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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
183,5 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất
động sản (16,5%), sản xuất, phân phối điện, khí nước (5,7%). Tính đến tháng 9/2017
đã có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là
Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 55,8 tỷ USD (chiếm gần 18% tổng vốn đầu tư). Nhật
Bản đứng thứ hai với 46,1 tỷ USD (chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt
là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Island, Hồng Kông.
Trong 09 tháng đầu năm 2017, cả nước có 1.844 dự án mới được cấp GCNĐT với
tổng vốn đăng ký là 14,56 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2016; có 878 lượt
dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,75 tỷ USD,
tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2016.

FDI tại Việt Nam

Tính đến ngày 20/9/2017, cả nước có 24.199 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng
ký 310,19 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
ước đạt 167,35 tỷ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
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9 THÁNG
ĐẦU 2016

9 THÁNG
ĐẦU 2017

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

SO CÙNG KỲ(%)

Vốn thực hiện

Triệu USD

11.020

12.500

113,4

Vốn đăng ký

Triệu USD

18.971,74

25.483,56

134,3

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

11.164,63

14.560,51

130,4

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

5.265,45

6.754,69

128,3

Dự án cấp mới

Dự án

1.820

1.844

101,3

Dự án tăng vốn

Dự án

851

878

103,2

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

91.595

110.858

121,0

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

89.893

108.587

120,8

Nhập khẩu

Triệu USD

73.934

93.221

126,1
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05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM 9 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

594

2.304,93

318

3.401,80

5.706,74

Nhật Bản

277

4.903,23

142

630,86

5.534,09

Singapore

138

2.902,81

57

808,63

3.711,44

Trung Quốc

195

1.281,70

54

183,29

1.464,98

Đài Loan

87

294,58

64

641,07

935,65

FDI tại Đà Nẵng
Trong 9 tháng đầu năm 2017, thành phố Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) cho 73 dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 61,6 triệu USD,
tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2016; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án với vốn tăng
thêm gần 900.000 USD. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 525 dự án FDI với tổng vốn đầu
tư khoảng 2,99 tỷ USD. Đà Nẵng đang xúc tiến 12 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng
500 triệu USD chủ yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, năng lượng, công nghệ thông
tin, công nghiệp, logistic…
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DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017
Từ ngày 14 - 15/10/2017, DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017 được tổ chức tại Trung tâm
Hội nghị Ariyana Đà Nẵng. Theo đó, chiều ngày 14/10 đã diễn ra hai hội nghị chuyên đề thu
hút đầu tư vào lĩnh vực Phát triển hạ tầng và Du lịch và ngày 15/10/2017 đã diễn ra Hội nghị
chính của Diễn đàn cùng các hoạt động thăm thực địa và giao lưu thể thao (golf, tennis).
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đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với
các địa phương trong khu vực, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong hoạch
định định hướng và chính sách phát triển KT-XH của khu vực và từng địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao
tiềm năng về thu hút đầu tư của Đà Nẵng. Thủ
tướng cơ bản đồng ý với định hướng của chính
quyền thành phố Đà Nẵng là tập trung nguồn lực
để thu hút đầu tư vào những lĩnh vực thành phố
có lợi thế cạnh tranh rõ rệt như công nghệ cao,
công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao…
Để có thể thu hút được các nhà đầu tư chiến
lược tầm cỡ với thương hiệu quốc tế nhằm tạo
ra cú huých lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội của thành phố Đà Nẵng và miền Trung, Thủ
tướng yêu cầu Đà Nẵng cần phải tạo được bản
sắc, định vị được thương hiệu của riêng mình.

