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TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc
dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với
182,59 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất
động sản (chiếm 16,6%), sản xuất, phân phối điện, khí nước (chiếm 5,7%). Có 124
quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc
với tổng vốn đăng ký 55,61 tỷ USD (chiếm 18% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ
hai với 45,9 tỷ USD, tiếp theo là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Island, Hồng
Kông.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua
cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.

FDI tại Việt Nam

Tính đến ngày 20/8/2017, cả nước có 23.972 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng
ký 308,59 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 165,15 tỷ USD,
bằng 53,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
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8 THÁNG
ĐẦU 2017

ĐƠN VỊ

Vốn thực hiện

Triệu USD

9.800

10.300

105,1

Vốn đăng ký

Triệu USD

16.105,65

23.363,73

145,1

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

9.795,6

13.455,77

137,4

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

4.571,1

6.406,88

140,2

Dự án cấp mới

Dự án

1.619

1.624

100,3

Dự án tăng vốn
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8 THÁNG
ĐẦU 2016

CHỈ TIÊU

Dự án

770

773

Sản xuất, phân phối điện, khí,
nước, điều hòa
Khai khoáng

6%

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa
Bất động sản

50%

22%

Các lĩnh vực khác
(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư)

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THEO NGÀNH NGHỀ

SO CÙNG KỲ(%)

100,4

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

82.798

95.668

115,5

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

81.091

93.791

115,7

Nhập khẩu

Triệu USD

70.888

81.388

114,8
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5%
5%

Công nghiệp, chế biến - chế tạo

12%

05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Vốn đăng ký
cấp mới
(Triệu USD)

Dự án
tăng vốn

Vốn đăng ký
tăng thêm
(Triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới
và tăng thêm
(Triệu USD)

Quốc gia

Dự án
cấp mới

Hàn Quốc

520

2.172,63

282

3.317,17

5.489,80

Nhật Bản

249

4.829,07

129

581,00

5.410,07

Singapore

126

2.841,04

49

717,77

3.558,82

Trung Quốc

176

1.270,93

45

188,19

1.459,12

BVI

18

190,83

12

86,52

277,35
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TRUNG TÂM BÁO CHÍ ĐÃ SẴN SÀNG PHỤC VỤ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HỨA HẸN VỐN FDI SẼ ĐỘT PHÁ
Với hàng loạt thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký kết trong
khuôn khổ chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sẽ có thêm nhiều dự án quy mô
lớn đăng ký đầu tư trong thời gian tới, hứa hẹn sự đột phá trong
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam.

XEM THÊM
NHÀ ĐẦU TƯ THÁI LAN VÀO SÂU, Ở LÂU, BÁM CHẶT
Thái Lan là một trong những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt
Nam từ khá sớm (năm 1992). Ban đầu, vốn đầu tư từ Thái Lan
vào Việt Nam không quá lớn, chỉ trên 50 triệu USD trong 2 năm
đầu tiên. Nhưng kể từ năm 1995, khi Việt Nam chính thức gia
nhập ASEAN, vốn đầu tư từ khu vực này, trong đó có Thái Lan,
dồn dập đổ vào Việt Nam. Đến nay, các nhà đầu tư Thái Lan đã
cam kết đầu tư vào Việt Nam 468 dự án, với tổng vốn đăng ký
8 tỷ USD, đứng thứ 10 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ
có đầu tư vào Việt Nam.

XEM THÊM
ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
Sau khi rà soát các vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Đầu
tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức đề xuất việc sửa
đổi luật này trong chương trình pháp luật năm 2018 hoặc 2019.

XEM THÊM

Khởi công từ tháng 11-2016, với tổng mức đầu tư 178,8 tỷ đồng,
đến nay, Trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông tại
Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng
đón gần 2.000 nhà báo trong và ngoài nước đến tác nghiệp.

