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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 181,81 tỷ USD (59%
tổng vốn đầu tư), tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản (16,7%), sản xuất, phân
phối điện, khí nước (6%). Có 122 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó
đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 55,26 tỷ USD (chiếm 17,9% tổng vốn đầu tư), tiếp
theo lần lượt là Nhật Bản, Singapore và Đài Loan, British Virgin Island, Hồng Kông.
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/07/2017, cả nước có 1.378 dự án mới được cấp GCNĐT
với tổng vốn đăng ký là 12,92 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2016; có 677 lượt dự
án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,87 tỷ USD, tăng 38,5%
so với cùng kỳ năm 2016 và 2.946 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị
góp vốn là 3,12 tỷ USD, tăng 109,7% so với cùng kỳ 2016. Tính chung trong 7 tháng đầu năm
2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 21,93 tỷ USD, tăng
52% so với cùng kỳ năm 2016.

FDI tại Việt Nam

Tính đến 20/7/2017, cả nước có 23.737 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 307,86 tỷ
USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 163,9 tỷ USD, bằng 53,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
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CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

Vốn thực hiện

Triệu USD

Vốn đăng ký

Triệu USD

7 THÁNG
ĐẦU 2016

7 THÁNG
ĐẦU 2017

SO CÙNG KỲ(%)

8.550

9.050

105,8

14.431,10

21.932,33

152,0

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

8.695,2

12.927,32

148,7

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

4.245,2

5.878,54

138,5

Dự án cấp mới

Dự án

1.408

1.378

97,9

Dự án tăng vốn

Dự án

660

677

102,6

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

69.021

83.052

120,3

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

67.709

81.266

120,0

Nhập khẩu

Triệu USD

55.721

71.357

128,1
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5%
5%

Công nghiệp, chế biến - chế tạo

11%

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

6%

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa
Bất động sản

49%

24%

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

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THEO NGÀNH NGHỀ
05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM 6 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

Nhật Bản

444

1.937,52

245

3.204,48

5.142,00

Hàn Quốc

220

4.808,32

110

372,93

5.181,25

Singapore

100

2.815,66

43

727,99

3.543,66

Trung Quốc

148

1.221,33

41

162,64

1.383,97

Đài Loan

57

131,89

51

616,78

748,67
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BÁN LẺ HÀNG HÓA THU VỀ HƠN 74 TỶ USD SAU 7 THÁNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN
IMF DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU NĂM 2017 VÀ 2018
Theo IMF, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2017
và 3,6% năm 2018 - giữ nguyên mức dự báo trong báo cáo
Triển vọng Kinh tế toàn cầu đưa ra hồi tháng 4, nhờ thành quả
thương mại và sản xuất tại khu vực châu Âu, Nhật Bản và Trung
Quốc.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính đạt 327,6
nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 10,3% so
với cùng kỳ năm trước. Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ngày
càng hấp dẫn với sự tham gia của nhiều tên tuổi nước ngoài,
trong đó đáng chú ý thời gian gần đây có sự góp mặt của chuỗi
cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.

XEM THÊM
XEM THÊM
TRIỂN VỌNG TỪ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EU - VIỆT NAM
Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) mang tính
toàn diện, chất lượng cao và cân bằng lợi ích cho cả hai bên.
Với đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại, đầu tư song
phương là tính bổ sung mạnh mẽ, ít lĩnh vực cạnh tranh đối
đầu, dự kiến Hiệp định sẽ mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho
doanh nghiệp hai bên.

6 THÁNG ĐẦU NĂM, CHỈ SỐ CÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC TĂNG 6,2%
Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số sản xuất toàn ngành
công nghiệp tháng 6 vừa qua ước tính tăng 8,6% so với cùng
kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất
công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng
4,3%, quý 2 tăng 7,8%), tuy thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng
kỳ năm 2016 so với năm 2015 nhưng cao hơn mức tăng 5,8%
của 5 tháng đầu năm.

XEM THÊM

XEM THÊM
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT 7 NĂM
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quy định về chính sách ưu đãi,
hỗ trợ đối với cụm công nghiệp được Chính phủ ban hành vào
ngày 25-5 và có hiệu lực vào ngày 15-7. Theo Nghị định này,
dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được
miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy
định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng
mức ưu đãi cao nhất.

XEM THÊM
CPI THÁNG 7 TĂNG 0,11% SO VỚI THÁNG TRƯỚC
Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7
tăng 0,11% so với tháng trước. CPI bình quân 7 tháng đầu năm
2017 tăng 3,91% so với cùng kỳ năm ngoái.