Diễn đàn đã thu hút được sự
quan tâm tham dự của hơn
2.000 lượt đại biểu, trong đó
Hội nghị chính có hơn 1400 đại
biểu.
Thủ tướng Chính phủ đã đến
dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn
đàn.
Tham dự Diễn đàn còn có Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên
và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính
phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo của
09 tỉnh/thành phố trong nước và đại diện các sở, ngành của các địa phương; đại diện của 06
cơ quan ngoại giao; 06 tổ chức quốc tế, hơn 20 Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước
ngoài và đại diện của hơn 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài nước...Ngoài
ra, hơn 200 phóng viên của gần 100 cơ quan báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương
đã tới dự và đưa tin về Diễn đàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017
Theo đó, Thủ tướng cho rằng Đà Nẵng cần chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cơ
sở hạ tầng quan trọng, đánh thức tiềm năng về con người, xây dựng chính sách nhất quán,
cơ chế hành chính thông thoáng và minh bạch, chính quyền luôn sẵn sàng đối thoại, phát
huy tinh thần “3 đồng hành - 5 hỗ trợ”, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thủ
tướng cũng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh lâu dài, giữ
cam kết đầu tư và triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ, thể hiện rõ quan điểm “hai bên cùng
thắng” trong hoạt động kinh doanh.

Tại Diễn đàn, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu một số dự án trọng điểm
kêu gọi đầu tư vào thành phố trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, công
nghiệp công nghệ cao, giáo dục – đào tạo, y tế, du lịch – bất động sản, nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao và một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư do thành phố ban hành trong
thẩm quyền cho phép nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho việc triển khai các
dự án tại thành phố.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn còn được nghe các phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Chủ tịch VCCI, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đại diện
Văn phòng JETRO Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Sovico Holdings
và Giám đốc Tập đoàn Phát triển Sembcorp đánh giá về môi trường đầu tư tại thành phố Đà
Nẵng. Hầu hết các phát biểu tham luận tại Diễn đàn đều đánh giá cao những thành tựu kinh
tế - xã hội mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua cũng như những nỗ lực của Đảng
bộ, chính quyền thành phố trong việc định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng
hiện đại, trở thành một trung tâm công nghiệp, tài chính, thương mại – dịch vụ và du lịch của
khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Đà Nẵng cần có
sự đột phá trong tư duy phát triển với những sáng tạo và “cách làm mới” trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
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Tại Diễn đàn đã có 27 Dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ chủ trương đầu
tư/ Thông báo nghiên cứu đầu tư/ Quyết định cho vay hoặc Thỏa thuận cho vay với tổng vốn
đăng ký đạt trên 35.292 tỷ đồng.
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Trong đó, 03 dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đạt hơn
495 tỷ đồng; 06 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt hơn
10.929 tỷ đồng; 07 dự án được trao Thông báo nghiên cứu đầu tư dự án với tổng vốn đăng
ký hơn 14.814 tỷ đồng; 11 dự án được trao Quyết định cho vay hoặc Thỏa thuận cho vay với
tổng số tiền cam kết cho vay đạt hơn 9.054 tỷ đồng.
Là một trong những sự kiện quan trọng của thành phố trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC
2017 được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2017 thực
sự là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố tốt nhất vào thời điểm thích hợp nhất, giúp nâng
cao vai trò và vị thế của Đà Nẵng trong cả nước. Diễn đàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với
cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư về một thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại,
giàu tiềm năng với nhiều cơ hội đầu tư đầy triển vọng. Sự hiện diện của đông đảo đại biểu
trong hai ngày diễn ra sự kiện cho thấy sức thu hút của thành phố Đà Nẵng cũng như sự
quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế
và các doanh nghiệp đối với thành phố.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