XEM THÊM
DỊP LỄ 2/9 ĐÀ NẴNG: KHÁCH DU LỊCH TĂNG GẦN 15%
Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, lượng khách
đến thành phố và do các đơn vị du lịch phục vụ đạt gần 127.000
lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhân dịp này, nhiều
sản phẩm du lịch mới như: Xe buýt hai tầng của Cocobay; Cuộc
đua thuyền truyền thống tranh cúp VTV; Đua thuyền Kayak trên
Sông Hàn; Lễ hội Bia B’estival tại Bà Nà Hills,… góp phần thu
hút khách du lịch đến với Đà Nẵng.

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO NHIỀU DỰ ÁN LỚN
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố danh mục 14 dự án đầu
tư, trong đó có 5 dự án đầu tư lớn thành phố đang mời gọi đầu
tư.Dự án có quy mô lớn nhất là tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội
pháo hoa quốc tế với tổng mức đầu tư khoảng 11.439 tỷ đồng
(không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng), dự kiến thực hiện
trong giai đoạn 2017-2021 tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành
Sơn.

XEM THÊM
THÁNG 8, CPI ĐÀ NẴNG TĂNG 0,74%

KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ BỎ GẦN 2.000 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Với những bất cập của hệ thống điều kiện kinh doanh đang làm
giảm sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và
của nền kinh tế nói chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình
Chính phủ kiến nghị bãi bỏ hơn 2.000 điều kiện kinh doanh.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tại
Đà Nẵng tăng 0,74% so với tháng trước. Đây được xem là mức
tăng khá cao so với các tháng trước do giá dịch vụ y tế và giá
xăng dầu tăng trong tháng 8 này.

XEM THÊM
XEM THÊM
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TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐẦU TƯ VÀO ĐÀ NẴNG

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG - TÂY

Ngày 16-8, tại buổi tiếp đoàn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật
Bản (JETRO) do ông Yasushi Akahoshi, Phó Chủ tịch JETRO
làm trưởng đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ
khẳng định, Đà Nẵng là thành phố có môi trường làm việc, môi
trường sống, môi trường an ninh tốt, bảo đảm an toàn cho nhà
đầu tư và du khách. Chính quyền thành phố luôn sẵn sàng chào
đón, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp
(DN) nước ngoài đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, trong đó có
các DN Nhật Bản.

XEM THÊM
SẮP CÓ TÀU ĐƯỜNG SẮT DU LỊCH BẰNG ĐẦU MÁY HƠI NƯỚC ĐOẠN HUẾ - ĐÀ NẴNG
Dự án cải tạo, xây dựng tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước trên
tuyến đường sắt thống nhất đoạn Huế - Đà Nẵng sẽ do Công
ty TNHH dịch vụ du lịch đường sắt Đông Dương về chủ trương
hợp tác với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để thực hiện.

XEM THÊM

DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017:
CƠ HỘI TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

XEM THÊM
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH HƠN
Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố thông minh
hơn là yêu cầu tất yếu được đặt ra trong giai đoạn hiện nay
nhằm đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững thành phố với mục
tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải thiện
chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính
quyền, cũng như quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên
thiên nhiên của thành phố.

XEM THÊM
ĐẤU THẦU QUA MẠNG: TĂNG CƯỜNG MINH BẠCH, CẠNH TRANH

Việc đấu thầu qua mạng mang lại hiệu quả trong cải cách thủ tục
hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh
và hiệu quả kinh tế; đồng thời nâng cao niềm tin của người dân
đối với hoạt động đấu thầu mua sắm công. Hiện Đà Nẵng là
địa phương dẫn đầu cả nước về đấu thầu qua mạng, tiết kiệm
được 8,3% vốn ngân sách so với 1,5% khi thực hiện hình thức
đấu thầu khác.

