
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

    Số:         /2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày          tháng   12   năm  2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tƣ 

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luâṭ sửa đổi , bổ sung môṭ số điều của Luâṭ tổ chức Chính phủ và 

Luâṭ tổ chức Chính quyền điạ phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

1885/TTr-KHĐT-TTr ngày 07 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong hoạt 

động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các huyêṇ , thị xã, thành phố và các tổ chức , cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhâṇ: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Trung tâm CNTT (VP UBND tỉnh); 

- Lưu: VT, TH-Ph (5b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng  

(Kèm theo Quyết định số       /2021/QĐ-UBND 

ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, yêu cầu, nội 

dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ 

chức và cá nhân liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương, 

bao gồm cả hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và ở nước ngoài. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các cơ quan quản lý Nhà nước, bao gồm: các sở, ban, ngành trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

(sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư. 

2. Các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực 

hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương bằng nguồn kinh phí 

từ ngân sách Nhà nước. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các hoạt động xúc tiến đầu 

tư của tỉnh Hải Dương bằng các nguồn lực khác ngoài ngân sách Nhà nước. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Hoạt động phối hợp trên cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của các cơ quan tham gia phối hợp; đảm bảo sự đồng bộ, thống 

nhất và đúng quy định của pháp luật; tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí 

nguồn lực của Nhà nước, đồng thời huy động được sự tham gia của xã hội và 

khai thác tốt nguồn lực từ bên ngoài. 

2. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, mang 

lại hiệu quả thiết thực nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và nâng cao 

năng lực cạnh tranh; phù hợp với định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chương trình xúc tiến đầu tư quốc 

gia. 

3. Đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động 

xúc tiến đầu tư; phát huy tốt vai trò của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, 

đầu mối phối hợp; có sự phân công phối hợp theo ngành, lĩnh vực và theo địa 
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bàn trong hoạt động xúc tiến đầu tư. 

Điều 4. Hình thức phối hợp 

Việc phối hợp trong hoạt động được thực hiện theo các cách thức sau: 

1. Lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Tham gia, trao đổi trực tiếp. 

3. Tổ chức họp, hội nghị, hội thảo. 

4. Các hình thức trực tuyến, sử dụng phương tiện truyền thông, ứng dụng 

công nghệ thông tin và các hình thức khác. 

Điều 5. Các yêu cầu trong công tác phối hợp 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các hoạt 

động xúc tiến đầu tư cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Đáp ứng yêu cầu về nội dung, chất lượng, tiến độ trong quá trình phối 

hợp. 

2. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao 

trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia phối hợp. 

3. Bảo đảm tính khách quan, minh bạch; tạo điều kiện nhanh chóng, 

chính xác và thuận lợi trong quá trình phối hợp. 

4. Công tác phối hợp phải thiết thực và hiệu quả; đảm bảo sự phù hợp, 

thống nhất với chủ trương, chính sách, pháp luật và định hướng xúc tiến đầu 

tư của cả nước, của ngành, của vùng và của tỉnh. 

Chƣơng II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP 

Điều 6. Phối hợp xây dựng định hƣớng, chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ 

1. Định kỳ hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham vấn cơ quan 

có liên quan trong trường hợp cần thiết và có văn bản định hướng, hướng dẫn 

các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan để 

triển khai xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư. 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân đề xuất 

nội dung gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự 

thảo Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và Dự thảo Chương trình xúc tiến 

đầu tư của tỉnh để gửi xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 

tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, đồng thời gửi qua Hệ thống thông tin 

quốc gia về xúc tiến đầu tư. 

2. Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên 

quan tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Dự thảo Chương trình xúc tiến đầu tư 

quốc gia và Dự thảo Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm 

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư 

của tỉnh trước ngày 30 tháng 8 hằng năm. 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Chương trình xúc tiến đầu tư quốc 

gia để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 hằng năm. 

c) Cập nhật Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh và nội dung có liên 

quan của tỉnh trong Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia vào Hệ thống 

thông tin quốc gia về xúc tiến đầu tư. 

4. Trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp 

với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc điều chỉnh Chương trình 

xúc tiến đầu tư của tỉnh sau khi đã trao đổi thống nhất với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư.  

Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh sau khi được điều chỉnh được gửi 

cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cập nhật trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về xúc tiến đầu tư.  

Đối với trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Chương trình xúc tiến đầu 

tư quốc gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Phối hợp nghiên cứu tiềm năng, thị trƣờng, xu hƣớng và đối 

tác đầu tƣ 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tiềm 

năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư ở trong nước, quốc tế vào tỉnh 

Hải Dương và từ tỉnh Hải Dương ra bên ngoài trong Chương trình xúc tiến 

đầu tư.  

Định kỳ hằng năm hoặc trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của 

công tác quản lý Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các sở, 

ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng 

các kế hoạch nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư cụ 

thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp 

gỡ, tiếp xúc hoặc thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, phân tích, đánh 

giá, dự báo về tiềm năng, thị trường, xu hướng, nhu cầu và đối tác đầu tư; 
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quản lý và tổ chức cung ứng các dịch công về tư vấn, điều tra, khảo sát, phân 

tích, dự báo hoặc thực hiện các nghiên cứu khác cho các doanh nghiệp, tập 

đoàn kinh tế, nhà đầu tư, các tổ chức, các nhân ở trong và ngoài nước.  

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, chủ động nghiên cứu về tiềm 

năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư có liên quan để thu hút đầu tư 

vào ngành, lĩnh vực, địa phương mình hoặc từ ngành, lĩnh vực, địa phương 

mình ra bên ngoài; đề xuất nội dung, danh mục dự án, đối tác cần nghiên cứu 

hoặc xây dựng kế hoạch nghiên cứu chi tiết gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

3. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được 

đề xuất các hoạt động nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác 

đầu tư cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đặt hàng hoặc tài trợ trong hợp tác nghiên cứu về thị trường và thu hút đầu tư. 

Điều 8. Phối hợp xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ và hạn 

chế đầu tƣ 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng và điều chỉnh danh mục các dự án kêu gọi, thu hút và hạn chế đầu 

tư của tỉnh. Tham mưu, đề xuất và lựa chọn một số dự án lớn, có tác động tích 

cực đến phát triển kinh tế xã hội để lập dự án đầu tư chi tiết mời gọi các nhà 

đầu tư hoặc đề xuất để đưa vào Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp xây dựng danh mục 

dự án kêu gọi, thu hút và hạn chế đầu tư vào ngành, lĩnh vực, địa phương gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút và hạn chế đầu tư của tỉnh sau khi được 

phê duyệt được gửi cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan và công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.  

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo dõi, quản lý các dự án thuộc 

danh mục kêu gọi, thu hút và hạn chế đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Điều 9. Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu; Xây 

dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trƣờng, chính 

sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tƣ; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu 

cho hoạt động xúc tiến đầu tƣ. 

1. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở 

dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu theo 

chuyên đề, đối tượng và đối tác thu hút đầu tư. Định kỳ hệ thống hóa cơ sở dữ 
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liệu và thường xuyên cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến 

đầu tư. 

b) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến 

đầu tư theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn. Cung cấp thông tin để xây dựng 

cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư của tỉnh khi có đề nghị của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

2. Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, 

chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí, phát 

thanh, truyền hình và các đơn vị có liên quan xây dựng hình ảnh, tư liệu và tổ 

chức thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, 

tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Hải Dương trên các phương tiện truyền 

thông quốc tế và trong nước; thực hiện cơ chế đặt hàng viết bài, làm phim, 

phóng sự hoặc thực hiện các hình thức khác để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và thu hút đầu tư như: tổ chức 

hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư. 

b) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp trong việc cung cấp 

thông tin, hình ảnh, tư liệu để xây dựng nội dung cho công tác tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu về môi trường và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư khi có 

đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chủ động thông tin, tuyên truyền hoặc 

thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo do các bộ, ngành 

Trung ương tổ chức để quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm 

năng và cơ hội đầu tư vào tỉnh. 