ĐÀ NẴNG

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Năm 2017 là năm Việt Nam đạt được dấu mốc quan trọng trong nỗ lực cải thiện môi trường
đầu tư và kinh doanh sau khi được Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng thứ 55/137 nền kinh
tế thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Đây là vị trí cao nhất Việt Nam đạt được từ trước
đến nay, tính chung trong 5 năm, Việt Nam đã tăng tới 20 bậc. Trong bối cảnh chung của cả
nước, từ năm 2012 đến nay, Đà Nẵng đã và đang duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8-9%,
cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng GDP bình quân cả nước. Với vai trò là động lực tăng
trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng đã đi đầu trong việc phát triển và
hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo kết nối thông suốt cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên về
cả đường sắt, đường bộ và đường hàng không. Thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu
tư như vị trí địa lý chiến lược; cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; nguồn nhân lực dồi dào,
được đào tạo tốt; môi trường đầu tư thân thiện; môi trường sống an bình và không ngừng
được cải thiện.
Định hướng thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng trong tương lai
Định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm
du lịch, dịch vụ chất lượng cao và công nghệ cao của Việt Nam và đóng vai trò quan trọng
trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Để từng bước đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng
xác định ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, gồm:
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Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư
vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin;

02

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển
văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường;

03

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.
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Thành phố đã xây dựng các chương trình hành động để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện
các đột phá này. Danh mục các dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai
đoạn 2017 – 2020 cũng đã được ban hành nhằm huy động nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư
nhân. Trong đó, một số dự án trọng điểm thành phố đang tập trung kêu gọi đầu tư như sau :
1. Về phát triển cơ sở hạ tầng, thành phố tập trung kêu gọi đầu tư các dự án, gồm: dự án
Cảng Liên Chiểu, dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị, dự án Phát triển hạ tầng
các KCN Hòa Nhơn và Hòa Ninh.
2. Về lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải rắn và cải thiện môi trường nước là hai dự án thành
phố đang tập trung kêu gọi đầu tư Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng
tại xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang và Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng
có tổng vốn đầu tư khoảng 3.120 tỷ đồng.
3. Về lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao: Khu công nghệ cao Đà Nẵng là một trong ba Khu
công nghệ cao của cả nước và là Khu CNC đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Các lĩnh vực
khuyến khích thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng gồm: Công nghệ sinh học;
Công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang điện tử; Công nghệ tự động hóa và cơ khí chính
xác; Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới; Công nghệ thông tin, truyền
thông và phần mềm tin học; Công nghệ môi trường.Vốn đầu tư và hình thức đầu tư các dự
án do nhà đầu tư đề xuất.
4. Về lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông: CNTT-TT được xác định là một trong các
ngành kinh tế mũi nhọn của TP Đà Nẵng và được khuyến khích phát triển mạnh. (nêu một số
dự án hạ tầng CNTT thành phố đang kêu gọi)
5. Về lĩnh vực giáo dục – đào tạo: Thành phố đã qui hoạch các địa điểm để kêu gọi đầu tư
dự án Trường đại học, Trường liên cấp chất lượng quốc tế từ bậc học mẫu giáo đến trung
học phổ thông và dự án Trường dạy nghề đạt chuẩn quốc tế phục vụ các ngành du lịch, công
nghệ thông tin, công nghệ cao, dự kiến đặt tại quận Ngũ Hành Sơn.
6. Về lĩnh vực y tế: Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân
dân các tỉnh Miền Trung và của TP Đà Nẵng, của cộng đồng người nước ngoài đang cư trú
tại thành phố cũng như khách du lịch đến Đà Nẵng, thành phố kêu gọi các doanh nghiệp,
nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư dự án Dự án Bệnh viện quốc tế (đa khoa hoặc chuyên khoa).
7. Về lĩnh vực du lịch – bất động sản: Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của
thành phố. Nhằm tăng cường thu hút khách du lịch, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch,
thành phố hiện đang kêu gọi đầu tư dự án Công viên bách thảo và Bến tàu du lịch. 8. Về lĩnh
vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Thành phố đã quy hoạch 07 vùng chuyên canh
sản xuất rau an toàn, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, trồng cây dược liệu,…và 01
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc huyện Hoà Vang để kêu gọi đầu tư. Ngoài
ra, thành phố cũng đang xúc tiến mời gọi đầu tư dự án Trung tâm nghề cá tại phường Thọ
Quang, quận Sơn Trà.
Các chính sách ưu đãi đầu tư tại thành phố
Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thiết lập và triển khai dự án đầu tư đạt hiệu quả, tạo
lập môi trường đầu tư thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, Chính quyền thành phố Đà Nẵng
đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư so với quy
định hiện hành, đồng thời thực hiện cơ chế liên thông giữa cơ quan đầu tư và cơ quan đăng
ký kinh doanh cũng như cơ quan quản lý chuyên ngành trong cấp phép kinh doanh và cấp
phép hoạt động.