XEM THÊM

03

4

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n

KINH TẾ CHIA SẺ - XU HƯỚNG MỚI Ở MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM
Kinh tế chia sẻ đang là hiện tượng “làm mưa làm gió” môi
trường kinh doanh thế giới hiện nay và Việt Nam cũng được coi
là không nằm ngoài xu hướng này. Đây là mô hình kinh tế mà
các cá nhân hoặc các nhóm người có thể cho nhau mượn hay
thuê, mướn tài sản của mình để sử dụng. Mục đích là tăng hiệu
suất sử dụng của tài sản để tạo ra tiền và giảm khoảng thời gian
trống không dùng đến.

XEM THÊM
PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2017-2020
Ngày 25-7, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số
4072/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu
hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020. Theo
đó, trong giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Đà Nẵng tập trung
thu hút đầu tư 68 dự án trọng điểm trong các lĩnh vực giáo dục
– đào tạo, y tế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch,
dịch vụ, thương mại, cơ sở hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao
và môi trường.

XEM THÊM
www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n
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6 THÁNG, ĐÀ NẴNG THU HÚT 15 DỰ ÁN VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình phát triển kinh tế-xã hội
và sản xuất kinh doanh của Đà Nẵng tăng trưởng khá, tổng sản
phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 8,1% so với cùng kỳ 2016.
Điểm sáng trong thu hút đầu tư là trong 6 tháng, thành phố đã
thu hút được 13 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp (10 dự
án trong nước, 3 dự án vốn FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 277
tỷ đồng và 2 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao với tổng số
vốn đầu tư 366 tỷ đồng.

ĐƯA VÀO VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 110KV NGŨ HÀNH SƠN PHỤC VỤ APEC
Chiều 31-7, Điện lực Đà Nẵng tổ chức nghiệm thu đóng điện
thành công, đưa vào vận hành trạm biến áp (TBA) 110kV Ngũ
Hành Sơn (thôn Khái Tây 2, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành
Sơn) sau 6 tháng thi công để chuẩn bị công tác phục vụ APEC.

XEM THÊM

XEM THÊM
ĐOÀN TIỀN TRẠM 20 NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN

CẢI THIỆN THU HÚT ĐẦU TƯ
Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhiều dự án mới tiếp tục đầu tư
vào Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký đầu tư lên đến trên 12.000
tỷ đồng, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
thành phố theo hướng tích cực.

XEM THÊM

KHẢO SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017
Trong 2 ngày 27 và 28-7, gần 300 đại diện của 20 nền kinh
tế thành viên APEC (trừ Việt Nam) và các tổ chức quan sát
viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
(APEC) đã đến Đà Nẵng và tham dự chương trình tiền trạm lần
thứ nhất nhằm tìm hiểu thông tin về công tác chuẩn bị cho Tuần
lễ cấp cao - sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017- sẽ
diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11-11.

CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG: VƯỢT THU NGÂN SÁCH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Theo Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 30-6,
thành phố đã thực hiện thu ngân sách Nhà nước được 1.623,8
tỷ đồng, đạt 58% dự toán giao và bằng 51% so với cùng kỳ năm
2016.

XEM THÊM
ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI THÔNG XE KỸ THUẬT ĐOẠN KM0 ĐẾN KM65

Ngày 2-8, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông
xe 65km đầu tiên, phần còn lại sẽ thông xe vào cuối năm 2017.
Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc
độ thiết kế 120km/giờ (đoạn đường khó 100km/giờ), mức phí
từ 20.000 đồng đến 380.000 đồng/lượt (tùy từng loại xe). Tuyến
đường cao tốc đầu tiên đi qua miền Trung này mở ra cơ hội đầu
tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kết nối vận chuyển
quốc tế trong khu vực.

XEM THÊM

XEM THÊM
HỘI NGHỊ KINH DOANH CHÂU Á LẦN THỨ 57 TẠI ĐÀ NẴNG
Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật lần thứ 4 tại Đà Nẵng, ngày 28-7, UBND thành phố Đà
Nẵng, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) tại Đà Nẵng phối hợp với Brain Works Group tổ chức
Hội nghị kinh doanh châu Á lần thứ 57, nhằm kết nối các doanh
nghiệp Việt Nam Nhật Bản. Hội nghị được kết nối trực tuyến
đến các đầu cầu: thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo, Kobe, Osaka.

