinh doanh dịch vụ ăn uống,

sinh thái, giải trí
                 15,0 

 Đang triển 

khai 
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STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

17

Xây dựng nhà máy nước sạch tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy

và xây dựng trạm cấp nước thô tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường

của Công ty cổ phần nước sạch Quất Lâm (Công ty cổ phần nước sạch

Quất Lâm)

Xây dựng nhà máy cấp nước sạch                106,4 
 Đang triển 

khai 

18
Xây dựng phòng khám đa khoa Nghĩa Hưng (Công ty cổ phần y dược

Tân Bình )
Phòng khám đa khoa                  12,0 

 Đang triển 

khai 

19
Xây dựng xưởng sản xuất bao bì (Công ty TNHH sản xuất thương mại

MAX)
Xây dựng xưởng sản xuất bao bì                  29,1 

 Đang triển 

khai MAX) khai 

20
Xây dựng nhà máy sản xuất ống giấy tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu

(Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lưu Hoàng Vũ)
Sản xuất ống giấy tại                  10,0 

 Đang triển 

khai 

21
Xây dựng cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ khí nông nghiệp (Hộ

Kinh Doanh Phạm Thị Thu)

Kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ

khí nông nghiệp
                   5,6 

 Đang triển 

khai 

22
Xây dựng văn phòng, trung tâm giới thiệu sản phẩm và kinh doanh

thương mại (Công ty TNHH thương mại Gia Phan)

Giới thiệu và kinh doanh mặt

hàng công nghệ phẩm; Cung cấp

các loại máy nông nghiệp, ô tô

vận tải các loại

                 42,4 
 Đang triển 

khai 

23
Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa và dịch vụ đóng

gói các sản phẩm nội thất (Công ty TNHH nội thất Japan Bình Minh)

Sản xuất, kinh doanh, kho hàng

hóa và dịch vụ đóng gói các sản

phẩm nội thất

                 42,4 
 Đang triển 

khai 

24
Xây dựng khu sản xuất may xuất khẩu (Công ty cổ phần may Sông

Hồng - Nghĩa Hưng)
May mặc                473,2 

 Đang triển 

khai 

3



STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

25
Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản

(Công ty cổ phần Bao bì Nam Định )

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn,

bao bì từ giấy và bìa ; In ấn; Kho

bãi và lưu giữ hàng hóa

                 58,4 
 Đang triển 

khai 

26
Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp

tư nhân Anh Đắc )

Sản xuất bê tông và các sản

phẩm từ bê tông, Bán buôn vật

liệu, thiết bị lắp đặt khác trong

xây dựng

                 58,4 
 Đang triển 

khai 

Xây dựng nhà máy may, sản xuất sợi (Công ty cổ phần phát triển và May trang phục trừ trang phục từ  Đang triển 
27

Xây dựng nhà máy may, sản xuất sợi (Công ty cổ phần phát triển và

đầu tư Duy Minh)

May trang phục trừ trang phục từ

da, lông thú; Sản xuất sợi
               240,0 

 Đang triển 

khai 

28
Xây dựng cơ sở kinh doanh vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây

dựng (Công ty TNHH đầu tư XNK Nam Tiến)

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt

khác trong xây dựng
                   8,7 

 Đang triển 

khai 

29

Xây dựng nhà làm việc kiêm kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu (Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam

Định)

Hoạt động dịch vụ tài chính khác                  41,5 
 Đang triển 

khai 

30

Xây dựng trạm bơm cấp I, công trình thu và tuyến cấp nước thô nhà

máy nước sạch khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Công ty cổ phần

đầu tư và phát triển hạ tầng Rạng Đông)

Hạ tầng trạm bơm cấp nước thô                516,6 
 Đang triển 

khai 

31
Xây dựng trung tâm kinh doanh các mặt hàng nông sản và kinh doanh

dịch vụ thương mại tổng hợp (Tổng công ty may 10 - Công ty cổ phần)

Kinh doanh dịch vụ thương mại

tổng hợp 
                 77,2 

 Đang triển 

khai 
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STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

32
Xây dựng cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm về cơ khí, vật liệu

xây dựng (Công ty cổ phần cơ khí Trường Thanh )

Bán buôn máy móc, thiết bị và

phụ tùng máy khác; Bán buôn vật 

liệu, thiết bị lắp đặt khác trong

xây dựng

                   6,7 
 Đang triển 

khai 

33
Trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới (Công ty cổ phần tập

đoàn thiết bị nghe nhìn NCTV)