3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư 

a) Hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng các ấn phẩm, tài 

liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư chung của tỉnh; thường xuyên cập 

nhật thông tin và biên dịch bộ tài liệu xúc tiến đầu tư chung của tỉnh sang các 

ngôn ngữ thông dụng.  

Trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề 

cương và dự toán kinh phí phục vụ xây dựng các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến 

đầu tư chuyên sâu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức biên soạn, 

cung cấp ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư hữu ích, có giá trị sử dụng cao theo 

nhu cầu hoặc đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân; xây dựng và cung cấp các ấn 

phẩm, tài liệu theo chuẩn quốc tế để tạo điểm nhấn quảng bá, giới thiệu đến 

các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

b) Định kỳ hằng năm hoặc trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện cung cấp thông 
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tin, tư liệu, tài liệu chuyên ngành hoặc của địa phương gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để xây dựng các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư chung của tỉnh.  

Trong trường hợp cần xây dựng ấn phẩm, tài liệu chuyên sâu vào ngành, 

lĩnh vực và địa phương, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi đề nghị 

kèm theo đề cương và dự toán kinh phí về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng 

hợp chung trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

Điều 10. Phối hợp trong việc hỗ trợ, hƣớng dẫn, tạo thuận lợi cho 

đầu tƣ và nhà đầu tƣ 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư;  

quản lý và tổ chức thực hiện tốt hoạt động tư vấn; hướng dẫn, tiếp nhận và 

trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

khi nhà đầu tư có đề nghị tìm hiểu và đầu tư vào ngành, lĩnh vực, địa phương 

mình; tham gia thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư khi có đề nghị của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; tiếp nhận, giải quyết hoặc trình cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện tốt nhiệm 

vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Chủ trì thực hiện công tác cải 

cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh các dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 4. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên 

quan có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ cho nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp 

luật. 

Điều 11. Phối hợp trong việc đào tạo, tập huấn, tăng cƣờng năng lực 

về xúc tiến đầu tƣ 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức các đợt hội thảo, tập huấn 

nghiệp vụ về xúc tiến đầu tư trong Chương trình xúc tiến đầu tư đã được phê 

duyệt; thực hiện các hình thức, biện pháp để nâng cao năng lực làm công tác 

xúc tiến đầu tư của tỉnh như: học tập, trao đổi kinh nghiệm, đàm phán kết nối 

với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp, tập đoàn và 

các tổ chức xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước.  

Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn 
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kết hợp giữa xúc tiến đầu tư với các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công tác 

quản lý Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể để trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện bố trí bộ phận đầu mối để phối 

hợp trong công tác xúc tiến đầu tư vào ngành, lĩnh vực và địa phương mình 

trong tổng số biên chế được giao mà không làm phát sinh tổ chức, bộ máy và 

biên chế; cử cán bộ, công chức tham dự các đợt hội thảo, tập huấn, các khóa 

đào tạo khác do tỉnh Hải Dương, các Bộ, ngành, hiệp hội, các tổ chức trong, 

ngoài nước tổ chức.  

Điều 12. Phối hợp hợp tác trong nƣớc và quốc tế về xúc tiến đầu tƣ. 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu, đề xuất các hoạt động hợp 

tác, xúc tiến đầu tư quốc tế trong Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia; lồng 

ghép các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các hoạt động hợp tác với các 

nước, các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư; coi trọng thực hiện hoạt động xúc 

tiến đầu tư tại chỗ.  

2. Định kỳ hằng năm hoặc trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan rà soát, đánh giá, tổng hợp đề xuất mới hoặc điều chỉnh nội dung 

của các chương trình, thỏa thuận hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến 

đầu tư chung của tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Các sở, ban, ngành trong tỉnh chủ động thực hiện các chương trình, kế 

hoạch hợp tác phát triển trên các lĩnh vực với các tỉnh, thành phố trong cả 

nước; mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh với các nước, các tổ chức 

quốc tế, các tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp; khai thác tốt lợi thế mang 

lại từ các hiệp định hợp tác về thương mại, đầu tư; xây dựng và triển khai các 

chương trình, thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết; tranh thủ sự ủng hộ, tạo 

điều kiện của các tổ chức hữu nghị, các hiệp hội, các cơ quan ngoại giao của 

Việt Nam tại nước ngoài và đại diện các cơ quan ngoại giao của các nước tại 

Việt Nam. 

