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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:        /BC-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Nghi Xuân, ngày      tháng 01 năm 2020 
 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài  

trên địa bàn huyện Nghi Xuân 

  

Thực hiện Văn bản số 8561/UBND-NC1 ngày 24/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo tình hình đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại địa 

phương năm 2019. 

Sau khi thực hiện rà soát, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo một số nội 

dung như sau: 

1. Thống kê, cập nhật số lượng doanh nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

của người Việt Nam ở nước ngoài hiện đang có các dự án đầu tư, kinh doanh 

tại địa phương; số vốn góp, vốn đăng ký; lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của 

các doanh nghiệp: Không có. 

2. Kiến nghị những chính sách, biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc để thu hút hơn nữa đầu tư của kiều bào trong thời gian tới: 

- Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, nhất là quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, sản phẩm. 

Tổ chức lập quy hoạch còn thiếu, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù 

hợp, đồng thời công khai quy hoạch để kiều bào nắm rõ định hướng của tỉnh, 

huyện. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm các 

thủ tục hành chính không cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục 

hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện 

đăng tải, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính, cơ chế chính sách của 

Trung ương, Tỉnh, Huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư theo hướng trọng 

tâm, trọng điểm. Đa dạng hóa các kênh vận động, xúc tiến đầu tư thông qua 

các cơ quan, diễn đàn, các tổ chức kinh tế có uy tín lớn trong và ngoài nước, 

Đại sự quán của Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư 

tại chỗ thông qua việc đồng hành cùng kiều bào, giải quyết nhanh các khó 

khăn, đề xuất của kiều bào đã và đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách hoặc các hình 

thức thúc đẩy, hỗ trợ và thu hút các dự án đầu tư có chất lượng cao, đảm bảo 
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phát triển các ngành và lĩnh vực ưu tiên như: thương mại dịch vụ, công nghiệp 

nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, du lịch… 

- Cải tiến phương pháp tiếp xúc, kịp thời chuyển nhanh thông tin về chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến các doanh 

nghiệp kiều bào; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp kiều bào với các cá 

nhân trong nước có nhu cầu liên hệ, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực; kịp thời 

phản ánh các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, 

hoặc can thiệp bảo vệ lợi ích chính đáng của DN kiều bào. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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