Trung tâm tổ chức sự kiện, nhà

hàng tiệc cưới
                 14,0 

 Đang triển 

khai 

34
Xây dựng cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải đường thủy

(Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh)

Xây dựng cơ sở sửa chữa, đóng

mới phương tiện vận tải đường                  15,0 
 Đang triển 

khai 
34

(Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh)
mới phương tiện vận tải đường

thủy

                 15,0 
khai 

35 Xây dựng phòng khám đa khoa (Công ty TNHH Y - Dược KDH ) Y tế                  13,0 
 Đang triển 

khai 

36
Xây dựng mở rộng xưởng sản xuất dây cáp điện (Công ty TNHH Hòa

Sơn )

Xây dựng mở rộng xưởng sản

xuất dây cáp điện với các hạng

mục nhà giới thiệu sản phẩm, nhà 

kho, hạng mục phụ trợ

                 18,0 
 Đang triển 

khai 

37

Xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện tàu thủy, sản xuất bê

tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn (Công ty TNHH thương

mại và công nghiệp tàu thủy Hải Long)

Đóng tàu và cấu kiện nổi; Sản

xuất bê tông và các sản phẩm từ

bê tông, xi măng và thạch cao

                 95,0 
 Đang triển 

khai 

38
Xây dựng xưởng sản xuất kinh doanh đồ gỗ (Công ty cổ phần mỹ nghệ

La Xuyên )

Xây dựng xưởng sản xuất kinh

doanh đồ gỗ
                 71,0 

 Đang triển 

khai 

5



STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

39
Xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại thủ công mỹ nghệ đồ

gỗ (Doanh nghiệp tư nhân Phượng Anh Tiên)

Xây dựng cơ sở kinh doanh dịch

vụ thương mại thủ công mỹ nghệ

đồ gỗ

                 39,6 
 Đang triển 

khai 

40 Xây dựng trụ sở giao dịch (Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Trung )
Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ

và các tổ chức tài chính khác
                   3,5 

 Đang triển 

khai 

41
Xây dựng xưởng may dân dụng (Công ty TNHH kinh doanh và thương

mại Mạnh Quân)
May mặc                    5,0 

 Đang triển 

khai mại Mạnh Quân) khai 

42

Xây dựng trung tâm trưng bày và kinh doanh dịch vụ thương mại các

mặt hàng về cơ khí, máy tàu thủy (Công ty TNHH MTV sửa chữa tàu

thuyền Biển Đông)

Kinh doanh dịch vụ thương mại

tổng hợp 
                   9,9 

 Đang triển 

khai 

43
Xây dựng nhà máy giấy bao gói thực phẩm, giấy in nhiệt (Công ty

TNHH đầu tư Linh Giang )
Sản xuất giấy bao gói thực phẩm                168,0 

 Đang triển 

khai 

44
Xây dựng trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây dược liệu (Công ty

TNHH Công Danh)
Trang trại                  21,1 

 Đang triển 

khai 

45
Xây dựng nhà máy cơ khí, đúc gang thép xuất khẩu Vico (Công ty

TNHH đúc xuất khẩu Vico )
Cơ khí, đúc gang thép                100,1 

 Đang triển 

khai 

46
Xây dựng nhà máy may Triton Hải Hậu (Công ty TNHH Triton Hải

Hậu )
May mặc                    6,0 

 Đang triển 

khai 

47
Xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu (Công ty cổ phần

lâm sản Nam Định)
Sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu                310,0 

 Đang triển 

khai 

48
Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hàng may mặc (Công ty

TNHH Thắng Xuyên )
May mặc                  25,0 

 Đang triển 

khai 

6



STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

49
Xây dựng khu xử lý rác thải (Công ty cổ phần năng lượng Greenity

Nam Định)
Xây dựng khu xử lý rác thải                485,0 

 Đang triển 

khai 

50
Xây dựng cơ sở kinh doanh phụ tùng máy nổ (Công ty TNHH Cân

Oanh )

Xây dựng cơ sở kinh doanh phụ

tùng máy nổ
                 10,0 

 Đang triển 

khai 

51
Xây dựng Trung tâm kinh doanh hàng kim khí điện máy (Công ty

TNHH Lộc Thịnh)

Xây dựng Trung tâm kinh doanh

hàng kim khí điện máy
                 50,0 

 Đang triển 

khai 

52
Cải tạo, mở rộng cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Yên Định, huyện Hải

Hậu (Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh )

Cải tạo và mở rộng cửa hàng

xăng dầu cấp 3
                   1,7 

 Đang triển 

khai Hậu (Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh ) xăng dầu cấp 3 khai 

53
Mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại hỗn hợp Nam

Hải Minh. (Công ty cổ phần Nam Hải Minh )

Mở rộng cơ sở sản xuất kinh

doanh dịch vụ thương mại hỗn

hợp Nam Hải Minh.

