
  

 
            

  

    Số:      /BC-TTXT                                    Cần Thơ, ngày     tháng 02 năm 2020 

         

BÁO CÁO  

Sơ kết hoạt động 02 năm Tổ công tác Nhật Bản tại TP.Cần Thơ 

và Kế hoạch hoạt động năm 2020 

 

 

I. NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƢỢC 

1. Tổ chức bộ máy: 

- Tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 

1339/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc kiện toàn Tổ công tác Nhật Bản tại 

thành phố Cần Thơ thay thế cho Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 

và Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 01/9/2017. Hiện tại, Tổ công tác có 10 

thành viên (kể cả chuyên gia Nhật Bản), trong đó: 

+ Mời ông Kyoshiro Ichikawa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH I.B.C Việt 

Nam, Tổ phó Tổ công tác Nhật Bản. 

+ Mời ông Yasuo Otani, Ủy viên Thƣờng vụ Ban Chấp hành Trung ƣơng  

H i h u nghị Nhật Bản - Việt Nam, Chánh V n ph ng H i h u nghị Nhật Bản - 

Việt Nam chi h i Đƣờng s t tại Nhật Bản (v ng Kinki), phụ trách V n ph ng 

liên lạc Can Tho Desk tại Osaka - Nhật Bản 

+ Mời ông Noboru Kondo, Giám đốc Công ty TNHH Brain Works, phụ 

trách V n ph ng liên lạc Can Tho Desk tại Tokyo - Nhật Bản. 

2. Các hoạt động của Tổ công tác:  

Trong 02 n m vừa qua, Tổ công tác tập trung thực hiện các công việc chủ 

yếu sau đây:  

a) Cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tƣ 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ - Thƣơng mại và H i chợ triển lãm Cần Thơ 

(gọi t t là Trung tâm Xúc tiến) thƣờng xuyên cập nhật Ấn phẩm giới thiệu 

TP.Cần Thơ bằng tiếng Nhật và phối hợp với Công ty Cổ phần WONS (Nhật 

Bản) thực hiện website giới thiệu TP.Cần Thơ để phục vụ các hoạt đ ng của Tổ 

công tác. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát danh mục dự án mời 

gọi đầu tƣ nhằm kêu gọi nhà đầu tƣ Nhật Bản đầu tƣ vào các lĩnh vực mà Nhật 

Bản có thế mạnh nhƣ điện tử, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, 

đầu tƣ kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp… 

b) Xây dựng cơ chế chính sách 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƢ 

THƢƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành 10 cam kết của 

Chủ tịch UBND thành phố đối với doanh nghiệp, nhà đầu tƣ Nhật Bản tại Khu 

công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản (C n cứ Công v n 2350/UBND-KT ngày 26 

tháng 7 n m 2019). 

c) Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hƣớng và đối tác đầu tƣ 

- N m 2018, tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập mô hình Khu công nghiệp 

Việt Nam - Nhật Bản của các khu công nghiệp ở Hà N i, Hải Ph ng và tìm 

kiếm cơ h i hợp tác đầu tƣ vào Khu công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. 

- N m 2019, tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập các Khu công nghiệp và Khu 

công nghệ thông tin tập trung ở khu vực phía B c (Hà Nam, Hƣng Yên, Hà 

N i). Kết quả: Tham khảo cơ chế chính sách, giá cho thuê đất, phƣơng thức hợp 

tác đầu tƣ của các khu công nghiệp này để xây dựng chính sách đầu tƣ cho Khu 

công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản và Khu công nghệ thông tin tập trung tại Cần 

Thơ. 

d) Tổ chức các đoàn xúc tiến hợp tác, đầu tƣ tại Nhật Bản 

N m 2017, Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ - Thƣơng mại và H i chợ triển lãm 

phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đoàn công tác xúc tiến hợp tác, 

đầu tƣ tại Nhật Bản từ ngày 12-19/10/2017 đạt đƣợc nh ng kết quả nhƣ sau: 

- Ký kết hợp tác: Ký Tuyên bố chung gi a TP.Cần Thơ với tỉnh Okayama, 

ký kết 03 bản MOU gi a H i h u nghị Việt Nam - Nhật Bản TP. Cần Thơ với 

các chi h i h u nghị ở Nhật Bản. 