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n
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Thành phố đã ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan xúc tiến đầu tư với các cơ quan quản
lý chuyên ngành và địa phương để hỗ trợ tốt một cách hiệu quả cho nhà đầu tư trong quá
trình khảo sát đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và khi dự án triển khai hoạt động, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở mức 3 và mức 4 trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả
đầu tư nhằm tiết kiệm thời gian cà chi phí cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, trong thẩm quyền cho phép, thành phố cũng đã ban hành một số chính sách ưu
đãi và hỗ trợ đầu tư để đẩy mạnh thu hút vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin,
công nghiệp hỗ trợ, y tế - giáo dục, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau:
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO
Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập
doanh nghiệp, được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời hạn hoạt động của dự án hoặc
hoặc miễn tiền thuê đất từ 13 đến 19 năm tùy loại dự án và lĩnh vực đầu tư theo qui định
hiện hành. Tiền thuê đất thấp, chỉ từ 0,23 đến 0,45 USD/m2, phí sử dụng hạ tầng 0,2 USD/
m2/năm, được miễn hoặc giảm 50% trong trong thời gian từ 02 đến 05 năm tùy loại dự án.
Ngoài ra, các thủ tục đầu tư sẽ được thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Ban Quản lý Khu
công nghệ cao Đà Nẵng, nhà đầu tư còn được hỗ trợ về thủ tục xuất nhập cảnh, tuyển dụng
lao động, vay vốn đầu tư.
ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm được hưởng ưu đãi về tiền thuê mặt bằng và các
chi phí vận hành hạ tầng công nghệ thông tin trong trường hợp dự án đặt tại các Khu CNTT
tập trung của thành phố. Ngoài ra, doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo ban đầu; hỗ
trợ từ 50% đến 100% các chi phí liên quan đến xúc tiến thương mại gồm chi phí đăng ký bảo
hộ quyền phần mềm trong nước, thuê mặt bằng các hội chợ, triển lãm chuyên ngành quốc tế
trong nước, chi phí quảng cáo.
ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Chính quyền thành phố cam kết hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ; chuyển
giao, đổi mới, cải tiến công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh; đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực
công nghiệp hỗ trợ.

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP
Tháng 1/2016, thành phố Đà Nẵng đã thành lập Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. Đồng
thời thành phố cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp như cải cách thủ tục
hành chính, hỗ trợ về tài chính, mặt bằng sản xuất kinh doanh, phát triển công nghệ mới, ứng
dụng công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư,…nhằm tạo điều kiện thuận lợi
nhất để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo lập môi trường năng động và sáng tạo phát
triển khởi nghiệp tại Đà Nẵng.
Năm 2017 là dấu mốc quan trọng của thành phố Đà Nẵng với vai trò là nơi diễn ra Tuần lễ
Cấp cao APEC Việt Nam 2017. Đây là một cơ hội hiếm có để thành phố Đà Nẵng giới thiệu
đến các quan khách, các nhà đầu tư quốc tế hình ảnh một thành phố trẻ, năng động, xanh,
sạch, đẹp; một điểm đến đầu tư nhiều triển vọng; một thành phố lý tưởng để sống, làm việc
và thư giãn ở Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố sẽ được đón tiếp thêm
nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến khảo sát cơ hội đầu tư và quyết định dừng chân tại Đà Nẵng.
Chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để các dự án đầu tư
được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
GDP 9 THÁNG TĂNG 6,41%
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2017 ước tính
tăng 6.41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó GDP quý III tăng
rất cao đạt 7.46%, cao hơn nhiều so với mức tăng GDP của quý
I là 5.15% và quý II 6.28%.

