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KẾ HOẠCH 

thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)  

về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 

----- 

Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị 

(khóa XII) về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 50-

NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

Thời gian qua, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh có 

chuyển biến tích cực; hiện có 112 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu 

lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.304,6 triệu USD; tổng vốn đầu tư thực hiện 

2.297,6 triệu USD (đạt 69,5% tổng vốn đầu tư đăng ký), giải quyết việc làm cho 

khoảng 8.350 lao động. Các dự án FDI đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực 

sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách địa phương.  

Tuy nhiên, công tác thu hút, quản lý và hoạt động của các dự án FDI trên địa 

bàn tỉnh còn những hạn chế, đáng lưu ý là: Tổ chức bộ máy, năng lực xúc tiến, thu 

hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh còn phân tán, bất cập, chưa chủ động, sáng tạo 

và chưa chuyên nghiệp, dẫn đến hoạt động xúc tiến, thu hút các dự án FDI mang lại 

hiệu quả chưa cao; tỷ lệ vốn thực hiện trên vốn đăng ký còn thấp; tỷ trọng đóng góp 

cho ngân sách còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông và dịch 

vụ logistics chưa đáp ứng tốt yêu cầu của nhà đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công 

nghệ cao; công tác tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án FDI còn nhiều khó khăn. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các nhà đầu tư, tạo 

cơ chế thông thoáng, công bằng, minh bạch trên cơ sở vận dụng phù hợp, có hiệu 

quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư do Trung ương quy định; 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài an tâm đầu tư, 

phát triển sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài tại Bình Thuận; đồng thời, phải phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh của tỉnh. 
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- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành phải nâng cao nhận thức, 

tầm nhìn, đổi mới tư duy về thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư hợp 

tác với nước ngoài phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn 

đấu đưa Bình Thuận trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài. 

- Phát huy tính năng động, sáng tạo trong xúc tiến, thu hút đầu tư nước 

ngoài, lấy chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, kinh nghiệm quản lý, công nghệ 

tiên tiến, bảo vệ môi trường, khả năng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị làm tiêu 

chí đánh giá chủ yếu. Mặt khác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi 

chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng” để bảo vệ an ninh kinh tế của tỉnh và 

những nhà đầu tư chân chính. 

2. Mục tiêu 

2.1- Mục tiêu chung 

Triển khai thực hiện các chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài đồng bộ, hiệu 

quả, phù hợp với định hướng tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, 

nâng cao sức cạnh tranh, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng – an ninh, nâng 

cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Tạo lập môi trường đầu tư kinh 

doanh năng động, thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng, tiếp tục nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, điều kiện thu hút và hợp tác đầu 

tư nước ngoài. 

2.2- Mục tiêu cụ thể  

- Vốn đăng ký đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 150 - 250 triệu USD 

(bình quân 30 - 50 triệu USD/năm); giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 200 - 250 triệu 

USD (bình quân 40 - 50 triệu USD/năm). 

- Vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 100 - 150 triệu USD (bình quân 

20 - 30 triệu USD/năm); giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 125 - 175 triệu USD (bình 

quân 25 - 35 triệu USD/năm). 

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ 

môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 

2030 so với năm 2019. 

- Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu lao động của tỉnh đạt 73% vào 

năm 2025 và 80% vào năm 2030. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Rà soát xây dựng và ban hành các chiến lược, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội để thu hút đầu tư nước ngoài 
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- Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, có các tiêu chí về đầu tư 

để lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và định hướng 

phát triển ngành, lĩnh vực và các vùng; đồng thời, đảm bảo các tiêu chí về quốc 

phòng - an ninh trước khi cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư. 

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các 

khu dịch vụ - đô thị, hạ tầng dịch vụ logistics, hạ tầng viễn thông - công nghệ 

thông tin; tạo quỹ đất sạch, quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung 

phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

- Khuyến khích thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, 

phù hợp để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh tạo sức lan tỏa, 

thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tập trung làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp 

để người lao động có đủ khả năng tiếp cận công nghệ, trình độ quản trị tiên tiến 

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư nước 

ngoài của Trung ương; đồng thời, nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách 

khuyến khích thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh
(1)

.  

- Không cấp mới, không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những 

dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến quốc 

phòng, an ninh và đời sống, sản xuất của số đông nhân dân, làm thâm dụng tài 

nguyên
(2)

.  

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm 

nhà đầu tư 

- Tiếp tục cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về năng lực cạnh tranh của 

tỉnh, xóa bỏ các rào cản và điều kiện đầu tư, kinh doanh bất hợp lý, góp phần xây 

dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế (trong đó có nhà đầu tư nước ngoài) tham 

gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, kinh doanh. 

                                              
(1)

 Như: Công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp; các ngành nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, chế biến sâu sa khoáng titan; kết 

cấu hạ tầng phát triển dịch vụ - du lịch… 
(2)

 Như sản xuất giấy từ nguyên liệu thô, thuộc da, dệt nhuộm, sản xuất thuốc lá; sản xuất kim loại nặng (gang, 

thép…); sản xuất hóa chất nguy hiểm, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nặng trong và ngoài khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định pháp luật về an ninh quốc gia, môi trường và quy định của tỉnh Bình Thuận 

về bảo vệ môi trường. 
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- Áp dụng các nguyên tắc ưu đãi đầu tư gắn với trách nhiệm của nhà đầu tư, 

trong đó phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, cam kết cụ thể về nghĩa vụ tài chính, bảo vệ 

môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp, 

về an toàn lao động, quyền lợi của người lao động, về an ninh, trật tự. Tăng cường 

công tác hậu kiểm, xử lý hoặc yêu cầu bồi hoàn khi nhà đầu tư vi phạm các cam kết.  

- Tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung 

quy định của pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, các chế độ bảo hiểm…  

bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, đáp ứng tốt  

yêu cầu hội nhập quốc tế.  

- Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài trong việc đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ nghề nghiệp cho người lao 

động, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường mẫu giáo, cơ sở y tế, các 

thiết chế văn hóa, thể thao... phục vụ nhu cầu của người lao động theo quy định 

của pháp luật. 

 3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư 

 - Tập trung cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính làm khâu 

đột phá; đa dạng hóa các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư, lấy công tác 

xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng phục vụ, 

hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp.  

- Rà soát, cơ cấu lại hệ thống, kiện toàn bộ máy, cơ quan xúc tiến đầu tư 

hiện có thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, 

hiệu lực, hiệu quả, thống nhất đầu mối, không chồng chéo, không trùng lắp với các 

cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. 

 - Chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục duy 

trì các thị trường, các đối tác truyền thống; tiếp tục mở rộng thị trường và tìm 

kiếm, đối tác mới.  

- Căn cứ tình hình, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và Trung ương hỗ 

trợ để bố trí kinh phí cho các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm:  

 + Duy trì kết nối, giữ vững mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các tổ chức xúc 

tiến thương mại và đầu tư ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các tham tán 

đầu tư và thương mại tại các quốc gia, vùng lãnh thổ… để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp 

đỡ trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, kinh 

doanh và mời gọi đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh. 

 + Tổ chức các đoàn đi khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xúc tiến 

đầu tư, mô hình phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trong và ngoài 
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nước; học tập kinh nghiệm của các địa phương đã có kinh nghiệm và thành công 

trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. 

 + Tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc 

tiến thương mại, du lịch và các chương trình đối ngoại nhân dân. 

- Công khai, minh bạch thông tin kinh tế - xã hội, thị trường, chính sách, quy 

hoạch, kế hoạch của tỉnh... Cập nhật và phổ biến đầy đủ, kịp thời các chính sách 

thu hút đầu tư, thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh cải cách thủ tục hành 

chính, nhất là các thủ tục về đầu tư kinh doanh, quỹ đất sạch của tỉnh, thông tin về 

mặt bằng sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp… để kịp thời cung cấp cho các 

nhà đầu tư. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú ý sử dụng mạng xã hội vào 

công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực 

thông tin xúc tiến đầu tư, mở ra các cơ hội đổi mới, sáng tạo cho các tổ chức, 

doanh nghiệp và phương thức tiếp cận thị trường mới. 

 - Định kỳ tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến 

đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong việc xây dựng 

chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, kỹ năng và nghệ thuật xúc tiến đầu tư,  khả 

năng ngoại ngữ cơ bản và chuyên sâu, kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ… 

 4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư và các 

quy định có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục về đầu tư, đất đai, xây 

dựng, môi trường và các thủ tục có liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư nước 

ngoài, không để xảy ra khiếu kiện, tranh chấp quốc tế. 

 - Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, 

bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường, phù hợp với quy hoạch, định hướng 

phát triển của tỉnh và thực hiện đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án…, bảo 

đảm chặt chẽ về quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động đối 

với các dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức về đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Nâng cao vai trò,  trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng 

đầu trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về đầu tư nước ngoài. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành 

nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi chuyển giá, đầu tư “chui”, 
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đầu tư “núp bóng” để bảo vệ an ninh kinh tế của tỉnh. Xử lý dứt điểm các dự án 

gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, sản xuất kinh doanh thua lỗ 

nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết. Tăng cường các biện pháp phòng 

ngừa, kịp thời giải quyết, có hiệu quả các tranh chấp có liên quan đến hoạt động 

đầu tư nước ngoài. 

 5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác đầu tư nước ngoài 

- Phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có tính 

đến các yếu tố đặc thù, có hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể về mô hình tổ chức, 

phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt,... cho các tổ chức Đảng tại doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài. Tăng cường gắn kết tổ chức Đảng và đảng viên với chủ 

doanh nghiệp thông qua mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và lợi ích chung của 

xã hội. 

- Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát 

triển Đảng trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; lựa chọn, bố trí cán bộ 

có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị tham gia quản lý hoạt động đầu tư nước 

ngoài gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. 

- Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, phát huy vai trò của Công đoàn trong việc đại 

diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây 

dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, tăng 

cường đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với công nhân và người lao động. Phấn đấu 

100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức Công đoàn. 

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư nước ngoài. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đầu tư, 

hợp tác nước ngoài, nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW và Kế hoạch này; ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị, 

địa phương. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND 

tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 50-NQ/TW, Kế hoạch này; định 
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kỳ thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác đầu tư, hợp tác nước ngoài 

của các cấp, các ngành đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh bàn hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến công tác đầu tư, hợp tác nước ngoài vào kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh 

giá việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ cuối năm báo cáo kết quả về Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.    

Nơi nhận:                        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Bộ Chính trị,                 PHÓ BÍ THƯ 

- Ban Kinh tế Trung ương Đảng,                                              

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II,                                    
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,                                                  

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,                      

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh,  

- Các ban của Tỉnh ủy,  

- Các sở, ban, ngành,               

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,               Huỳnh Thanh Cảnh 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,                                                             

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.Khoi           

 

 

(để báo cáo) 
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