
UBND TfNH QUANG TM CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DOAN CONG TAC Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

S6:  66  /BC-DCT Quáng Trj, ngày/2 tháng  4  nám 2022 

BAO CÁO 
V/v Chirong trInh khão sat ti tinh Ninh Thun 

và xüc tin du tir tai TP. H Chi Minh 

Thirc hin Quyt djnh s 40741QD-TJBND, ngây 07/12/2021 cüa UBND 
tinh v chisng trInh xüc tin du tu näm 2022, UBND tinh t chi'rc Doàn cong 
tác trin khai chixcing trInh xüc tin d.0 tu tai  TP.HCM và các tinh phIa Nam tü 
ngày 22/3 dn 27/3/2022. Doàn Cong tác báo cáo kt qua nhu sau: 

I. THANH PHAN: 

- Die VO Van Hung, Phó BI thu Tinhüy, Chü tjch UBND tinh lam Tnrâng doàn; 

- Chánh Van phông UBND tinh, Tru&ng Ban BQL Khu Kinh t, Giám 
dc các Sâ: K hoach và Du tu; Tái nguyen & Môi tnrng; Cong Thuong; Van 
hóa, Th thao &Du ljch; Ni v11; Tu pháp và Phii trách So Xây drng; 

- Chü tjch UBND thành ph DOng Ha và huyn Hãi Lang; 

- Dai  din länh dio SO Ngoi vi và Trung tam Xüc tin Du tir, Thrnmg 
mai &Du lich tinh. 

II. MIJC 111CR: 

- Gp g, tip xUc vOi các nhà du tu và doanh nghip du tu d quâng bá, 
xüc tin du tu vào tinh Quáng Tr; 

- Lam vic vOi UBND tinh Ninh Thun v tInh hInh phát trin kinh t -xã 
hi, kinh nghim xüc tin, trin khai các dir an du tu. 

- To ch''rc Hi tháo "Gp g Quáng Trj" ti TP. H Chi Minh. 

- Khão sat, nghiên ciru các hot dng dir an phát trin du ljch, phát trin do 
thj, cong nghip. 

III. KET QUA CONG TÁC: 

1. Lam vic vói UBND tinh và các S&, Ban, ngành d!a  phtro'ng Ninh 
Thun (ngày 23/3-24/3) 

Doàn Cong tác dã lam vic vOi UBND tinh Ninh Thun cüng d,i din lânh 
do các SO, Ban, ngành, dja phucmg tinh Ninh Thun tip, lam vic. Ti phiên 
lam vic, lãnh dao  tinh Ninh Thun dA thông tin khái quát cho doân v dc dim 
tr nhien, tInh hInh phát trin KT-XH, QPAN, kt qua thirc hin các linh vrc tr9ng 
tam v phát trin kinh th bin, san xut nông lam nghip và thüy san, phát trin du 
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ljch, san xut cong nghip và cong tác phát trin doanh nghip, xUc tin, thu hut 
du tr nAm 2021, các djnh hi.thng lirn v phát trin KT-XH trong th&i gian t&i t?i 
tinh Ninh Thun. PhIa tinh Ninh Thun cüng dã trao dôi các kinh nghim, cách 
lam hay trong cong tác quân 1 các d1r an du tr. Dng chI Vô Van Hung, Chü 
tjch UBND tinh Quãng Trj ci3.ng dâ trao di khái quát các thông tin v tInh hInh 
phát trin kinh t - xã hi trên dja bàn tinh Quãng Trj trong than gian qua, tin d 
trin khai cong tác quy hoach tinh, quy hoach chin h.rçrc, các chü tnrang lann cüa 
ChInh phü trong vic phát triên tinh Quáng Trj trâ thành Trung tam näng luçing 
mâi cüa khu virc min Trung. 