                 87,9 
 Đang triển 

khai 

54
Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả (Hộ kinh

doanh Cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả Tuyết Chinh)

Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy

sản và trồng cây ăn quả
                   2,3 

 Đang triển 

khai 

55
Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả (Hộ kinh

doanh Cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả Hà Oanh)

Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy

sản và trồng cây ăn quả
                   9,0 

 Đang triển 

khai 

56
Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả (Hộ kinh

doanh Cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả Phương Thảo)

Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy

sản và trồng cây ăn quả
                   2,2 

 Đang triển 

khai 

57
Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả (Hộ kinh

doanh Cơ sở nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả Nguyễn Minh)

Xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy

sản và trồng cây ăn quả
                   2,2 

 Đang triển 

khai 
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STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

58
Xây dựng khu dịch vụ thương mại (Công ty cổ phần thương mại Trực

Ninh)

Xây dựng khu dịch vụ thương

mại
                 25,0 

 Đang triển 

khai 

59
Xây dựng trung tâm thương mại điện tử (Công ty TNHH sản xuất và

kinh doanh thiết bị điện Cầm Thêu)

Xây dựng trung tâm thương mại

điện tử
                   5,1 

 Đang triển 

khai 

60
Đầu tư mở rộng cơ sở kinh doanh tổng hợp (Hộ Kinh Doanh Nguyễn

Việt Chính)

Đầu tư mở rộng cơ sở kinh

doanh tổng hợp
                   5,3 

 Đang triển 

khai 

61
Mở rộng cơ sở kinh doanh dịch vụ (Công ty TNHH Một thành viên

may Tiến Minh)

Mở rộng cơ sở kinh doanh dịch

vụ
                   7,8 

 Đang triển 

khai may Tiến Minh) vụ khai 

62
Xây dựng cửa hàng kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp (Công ty

cổ phần TNT Thủ Đô)

Xây dựng cửa hàng kinh doanh

dịch vụ thương mại tổng hợp
                 27,5 

 Đang triển 

khai 

63
Xây dựng cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống (Công ty TNHH thương

mại Thanh Cảnh)

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống

phục vụ lưu động
                   5,0 

 Đang triển 

khai 

64
Xây dựng cơ sở thương mại dịch vụ (Công ty TNHH thương mại dịch

vụ Bình Công - TT)

Xây dựng cơ sở thương mại dịch

vụ
                 10,9 

 Đang triển 

khai 

65
Xây dựng trụ sở văn phòng công ty và nhà trưng bày bán hàng (Công

ty TNHH thương mại Khánh An Bình )

Xây dựng trụ sở văn phòng công

ty và nhà trưng bày bán hàng
                 15,0 

 Đang triển 

khai 

66
Xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng hợp (Công ty TNHH Lan Chi

Busine.ss Hà Nam)

Xây dựng khu dịch vụ thương

mại tổng hợp
                 65,1 

 Đang triển 

khai 
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STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
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(USD/tỷ 
đồng)

67
Xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng giới thiệu sản phẩm và trụ sở kinh doanh

dịch vụ du lịch sinh thái (Công ty TNHH Ngọc Sợi)

Xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng

giới thiệu sản phẩm và trụ sở

kinh doanh dịch vụ du lịch sinh

thái

                   7,2 
 Đang triển 

khai 

68
Xây dựng cơ sở sản xuất đồ chơi (Công ty TNHH sản xuất thương mại

dịch vụ xây dựng Đức Tín )
Xây dựng cơ sở sản xuất đồ chơi                  21,8 

 Đang triển 

khai 

69
Xây dựng xưởng sản xuất kinh doanh đồ gỗ (Công ty TNHH Hoàng

Anh Nam Định )

Xây dựng xưởng sản xuất kinh

doanh đồ gỗ
                 14,2 

 Đang triển 

khai Anh Nam Định ) doanh đồ gỗ khai 

70
Xây dựng trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Nghĩa Minh (Công

ty cổ phần địa chính và xây dựng AC)

