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V/v báo cáo tình hình xúc tiến đầu 
tư trong và ngoài nước năm 2018 
và triển khai kế hoạch năm 2019  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

a a 
Hà Nội, ngày    11    tháng  7   năm 2019 

 
 

Kính gửi:   
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, để 
chuẩn bị Báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài 
nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 phục vụ Quốc hội và Chính 
phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo 
cáo những nội dung sau:    

1. Về tình hình triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư trong nước  

Đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện xúc tiến đầu tư trong nước và kết quả 
đạt được trong năm 2018, 6 tháng năm 2019 và dự kiến cả năm 2019 so sánh với 
cùng kỳ các năm trước. 

 Ngoài ra, đề nghị các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và các địa phương thống kê số lượng và đánh giá tình hình triển khai các 
văn kiện hợp tác đầu tư (MOU, Thỏa thuận hợp tác, Hợp đồng hợp tác, Giấy 
chứng nhận đầu tư, Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư…) đã được trao tại các 
Hội nghị XTĐT do Bộ, ngành, địa phương mình tổ chức cho các năm từ năm 
2015 đến tháng 6/2019. (Thông tin chi tiết tại phụ lục số 1). 

2. Về tình hình triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư tại nước ngoài 

2.1. Đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện xúc tiến đầu tư tại nước ngoài và 
kết quả đạt được trong năm 2018, 6 tháng năm 2019 và dự kiến cả năm 2019 so 
sánh với cùng kỳ các năm trước.  

2.2. Các bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ và các địa phương báo cáo đánh 
giá hiệu quả các đoàn đi xúc tiến đầu tư tại nước ngoài từ năm 2015 đến nay bao 
gồm: cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thành phần đoàn, nguồn kinh phí, quốc 
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gia đi công tác, nội dung công tác, kết quả công tác (kết quả thực hiện các văn 
bản ký kết MOU, chấp thuận chủ trương, Cấp Giấy CNĐKĐT) và kiến nghị. 

2.3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xúc tiến đầu tư 
trong và ngoài nước; nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

3. Đánh giá tác động của hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước 
ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành/lĩnh vực và địa phương 
(gồm tích cực, tiêu cực). 

4. Đề xuất giải pháp thúc đẩy và kinh nghiệm tăng cường hiệu quả hoạt 
động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài trong thời gian tới. 

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương chuẩn bị các nội dung 
nêu trên, kèm theo đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư bằng văn bản và qua thư điện tử, địa chỉ: thktqd@mpi.gov.vn chậm nhất 
trong ngày 25 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, trả lời chất 
vấn của Đại biểu Quốc hội.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Lãnh đạo Bộ (t/l điện tử); 
- Lưu VT, ĐTNN, Vụ TH. 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Chí Dũng 
 
 

mailto:thktqd@mpi.gov.vn


3 

 

PHỤ LỤC 1 
 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KẾT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 
 

STT Hình thức 
ký kết 

(MOU, Chủ 
trương, Giấy 
CNĐKĐT...) 

Chủ 
đầu tư 

Vốn 
đầu tư 

Lĩnh 
vực 

Địa 
điểm 

Vốn 
thực 
hiện 

Tình 
hình 
triển 
khai 
(*) 

Vướng 
mắc 

Kiến 
nghị 

1          
2          

 
Ghi chú: (* ) Thông tin chi tiết về tình hình triển khai: 
- Nếu đã trao MOU/Chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện nay đang triển khai đến 

giai đoạn nào, đã cấp Giấy CNĐKĐT chưa, tình hình giải ngân, thời điểm đi vào hoạt 
động. 

- Nếu đã cấp Giấy CNĐKĐT, tình hình giải ngân, thời điểm đi vào hoạt động. 
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