XEM THÊM
ADB: KINH TẾ VIỆT NAM ĐƯỢC KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG CAO HƠN VÀO CUỐI NĂM
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ĐỐI VỚI LĨNH VỰC XÃ HỘI HOÁ
(giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, giám định tư pháp)

Nhà đầu tư sẽ được giảm từ 30% đến
100% tiền thuê đất tuỳ vào địa điểm thực
hiện dự án. Riêng đối lĩnh vực môi trường:
được miễn 100% tiền thuê đất.

ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Nhà đầu tư được chính sách ưu đãi về
đất đai, được hỗ trợ sau đầu tư các hạng
mục như xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hệ
thống tưới tự động, đóng gói, bảo quản sản
phẩm, đầu tư thiết bị sản xuất, xây dựng
hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện,
nước, chuồng trại chăn nuôi, mua thiết bị,
giống sản xuất; lãi suất vay vốn đầu tư.

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

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được kỳ vọng nâng lên trong
những tháng cuối năm nhờ sự gia tăng hơn nữa vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài và xuất khẩu, tăng trưởng tín dụng trong nước,
sự hồi phục mạnh mẽ hơn của nông nghiệp và việc đẩy mạnh
giải ngân nguồn vốn chi tiêu đầu tư cơ bản cho các chương
trình cơ sở hạ tầng quốc gia.

XEM THÊM
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CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐƯA DU LỊCH THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

WB: TRIỂN VỌNG KINH TẾ TRUNG HẠN CỦA VIỆT NAM LÀ TÍCH CỰC
Ngày 4/10, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo cập nhật tình
hình kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, kết nối qua cầu
truyền hình với Việt Nam, cập nhật các diễn biến gần đây về
tình hình kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong đó có
Việt Nam. Báo cáo cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đà
tăng trưởng khá vững chắc, các ngành chế biến, chế tạo hướng
đến xuất khẩu và cầu trong nước tăng mạnh.

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa
12 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

XEM THÊM

XEM THÊM
BÃI BỎ 46 THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

CƠ HỘI LỚN HỢP TÁC VIỆT NAM – BA LAN
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda dự kiến sẽ có chuyến thăm
chính thức Việt Nam vào cuối năm 2017. Chuyến thăm được
kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong thời
gian tới.

Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục
hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

XEM THÊM

DOANH NGHIỆP FDI CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

XEM THÊM
KỲ VỌNG THƯƠNG MẠI VIỆT - HÀN ĐẠT MỐC 100 TỶ USD NĂM 2020
Thương mại hai chiều đã tăng hơn 86 lần, từ 0,5 tỷ USD năm
1992 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao lên 43,4 tỷ USD
vào năm 2016. 9 tháng năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang
Hàn Quốc đạt 10,68 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt
Nam sang Hàn quốc theo cam kết cắt giảm thuế của phía Hàn
Quốc như nhóm hàng chế biến chế tạo, là nhóm hàng dẫn dắt
sự tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc. Dự
kiến đến năm 2020, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn
Quốc sẽ đạt mức 100 tỷ USD.

XEM THÊM
ĐƠN GIẢN HÓA HƠN 70 THỦ TỤC VỀ THUẾ, HẢI QUAN VÀ CHỨNG KHOÁN
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về đơn giản
hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý
dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, 32
thủ tục liên quan đến chứng khoán, 2 thủ tục hải quan và 37 thủ
tục thuộc lĩnh vực thuế được đơn giản hóa.

Điểm lại trong cộng đồng doanh nghiệp hiện nay, có một điều
khá thú vị là nhiều doanh nghiệp ngoại đang thuộc nhóm tiên
phong phát triển bền vững. Với tầm nhìn, cam kết đối với sự
bền vững và việc ứng dụng một cách sáng tạo các mô hình, giải
pháp kinh doanh tiên tiến, doanh nghiệp đã hỗ trợ rất hiệu quả
cho việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên
Hợp Quốc cũng như Chương trình Phát triển Bền vững tại Việt
Nam.