4. UBND cấp huyện thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ 

thông qua hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn; Tham 

mưu mở rộng các hoạt động hợp tác, xúc tiến và hợp tác đầu tư trong nước, 

quốc tế để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

Điều 13. Phối hợp trong việc điều phối các hoạt động xúc tiến đầu tƣ 

1. Phối hợp điều phối hoạt động xúc tiến đầu tư trong Chương trình xúc 

tiến đầu tư 
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a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong việc điều phối hoạt động xúc tiến đầu tư; tổ chức thực hiện việc bố trí, 

sắp xếp; cân đối nội dung, thời gian, tiến độ, thành phần và kinh phí thực hiện 

các hoạt động xúc tiến đầu tư cho phù hợp; kiến nghị với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư điều chỉnh Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh 

theo khoản 4 Điều 6; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và 

có biện pháp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư theo đúng 

chương trình đã được phê duyệt và cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin 

quốc gia về xúc tiến đầu tư. 

b) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động 

xúc tiến đầu tư trong Chương trình xúc tiến đầu tư đã được phê duyệt có liên 

quan đến ngành, lĩnh vực và địa phương mình; là đầu mối phối hợp với các 

Bộ, Ngành và các đơn vị trực thuộc để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu 

tư theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp cần thiết. 

2. Phối hợp trong điều phối các hoạt động xúc tiến đầu tư hỗn hợp 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ: 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các 

hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch, ngoại giao kinh tế 

hoặc hoạt động khác. 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về nội dung xúc tiến đầu tư trong các hoạt động xúc tiến hỗn hợp 

đầu tư, thương mại, du lịch, ngoại giao kinh tế. 

Thực hiện việc thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư 

hỗn hợp nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 07 ngày bằng văn bản và 

qua hệ thống thông tin quốc gia về xúc tiến đầu tư.  

b) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến 

đầu tư hỗn hợp. 

3. Phối hợp trong điều phối các hoạt động xúc tiến đầu tư không sử dụng 

kinh phí từ ngân sách Nhà nước 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư ở Việt Nam 

hoặc nước ngoài không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải thông 

báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 ngày trước khi thực hiện hoạt động 
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xúc tiến đầu tư và thông báo kết quả thực hiện trong vòng 15 ngày sau khi 

hoàn thành hoạt động xúc tiến đầu tư đó theo quy định tại khoản 3 Điều 96 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

Điều 14. Phối hợp trong việc theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình 

và hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tƣ 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo về hoạt động xúc tiến đầu tư, bao 

gồm: hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia 

và hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn 

tỉnh; định kỳ hằng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo về 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi và tổng 

hợp thông tin về tình hình xúc tiến đầu tư có liên quan đến ngành, lĩnh vực và 

địa phương, đơn vị mình quản lý; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung 

có liên quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.  

CHƢƠNG III 

   TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 

a) Chủ trì thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, điều phối và thực 

hiện tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 

hành các văn bản để  tổ chức  thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động 

xúc tiến đầu tư. 

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nội dung liên 

quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh. 

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 

các đơn vị có liên quan 

1. Sở Xây dựng 

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc giới thiệu, xác định vị 

trí cho các nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng 

hoặc tổng mặt bằng xây dựng.  

b) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng theo quy 

định hiện hành và giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc của 

nhà đầu tư. 

c) Tham gia ý kiến về sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng, 
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quy hoạch đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 

thị theo thẩm quyền.  

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện hướng dẫn nhà 

đầu tư thực hiện theo quy hoạch. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Cung cấp thông tin, công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; công bố công khai khu đất đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và giao quản lý để thu hút các nhà đầu tư. 

b) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan 

giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

của nhà đầu tư theo lĩnh vực quản lý của ngành. 