XEM THÊM
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Sáng 11-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ quốc
tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây
- Đà Nẵng 2017 và Hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng 2017.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm
Ngày thành lập ASEAN, hội chợ EWEC Đà Nẵng 2017 thu hút
gần 200 doanh nghiệp với 350 gian hàng tham gia. Trong đó,
có 22 trung tâm khuyến nông, xúc tiến thương mại các tỉnh,
thành phố: Hà Nội, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Định,
Khánh Hòa...Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ bao
gồm: điện, điện tử, công nghệ thông tin, đồ gỗ, trang trí nội thất,
thực phẩm chế biến và đóng hộp, hàng dệt may, dược phẩm,
hóa mỹ phẩm...

XEM THÊM

Nhân sự kiện quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ được tổ
chức tại Đà Nẵng vào tháng 10/2017, TP. Đà Nẵng tổ chức Diễn
đàn đầu tư Đà Nẵng 2017 nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội và
các chính sách hỗ trợ của Đà Nẵng đối với doanh nghiệp trong
và ngoài nước. Diễn đàn diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10, trong
đó phiên hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào ngày 30/9, tập trung
nêu bật định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới,
tổng quan về môi trường đầu tư, và vai trò động lực của Thành
phố đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền
Trung-Tây Nguyên. Diễn đàn sẽ có sự tham dự của lãnh đạo
Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, đại sứ, tổng lãnh
sự các nước và hơn 600 đại biểu từ các hiệp hội, doanh nghiệp
trong và ngoài nước.

DỰ ÁN ĐỘNG LỰC Ở TÂY - BẮC ĐÀ NẴNG
Ngày 2-8, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì
buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB)
do Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam, ông Ousmane
Dione, làm trưởng đoàn liên quan đến dự án Di dời ga đường
sắt Đà Nẵng. Vấn đề di dời ga đường sắt, hình thành khu đô
thị Tây Bắc, tái thiết lại khu vực nhà ga và hành lang đường sắt
hiện trạng được Đà Nẵng đặt ra từ năm 2000. Mục tiêu của địa
phương là xây dựng nhà ga mới cùng với kết cấu hạ tầng của
đường sắt, đường bộ, đường cao tốc, cảng biển Liên Chiểu, sẽ
tạo lên những động lực mới cho khu vực tây bắc.

XEM THÊM
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

ĐÀ NẴNG ĐỀ NGHỊ SỚM BỐ TRÍ VỐN DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản báo cáo nhu cầu, dự
kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 đối với dự án
Tuyến đường vành đai phía Tây đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu
tư quan tâm xem xét, sớm bố trí vốn trái phiếu Chính phủ trong
năm 2017 để thành phố triển khai đầu tư dự án.

XEM THÊM
THÁCH THỨC CHO BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
Thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng quý 2-2017, trong đó
phân khúc thị trường khách sạn, nghỉ dưỡng đang tăng trưởng
mạnh, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Sức hút
của thị trường khách du lịch làm thị trường BĐS Đà Nẵng tiếp
tục hưởng lợi. Hiệu ứng từ Năm APEC 2017 cũng tác động tích
cực lên thị trường.

XEM THÊM
HÀNG LOẠT DỰ ÁN LỚN TẠI ĐÀ NẴNG “THAY TÊN ĐỔI CHỦ”
Sau thời gian nhiều dự án ngừng triển khai, trên địa bàn Đà
Nẵng xuất hiện “làn sóng” đầu tư mới thông qua thay đổi chủ
đầu tư. Việc thành phố này vừa thông qua điều chỉnh quy hoạch
và thiết kế kiến trúc cho một số dự án sẽ tạo cơ sở pháp lý cho
nhà đầu tư mới triển khai đầu tư xây dựng để xóa dự án “treo”
tồn tại nhiều năm nay ở trung tâm thành phố.