XEM THÊM
KINH TẾ MIỀN TRUNG: CẦN CHUYỂN HÓA TỪ LỢI THẾ THÀNH THỰC LỰC
Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tiềm năng và
lợi thế của các tỉnh duyên hải miền Trung chưa được phát huy
đầy đủ. Để duyên hải miền Trung phát triển thực sự thì năng
lực đó cần có thêm hàng loạt điều kiện và năng lực khác, đủ
để chuyển hóa thành thực lực phát triển vùng duyên hải miền
Trung.

XEM THÊM

XEM THÊM
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GẦN 6 TRIỆU TẤN HÀNG HÓA QUA CẢNG ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG SẴN SÀNG CHO TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017

Sáng 14-10, tại buổi đối thoại “Sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao
APEC 2017” trên VTV8, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng
ban Thư ký quốc gia APEC 2017 Nguyễn Tất Thành và Phó
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, công tác
tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC
2017 đã cơ bản hoàn tất.

Ông Nguyễn Hữu Sia, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà
Nẵng cho biết, cùng với việc tập trung đẩy mạnh dịch vụ khai
thác cảng, dịch vụ logistics, Cảng Đà Nẵng đã tích cực tìm kiếm
các nguồn hàng mới, nhờ vậy 9 tháng đầu năm 2017 sản lượng
hàng hóa thông qua cảng đạt gần 6 triệu tấn, gần bằng 80% kế
hoạch năm. Đồng thời, đưa sàn nâng mới vào sử dụng, nâng
năng suất xuất hàng dăm gỗ tại Cảng đạt hơn 11.000 tấn/ngày,
thời gian tàu dăm nhận hàng tại cảng còn 3 - 4 ngày, giảm hơn
2 ngày so với trước đây.

XEM THÊM

XEM THÊM
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MỞ RA CƠ HỘI CHO PHÍA TÂY ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO NHIỀU DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Với những điều kiện địa hình, thổ nhưỡng được đánh giá là phù
hợp, phía Tây Đà Nẵng đang được định hướng để phát triển
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để hiện thực
hóa kế hoạch trên, tháng 4/2017, UBND TP. Đà Nẵng đã ban
hành Quyết định số 1936/QĐ - UBND phê duyệt 7 địa điểm quy
hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để kêu
gọi đầu tư vào thành phố.

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ CHỌN LỌC

XEM THÊM

Đà Nẵng chuyển hướng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, . ưu
tiên những lĩnh vực ít tác động đến môi trường như du lịch, dịch
vụ, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chính xác, logistics,
nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ…. Việc thay
đổi định hướng sang thu hút đầu tư có chọn lọc sẽ tạo điều kiện
cho Đà Nẵng phát triển lâu dài, bền vững, đồng thời giữ được
danh hiệu “Thành phố đáng sống”. Cùng với việc tập trung cho
các hoạt động xúc tiến, Đà Nẵng đã và đang tiếp tục đầu tư
hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nỗ lực xây dựng môi trường đầu
tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, các chính sách hỗ trợ
đầu tư vượt trội…. nhằm đón làn sóng đầu tư mới.

XEM THÊM

DU LỊCH ĐÀ NẴNG PHẢI THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ TRỌNG TÂM

GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH CHO “THỦ PHỦ” DU LỊCH MIỀN TRUNG
Đà Nẵng, “thủ phủ” du lịch miền Trung được thiên nhiên ưu đãi
có đầy đủ núi, sông và biển tạo thành một điểm nhấn đặc sắc
thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Không
thể phủ nhận du lịch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền
kinh tế Đà Nẵng. Thế nhưng, đi cùng với tốc độ phát triển nhanh
chóng thì Đà Nẵng cũng đang phải đối mặt với không ít áp lực.