Xây dựng trung tâm dịch vụ

thương mại tổng hợp Nghĩa

Minh

               113,8 
 Đang triển 

khai 

71
Nhà máy sản xuất phụ kiện giày - Mai Quỳnh Hoa (Công ty TNHH

Mai Quỳnh Hoa)

Nhà máy sản xuất phụ kiện giày -

Mai Quỳnh Hoa
                 39,1 

 Đang triển 

khai 

72
Dự án sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm nhựa (Công ty CP công

nghiệp Nam Đô)

Dự án sản xuất hạt nhựa và các

sản phẩm nhựa
                 30,0 

 Đang triển 

khai 

73
Sản xuất, kinh doanh, in ấn các sản phẩm từ giấy (Công ty TNHH Đức

Lâm)

Sản xuất, kinh doanh, in ấn các

sản phẩm từ giấy 
                 13,5 

 Đang triển 

khai 

74
Nhà máy sản xuất bánh mứt kẹo, nước ngọt (Công ty CP SX&TM

XNK Đại Long)

Nhà máy sản xuất bánh mứt kẹo,

nước ngọt
                 30,0 

 Đang triển 

khai 

75
Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô vận tải nhẹ, xe nông dụng và các sản

phẩm công nghiệp khác (Công ty CP len Thủy Bình)

Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô

vận tải nhẹ, xe nông dụng và các

sản phẩm công nghiệp khác

                 60,0 
 Đang triển 

khai 

9



STT Tên dự án Ngành/ Lĩnh vực
Tổng vốn đầu 

tư (USD/tỷ 
đồng)

Tình hình 
thực hiện 
triển khai  
(USD/tỷ 
đồng)

76
Nhà máy cơ khí phụ trợ ngành giày dép (Công ty TNHH MTV thương

mại sản xuất Đức Trung)

Nhà máy cơ khí phụ trợ ngành

giày dép
                   8,0 

 Đang triển 

khai 

77
Cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên (Công ty Cổ phần đầu tư

phát triển Việt Nam Hàn Quốc)
Đầu tư hạ tầng CCN                475,0 

 Đang thực 

hiện thủ tục để 

thực hiện dự 

án 

78
Cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản (Công ty Cổ phần thương

Đầu tư hạ tầng CCN                609,4 

 Đang thực 

hiện thủ tục để 
78

Cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản (Công ty Cổ phần thương

mại xây dựng 379)
Đầu tư hạ tầng CCN                609,4 

hiện thủ tục để 

thực hiện dự 

án 

79
Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

(Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng)
Đầu tư hạ tầng CCN                  84,6 

 Đang thực 

hiện thủ tục để 

thực hiện dự 

án 

10
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Phụ lục III 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2020 của UBND tỉnh) 

 

 

STT Tên dự án Địa điểm đầu tư 
Diện 

tích/Quy 
mô 

Hình thức đầu tư 

1 
Đầu tư hạ tầng Khu kinh 
tế Ninh Cơ 

Huyện Hải Hậu, 
huyện Nghĩa Hưng 

13.950 ha Các nguồn vốn 

2 
Đầu tư hạ tầng Khu 
công nghiệp Mỹ Trung 

TP. Nam Định 150 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

3 
Đầu tư hạ tầng Khu 
công nghiệp Hồng Tiến 

Huyện Ý Yên 150 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

4 
Xây dựng nâng cấp cảng 
Thịnh Long 

Huyện Hải Hậu 
4,5 triệu 
tấn/năm 

BOT; PPP; ODA; 
ngân sách Trung 

ương 

5 

Khu bảo tồn chứng tích 
biến đổi khí hậu và du 
lịch sinh thái tại khu vực 
Nhà thờ đổ Văn Lý 

Xã Hải Lý,  

huyện Hải Hậu 
55 ha 

Liên doanh; 100% 
vốn nước ngoài hoặc 

trong nước 

6 
Xây dựng Tổng kho và 
cảng xuất - nhập xăng 
dầu tại  

Thị trấn Thịnh 
Long, huyện Hải 

Hậu 
38 ha 

Liên doanh; 100% 
vốn nước ngoài hoặc 

trong nước 

7 
Xây dựng cảng sông 
Nam Định 

TP Nam Định, 
Huyện Nam Trực 

1 triệu 
tấn/năm 

BOT; PPP; ODA; 
ngân sách Trung 

ương 

8 
Xây dựng các Khu đô 
thị, Khu dân cư 

Các huyện, thành 
phố Nam Định 

 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

9 
Nhà máy sản xuất sản 
phẩm, thiết bị phụ trợ 
ngành dệt -may 

Các KCN, CCN 10 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

10 
Nhà máy sản xuất phụ 
tùng, thiết bị phụ trợ cơ 
khí, điện, điện tử 

Các KCN, CCN 10 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 
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STT Tên dự án Địa điểm đầu tư 
Diện 