XEM THÊM
HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 2-SURF 2017
Với chủ đề “Công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp”, Hội nghị
và triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng SURF 2017 do Hội đồng điều
phối Mạng lưới khởi nghiệp phối hợp cùng UBND TP.Đà Nẵng
tổ chức trong hai ngày 21 và 22-7. Sự kiện thu hút 2.000 lượt
đại biểu tham dự đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới,
hơn 40 diễn giả, chuyên gia khởi nghiệp trong và ngoài nước
với khoảng 25 bài phát biểu, phiên thảo luận, tọa đàm bàn tròn
với nhiều nội dung đề cập đến làn sóng khởi nghiệp hiện tại.

XEM THÊM
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ĐÀ NẴNG: RA MẮT MẠNG LƯỚI NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN IANGEL TẠI MIỀN TRUNG
Ban điều hành mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam
(iAngel) chính thức ra mắt nhằm đánh dấu sự phát triển và hỗ
trợ đối với các startup ở khu vực miền Trung. Được xây dựng
dành cho các nhà đầu tư thiên thần Việt Nam,iAngel hướng đến
xây dựng một cộng đồng vững mạnh với các nhà đầu tư thiên
thần với chuyên môn đa dạng có cơ hội tiếp cận dữ liệu startups
được chọn lọc và cùng thực hiện các thương vụ đầu tư.

XEM THÊM

ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN
Từ sự cố gắng không ngừng của ngành du lịch thành phố, Đà
Nẵng liên tục được các tạp chí, trang thông tin điện tử uy tín của
thế giới bình chọn, đánh giá cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư,
môi trường du lịch bảo đảm, thúc đẩy du lịch Đà Nẵng phát triển
theo hướng nhanh và bền vững. Theo mục tiêu, năm 2020, Đà
Nẵng sẽ đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó có 2,5 triệu lượt
khách quốc tế, 6 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đến
năm 2020 đạt 27.400 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm
giai đoạn 2016-2020 đạt 19%.

XEM THÊM

ĐÀ NẴNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ẤN ĐỘ
Trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Ấn Độ của đoàn công
tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ
Công Trí làm trưởng đoàn, ngày 20-7, đoàn làm việc với Liên
đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) và
tổ chức tọa đàm về đầu tư kinh doanh trên lĩnh vực công nghệ
thông tin (CNTT) với các doanh nghiệp CNTT và truyền thông
của Ấn Độ.

XEM THÊM
ADB HỖ TRỢ ĐÀ NẴNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI TIÊN TIẾN
Ngày 18-7, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và UBND thành
phố Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận tư vấn xây dựng bãi chôn lấp
rác và công trình xử lý chất thải mới nhằm giảm tải cho bãi rác
Khánh Sơn. Là nhà tư vấn giao dịch cho dự án, ADB sẽ phối
hợp với thành phố để tìm kiếm công nghệ phù hợp nhất cho dự
án, thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án, xây dựng
các biểu mẫu tài liệu và hợp đồng có thể được sử dụng cho các
dự án PPP tiếp theo trong lĩnh vực này và cho cả khu vực, cũng
như tăng cường năng lực chuyên môn của địa phương trong
quản lý và thực thi các dự án PPP.

XEM THÊM

PHÁT TRIỂN NHIỀU TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch đầu tư phát
triển vận tải hành khách đường thủy nội địa và bến thủy nội địa
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025; với mục tiêu
phát triển đội tàu theo hướng đa dạng, ưu tiên khuyến khích
phát triển các loại tàu có thiết kế mang tính hiện đại, tính an
toàn cao, bảo vệ môi trường và phù hợp với cảnh quan trên
các tuyến vận tải; bảo đảm sự phát triển đồng bộ, cân đối giữa
phương tiện vận tải hành khách du lịch, bến thủy nội địa và các
điểm đến du lịch trên tuyến đường thủy nội địa.

XEM THÊM
CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TẬN DỤNG APEC, THOÁT "BẪY" GIA CÔNG BẬC THẤP
Gia công phần mềm chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của
ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng.
Song, đa phần các công đoạn gia công hiện ở trình độ thấp,
chủ yếu nhằm giảm chi phí nhân công cho doanh nghiệp nước
ngoài. Sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại
Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây có thể trở thành “đòn bẩy”, giúp
ngành CNTT thành phố nâng tầm gia công phần mềm.