- Tổ chức H i thảo xúc tiến đầu tƣ và kết nối giao thƣơng tại Okayama. 

- Làm việc với Đại học Okayama, Nhóm chuyên gia hỗ trợ dự án Bệnh 

viện Tim Mạch. 

- Làm việc và tham quan m t số doanh nghiệp địa phƣơng: Công ty KAZZ 

Corporation, Công ty Nakashima, Công ty chế biến bánh kẹo Koeido, Trung tâm 

tái chế nƣớc thải Voice,… 

N m 2018, Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ - Thƣơng mại và H i chợ triển lãm 

phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Đoàn công tác xúc tiến hợp tác, 

đầu tƣ tại Nhật Bản từ ngày 24-30/06/2018 với kết quả đạt đƣợc nhƣ sau: 

- T ng cƣờng mối quan hệ đối tác chiến lƣợc gi a hai nƣớc nói chung cũng 

nhƣ quan hệ hợp tác gi a TP.Cần Thơ và Tokyo nói riêng, đồng thời tạo mối 

quan hệ hợp tác với tỉnh Niigata. 

- Tổ chức H i  nghị  Xúc  tiến  đầu  tƣ vào  TP.  Cần  Thơ  và  kết  nối  giao 

thƣơng tại Tokyo. 

- Xúc tiến đầu tƣ mời gọi các nhà đầu tƣ, doanh nghiệp TP.Tokyo và tỉnh 

Niigata, đồng thời xúc tiến thƣơng mại, kết nối giao thƣơng đối với các doanh 

nghiệp Cần Thơ có quan tâm đến thị trƣờng Nhật Bản, tìm kiếm nhà nhập khẩu 

trong lĩnh vực: gạo, nông sản chế biến, thủy sản… 
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- Làm việc với Tổ chức JETRO, Công ty Nippon Koei, Đại học Okayama 

và các đối tác Nhật Bản để xúc tiến các dự án mời gọi đầu tƣ của thành phố. 

N m 2019, tổ chức đoàn xúc tiến hợp tác, đầu tƣ tại Nhật Bản từ ngày 12-

16/3/2019 nhằm từng bƣớc tổ chức thực hiện việc ký kết hợp tác, h u nghị, đoàn 

kết, đầu tƣ gi a thành phố Cần Thơ và tỉnh Wakayama, Hyogo, thành phố 

Tokyo về thúc đẩy các hoạt đ ng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ 

cao, công nghiệp, du lịch, logistics, y tế, giáo dục thu đƣợc m t số kết quả khả 

quan nhƣ tổ chức H i nghị Xúc tiến Đầu tƣ và Kết nối giao thƣơng với hơn 120 

đại biểu tham dự, trao Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tƣ Nhà máy sản xuất, gia 

công thủy sản cho Liên doanh gi a The Marine Foods Corporation - Nhật Bản 

và Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải. 

Ngoài ra, Ký bản ghi nhớ về việc “T ng cƣờng tình h u nghị và đóng góp 

cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ bằng việc t ng cƣờng nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin” gi a Học viện máy tính Kobe và Trƣờng Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ; Ký bản ghi nhớ về việc “Thúc đẩy hợp tác về đào tạo 

tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên và ngƣời dân thành phố Cần Thơ” gi a Học 

viện ngoại ng  Okayama và Trƣờng Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.  