tích/Quy 
mô 

Hình thức đầu tư 

11 
Nhà máy sản xuất lắp 
ráp điện tử, máy vi tính, 
sản xuất phần mềm 

Các KCN 10 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

12 
Nhà máy sản xuất cơ 
khí, điện, điện tử 

KCN Mỹ Trung, 
các CCN 

10 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

13 
Nhà máy sản xuất phụ 
tùng, lắp ráp ô tô 

KCN Mỹ Trung, 
các CCN 

10 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

14 
Nhà máy sản xuất dược 
phẩm 

KCN Mỹ Trung, 
các CCN 

5 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

15 
Nhà máy sản xuất sản 
phẩm may mặc, da giày 

Các KCN, CCN 10 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

16 

Xây dựng vùng chuyên 
canh sản xuất rau an 
toàn, rau quả sạch áp 
dụng công nghệ cao 

Các CCN 100 ha 
100% vốn nước 

ngoài/ liên doanh 

17 
Sản xuất rau công nghệ 
cao trong nhà kính 

Các CCN 50 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

18 
Nhà máy chế biến thực 
phẩm sạch - khu chăn 
nuôi xanh 

Các CCN 20 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

19 
Nuôi tôm thẻ chân trắng 
trong nhà bạt màng kính 

Các huyện: Giao 
Thủy, Xuân Trường 

50 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

20 
Khu du lịch sinh thái 
Vườn Quốc gia Xuân 
Thủy 

Huyện Giao Thủy 2.000 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 
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STT Tên dự án Địa điểm đầu tư 
Diện 

tích/Quy 
mô 

Hình thức đầu tư 

21 Khu du lịch Rạng Đông Huyện Nghĩa Hưng 800 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

22 
Xây dựng trung tâm 
LOGISTICS 

Huyện Hải Hậu, 

Nghĩa Hưng 
50 ha 

Liên doanh; 100% 
vốn nước ngoài hoặc 

trong nước 

23 

Xây dựng khu đô thị, du 
lịch và công nghiệp tại 
khu vực ven biển huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 
Định 

Huyện Nghĩa Hưng 4.288 ha 
100% vốn nước 
ngoài hoặc trong 

nước 

24 

Khu phức hợp dịch vụ, 
thương mại, nghỉ dưỡng, 
vui chơi giải trí cao cấp 
và đô thị thông minh 

Huyện Mỹ Lộc 1.500 ha 
100% vốn nước 
ngoài hoặc trong 

nước 

25 
Đầu tư xây dựng Khu 
nghỉ dưỡng tắm biển, thể 
thao, dịch vụ du lịch 

Huyện Giao Thủy 85 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

26 
Đầu tư xây dựng Khu đô 
thị đại học tập trung 

Thành phố  
Nam Định 

150 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

27 
Xây dựng hệ thống các 
công trình vui chơi giải 
trí, công viên 

Thành phố  
Nam Định 

50 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

28 
Xây dựng hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải 
thành phố Nam Định 

Thành phố  
Nam Định  

27.000 
m3/ngày 

đêm 
PPP; ODA 

29 

Tổ hợp Trung tâm 
thương mại, khách sạn 
và công trình nhà phố 
Shop-house 

Thành phố  
Nam Định 

1 ha 
Liên doanh; 100% 

vốn nước ngoài hoặc 
trong nước 

30 

Chợ đầu mối và trung 
tâm giết mổ gia súc, gia 
cầm tập trung thành phố 
Nam Định 

Thành phố  
Nam Định 

1,2 ha 
PPP hoặc các hình 

thức khác 
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STT Tên dự án Địa điểm đầu tư 
Diện 

tích/Quy 
mô 

Hình thức đầu tư 

31 

Dự án chuyển đổi mô 
hình quản lý đầu tư, cải 
tạo nâng cấp Trạm xử lý 
nước thải Khu công 
nghiệp Hòa Xá, tỉnh 
Nam Định theo hình 
thức PPP 

