
UBND TỈNH HÀ NAM  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:          /BC-SKHĐT                     Hà Nam, ngày      tháng 01 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Về tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020  

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

   

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 8495/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/12/2020  

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020.  

Sau khi rà soát, tổng hợp; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam trân trọng báo cáo 

như sau: 

1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:  

- Tình hình cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Năm 2020, cơ quan 

đăng ký đầu tư tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự 

án FDI (bằng 58,5% so với cùng kỳ năm 2019); tổng vốn đăng ký đạt 568,6 triệu 

USD (bằng 83,8% so với cùng kỳ năm 2019).  

- Tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Năm 2020 thực 

hiện điều chỉnh vốn đầu tư cho 36 dự án FDI (bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 

2019); tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng, giảm vốn là +227,7 triệu USD (bằng 

207,4% so với cùng kỳ năm 2019). 

2. Tình hình triển khai thực hiện dự án: 

2.1 Vốn đầu tư thực hiện: 

- Vốn đầu tư thực hiện đến hết năm 2020 đạt 570,0 triệu USD bằng 155,3% 

so với cùng kỳ năm 2019. 

- Các dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu 

tư khẩn trương thực hiện các thủ tục (xây dựng, môi trường, đất đai… ). Tuy 

nhiên đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tiến độ triển 

khai đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn chậm so với tiến độ đã cam kết. 

2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Đóng góp ngân sách: Ước đạt 126,0 triệu USD bằng 96,2% so với cùng 

kỳ năm 2019.  

- Doanh thu: Ước đạt 3.764,0 triệu USD bằng 108,8% so với cùng kỳ năm 2019. 
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- Giá trị xuất khẩu: Ước đạt 2.491,0 triệu USD bằng 123,7% so với cùng kỳ 

năm 2019. 

- Giá trị nhập khẩu: Ước đạt 2.410,0 triệu USD bằng 102,9% so với cùng kỳ 

năm 2019. 

3. Kế hoạch năm 2021: 

- Số dự án thu hút mới 40 dự án.  

- Tổng vốn đăng ký cấp mới 565 triệu USD. 

- Vốn đầu tư thực hiện trong năm 500 triệu USD.  

- Doanh thu đạt 4.000 triệu USD.  

- Giá trị xuất khẩu: 3.000 triệu USD.  

- Giá trị nhập khẩu: 2.700 triệu USD.  

- Số lao động làm việc cho doanh nghiệp FDI 85.000 người. 

Trên đây là báo cáo về tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;   

- UBND tỉnh (để b/c);  

- GĐ Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, HTĐT. 

 

            KT. GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  Bùi Hồng Thanh 
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