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Hải Dương, ngày      tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương 

và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ngày 05/3/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 557/UBND-VP về việc tham 
mưu thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương và bộ 
phận giúp việc, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo UBND 
tỉnh tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 07/3/2022 về việc thành lập Ban 
Chỉ đạo Hỗ trợ và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương (viết tắt là Ban Chỉ đạo) và 
Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi đối chiếu với các quy 
định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo UBND tỉnh những 
nội dung sau:

I. Sự cần thiết phải thành lập Ban Chỉ đạo

Trong những năm qua, các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh đã coi trọng 
và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
Tỉnh, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh 
vực liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, như: Quy hoạch, kế hoạch, đất 
đai, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội…; tổ chức thực hiện 
có kết quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước và một số chính sách riêng của 
tỉnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh của Tỉnh vẫn còn nhiều hạn 
chế. Năng lực cạnh tranh của Tỉnh (chỉ số PCI) chưa có bước cải thiện đột phá, 
một số chỉ số thành phần có nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh trong vùng Đồng 
bằng sông Hồng và so với cả nước; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng 
được yêu cầu và xu hướng phát triển trong thực tiễn; chưa tạo được đột phá về 
thu hút đầu tư; chưa kêu gọi được nhiều nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công 
nghệ nguồn, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng và chuyển giao công 
nghệ đến đầu tư tại tỉnh,…



2

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có những nguyên nhân chủ quan và 
khách quan, ngoài những nguyên nhân khách quan xuất phát từ môi trường thể 
chế, hệ thống chính sách pháp luật nói chung thì nguyên nhân chủ quan là chủ 
yếu; còn có cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thực sự 
coi nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, 
then chốt, xuyên suốt; chưa đổi mới về tư duy, còn thiếu chủ động, năng động, 
sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Năng lực của đội ngũ cán 
bộ tham mưu còn hạn chế, chưa đề xuất được các giải pháp có tính đột phá, có 
sức lan tỏa;.... 

Do vậy, để nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp nhận, hỗ 
trợ và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư trong phạm vi nhiệm 
vụ được giao thì việc thành lập Ban Chỉ đạo là cần thiết và phù hợp với điều 
kiện thực tế hiện nay của Tỉnh.

II. Căn cứ thành lập

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

- Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- 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 Luật Đầu tư;

- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về 
định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trong thời gian tới;

- Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến 
đầu tư;

- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:
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- Ban Chỉ đạo Hỗ trợ và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương (viết tắt là Ban 
Chỉ đạo) có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện công tác hỗ trợ và xúc tiến đầu tư. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm 
nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; được trưng dụng các cán bộ, 
chuyên viên của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để thực hiện nhiệm 
vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của 
cơ quan công tác đối với các văn bản do đồng chí Trưởng , Phó Trưởng Ban Chỉ 
đạo ký ban hành.

- Định kỳ hàng tháng, Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 
các công việc với UBND tỉnh (bằng văn bản).

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành 
do ngân sách tỉnh đảm bảo.

2. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hàng 
năm về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

- Chỉ đạo việc thiết lập hệ thống đầu mối cung cấp thông tin về xúc tiến 
đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết những vướng mắc của 
nhà đầu tư trong quá trình trước, trong và sau đầu tư.

- Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan, 
đơn vị thuộc tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong và 
ngoài nước, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, đảm bảo rút ngắn 
thời gian nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; chăm sóc hỗ trợ doanh 
nghiệp trong suốt quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời những vướng mắc về 
trình tự thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà tài trợ, từng bước khắc phục 
những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước 
trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo nhằm xây dựng quy chế 
làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch, chương 
trình công tác của Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác xúc tiến và hỗ 
trợ đầu tư theo quy định của pháp luật do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao.

IV. Cơ cấu tổ chức:

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, gồm:
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- Trưởng Ban là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và 02 Phó Trưởng Ban, 
trong đó bao gồm: 01 đồng chí là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 đồng chí là 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các thành viên Ban là:

+ Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

+ Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; 

+ Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

+ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Thành phần Bộ phận giúp việc, bao gồm:

- Trưởng bộ phận giúp việc: 01 đồng chí Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu 
tư;

- Thành viên của Bộ phận giúp việc, bao gồm:

+ Các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: Phòng 
Kinh tế đối ngoại; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Phòng Đăng 
ký kinh doanh; Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu 
tư.

+ Các Sở, ngành, đơn vị: 01 đồng chí Trưởng phòng chuyên môn của Văn 
phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Tài 
nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin truyền thông; Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công 
nghệ; Sở Tư pháp; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban Chỉ 
đạo Hỗ trợ và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương và Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ 
đạo, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở Nguyễn Hải Châu;
- Lưu: VT; ĐT,TĐ&GSĐT (03 bản).

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Diên
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