Dai din lãnh dao  các S, Ban, ngành cüa hai tinh cüng dã tp trung trao 
d,i các v.n d v giãi phóng mt bang, giao dt cho nhà ctu tu, du thu lira 
chpn nhà du tu thirc hin các dir an du tr, trao di các kinh nghim lien quan 
dn cong tác thm djnh giá dt, h trcy nhà d.0 ttr. Tinh Ninh Thun cüng dã dê 
nghj tinh Quãng Trj trao di tInh hInh, kinh nghim trong quy trinh, each thüc 
trin khai thirc hin dr an LNG Hãi Lang d có th nghiên c1ru, ap dimg t6i vói 
To hcrp din khi LNG Ca Na giai do?n  1-1500MW. 

2. Khão sat dir an Khu du llch  BInh Tiên cüa Tp doàn Trung Nam 

Doàn cong tác ciing dâ thäm, khâo sat Khu Du ljch BInh Tiên tai  xà Cong 
Hal, huyn Thutn Bäc, tinh Ninh Thun cüa Cong ty CP Du tu và Du ljch BInh 
Tiên (thành viên thuc Tp doàn Trung Nam). Dir an có tng müc d.0 lir: gn 
23,5 nghIn t dng bao gm các cOng trInh: san golf 18 l, khách san  5 sao, 
khách san  4 sao, khu bit th nghi duOng, khu cOng trInh Cong cong,  giao thông 
và các cOng trInh ha thng k5 thut lien quan trén tng din tIch 190ha. Theo báo 
cáo cüa chü du tu, dn nay, dir an dã cci bàn hoàn thành cong tác dn bü giâi 
phóng mt bang. V xây dimg co bàn, khu tái djnh cu và h thng kè ch.n song 
cia dwic thi cong hoàn thiên, dua vào s1r diing; san nn, di.thng giao thOng, h 
thng thoát nuâc mua, nuàc thai, dat  hcm 85% khi luqng thi& k; khu bit thir 
và bungalow dang thi cong 47/50 can, dat  85% khi hrqng cong vic. Các cong 
trinh hang rào cãnh quan, landscape, chiu sang, khách san,  khu vui chcii giãi trI 
dang duçic thiêt kê. Riêng san golf dat  g.n 100% d chun bj di vào hoat dng. 

3. Lam vic vó'i Cong ty CP Hacom Holdings và nghiên cfru thirc dja 
các dir an cüa nba du tu' 

Doàn Cong tác cling cia den thäm, lam vic v&i COng ty CP DAu tu Hacom 
Holdings tai  Khu do thj biên Blnh Sm Ninh ChIr (Khu K2), Ninh Thun. Day là 
mt trong nhling nhà d.0 tu hang du t?i  tinh Ninh Thuàn trong hcn 10 nàm qua 
trén các lTnh virc näng li.rqng tái tao,  khách  san  du ljch và bt dng san và là nhà 
d.0 tu dang nghiên cCru thirc hin mt s dr an dtu tu trên cija bàn tInh Quáng 
Trj. Doàn cling dA di nghiên cfru thirc dja các d%r an do Hacom Holdings lam 
Chü du tu: Khu do thj mâi DOng Bc (Khu Ki) quy mô 60,0lha vói müc du 
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tu hcn 1.000 t dng, Khu do thj bin Blnh Sn Ninh Chü (Khu K2) quy mô 
54,09ha vOi mi'rc d.0 tu hcin 1.000 t dng. Doàn cüng dã den thäm cong 

trInh Nba xa hi Hacom GalaCity vâi hcn 848 can h, tng von dâu tu hcm 
600 t dng dã dua vào bàn giao, sü diing sau hcm 2 nám khâi cong xây drng. 
Do thi gian hn ch, doàn chua the di thäm dr an Nhà may din mt trM Hacom 