Thành phố  
Nam Định 

12.900 
m3/ngày 

đêm 

PPP hoặc các hình 
thức khác 

32 
Cải tạo chung cư trên 
địa bàn thành phố Nam 
Định 

Thành phố  
Nam Định 

 
100% vốn nước 
ngoài hoặc trong 

nước 

33 
Đầu tư xây dựng khu ở 
thương mại giá rẻ 

Thành phố  
Nam Định 

3 ha 
100% vốn nước 
ngoài hoặc trong 

nước 

34 
Dự án xây dựng bãi đỗ 
xe công cộng 

Thành phố  
Nam Định 

0,2 ha 
100% vốn nước 
ngoài hoặc trong 

nước 

35 
Dự án xây dựng khu 
chức năng hỗn hợp 

Thành phố  
Nam Định 

15,1 ha 
100% vốn nước 
ngoài hoặc trong 

nước 

Một số dự án trọng điểm  đang đàm phán, xúc tiến đầu tư trên  địa bàn: 

- Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1; 

- Đầu tư hạ tầng các KCN: Mỹ Thuận, Hồng Tiến... 

- Đầu tư hạ tầng các CCN: Thanh Côi, Đồng Côi, Xuân Tiến, Yên Bằng, 

Mỹ Tân; CCN làng nghề Hải Vân... 

- Dự án chuyển đổi mô hình quản lý đầu tư, cải tạo nâng cấp Trạm xử lý 

nước thải Khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định theo hình thức PPP; 

- Xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình 

thức đối tác công tư (PPP)... 



STT

Tên cơ quan 
xúc tiến đầu tư 

của địa 
phương

Địa chỉ Tóm tắt các chức năng, nhiệm vụ chính

Số 
lượng 

Phòng/ 
ban

Số lượng cán 
bộ hưởng 
lương từ 

ngân sách

- Chức năng: Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đặt dưới sự

chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và do đồng chí Phó Chủ tịch Thường

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /       /2020 của UBND tỉnh)
BÁO CÁO RÀ SOÁT CƠ QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục IV

1

Trung tâm Xúc

tiến đầu tư và

Hỗ trợ doanh

nghiệp tỉnh

Nam Định

Số 57 Vị Hoàng,

Thành phố Nam Định,

tỉnh Nam Định

chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và do đồng chí Phó Chủ tịch Thường

trực UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công

lập, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách

pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

hoặc Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm là

đầu mối thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch

UBND tỉnh triển khai các Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh;

hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về

thủ tục đầu tư nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước

đầu tư vào tỉnh.

- Nhiệm vụ: Các nhiệm vụ chính về: Xúc tiến và thu hút đầu tư; Tiếp

nhận và xử lý thủ tục đầu tư; Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các

nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác được giao.

        -   4
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Phụ lục V 
CÁC CHÍNH SÁCH, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN  

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /      /2020 của UBND tỉnh) 

 

 

Tỉnh Nam Định đã ban hành một số văn bản liên quan đến việc đẩy mạnh 

công tác xúc tiến và thu hút đầu tư như: 

1. Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư 

giai đoạn 2016 - 2020; 

2. Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

3. Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về Đo 

lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019; 

4. Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về Nâng 

cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par 

Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo; 

5. Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về Trợ 

giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 tỉnh Nam Định; 

6. Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy thực 

hiện NQ số 23-NQ/TW của Ban chấp hành TW về định hướng xây dựng chính 

sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

7. Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về thực 

hiện  Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo của 

tỉnh Nam Định; 

8. Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 30/6/2016 thực hiện 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Nam Định; 
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9. Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên 

quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

10. Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc Quy định chế độ miễn giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã 

hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các khu 

đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

11. Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh 

Nam Định về Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong việc cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp; 

12. Cam kết của UBND tỉnh Nam Định với Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh 

nghiệp; 

13. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam 

Định; 

14. Quyết định số 1593/2006/QĐ- UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển 

cụm công nghiệp Huyện, Thành phố, trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

15. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2008 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến 

khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư sản xuất, 

kinh doanh trong các khu công nghiệp tỉnh Nam Định”; 

16. Quyết định số 2168/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích 

đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định” (Áp dụng đối với các dự án đầu tư 

ngoài các khu công nghiệp của tỉnh và các cụm công nghiệp huyện, thành phố)./. 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-01T14:04:53+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-01T14:04:58+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-01T14:02:58+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-01T14:04:46+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-01T14:03:10+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