đ) Công tác tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Nhật Bản 

Trong 02 n m qua, các thành viên Tổ công tác đã phối hợp cung cấp thông 

tin tình hình kinh tế - xã h i, tình hình thu hút các dự án đầu tƣ từ Nhật Bản trên 

địa bàn thành phố, tham gia tiếp và làm việc với hơn 20 đoàn chính quyền thành 

phố/tỉnh và doanh nghiệp địa phƣơng Nhật Bản đến Cần Thơ tìm hiểu cơ h i 

hợp tác đầu tƣ. 

e) Xúc tiến các dự án liên quan đối tác Nhật Bản 

- Đối với dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản: Quỹ Đầu tƣ Phát 

triển xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng 30 ha, trong đó có nh ng chính sách ƣu đãi về 

nơi ở, miễn phí m t số chi phí hoạt đ ng duy tu và xử lý nƣớc thải trong thời 

gian 3 n m đầu hoạt đ ng để mời gọi, thu hút các nhà đầu tƣ thứ cấp, doanh 

nghiệp Nhật Bản đến đầu tƣ tại Cần Thơ. 

- Đối với Dự án đào tạo nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp, đào tạo tiếng 

Nhật cho thành phố Cần Thơ và xây dựng Nông trƣờng mẫu: chỉ thực hiện đƣợc 

01 n i dung đào tạo tiếng Nhật cho đối tƣợng sinh viên đã tốt nghiệp các ngành 

lĩnh vực Nông nghiệp, Công ty TNHH Kết nối Tokyo - Hà N i (VAIO) sẽ tiếp 

tục mời các công ty phía Nhật Bản về phỏng vấn các học viên c n lại của dự án 

theo đúng cam kết với học viên. Kế hoạch cho khóa tiếp theo sẽ đƣợc thực hiện 

khi tất cả học viên khóa 1 sang Nhật làm việc ổn định và có đầy đủ thông tin về 

hiệp định liên quan đến Lao đ ng theo hình thức Kỹ n ng đặc định gi a chính 

phủ Việt Nam và Nhật Bản. Hiện tại, Dự án đã chọn đƣợc 06 sinh viên đƣa sang 

Nhật để đào tạo. N i dung triển khai Dự án mô hình Nông trại kiểu mẫu, hiện 

tại, chƣa tìm đƣợc hƣớng đi tiếp tục triển khai Dự án nên phía VAIO đề xuất 

tạm thời dừng dự án. 



4 

 

- Đối với Dự án Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ: Hiện tại, Bệnh viện Tim 

mạch Cần Thơ tiếp tục gửi nh ng yêu cầu hỗ trợ đến JICA về dự án Bệnh viện 

Tim mạch và kêu gọi các nhà đầu tƣ Nhật Bản tiềm n ng. 

- Đối với Dự án Ph ng khám đa khoa quốc tế: Bệnh viện Đa khoa thành 

phố phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiếp và làm việc với các đối tác 

Nhật Bản để cung cấp thông tin về nhu cầu hợp tác xây dựng Ph ng khám đa 

khoa quốc tế Nhật Bản đặt tại Bệnh viện Đa khoa thành phố. 

- Lũy kế đến hết n m 2019, thành phố Cần Thơ có 86 dự án có vốn đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài với tổng vốn đầu tƣ đ ng ký 726,35 triệu USD. Trong đó có 

08 dự án có vốn đầu tƣ trực tiếp từ Nhật Bản, vốn đầu tƣ đ ng ký 32,18 triệu 

USD (so với c ng kỳ n m 2017, thành phố có 06 dự án có vốn đầu tƣ trực tiếp 

từ Nhật Bản, vốn đầu tƣ đ ng ký 12,04 triệu USD). 

g) Xúc tiến triển khai hoạt động hợp tác với đối tác Nhật Bản 

- Tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố có Công v n số 2144/UBND-KT 

ngày 08/7/2019 về việc hợp tác với Tập đoàn Kato. 

- Tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố có Công v n số 2214/UBND-KT 

ngày 15/7/2019 về việc hợp tác với Công ty Cổ phần WONS. 

