
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND 

 

Ninh Thuận, ngày     tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển 

kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh  

giai đoạn 2014-2021 

  

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát 

triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố theo 

từng vùng; Công văn số 166/UBND-TH ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức 

sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố 

và các tỉnh, thành phố theo từng vùng 

Căn cứ Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh 

Thuận với thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 theo bản thỏa thuận hợp 

tác đã được ký kết ngày 15/10/2014; 

Tiếp nhận Tờ trình số 3854/TTr-SCT ngày 13/7/2022 của Sở Công thương 

thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức Hội nghị chương trình hợp tác phát 

triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Duyên hải Nam 

Trung bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch phối hợp chuẩn bị 

tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh 

Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân trong liên kết hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận với thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2014-2021;  

 2. Chia sẻ thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư nhằm kêu gọi đầu tư, công 

bố những danh mục dự án mời gọi đầu tư; 

 3. Triển khai những định hướng phát triển, những nội dung thỏa thuận hợp 

tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2022-2025, thống nhất thỏa thuận ký kết; 

 4. Các cơ quan, tổ chức theo phân công chuẩn bị chu đáo đảm bảo tiến độ tổ 

chức Hội nghị theo Kế hoạch. 
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 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG 

KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIỮA 

TỈNH NINH THUẬN VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2014-

2021 

1. Thời gian: Theo kế hoạch cụ thể của UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Địa điểm: Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

3. Nội dung dự kiến Chương trình Hội nghị: (Do UBND thành phố Hồ 

Chí Minh xây dựng)  

- Chương trình văn nghệ chào mừng đại biểu; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình Hội nghị; 

- Phát biểu chào mừng Hội nghị; 

- Trình chiếu phim tư liệu về kết quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 

TP.HCM với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ; 

- Giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư của TP.HCM và các tỉnh vùng Duyên 

hải Nam Trung bộ (hình thức powerpoint); 

- Phát biểu của doanh nghiệp có mong muốn hợp tác đầu tư, thương mại và 

du lịch vào các tỉnh trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ; 

- Phát biểu của Lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Ký kết các thỏa thuận hợp tác; 

- Phát biểu Bế mạc Hội nghị. 

4. Thành phần tham dự Hội nghị:  

- Đối với Trung ương: (Do UBND thành phố Hồ Chí Minh mời)  

+ Thủ tướng/Phó Thủ tướng Chính phủ; 

+ Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông 

vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. 

 - Đối với tỉnh Ninh Thuận: khoảng 35 người, bao gồm: 

 + Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; 

 + Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài 

nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học 

và Công nghệ, Tài chính. 

+ Lãnh đạo 20 doanh nghiệp. 
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5. Nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp 

theo: 

- Lĩnh vực xúc tiến đầu tư: Tỉnh Ninh Thuận mời gọi đầu tư vào 5 ngành 

kinh tế trụ cột (Năng lượng, năng lượng tái tạo; Du lịch đẳng cấp cao; Nông nghiệp 

công nghệ cao; Công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với vùng biển; Giáo dục và Đào 

tạo; Xây dựng và kinh doanh bất động sản).  

- Lĩnh vực du lịch: Định kỳ hàng năm, hai bên trao đổi thông tin nội dung 

chương trình, kế hoạch phát triển du lịch; Tạo điều kiện cho Hiệp hội Du lịch, 

doanh nghiệp du lịch khảo sát các tour, tuyến điểm du lịch kết nối các điểm du lịch 

của hai địa phương;  thông tin cho nhau về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách 

thu hút đầu tư du lịch giữa hai địa phương.  

- Lĩnh vực nông nghiệp: Hợp tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kêu gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

tới nghiên cứu thị trường, tìm hiểu môi trường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, 

tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 - Các lĩnh vực khác: 

+ Kết nối các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh 

nghiệp tỉnh Ninh Thuận trong hoạt động giao thương, kết nối cung - cầu hàng hóa; 

tham gia các hoạt động Xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận giới thiệu doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất 

khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác thu mua sản phẩm, nguồn nguyên liệu 

của tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận (nho, 

táo, nha đam, măng tây, hành, tỏi, dê, cừu,...) để phục vụ chế biến, xuất khẩu. 