Solar 50MW (Giai dotn 1). 
.A A • A 

4. Chtro'ng trinh xuc hen dau tur ti TP. Ho Chi Minh 

4.1. Lam vic vài Cóng ty Eni Vit Nam 

Trong khuôn kh chuang trInh, Chü tjch UBND tinh VO Van Hung dä có 
bui lam vic vâi ông Alessandro Gelmetti - Giám dc diu hành và các can b 
chü ch& dn tü Cong ty Nàng hrcing ENI Vit Nam d thão 1un co hi hcip tác 
giUa tinh Quáng Tn và Cong ty Nang krcng EM Vit Nam trong vic hçip tác 
phát trin các dir an näng luçrng khI ti Khu Kinh t Dông Nam tinh Quãng Trj. 
Näm 2019, Eni Vietnam dä tin hành khão sat, thäm dO 2 ging trên thm h1c 

dja Vit Nam, cách tinh Quãng Trj khoáng 70km và phát hin trfr krçmg sci b 
rat tim näng. Näm 2021, Eni Vietnam và di tác Essar (An £) dang trong qua 
trInh khoan ging thr 3 d trin khai th.m krqng tng th mO Ken Bu, lam c 
sâ cho k hoach  cung cp khI tr nhiên, phát trin các dir an nàng krçmg t.i Vit 
Nam. Ti phiên lam vic nay, Chü tich  UBND tinh Vô Van Hung dä trao di 
các thông tin v nhUng cong vic cüa tinh Quãng Trj dã và dang trin khai d 
phic vii cho vic phát trin tinh Quãng Trj ph.n du tr& thành Trung tam nng 
krqng mói cüa khu vrc min Trung trên ca s& các dir an ngun din näng luçing tái 
tao, quy hojch din và duing ng dn khI, thông tin nMng chü truang lan cüa 
Chinh phü trong vic üng h phát trin kinh t- xã hi tinh Quang Tn. Dng chI Chü 
tjch cIing chia sé v các tim näng, lçii th& và các d%r an dng l?c  cüa tinh Quãng Tn 
d nhin mnh vic Quáng Tn và Cong ty Nng krçng EM Vit Nam cO th xây 
drng mé,i quan h hcip tác toãn din và hiu qua, dng th?i th hin quyt tam cao 
cüa Dãng b, chInh quyn, nhãn dan tinh Quãng Trj trong vic thüc d.y sij hçrp tác 
vth EM và cam kt sê chi dio các sâ, ngãnh, &Yn vj lien quan phi hçip chat chê, 
cung cp thOng tin, cp nht tInh hinh và h trçi EM trong qua trInh trin khai các 
hang m11c cOng vic. Ti bui lam vic, Ong Alessandro Gelmetti - Giám dc diu 
hành Cong ty Näng luçing EM Vit Nam bay tO sr n tiiqng vâi nhüng thông tin 
v tinh Quâng Trj ma dng chI ChU tjch UBND tinh chia sé. Ong cüng dánh giá 
cao các hoat dng xüc tin hçp tác thrc t, hiu qua giüa tinh Quáng Trj và 
Cong ty Näng hrqng EM Vit Nam trong thai gian qua và hy v9ng trong thai 
gian t&i hai ben sê tim th.y Co hQi hqp tác thânh cong khOng chi trong linh virc 
nang lucing ma con trong nhiu linh vrc khac. Ong Alessandro Gelmetti dt v.n 
d ducic dn lam vic ti tinh tir ngày 20-21/4/2022 và k kt Khung thOa thun 
hçip tác vói UBND tinh Quáng Trj trong vic trin khai dir an trng thng d 
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giãm phát thai khI Carbon. Day duçic xem là viên gch du tiên dt nn móng 
cho sir hçip tác giüa hai ben. 

4.2. Hç5i tháo "Gip gö' Quáng Trj" (Meet Quang Tn 2022) tgi TP. Ho Chi Minh 

Hi thão Gp gô Quãng Trj" (Meet Quang Tn 2022) duçic t chüc vào 
chiu nay 26/3/2022 tai  Hi tnr&ng Khách sn Tan Sin Nht (TP. H Oil 
Minh). Hi thâo là dip  d lãnh do tinh tip xüc, trao di vói các nhà du ti.r, 
doanh nghip du tu d quàng bá, xüc tin d,u tu vào tinh Quãng Trj, dng thè'i 
gp g, dng viên các nhà du tu, doanh nghip dã du tu và dang nghiên ci'ru 
du tu, kinh doanh tai  Quâng Trj. Dã có trên 150 dii biu là länh dao  cüa các 
cong ty, tp doàn lirn, tim näng tai  nhu: Cong ty Nàng luqng Eni Vit Nam, 
Tap doàn SAM Holdings, Cong ty CP Hacom Holdings, Tong cong ty DIC, Tp 
doàn T&T, Lien doanh VSIP-Amata-Sumitomo, dji din Lien doanh 
Vietgazprom và nhiu doanh nhân, doanh nghip tiêu biu là con em quê htrcing 
Quãng Trj tai  TP. HCM và các tinh phIa Nam. 