- Ký kết MOU gi a Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ – Thƣơng mại và H i chợ 

triển lãm Cần Thơ và Công ty Cổ phần Wons, hỗ trợ thành phố Cần Thơ kêu gọi 

đầu tƣ, hợp tác công nghệ, liên kết vốn và thực hiện các giao dịch gi a các 

doanh nghiệp và tổ chức, cơ quan của hai nƣớc, lập kế hoạch tổ chức các sự kiện 

xúc tiến đầu tƣ mang tính chiến lƣợc tại TP.Cần Thơ. 

h) Tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tƣ vào TP. Cần Thơ dành cho doanh 

nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh 

H i thảo Xúc tiến Đầu tƣ vào thành phố Cần Thơ dành cho doanh nghiệp 

Nhật Bản, với chủ đề “Chia sẻ tiềm n ng, c ng nhau phát triển bền v ng” tại 

thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08 tháng 8 n m 2020, nhằm giới thiệu thành 

tựu kinh tế, xã h i, tiềm n ng, cơ h i đầu tƣ và các chính sách hỗ trợ đầu tƣ của 

thành phố, tạo điều kiện để các nhà đầu tƣ, doanh nghiệp Nhật Bản gặp gỡ, trao 

đổi trực tiếp với chính quyền và các cơ quan chức n ng của thành phố. H i thảo 

thu hút 250 đại biểu (trong đó có 170 đại biểu Nhật Bản) đại diện cho các tổ 

chức, hiệp h i, doanh nghiệp, nhà đầu tƣ trong nƣớc và Nhật Bản đến tham dự 

và đóng góp nhiều ý kiến sâu s c, góp phần quan trọng vào sự thành công của 

H i thảo. Tại H i thảo diễn ra 02 bản thỏa thuận hợp tác: 

- Bản thỏa thuận gi a Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần 

Thơ và Công ty Takesho Food và Ingredients Inc về việc Ban quản lý hỗ trợ thủ 

tục đầu tƣ cho Công ty Takesho Food và Ingredients Inc triển khai dự án xây 

dựng nhà máy chế biến nguyên liệu thực phẩm tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2.  

Sau đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã xem xét cấp 

Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tƣ cho Công ty Takesho Food và Ingredients Inc 
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thực hiện dự án, đồng thời sẽ trao Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tƣ cho nhà đầu 

tƣ tại Diễn đàn Đầu tƣ và Thƣơng mại Nhật Bản - Mekong 2019. 

- Bản thỏa thuận gi a Sở Công Thƣơng và Công ty TNHH Thƣơng mại 

ACS Việt Nam (ACS) về việc đẩy mạnh công nghiệp hóa trong hoạt đ ng nông 

nghiệp, tƣ vấn ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm. 

Sau thỏa thuận, Sở Công Thƣơng đã tổ chức 02 cu c họp với đại diện của ACS, 

mời thêm đại diện Trung tâm Xúc tiến, Liên minh Hợp tác xã thành phố và H i 

Nông dân thành phố, Công ty Topvalue của Tập đoàn AEON. Kết quả: thống 

nhất việc phối hợp gi a ACS và Trung tâm Xúc tiến (thống nhất trong cu c họp) 

tổ chức H i thảo giới thiệu và kết nối cho các hợp tác xã, h  nông dân tại H i 

chợ Nông nghiệp quốc tế tháng 11/2019; kết nối để ACS làm việc trực tiếp với 

Liên minh hợp tác xã thành phố và H i Nông dân thành phố nhằm triển khai 

hiệu quả các hoạt đ ng hỗ trợ trong nông nghiệp. 

i) Tổ chức Diễn đàn Đầu tƣ và Thƣơng mại Mekong - Nhật Bản tại 

Chƣơng trình Giao lƣu Văn hóa và Thƣơng mại Việt Nam - Nhật Bản lần 

thứ 5 tại TP.Cần Thơ. 

Phối hợp tổ chức Diễn đàn Đầu tƣ và Thƣơng mại Mekong - Nhật Bản 

trong khuôn khổ Chƣơng trình Giao lƣu V n hóa - Thƣơng mại Việt Nam - Nhật 

Bản lần 5 tại TP.Cần Thơ. Tại sự kiện lãnh đạo thành phố đã trao giấy chứng 

nhận đầu tƣ cho Tập đoàn Takesho, đầu tƣ nhà máy chiết xuất Protein từ tôm 

thành gia vị, với tổng số vốn là 8 triệu USD. Đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn, 