3. Sở Công Thương 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xúc tiến các hoạt động đầu 

tư các dự án hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án đầu tư vào trong các cụm 

công nghiệp theo mục tiêu, chiến lược phát triển công nghiệp, thương mại 

tỉnh Hải Dương.  

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, các 

chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, phát triển thương hiệu cho 

doanh nghiệp.  

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chính sách về 

khuyến công và xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; xúc tiến đầu tư các 

dự án đầu tư tiểu thủ công nghiệp và hạ tầng thương mại trên địa bàn. 

d) Nghiên cứu, dự báo, định hướng thị trường trong nước và ngoài nước, 

thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác 

xã, nhà đầu tư.  

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện 

các thủ tục và giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc của nhà 

đầu tư theo chức năng quản lý của Sở. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Cung cấp các thông tin liên quan đến quy hoạch đất trồng lúa, rau 

màu, cây ăn quả tập trung, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, khu chăn 

nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. 

b) Phối hợp trong việc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và 
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giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. 

5. Sở Tài chính 

a) Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí xúc tiến đầu tư hằng năm của tỉnh 

để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ xúc tiến đầu tư; căn cứ khả năng cân đối 

ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện 

chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư; hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định. 

b) Phối hợp với các ngành có ý kiến đề xuất xử lý các vấn đề liên quan 

đến sử dụng đất công; tài sản công có liên quan đến hoạt động thu hút và xúc 

tiến đầu tư của tỉnh; giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc của 

nhà đầu tư. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để xây dựng, lưu trữ, vận hành hệ 

thống thông tin và cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về tỉnh Hải Dương nhằm thu hút đầu tư 

theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị liên 

quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác 

thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là thông qua báo chí, mạng xã hội, Cổng 

thông tin đối ngoại tỉnh (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và các hoạt 

động quảng bá, xúc tiến đầu tư trực tuyến. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 

các hoạt động xúc tiến đầu tư về giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân 

lực; phối hợp xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư về giáo dục nghề 

nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội.  

b) Thực hiện cơ chế, chính sách đảm bảo nguồn lao động cho hoạt động 

đầu tư trên địa bàn. 

8. Sở Y tế 

a) Cung cấp thông tin, phối hợp xúc tiến đầu tư các dự án về y tế cho Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư hằng năm. 

b) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và giải quyết theo thẩm 

quyền các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Cung cấp thông tin, phối hợp xúc tiến đầu tư các dự án đầu tư về đào 
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tạo, hướng nghiệp nghề, các dự án khác thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 

hằng năm. 

b) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và giải quyết theo thẩm 

quyền các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. 

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tổ chức xúc 

tiến, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư về các hoạt động có liên quan đến dự án 

đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

b) Phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, các chương 

trình xúc tiến du lịch, hỗ trợ quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch Hải 

Dương và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện xúc tiến đầu tư các dự án du lịch, hạ tầng du lịch; sản phẩm du 

lịch và du lịch đặc thù. 

d) Phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch di tích, khu du lịch trên 

địa bàn tỉnh. 

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư vào lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện các thủ tục và giải quyết theo thẩm 

quyền các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư theo chức năng quản lý của Sở. 

11. Sở Giao thông vận tải 

a) Cung cấp các thông tin về quy hoạch, kế hoạch xây dựng các công 

trình giao thông, đặc biệt là quy hoạch các điểm đấu nối và hệ thống đường 

gom trên các quốc lộ. 

b) Hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về kinh 

doanh vận tải hành khách, hàng hóa và các thủ tục khác liên quan đến ngành 

giao thông vận tải. 

c) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và giải quyết theo thẩm 

quyền các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. 

12. Công an tỉnh 

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các quy định về công tác phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật. 

13. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
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a) Chủ trì, phối hợp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch xúc 

tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp và xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu 

công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở đảm bảo sự phù 

hợp, thống nhất với Chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư chung của tỉnh. 

