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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn Quốc

Nhằm tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các nhà
đầu tư, đối tác nước ngoài, nhất là Hàn Quốc; thực hiện chủ trương của Thường
trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 587-TB/TU ngày 12/7/2022 và Thông báo số 650TB/TU ngày 31/8/2022; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư thương mại tại Hàn Quốc như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT
Trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị,
chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu hình ảnh, tiềm
năng, cơ hội đầu tư của tỉnh, đặc biệt là Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ
Becamex Bình Định (Becamex VSIP Bình Định), giới thiệu chính sách khuyến
khích đầu tư, những điều kiện thuận lợi khi đầu tư vào tỉnh. Hiện tại, hệ thống hạ
tầng kỹ thuật của tỉnh và Becamex VSIP Bình Định cũng đang được khẩn trương
xây dựng, hoàn thiện để tạo nền tảng cho việc phát triển các dự án công nghiệp.
Miền Trung nói chung, Bình Định nói riêng là vùng đất có nhiều tiềm năng
nhưng chưa được nhiều nhà đầu tư biết đến, nhất các nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy,
việc tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bình Định nói chung
và Becamex VSIP Bình Định nói riêng là yêu cầu cần thiết để quảng bá mạnh mẽ
hơn nữa hình ảnh, cơ hội đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài, nhất là đối với các đối tác Hàn Quốc, làm động lực để thu hút nhiều dự án
quan trọng, đa dạng và hiệu quả vào tỉnh, nhanh chóng phát triển Becamex VSIP
Bình Định thành một khu công nghiệp năng động, góp phần thúc đẩy và tạo đột phá
trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định trong thời gian đến.
Hơn nữa, cuối năm 2022 là thời điểm kinh tế thế giới đã có dấu hiệu phục hồi
sau đại dịch, tỉnh Bình Định cần tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút
đầu tư, làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội ở những năm tiếp theo.
II. MỤC ĐỊCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường quảng bá thông tin, tiềm năng, điều kiện thuận lợi, cơ hội đầu
tư và các chính sách khuyến khích đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là Becamex VSIP
Bình Định, tạo dựng được hình ảnh Bình Định là điểm đến lý tưởng cho các nhà
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đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc; là nơi hội tụ đầy đủ
các điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án có quy mô lớn, hiện đại và đa dạng
về lĩnh vực đầu tư.
2. Yêu cầu
a) Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn Quốc đảm
bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội,
các khu công nghiệp, nhất là Becamex VSIP Bình Định. Cần tập trung mời gọi
đầu tư vào những dự án cụ thể, chi tiết, những ngành nghề, lĩnh vực Hàn Quốc có
thế mạnh như: công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến, thương mại
dịch vụ…
b) Công tác tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư - thương mại
tại Hàn Quốc đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước.
III. THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN ĐOÀN CÔNG TÁC
1. Thời gian: Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2022 (chưa kể thời gian di
chuyển trong nước).
2. Thành phần Đoàn công tác: Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư thương mại tại Hàn Quốc gồm 10 cán bộ, công chức, viên chức và đại diện Công
ty cổ phần Becamex Bình Định (danh sách Đoàn công tác theo Quyết định cụ thể
của Chủ tịch UBND tỉnh).
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - THƯƠNG
MẠI TẠI HÀN QUỐC
(chi tiết theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch)
V. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.
b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các thủ tục để tổ chức đoàn ra theo
đúng quy định.
c) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho
chuyến đi từ nguồn ngân sách tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung làm việc
chung cho đoàn công tác, các bài phát biểu và tài liệu làm việc có liên quan.
Chuẩn bị Danh mục ưu tiên mời gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; Sách
Tổng quan Bình Định - Việt Nam; Bản đồ du lịch tỉnh Bình Định (bằng tiếng Hàn
Quốc, số lượng 200 quyển mỗi loại).
đ) Phối hợp với Công ty cổ phần Becamex Bình Định triển khai thực hiện
các nội dung chương trình, hoạt động cụ thể của Đoàn công tác tại Hàn Quốc.
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e) Tổng hợp nội dung làm việc, báo cáo kết quả chuyến công tác và tham
mưu đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan cho UBND tỉnh.
2. Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương: Chuẩn bị tài liệu quảng
bá, danh mục mời gọi đầu tư vào Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp của tỉnh (bằng
tiếng Hàn Quốc, số lượng 200 quyển mỗi loại).
3. Các thành viên tham gia Đoàn công tác chuẩn bị các nội dung liên quan
đến ngành, lĩnh vực phụ trách; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn
phân công. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ,
công chức, viên chức khi đi công tác nước ngoài.
Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại tại Hàn
Quốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Đoàn công
tác phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NgV, KH và ĐT,
Công Thương, Tài chính;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- LĐ, CVVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6, K12.
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KT. CHỦ TỊCH
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Phụ lục
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC

(Kèm theo Kế hoạch số

/KH-UBND ngày

/9/2022 của UBND tỉnh)

1. Ngày 25/9/2022 (Chủ Nhật): Đoàn công tác di chuyển từ Quy Nhơn đi
Hà Nội (chuyến bay khởi hành tại Sân bay Phù Cát lúc 13 giờ 30).
2. Ngày 26/9/2022 (thứ Hai): Đoàn công tác khởi hành từ Sân bay Nội
Bài, Hà Nội đến Incheon, Hàn Quốc (sau đó di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi,
chuẩn bị nội dung làm việc).
3. Ngày 27/9/2022 (thứ Ba): Đoàn công tác làm việc với các đối tác của
Becamex IDC (làm việc cả ngày, có chương trình, kế hoạch riêng).
4. Ngày 28/9/2022 (thứ Tư): Đoàn công tác làm việc với Công ty Sản
xuất phụ tùng ô tô Hanhwang và khảo sát một số địa điểm liên quan.
5. Ngày 29//92022 (thứ Năm): Đoàn công tác làm việc với các nhà đầu
tư, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trường Đại học Công nghiệp Hàn Quốc (có
chương trình, kế hoạch riêng).
6. Ngày 30/9/2022 (thứ Sáu): Đoàn công tác kết thúc chuyến công tác và
về nước./.