Trung tâm Xúc tiến phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Chƣơng trình Gặp gỡ 

gi a Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm 

tạo cầu nối gặp gỡ gi a chính quyền địa phƣơng với các nhà đầu tƣ, đối tác Nhật 

Bản tiềm n ng. Kết quả: Thu hút khoảng 80 đại biểu, trong đó có 25 doanh 

nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp, tổ chức chia sẻ quan tâm đầu tƣ vào thành 

phố Cần Thơ trên các lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trƣờng, tái chế, cơ sở hạ 

tầng,... 

k) Công tác hỗ trợ doanh nghiệp 

- Về hoạt đ ng hƣớng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa đi thị 

trƣờng Nhật Bản:  

+ Tổng kim ngạch xuất khẩu đi thị trƣờng Nhật trong n m 2018 là 170,6 

triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy hải sản, may mặc, lông 

vũ, thủ công mỹ nghệ và m t số mặt hàng khác; kim ngạch nhập khẩu 39,1 triệu 

USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dƣợc, vải và m t số mặt 

hàng khác. 

+ Ƣớc n m 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào Nhật Bản là 190,2 

triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: gạo, thủy hải sản, may mặc, lông 

vũ, nông sản, nông sản chế biến, dƣợc phẩm và m t số mặt hàng khác (g ng tay 

bóng ném, vật tƣ nguyên liệu); kim ngạch nhập khẩu là 14,25 triệu USD, các 

mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: nguyên liệu dƣợc, hóa chất, vải và m t số mặt 

hàng khác (da, vật tƣ nguyên liệu, máy móc thiết bị). 
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- Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp: Trong n m 2019, Trung tâm Xúc tiến 

đã tổ chức chuyến đi th m và làm việc với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản trên 

địa bàn. Kết quả: các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều đạt kết quả tốt, m t 

số doanh nghiệp đang có xu hƣớng mở r ng sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, 

các doanh nghiệp cũng gặp khó kh n về vấn đề pháp lý chƣa rõ ràng, thủ tục, 

nguồn nguyên phụ liệu c n hạn chế... 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Phƣơng hƣớng 

- Xây dựng kế hoạch hoạt đ ng có trọng tâm, trọng điểm, mang tính kết 

nối, hiệu quả cao hƣớng đến các nhà đầu tƣ, doanh nghiệp Nhật Bản. 

- T ng cƣờng xây dựng, tạo môi trƣờng kinh doanh và đầu tƣ thông thoáng, 

minh bạch và thuận lợi thu hút sự tham gia đầu tƣ, phát triển sản xuất kinh 

doanh từ các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn. 

- Chuẩn bị các dự án khả thi để thu hút làn sóng đầu tƣ từ các Tập đoàn 

công nghệ đứng đầu các chuỗi sản xuất, các đối tác có công nghệ cao của Nhật 

Bản. 

2. Nhiệm vụ 

a) Cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tƣ 

Thời gian: Tháng 1, 6 

Đơn vị thực hiện: V n ph ng thƣờng trực Tổ công tác. 

Đơn vị phối hợp: Các thành viên của Tổ công tác. 

Nhiệm vụ: Các thành viên Tổ công tác cung cấp thông tin cập nhật theo 

yêu cầu của Đơn vị thực hiện để tổng hợp thành Cơ sở d  liệu định kỳ 6 tháng 

m t lần hoặc đ t xuất theo từng hoạt đ ng công tác của Tổ. 

b) Xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tƣ 

Thời gian: Trong n m 2020 

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Trung 

tâm Xúc tiến Đầu tƣ - Thƣơng mại và H i chợ Triển lãm Cần Thơ và các Sở, 

ban ngành đề xuất dự án. 

Nhiệm vụ: Rà soát quy hoạch phát triển kinh tế xã h i, quy hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành; khảo sát thực địa, cập nhật 

đầy đủ các thông tin cụ thể về các dự án mời gọi đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ Nhật 

Bản, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tƣ nghiên cứu đầu tƣ cũng nhƣ tìm 

hiểu nh ng thuận lợi, khó kh n trong quá trình kêu gọi đầu tƣ. 

c) Tổ chức đoàn xúc tiến hợp tác, đầu tƣ tại Nhật Bản 

Thời gian: Trong n m 2020. 

Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Cần Thơ. 
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Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. 

Đơn vị phối hợp: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ quán, Tổng 

Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh.  

Thành phần: Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ban Quản lý các khu 

chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và các Sở, ngành có liên quan, các đơn vị hạ 

tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

Kinh phí: Ngân sách Nhà nƣớc đài thọ 100% kinh phí cho cán b  quản lý 

Nhà nƣớc, doanh nghiệp tự túc kinh phí. 

Mục đích, yêu cầu:  

- Giới thiệu tiềm n ng, cơ h i đầu tƣ, quảng bá hình ảnh của Cần Thơ, môi 

trƣờng đầu tƣ tại khu công nghiệp đến các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản; 

- Xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tƣ vào Khu công nghiệp Việt Nam - Nhật 

Bản; 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ duy trì và mở r ng xuất 

khẩu sang thị trƣờng Nhật Bản; 

- Kêu gọi các nhà đầu tƣ trong các lĩnh vực thủy hải sản, nông sản, kinh 

doanh hạ tầng khu công nghiệp, công nghệ cao, các dự án sử dụng công nghệ 

thân thiện môi trƣờng, tiết kiệm n ng lƣợng, công nghệ phụ trợ nhƣ: cơ khí, điện 

tử… 

d) Tổ chức đoàn đi thăm và làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JICA) tại Hà Nội 

Thời gian: Dự kiến quý III. 

Đơn vị chủ trì: Sở Y tế thành phố Cần Thơ. 

Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ. 

Thành phần: Lãnh đạo UBND thành phố, Sở Y tế, Bệnh viện Tim mạch, 

Bệnh viện Đa khoa thành phố, Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ - Thƣơng mại và H i 

chợ triển lãm. 

Kinh phí: Ngân sách Nhà nƣớc đài thọ 100% kinh phí cho cán b  Nhà 

nƣớc. 

Mục đích, yêu cầu: Nhằm t ng cƣờng mối quan hệ hợp tác và tranh thủ các 

nguồn vốn ODA cho các dự án mà thành phố quan tâm: Dự án Bệnh viện Tim 

mạch, Dự án Ph ng khám đa khoa quốc tế Nhật Bản. 

đ) Các hoạt động khác 

- Phối hợp với chuyên gia, cố vấn Nhật Bản để thúc đẩy hoạt đ ng thu hút 

đầu tƣ đối với các đối tác Nhật Bản. 

- Tiếp đón và hỗ trợ thủ tục, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà 

đầu tƣ Nhật Bản đang quan tâm, tìm hiểu môi trƣờng đầu tƣ ở Cần Thơ, hỗ trợ 

các doanh nghiệp Nhật tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn 

thành phố để xúc tiến thực hiện các thủ tục đầu tƣ. 
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- Tổ công tác tiếp tục “đeo bám” các tổ chức, nhà đầu tƣ Nhật Bản liên 

quan đến Dự án Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, Dự án Nông trƣờng kiểu mẫu, 

Dự án Ph ng khám đa khoa quốc tế, Kêu gọi nhà đầu tƣ thứ cấp vào Khu công 

nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. 

- Xúc tiến thành lập trung tâm ngoại ng  Việt - Nhật. 

- Tiếp tục thực hiện n i dung các bản MOU đã ký kết với các đối tác Nhật 

Bản: Chính quyền tỉnh Okayama, Học viện Ngoại ng  Okayama, Học viện máy 

tính Kobe, Công ty TNHH Kết nối Tokyo - Hà N i (VAIO), Công ty Cổ phần 

WONS, các Chi h i h u nghị ở Nhật Bản. 

- Kết nối với Japan Desk các tỉnh thu c Việt Nam, các tổ chức của Nhật 

(JICA, JETRO), các h i h u nghị Nhật - Việt, Hiệp h i doanh nghiệp của Nhật 

Bản. 

- Tổ chức sơ kết 03 n m hoạt đ ng. 

                                                   