XEM THÊM
COCA-COLA VIỆT NAM HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
Ngày 21-8, Coca-Cola Việt Nam tổ chức lễ công bố hoàn thành
gói đầu tư mở rộng 300 triệu USD tại Việt Nam giai đoạn 20132016. Buổi lễ cũng chính thức đưa vào vận hành nhà kho mới
và hệ thống nâng cấp xử lý nước thải hiện đại và tiên tiến tại
nhà máy sản xuất ở Đà Nẵng. Hiện nhà máy Coca-Cola ở Đà
Nẵng có bốn dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, thông
minh và thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn khắt khe của
Việt Nam và quốc tế.
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Quyết định 1256/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội các vùng giai đoạn
2016 – 2020.
Theo đó, nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện liên kết cũng như phát huy tiềm năng, thế mạnh của
từng vùng, địa phương, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội các vùng phấn đấu cụ thể đến năm
2020 như sau:
- Đầu tư mới 392 dự án giao thông với 3.110 km đường, 22 cầu;
- 63 dự án thủy lợi quy mô lớn có sức lan tỏa vùng, tăng thêm 99.000 ha diện tích tưới;
- Hỗ trợ hoàn thành 10 trường đại học của địa phương;
- Xây dựng mới 45 dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của các tỉnh, huyện mới chia tách;
- Hoàn thành 1.020 dự án chuyển tiếp với năng lực tăng thêm khoảng 5.518 km đường giao
thông, 80 cầu có quy mô vừa, 11 bệnh viện cấp tỉnh, huyện, 37 trường đại học, dạy nghề, trung
tâm huấn luyện cấp tỉnh,...;
- Đầu tư 56 kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh.
Tổng số vốn đầu tư thực hiện Chương trình là 189.337 tỷ đồng.
Quyết định 1256/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/8/2017.
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Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công thương bãi
bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 quy định việc áp dụng chế độ cấp
Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Theo đó, từ ngày 01/09/2017, chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản
phẩm thép sẽ không còn được áp dụng. Trước đó, tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT, Bộ Công
Thương quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với các sản phẩm thép như: Sắt hoặc
thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm; Sắt hoặc thép không hợp kim hoặc cán phẳng,
có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng; Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng
thanh và que khác; Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở
lên…

03

Công văn số 5654/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Tổng cục Hải quan
hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam
và Liên minh Kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA).

Theo đó, hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố một số nội dung trong quá trình tiếp
nhận và xử lý các vấn đề liên quan đối với C/O mẫu EAV, cụ thể:
- Không được từ chối C/O mẫu EAV do mặt sau C/O để trắng (không in hướng dẫn khai báo)
vì Hiệp định VN-EAEU FTA không quy định về việc phải in hướng dẫn khai báo trên C/O mẫu
EAV.
- Trường hợp hàng hóa đã khai báo đầy đủ trên C/O, người khai hải quan không phải nộp tờ
khai bổ sung C/O (additional sheet) quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 21/2016/TT-BTC.
- Việc thiếu thông tin khai báo tại ô số 3 C/O mà hai bên đã thống nhất không phải là căn cứ
để từ chối C/O.

XEM THÊM
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Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội Hướng dẫn cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người nước
ngoài qua mạng

Theo đó:
- Người sử dụng lao động(NSDLĐ) khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ
đến cơ quan cấp GPLĐ qua cổng thông tin điện tử trước ít nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày
người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ,
cơ quan cấp GPLĐ trả lời kết quả qua thư điện tử cho NSDLĐ, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì đề
nghị bổ sung.
- Sau khi nhận được trả lời hồ sơ phù hợp, NSDLĐ nộp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ đến
cơ quan cấp GPLĐ để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.
- Cơ quan cấp GPLĐ phải trả kết quả cho NSDLĐ trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể
từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ.
Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017.