+ Tiếp tục thực hiện Đề án 1816 (tuyến trên hỗ trợ truyến dưới) với các bệnh 

viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Liên kết đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng  nhằm nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 - Phối hợp chuyển giao công nghệ mã nguồn mở các phần mềm ứng dụng 

công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận.  

 - Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Quỹ đầu tư phát triển của hai địa 

phương về nghiệp vụ, vốn, đào tạo nhân lực... 

6. Các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ 

a) Tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm để giới thiệu, quảng bá các thế 

mạnh, tiềm năng của tỉnh.  

- Nội dung: Trưng bày giới thiệu 03 lĩnh vực triển lãm bao gồm đầu tư, 

thương mại, du lịch, cụ thể: các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản 



4 

 

vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu và có tiềm năng xuất khẩu; triển 

lãm giới thiệu thông tin các dự án cần thu hút đầu tư; triển lãm, giới thiệu thông tin 

điểm đến, sản phẩm và tour du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong 

vùng Duyên hải Nam Trung bộ.  

- Đơn vị chuẩn bị: Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng sản 

phẩm dịch vụ trưng bày, cử cán bộ công chức tham gia trực, giới thiệu các sản 

phẩm trong thời gian diễn ra triển lãm. 

b) Tổ chức Tuần lễ triển lãm sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh. 

- Nội dung: Trưng bày giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu của 

tỉnh. 

- Đơn vị chuẩn bị: Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về nội dung phục vụ tuần lễ triển lãm sản phẩm 

chủ lực, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh. 

c) Tổ chức hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh 

nghiệp.  

- Nội dung: Cung ứng nguyên vật liệu, giữa doanh nghiệp sản xuất với doanh 

nghiệp phân phối lớn của thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến xây dựng chuỗi liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững.  

- Đơn vị chuẩn bị: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan lập danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia kết nối và gửi về 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu. 

 7. Tài liệu xúc tiến đầu tư: Tập sách giới thiệu: “Ninh Thuận – Tiềm năng 

và cơ hội đầu tư”. 

8. Hình thức ký kết hợp tác: Ký kết hợp tác chung phát triển kinh tế - xã 

hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai 

đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; kèm theo phụ lục nội dung hợp tác 

với từng tỉnh. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Là đầu mối phối hợp các Sở, ngành thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các 

sở, ngành, đơn vị liên quan thuộc tỉnh Ninh Thuận để thống nhất việc tổ chức Hội 

nghị tại tỉnh Khánh Hòa; đồng thời chuẩn bị công tác ký kết các thỏa thuận hợp tác 

tại Hội nghị; lập danh mục các dự án đang kêu gọi đầu tư, lĩnh vực đầu tư. 
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- Xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết Chương trình hợp tác phát 

triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2014-2021, định hướng hợp tác đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai tổng kết thực hiện 

Chương trình liên kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và 

thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2021 và định hướng hợp tác giữa 02 địa 

phương giai đoạn 2022-2025. 

- Chuẩn bị các bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (theo yêu cầu của Hội nghị). 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh sách 

tham dự Hội nghị; tham mưu Giấy mời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh phát 

hành Giấy mời Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành 

liên quan và 20 doanh nghiệp tham dự Hội nghị. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, 

xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Chương trình Hội nghị tổng kết theo Kế hoạch 

này, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) tổng hợp và bố trí kinh phí triển khai 

thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Hội nghị. 

2. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm xúc tiến, thương mại và đầu tư thành phố 

Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức 

các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ có liên quan nêu tại điểm 2.2, điểm 2.3, điểm 2.4, 

điểm 2.5 khoản 2, mục II dự thảo Kế hoạch của thành phố Hồ Chí Minh đính kèm 

Tờ trình số 3854/TTr-SCT ngày 13/7/2022; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông 

qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông Nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở  Kế hoạch và Đầu tư trong công tác chuẩn bị gian hàng 

trưng bày các sản phẩm liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch; 

chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng sản phẩm dịch vụ trưng bày, cử cán bộ 

công chức tham gia trực, giới thiệu các sản phẩm trong thời gian diễn ra các triển 

lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu, các thế mạnh, tiềm 

năng của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, cộng 

đồng doanh nghiệp và các đơn vị liên quan lập danh sách doanh nghiệp đăng ký 

tham gia hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, gửi 

về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo quy định. 

- Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Hội nghị.  
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 3. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai chuẩn bị thực 

hiện phim tư liệu về kết quả liên kết phát triển giữa thành phố Hồ Chí Minh với 

tỉnh Ninh Thuận và đoạn phim giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư tiêu biểu của  

tỉnh Ninh Thuận trong cụm giới thiệu tại hội nghị, gửi phim tư liệu về Sở Công 

Thương thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp khi có 

yêu cầu. 

 - Cập nhật thông tin, tổ chức đưa tin về các nội dung liên quan đến Hội nghị 

tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, đặc biệt chú ý đưa tin về các sự kiện 

liên quan đến tỉnh Ninh Thuận. 

 - Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Hội nghị. 

 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí 

Minh trong công tác chuẩn bị chương trình văn nghệ khai mạc và văn nghệ hằng 

đêm trong Tuần lễ triển lãm sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu khi có yêu cầu 

phối hợp. 

 - Phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung để giới thiệu, quảng bá 

các thế mạnh, tiềm năng về du lịch của tỉnh trong khuôn khổ Hội nghị. 

 - Phối hợp với Sở Công thương tham gia trưng bày gian hàng trong chương 

trình Tuần lễ triển lãm sản phẩm chủ lực và sản phẩm xuất khẩu của thành phố Hồ 

Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận; phối hợp lập danh sách doanh nghiệp du lịch đăng 

ký tham gia hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, 

gửi về Sở Công thương và sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung. 

 - Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Hội nghị. 

 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối 

hợp chuẩn bị triển khai thực hiện tổ chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực của tỉnh, mô hình nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP 

gắn liền với hoạt động tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển 

kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Ninh Thuận. 

- Phối hợp với Sở Công thương tham gia trưng bày gian hàng trong chương 

trình Tuần lễ triển lãm sản phẩm chủ lực và sản phẩm xuất khẩu của Thành phố Hồ 

Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận; phối hợp lập danh sách doanh nghiệp đăng ký tham 

gia hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thông tin 

đăng ký gửi về Sở Công thương tỉnh và sở Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu. 

 - Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Hội nghị.  
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 6. Sở Thông tin và Truyền thông  

 - Công bố rộng rãi kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị, các chương trình, 

hoạt động phụ trợ trong khuôn khổ Hội nghị trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tới 

lĩnh vực kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh. 

 - Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Hội nghị. 

 7. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị về nhu cầu kinh 

phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, thẩm định và tham mưu 

UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

8. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình ký, 

phát hành Giấy mời tham dự Hội nghị; biên tập hoàn chỉnh bài phát biểu của 

Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (theo yêu cầu của Hội nghị ) 

và các nội dung có liên quan. 

 9. Các sở, ban, ngành tỉnh 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan báo 

cáo kết quả hợp tác lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2014 - 2021, định hướng hợp tác 

đến năm 2025, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp khi có yêu cầu. 

 - Cử nhân sự tham dự Hội nghị; tham gia gian hàng trong chương trình Tuần 

lễ triển lãm sản phẩm chủ lực và sản phẩm xuất khẩu của tỉnh. 

 - Thực hiện các nội dung khác theo phân công tại Hội nghị. 

 Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp 

tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2014-2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND TP HCM; 

- Sở Công thương tp.HCM; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);  

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, BCTDNC; 

- Lưu: VT. Hào 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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