Ngày 14-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017,
UBND thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề thu hút đầu tư
vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục lên kế
hoạch vận động, thu hút các nguồn lực, đặc biệt từ khu vực tư
nhân để đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm của thành
phố trong thời gian tới. Trong lĩnh vực giao thông, thành phố tập
trung nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, dự án di
dời ga đường sắt Đà Nẵng và đổi mới đô thị tích hợp Đà Nẵng,
dự án tàu điện kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố
Hội An, tỉnh Quảng Nam. Liên quan đến lĩnh vực môi trường,
thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư
cho dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và dự án Cải thiện
môi trường nước thành phố Đà Nẵng.

XEM THÊM

Hiện thành phố Đà Nẵng có 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch
dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ USD (tương đương
153.000 tỷ đồng). Sản phẩm du lịch thành phố ngày càng được
hoàn thiện, đầu tư nâng cấp với các sản phẩm mới như: quần
thể du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ, Bán đảo Sơn Trà, các khu
du lịch Hòa Phú Thành, Helio, Công viên Núi Thần Tài, Công
viên Châu Á... Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Nguyễn Văn
Tuấn nhận định Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch
MICE. Nhiều sáng kiến, chính sách phát triển du lịch của chính
quyền thành phố đi vào lòng dân, được người dân ủng hộ. Tuy
nhiên, ông Tuấn cũng nhấn mạnh du lịch Đà Nẵng đang phát
triển ở mức bắt đầu xuất hiện các xung đột, mâu thuẫn. Do đó,
chính quyền và ngành du lịch thành phố cần sớm có giải pháp,
chiến lược để giải quyết.

XEM THÊM
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TRIỂN KHAI QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP HÒA NHƠN
Sau khi được Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ
sung các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố với các
KCN Hòa Cầm mở rộng, Hòa Nhơn và Hòa Ninh, hiện lãnh đạo
thành phố thống nhất phương án quy hoạch chi tiết KCN Hòa
Nhơn thành 3 phân khu. Theo đó, bố trí 100ha cho các doanh
nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; 100 ha
bố trí cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN có vốn
đầu tư nước ngoài; phần diện tích khác dùng vào phục vụ các
hoạt động sản xuất, công nghiệp phụ trợ.

XEM THÊM
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NHẬT BẢN
LÀ MỘT TRONG NHỮNG ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC CỦA THÀNH PHỐ
Ngày 14-9, trong khuôn khổ chuyến công tác Hàn Quốc - Nhật
Bản. đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND
thành phố Hồ Kỳ Minh dẫn đầu đã tiến hành các hoạt động xúc
tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản.

XEM THÊM
VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

01

Thông tư số 11/2017/TT-NHNN sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số
15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh
trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Thông tư số 10/2017/
TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/08/2017.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được
mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động
ngoại hối khác của doanh nghiệp trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch
hợp pháp, hợp lệ.
Doanh nghiệp kinh doanh casino chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền
quy ước khi tham gia các trò chơi tại Điểm kinh doanh casino. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ
được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ. Việc sử dụng thẻ
ngân hàng do khách hàng và doanh nghiệp kinh doanh casino tự thỏa thuận. Người chơi nước
ngoài được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền
mặt hoặc chuyển khoản.
Các Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.
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Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/9/2017 về đăng ký
biện pháp bảo đảm

Theo đó, có 04 biện pháp bảo đảm bắt buộc phải đăng ký bao gồm:
Thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã
được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cầm cố tàu bay. thế chấp tàu bay; Thế chấp tàu biển.
Bên cạnh đó, 03 biện pháp bảo đảm được đăng ký khi có yêu cầu, bao gồm: Thế chấp tài sản
là động sản khác; Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Bảo lưu quyền
sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành
trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền
sở hữu.
Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng một trong các hình thức:
Qua hệ thống đăng ký trực tuyến; Nộp trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử trong
trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

03

Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh,
thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Theo đó, các trường được mở ngành đào tạo trình độ đại học phải đáp ứng các điều kiện:
Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và người học; Đội ngũ giảng viên cơ hữu bảo đảm
số lượng, chất lượng, trình độ, trong đó có ít nhất 01 tiến sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm tổ
chức thực hiện chương trình đào tạo; Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình phải đáp ứng
được yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập.
Thông tư cũng đã bãi bỏ quy định “Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học đối
với trường hợp không đạt tiêu chuẩn tại các kỳ kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ
GD&ĐT”.
Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/10/2017 và thay thế các quy
định về mở ngành đào tạo trình độ đại học tại Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011.