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư để phát 

triển các khu công nghiệp và xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. 

c) Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình xây dựng và phát triển các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các thủ tục hành chính, các chính sách ưu 

đãi đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho công tác 

xúc tiến đầu tư chung của tỉnh. 

d) Tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

14. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương 

a)  Cung cấp thông tin và tình hình hoạt động của các ngân hàng thương 

mại trên địa bàn tỉnh, các cơ chế chính sách hỗ trợ, các điều kiện, thủ tục cho 

vay vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh.  

b) Thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, ngoại hối, lãi suất và tạo điều 

kiện thuận lợi trong giải ngân vốn thực hiện dự án. 

15. Chi cục Hải quan Hải Dương 

a) Cung cấp thông tin, hướng dẫn và phối hợp thực hiện tốt các quy định 

của ngành đối với các hoạt động xuất, nhập khẩu.  

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, 

dây chuyền công nghệ, nguyên vật liệu thực hiện dự án đầu tư.  

c) Phối hợp và tạo điều kiện để thông quan, xuất khẩu hàng hóa, sản 

phẩm của tỉnh Hải Dương ra thị trường các nước. 

16. Cục Thuế tỉnh 

a) Hướng dẫn, phổ biến chính sách thuế; hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà 

đầu tư các thủ tục kê khai, nộp thuế, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; 

chủ trì phối hợp giải quyết đối với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, 

nhà đầu tư liên quan đến chính sách thuế, thủ tục ưu đãi về thuế dành cho các 

dự án đầu tư, đảm bảo đúng quy định. 

b) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và giải quyết theo thẩm 

quyền các khó khăn, vướng mắc khác của nhà đầu tư. 

17. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

a) Phối hợp quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư, môi trường đầu tư; giới 
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thiệu và cung cấp các thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách thu hút đầu 

tư của tỉnh. 

b) Phối hợp và tăng cường các hoạt động tuyên truyền tới các nhà đầu tư 

trong tỉnh, trong nước và nước ngoài. 

18. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khác 

Theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư và các đơn vị liên quan để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, 

hỗ trợ cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư. 

19. UBND cấp huyện 

a) Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

xây dựng, hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất đai và các cơ sở dữ liệu khác 

theo yêu cầu để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu địa điểm dự án cho 

nhà đầu tư; tính toán sơ bộ giá thuê đất, giá bồi thường giải phóng mặt bằng 

để cung cấp cho nhà đầu tư; xử lý các vấn đề theo thẩm quyền để tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 

của nhà đầu tư trên địa bàn. 

c) Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch sử dụng đất, địa 

điểm đầu tư; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đầu tư tại địa phương để 

phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. 

d) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng theo quy 

định hiện hành; thực hiện thẩm định phê duyệt khi cấp phép xây dựng hoặc 

tổng mặt bằng xây dựng dự án và cấp Giấy phép xây dựng dự án theo thẩm 

quyền. 

Chƣơng IV 

KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư được bố trí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.  

a) Kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư được bố trí trong dự toán ngân 

sách hằng năm của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện theo chương 

trình, kế hoạch được phê duyệt. 

b) Kinh phí cho hoạt động phối hợp được bố trí trong dự toán ngân sách 

hàng năm của cơ quan được giao nhiệm vụ phối hợp.  

c) Trường hợp phát sinh nhiệm vụ theo yêu cầu của công tác quản lý 
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Nhà nước nhưng chưa được bố trí kinh phí để thực hiện thì cơ quan chủ trì 

tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác và các khoản tài trợ, huy động từ các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 Điều 17: Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trong quy chế phối hợp này; cử cán bộ, 

công chức tham gia làm đầu mối phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư; 

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

các nhà đầu tư theo quy định.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, duy trì và thường xuyên phối hợp với 

các đầu mối làm công tác xúc tiến đầu tư; tổ chức hướng dẫn, ứng dụng công 

nghệ thông tin để thu thập, cung cấp thông tin và tổ chức các hoạt động xúc 

tiến đầu tư theo nội dung của Quy chế này. 

2. Định kỳ hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ 

chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội 

dung phối hợp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ thì các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan có ý kiến phản ánh, đề xuất bằng văn bản gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
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