Phát biu khai mac  Hi thào, Chü tjch UBND tinh Vö Van Hung dã giOi 
thiu nhUng di thay tIch crc cüa tinh Quáng Trj trong nhüng näm gn day, gii 
thiu dn vói các nhà d.0 tir nhüng djnh huàng phát trin trçng tam cüa Quáng 
Trj, nhftng djnh huâng lan cUa ChInh phü xây dirng Quãng Trj trâ thãnh tnung 
tam näng hrqng mói khu virc Min Trung vth lçii th v din gió, din mt tr&i, 
din khI. Dng chI cüng dã giai thiu v các dr an dng lirc v giao thông, san 
bay, càng bin, cong ngh, nông nghip, lam nghip, cong tác quy hoach chin 
luçic ma tinh dang tp trung trin khai, tao  chuyn bin v KT-XH trong thai 
gian tOi... Tai  sir kin nay, dng chI Vô Van Hung cüng gi&i thiu dn dai  biu 
tham dir nhung s1r kin chInh trj quan tr9ng cüa tinh trong nàm 2022 và d nghj 
các dai  biu, d.c bit là các doanh nhân là con em qué huang Quãng Trj quan 
tam, üng h. 

Ben canh  do, Hi thâo cüng dâ duçic nghe lãnh 4o Sà K hoach và DAu 
tu, Ban Quãn 1 Khu Kinh th tn1rc tip báo cáo, giai thiu v môi trtthng, chInh 
sách, uu dâi du tu cüa tinh trên các lTnh vrc kinh doanh, thixang mai  du ljch và 
miii gç)i các nhà du tu dn vai Quáng Tn. 

Dai din Lien doanh VSIP-Amata-Sumitomo, Tp doàn SAM Holdings 
cling có tham lun giâi thiu v nhltng dir an dang trin khai tai  Quâng Trj, chia 
sé ye nhling lçii th khi du tu tai  Quáng Trj và nhUng trin vçng, tim nàng phát 
trin to l&n dira trên các tim näng li th cüa tinh v giao thông trên tuyn hành 
lang kinh t Dông Tây, càng bin, cãng hang không trong tuong lai, là dim dn 
hAp dan, canh  tranh v chi phi san xuAt, chi phi lao dng. 

Nhiu nba du tu cling dóng gop nhiu ' kin hihi Ich v các giâi pháp 
trong thu hut d.0 tu vâi UBND tinh và các S&, ban, ngành, dja phuang. 
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Trtthc, trong và sau Hôi thâo, môt s báo lan nhu: Báo Nhân dan, Du tu, 
Tui Tré, Thanh Niên, truyn hInh Thanh Niên, Thj truang Vit Nam dà có 
nhiu chuong trInh truyn thông v Quàng Trj, gop phtn giüp thông tin v các 
tim näng, igi th thu hiit du tu ducic truyn tâi có hiu qua hcin. 

Ben 1 sir kin, tinh cüng dã t cht'rc giai thiu các san phm dc tnrng cUa 
tinh nhu go httu ca organic, cà phé arabica Kbe Sanh, các loai  san phm tinh 
du, cao duçic lieu... duçic nhiu di biu, khách hang quan tam và dánh giá cao. 

Truóc do, UBND tinh Quãng Trj dã t chirc gp g& vói Tp doàn Vit — 
Uc, Cong ty TNHIH Quc t Leong Lee (Singapore), Tp doàn Thun Vit d 
trao di v các cci hi d.0 tu, kinh doanh ti Quang Tn; thäm và lam vic vâi 
Tp doàn Sam Holding và các dir an do Sam Holdings lam Chü du tu ti TP. 
HCM. 