XEM THÊM

SUN WORLD BA NA HILLS ĐƯỢC VINH DANH “KHU DU LỊCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”
Ngày 8-7, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội du lịch Việt Nam đã
trao danh hiệu “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam” cho Sun World
Ba Na Hills (thuộc Tập đoàn Sun Group) trong “Lễ vinh danh
Doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam 2017”. Giải thưởng
tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng dịch vụ và đóng góp của
Sun World Ba Na Hills đối với sự tăng trưởng của du lịch Đà
Nẵng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

XEM THÊM
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

01

Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 ban hành Danh mục hàng hóa nhập
khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Từ ngày 01/7/2017, hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục kèm theo Quyết định số 15/2017/
QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm
thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc tại các
địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau:
- Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm thủ tục hải
quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.
- Nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng để phục vụ gia công, sản xuất được
làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.
- Hàng hóa tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được làm thủ tục hải quan
tại cơ quan hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.
- Hàng hóa nhập khẩu vào cửa hàng miễn thuế được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan
quản lý cửa hàng miễn thuế.
- Hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan
quản lý khu phi thuế quan.
- Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 50
Luật hải quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh
hoặc yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.
- Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng theo quy định tại khoản 2
Điều 50 Luật hải quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan theo đề nghị của người
khai hải quan.
- Xăng được đưa từ kho ngoại quan đến các địa điểm làm thủ tục hải quan nơi thương nhân
có hệ thống kho xăng dầu.
- Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ được làm thủ
tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ.
- Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại (thuộc Danh mục và không thuộc Danh mục kèm
theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ), có chung vận đơn thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa
khẩu nhập.
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03

Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Luật Du lịch 2017 gồm 9 chương, 78 điều, giảm 2 chương, 10 điều so với Luật Du lịch năm
2005 với nhiều nội dung được chỉnh sửa nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao chất lượng
hoạt động du lịch.
Về điều kiện Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ
hành quốc tế Luật quy định cụ thể “phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành;
trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều
hành du lịch quốc tế”.
Luật Du lịch 2017 chú trọng hơn đến việc bảo đảm chất lượng dịch vụ du lịch thông qua việc
quy định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh
lữ hành bằng việc quy định trình độ chuyên môn của người phụ trách kinh doanh lữ hành, loại
bỏ quy định doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải có hợp đồng lao động với 3 hướng dẫn viên
có thẻ.
Luật cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp
hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tổng cục Du lịch có thẩm
quyền thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 và 05 sao; Cơ quan chuyên môn về
du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch các hạng sao còn lại.
Về hướng dẫn viên du lịch, Luật quy định hướng dẫn viên du lịch chỉ được hành nghề khi có thẻ
hướng dẫn viên du lịch; Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;
Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân
công hướng dẫn theo chương trình du lịch. Trong đó, thẻ hướng dẫn viên có thời hạn 05 năm.
Luật này thay thế Luật Du lịch số 44/2005/QH11 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14

Luật Quản lý ngoại thương có 8 chương 113 điều với phạm vi điều chỉnh quy định về biện pháp
quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện
pháp quản lý ngoại thương.
Luật quy định rõ về nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương. Về các nội dung cụ thể, Luật
quy định rõ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương; các
hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương; biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu;
thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu; biện pháp quản lý
theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu; quá cảnh
hàng hóa; các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch; biện pháp phòng vệ thương mại; tự vệ trong hàng
hóa nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam…
Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.
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Thời gian: 29/9 - 01/10/2017 (Dự kiến)
Địa điểm: Furama Resort, đường Trường Sa, Đà Nẵng
>> ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN <<
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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

10/08/2017

Trung tâm Hội nghị GEM,
TP. Hồ Chí Minh

11-16/8/2017

Quảng trường 29/3, đường 2/9,
Đà Nẵng

Hội thảo về Cơ chế một cửa

17/8/2017

Khách sạn New World Saigon,
76 Lê Lai, TP Hồ Chí Minh

Gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh Fukuoka,
Nhật Bản 2017 trong lĩnh vực IT, nhà
hàng

30/8/2017

Khách sạn Fortuna,
6B Láng Hạ, Hà Nội

Kinh tế - Đầu tư
Diễn đàn M&A Viet Nam 2017
Hội chợ Quốc tế
Thương mại – Du lịch và Đầu tư
Hành lang kinh tế Đông Tây 2017

THÔNG TIN LIÊN HỆ
BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng

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

09/2017

12-14/ 9/ 2017

Đà Nẵng

Trung tâm Hội chợ Triển lãm
Marina Bay Sands, Singapore

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

Văn hóa - Xã hội
Cuộc thi
Marathon quốc tế Đà Nẵng 2017
Danang Chamber Music 2017
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6/8/2017

Công viên Biển Đông,
Đà Nẵng

15/8/2017

Nhà hát tuồng
Nguyễn Hiền Dĩnh,
155 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng

Lễ hội bia B'estival Ba Na Hills 2017

1/8 – 3/9/2017

Lễ Âm nhạc đường phố

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

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n

Ba Na Hills Đà Nẵng

Đường Bạch Đằng
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