05

Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công thương quy
định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực
tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ
điện và xuất, nhập khẩu điện. Thông tư quy định thời hạn tối đa của giấy phép tư vấn chuyên
ngành điện lực là 05 năm; giấy phép phân phối điện; bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập
khẩu điện đều có thời hạn tối đa 10 năm; giấy phép truyền tải điện có thời hạn tối đa 20 năm.
Riêng giấy phép phát điện, thời hạn tối đa là 20 năm đối với nhà máy điện lớn đặc biệt quan
trọng; 10 năm đối với các nhà máy điện còn lại.
Thông tư cũng quy định cụ thể về 04 trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, gồm:
Phát điện để tự sử dụng, không bán cho tổ chức, cá nhân khác; Phát điện có công suất lắp đặt
dưới 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Kinh doanh điện tại nông thôn, miền núi,
hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA; Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành
giao dịch thị trường điện lực.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/09/2017.
TÀI TRỢ VÀNG VÀ BẠC DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017
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Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công thương quy
định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

Theo đó, hàng hóa được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Việc
tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu
phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu
đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản
lý Nhà nước.
Thông tư cũng quy định, hàng hóa tạm nhập, tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan
hải quan từ cửa khẩu tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực tái xuất ra nước ngoài; Không chia
nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa
khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa
khẩu, lối mở biên giới theo quy định.
Hàng thực phẩm đông lạnh, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa đã qua sử dụng
không được phép chuyển loại hình từ kinh doanh tạm nhập, tái xuất sang nhập khẩu để tiêu
thụ nội địa.
Thông tư này có hiệu lực ngày 11/09/2017.
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Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi
Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo
hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, mức lãi suất vốn vay được tham khảo để đàm phán, thỏa thuận giữa cơ quan nhà
nước và nhà đầu tư trong trường hợp được chỉ định phải đảm bảo:
- Không vượt quá 1,5 lần mức bình quân đơn giản của lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ
có kỳ hạn tương ứng với thời gian thực hiện HĐ dự án PPP trong 10 phiên đấu thầu phát hành
thành công trước thời điểm đàm phán HĐ dự án.
- Nếu số phiên đấu thầu phát hành thành công tương ứng với thời gian thực hiện của HĐ dự
án trong vòng 06 tháng trước thời điểm đàm phán nhỏ hơn 10 phiên thì:
+ Mức lãi suất được tham khảo không vượt quá 1,5 lần mức bình quân của lãi suất trúng thầu
trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn tương ứng trong thời hạn 06 tháng trước thời điểm đàm phán.
+ Không vượt quá mức lãi suất trung bình cho vay trung hạn và dài hạn của 04 ngân hàng
thương mại nhà nước tại thời điểm đàm phán.
Thông tư 75/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/9/2017.
ĐỒNG TÀI TRỢ DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017
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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017

11-12/9/2017

The Reverie Saigon, 22-36
Nguyễn Huệ, Tp.Hồ Chí Minh

Hội nghị toàn quốc Amcham

22-24/9/2017

JWMarriott Phu Quoc Emerald
Bay Resort & Spa, Phú Quốc

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng

29/09
-01/10/2017

Trung tâm Hội nghị Ariyana,
đường Trường Sa, Đà Nẵng

Kinh tế - Đầu tư

Hội chợ quốc tế về Xây dựng Xanh
Châu Á BEXASIA 2017

12-14/ 9/ 2017

Trung tâm Hội chợ Triển lãm
Marina Bay Sands, Singapore

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn hóa - Xã hội
Triển lãm mỹ thuật “Một thoáng Đà
Nẵng”
Festival Vikolor – Sắc màu Việt Nam

Lễ Âm nhạc đường phố

01-07/09/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng – Số
78 Lê Duẩn

9/9/2017

Công viên Châu Á, Đà Nẵng

Tối thứ bảy của
tuần thứ 2 và
tuần thứ 4 mỗi
tháng

Đường Bạch Đằng

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
Tầng 18, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú,
Thành phố Đà Nẵng
Tel: +84 236 3 886 243 | Fax: +84 236 3 810 056
Email: ipa@danang.gov.vn

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017
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