Nhân chuyn cong tác, Doàn Cong tác cüng dã g.p gôr, thäm hói Ban Lien 
lac Hi dông hixcmg Quâng Trj và g.p g' mt s c quan thông t.n, truyn 
thông t.i TP. Ho ChI Minh 

IV. MQT sO BANH GIA VA oE XUAT, KIEN NGH! 

1. Quan h hçip tác gitra tinh Quàng Trj và Eni Vit Nam (Italia) ngày 
càng ducc tang cung nh&m milc dIch k& ni mO 114 (Ken B.u) vào Khu Kinh 
t Dông Nam. Tuy nhiên, hin nay, vic th.m luçing mO 114 trong näm 2021 
vn dang gtp phãi mt s khó khàn v mt k thut, din dn vic kt ni khI 
vao b s cOn cha dcii. Theo d nghj cüa Eni và nhm tip tçic git chân nha du 
tu, Doan cong tác d& xut UBND tinh xem xét, k kt Bàn ghi nhó (MOU) hcip 
tác trin khai các hoat  dng giâm phát thai carbon và phát trin lam nghip trén 
dja bàn tinh Quàng Trj. Dir kin, MOU sê duçic k k& nhân djp doàn cong tác 
Eni dn Quãng Trj tr ngày 20 - 2 1/4/2022. 

2. Qua chuyn cong tác, cho th.y Cong ty CP Hacom Holdings là mt nhà 
du tu có näng lirc, tam huyt trin khai di,r an du tis Va duçic Chinh quyn tinh 
Ninh Thun dánh giá cao. Trong diu kin tinh Ninh Thun và tinh Quàng Trj 
cO nhiêu diêu kin tuang dng v& kinh t, diu kin tir nhiên, dan s&.., Doàn 
cOng tác kiên nghj Tinh üy, UBND tinh tao  diu kin cho Nhâ du tu duçic 
nghiên ciiru, tham gia d.0 th.0 thrc hin các dir an du ttr tim näng do nhà d.0 
tu dê xuât trén dja bàn tinh Quãng Trj theo dñng các quy djnh cüa pháp 1ut hin 
hânh. 

3. Dr an KCN Quãng Trj cUa Lien doanh VSIP-Amata-Sumitomo duçic 
các dai  biêu, nhà dâu tu tai TP.HCM ht s1rc quan tam, tao  thun li cho viêc thu 
hut nhà dâu tu thu cap vào mt KCN ding cp cüa mt lien doanh phát trin 
Khu cong nghip quôc tê, hang dâu. UBND tinh tip tiic chi dao  BQL Khu Kinh 
tê, các S&, ngành lien quan và UBND huyn Hãi Lang quan tam, h trq nhà du 
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tu trin khai các cong vic lien quan, dc bit là cong tác dn bü, giài phong mt 
bang d dim dr an sam di vào hot dng. 

4. Nhm tranh thu các ca hi tü Hi thào "Gap  gi Quâng Tr", UBND 
tinh giao các S&, Ban, ngành và Trung tam Xác tin Du tii, Thuing mi & Du 
ljch tinh tip tic giü lien h, tang cu&ng kt ni lam vic vâi các nhà d.0 tu, 
doanh nghip d trin khai các chuang trInh kháo sat thirc dja ti Quáng Trj d 
hin th%rc hóa các cam kt du tu, kinh doanh. 

Trên day là báo cáo v tInh hInh thirc hiên nhiêm vii xüc tiên dâu ti.r tai 
TP. H ChI Minh, các tinh phIa Nam, nghiên cru thirc t ti Ninh Thun, Doãn 
Cong tác báo cáo Tinh Uy, UBND tinh xem xét, chi 

No'inhIn: 
- Ban TV Tinh üy(B/c); 
- TT. HDND tinh (B/c); 
- CT, các PCT UBND tinh; 

- Thânh viên Doân Cong tác; 
- Lânh do VP, các PVP; 
- Luu: VT, KGVXD. / 
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