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BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với Nhà đầu tư nước ngoài 

Chủ đề tham luận: "Chuẩn bị điều kiện để đón làn sóng đầu tư mới” 

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 

Kính thưa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh;  

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung 

ương, Lãnh đạo các địa phương; các hiệp hội, DN đầu tư nước ngoài! 

Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, tôi xin trình bày tham luận "Chuẩn bị điều kiện để 

đón làn sóng đầu tư mới". 

(1) Được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương, trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực 

đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; nỗ lực cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh; 

tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư nói chung và trọng tâm, ưu tiên thu hút đầu tư 

nước ngoài (FDI) và đạt được một số kết quả tích cực: 

- Đến tháng 9/2022, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 108 dự án FDI thuộc 14 quốc gia, 

vùng lãnh thổ (chủ yếu thuộc khu vực Đông Bắc Á và ASEAN) với tổng số vốn đăng ký 

trên 2,2 tỷ USD. Một số dự án đi vào hoạt động đã có giá trị xuất khẩu hàng năm chiếm 

30-35% giá trị xuất khẩu của cả tỉnh, góp phần nâng tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu 

lên thứ 28 của cả nước (năm 2021). 

- Đặc biệt trong 3 năm gần đây, trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư, tỉnh Nghệ An 

đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thu hút đầu tư: (1) Xây dựng cơ chế chính sách thu 

hút đầu tư; (2) Thúc đẩy, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng khu 

công nghiệp; (3) Tích cực, chủ động và linh hoạt trong xúc tiến, thu hút đầu tư, thường 

xuyên quan tâm, hỗ trợ triển khai đầu tư (thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của 

dự án trọng điểm đã được giảm 2/3 theo quy định, điển hình dự án Goertek thời gian từ khi 

nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến khi cấp giấy phép xây dựng trong 34 

ngày, giảm 86 ngày so với quy định của PL là 120 ngày); (4) Hỗ trợ hoạt động sản xuất 

của các doanh nghiệp (nhất là kết nối cung cầu và hỗ trợ tuyển dụng lao động); (5) Phát 

huy vai trò của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong xúc tiến thu hút đầu tư và hỗ trợ 

đầu tư đối với các nhà đầu tư thứ cấp.  

Tính từ năm 2019 đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được hơn 1,8 tỷ USD vốn FDI, 

trong đó có 04 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất điện tử, như: Goertek, Everwin, JuTeng, 

Luxshare ICT với tổng vốn đầu tư gần 1,1 tỷ USD; Lần đầu tiên, trong 8 tháng năm 2022, 

tỉnh Nghệ An lọt vào top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.  

(2) Đầu tư nước ngoài vào tỉnh Nghệ An đang có xu hướng tăng nhanh, được nhiều 

nhà đầu tư lớn quan tâm, quy mô của các dự án ngày càng lớn và tiếp tục mở rộng, phát 

triển, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này đã 

chứng minh sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư, vào sự nỗ 

lực, đồng hành của chính quyền tỉnh Nghệ An. 

(3) Tỉnh Nghệ An đã nhìn nhận, đánh giá rất rõ điểm mạnh, điểm yếu để chuẩn bị 

điều kiện để đón làn sóng đầu tư mới; trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung thực hiện 05 

giải pháp trọng tâm sau: 

 

Thứ nhất là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư: Tỉnh Nghệ An đã và đang thúc đẩy, hỗ 

trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; hoàn thành công tác 

giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp trọng điểm (VSIP 1, WHA - Giai 
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đoạn 2, Hoàng Mai 1); Đẩy nhanh tiến độ trình chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án hạ 

tầng KCN Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP 2), Hoàng Mai 2; Sẵn sàng về quy hoạch và các 

điều kiện để phát triển thêm các KCN mới. Đến năm 2025, tỉnh Nghệ An bảo đảm có đủ 

quỹ đất, mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại (tổng diện tích trên 2.000 ha) trong 

khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp để đón nhận làn sóng đầu tư mới.  

 

Thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu: Tỉnh tập trung huy động nguồn lực đầu 

tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu như: Dự án đầu tư xây dựng Cảng 

nước sâu Cửa Lò, Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng bay quốc tế Vinh; Phối hợp với Bộ 

Giao thông vận tải để sớm hoàn thành Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh 

Nghệ An. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng và dịch vụ xã hội, về: khu nhà ở công nhân, nhà ở 

cho chuyên gia nước ngoài; cơ sở giáo dục, dạy nghề và cơ sở y tế chất lượng cao; cơ 

sở thương mại, dịch vụ, khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế. 

 

Thứ ba là sẵn sàng về nguồn nhân lực: Với hơn 1,6 triệu người trong độ tuổi lao 

động, tỉnh Nghệ An sẵn sàng cung cấp đủ nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng 

cho các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn; hằng năm bổ sung vào thị trường lao động 

khoảng 45.000 người, trong đó có 30.000 lao động đã qua đào tạo; hệ thống đào tạo nghề 

đa ngành, đa lĩnh vực với 17 trường đại học, cao đẳng (6 trường đại học, 11 trường cao 

đẳng) và 70 cơ sở đào tạo nghề. 

 

Thứ tư là: Sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh 

doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng “Một cửa tại chỗ”, “Một đầu mối”, nhất là 

thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện; 

Xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ; Lấy thước đo niềm tin, sự hài lòng của doanh 

nghiệp là mục tiêu cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế. 

 

Thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ: Các dự án đầu tư vào tỉnh Nghệ An, nhất là các dự 

án ưu tiên, trọng điểm luôn được quan tâm, hỗ trợ từ khi nghiên cứu khảo sát, cấp phép, 

triển khai đầu tư đi vào hoạt động và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư. 

(4) Cùng với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư; luôn 

quyết tâm cao và hành động thực chất để Nghệ An trở thành địa bàn đầu tư: “Thuận lợi, 

An toàn và Tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài”. 

 

Cuối cùng, xin kính chúc Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cùng các đồng chí tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh 

phúc và thành đạt.  

 

Xin trân trọng cảm ơn!   