04

Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017 quy định về
kinh doanh rượu

Theo đó, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ
chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh,
phân phối rượu. bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép.
Đối với hoạt động phân phối rượu, chủ thể kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Có kho hàng với tổng diện tích sàn từ 150m2 trở lên (quy định hiện tại tối thiểu là 300 m2);
- Rượu kinh doanh phải đảm bảo an toàn thực phẩm;
- Có hệ thống phân phối ở 02 tỉnh/thành trở lên; tại mỗi tỉnh/thành phải có ít nhất 01 thương
nhân bán buôn rượu (hiện hành là 06 tỉnh và mỗi tỉnh có ít nhất 03 thương nhân);
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, phân phối
rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài;
- Tuân thủ đầy đủ quy định về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
Nghị định này được có hiệu lực từ ngày 01/11/2017; thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP
ngày 12/11/2012.
www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n
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Nghị định 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/9/2017 sửa đổi, bổ
sung Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
về kinh doanh thuốc lá

Theo đó, Chính phủ quy định kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều
kiện; trong khi trước đây, thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa Nhà nước hạn chế kinh doanh.
Nghị định cũng cho phép thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc
lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc
lá để bán tại các địa điểm được cấp phép, thay vì chỉ được mua từ các thương nhân bán buôn
như quy định cũ.
Với các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, sẽ được mua sản phẩm thuốc lá từ các
Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác để
bán cho các thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá hoặc bán tại các điểm bán lẻ của thương
nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.
Ngoài ra, Nghị định còn bãi bỏ một số điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã
được quy định trước đây.
Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã cấp cho thương nhân theo Nghị định 67/2013/NĐ-CP
vẫn được duy trì hiệu lực cho đến khi hết thời hạn theo Giấy phép đã cấp.
Nghị định 106/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.

06

Quyết định 3610a/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 20/9/2017 về
phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2017 - 2018

Theo đó, có 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được loại bỏ thuộc 16 lĩnh vực:
An toàn thực phẩm; Điện; Giám định thương mại; Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa; Hoạt
động thương mại điện tử; Kinh doanh dịch vụ; Kinh doanh hóa chất; Kinh doanh rượu; Kinh
doanh theo phương thức bán hàng đa cấp; Kinh doanh thuốc lá; Kinh doanh tiền chất thuốc
nổ; Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; Kinh doanh khí; Kinh doanh xăng dầu; Nhượng quyền
thương mại; Kinh doanh tiền chất công nghiệp. Bên cạnh 05 nguyên tắc rà soát, cắt giảm, đơn
giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ còn ban hành phương án cắt giảm cụ thể hơn 600
điều kiện.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

TÀI TRỢ VÀNG VÀ BẠC DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017
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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

6-11/11/2017

Đà Nẵng

31/10/201

Hà Nội

27-28/10/2017

Đà Nẵng

GDG DevFest 2017

19/11/2017

Tòa nhà bưu điện Thành phố Đà
Nẵng - 271 Nguyễn Văn Linh, Đà
Nẵng

Haunted Halloween Pool Party

27/10/2017

Mercure Bana Hills French
Village, Đà Nẵng

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

Đường Bạch Đằng

Kinh tế - Đầu tư
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Hội thảo “Hỗ trợ thương mại quốc tế
cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ”
Japan ICT Day 2017
Văn hóa - Xã hội

Lễ Âm nhạc đường phố

ĐỒNG TÀI TRỢ DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017
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BẢN TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
ダナン市投資ニュースレター

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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
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