BẢN TIN ĐẦU TƯ
2018

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG

04
06
11

CPTPP - CƠ HỘI & THÁCH THỨC
ĐÀ NẴNG KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ HẠT NHÂN
KHU VỰC MIỀN TRUNG
GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC

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

03-2018

BẢN
TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
ダナン市投資ニュースレター

BẢN TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
ダナン市投資ニュースレター

TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 3 NĂM 2018

Trong Quý I năm 2018 có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.
Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư đạt 1,84 tỷ USD, chiếm 31,6% tổng
vốn đầu tư; Hồng Kông đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 689 triệu
USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với
tổngvốn đầu tư đăng ký là 649 triệu USD, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

FDI tại Việt Nam

Trong quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ
phần của nhà ĐTNN là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn thực
hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với
cùng kỳ năm 2017. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành/ lĩnh vực,
trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự
quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn đầu
tư đăng ký trong Quý I năm 2018. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng
vốn đầu tư 531 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh
vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 486 triệu USD, chiếm
8,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2018, cả nước có 25.339 dự án còn hiệu lực với tổng vốn
đăng ký 319,98 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước
ngoài ước đạt 176,25 tỷ USD, bằng 55% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 3 NĂM 2018
THEO NGÀNH NGHỀ

3%

Bất động sản

4%

Sản xuất, PP điện nước khí

7%

THÁNG 3
NĂM 2018

ĐƠN VỊ

Vốn thực hiện

Triệu USD

3.620

3.880

107.2

Vốn đăng ký

Triệu USD

7.710,08

5.801,62

75.2

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

2.917,21

2.121,62

72.7

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

3.940,01

1.789,92

45.4

Góp vốn,
mua cổ phần

Triệu USD

852,86

1.890,08

221.6

SO CÙNG KỲ(%)

Số dự án
Dự án cấp mới

Dự án

493

618

125.4

Dự án tăng vốn

Lượt dự án

223

199

89.2

Góp vốn,
mua cổ phần

Lượt dự án

1.077

1,285

119.3

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

32.032

39,341

122.8

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

31.277

38,832

124.2

Nhập khẩu

Triệu USD

27.914

31,750

113.7

Công nghiệp, chế biến - chế tạo

11%

THÁNG 3
NĂM 2017

CHỈ TIÊU

Xuất khẩu

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

17%

58%

Xây dựng
Các lĩnh vực khác

(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư)
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TIN TỨC - SỰ KIỆN
05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM THÁNG 3 NĂM 2018
Quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới đang phối hợp
xây dựng Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
giai đoạn 2018 - 2030. Mục tiêu của Chiến lược nhằm xác định
những ngành, lĩnh vực ưu tiên trong thu hút FDI giai đoạn 2018
- 2030; rà soát khung chính sách FDI và kiến nghị các giải pháp,
chính sách cụ thể giúp Việt Nam đẩy mạnh thu hút FDI vào
những lĩnh vực ưu tiên này.

Tổng vốn đăng ký
(Triệu USD)

Dự án cấp mới

Hàn Quốc

6.760

59.008

Nhật Bản

3.693

49.839

Singapore

2.015

43.096

Đài Loan

2.549

30.940

757

19.672

British Virgin Islands

GÓP Ý DỰ THẢO 2 CHIẾN LƯỢC THU HÚT FDI GIAI ĐOẠN 2018 – 2030

XEM THÊM
DÒNG VỐN TOÀN CẦU ĐÃ XOAY CHUYỂN
Mặc dù chưa phải quá lo lắng về xu hướng rút vốn của nhà đầu
tư nước ngoài, nhưng những diễn biến mới tại Mỹ đang tạo ra
nhiều ẩn số cho xu hướng dòng vốn toàn cầu cũng như tại Việt
Nam trong thời gian tới.

XEM THÊM

(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư)
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Là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, CPTPP có
11 quốc gia thành viên, gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile,
Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và
Việt Nam. CPTPP là một bản FTA thế hệ mới với chất lượng rất
cao về các nội dung và cam kết. Bởi thế, sau khi nhất trí về nội
dung tại Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017, Bộ trưởng Kinh
tế nhiều nước thành viên CPTPP vẫn đem theo nhiều nội dung
cần thương lượng thêm sang Chile ngay trước giờ ký.

Từ ngày 01/01/2018 – 25/3/2018, Đà Nẵng cấp mới 27 dự án FDI với tổng vốn đăng
ký là 7,29 triệu USD, đạt 97% so với cùng kỳ 2017; 02 lượt dự án tăng vốn với tổng
vốn tăng thêm 12,73 triệu USD, tăng 17 lần so với cùng kỳ 2017; 06 lượt nhà đầu tư
nước ngoài đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp và góp vốn vào tổ chức kinh tế với
tổng vốn đăng ký 12,98 triệu USD, đạt 74% so với cùng kỳ 2017. Tổng vốn đầu tư FDI
trong quý I/2018 thành phố thu hút được 33 triệu USD, tăng 128% so với cùng kỳ 2017.
Lũy kế đến ngày 25/3/2018, Đà Nẵng có 577 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,062 tỷ
USD. Trong đó, đứng đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký 717,87 triệu USD,
(chiếm 23,44%), thứ hai là Nhật Bản, tổng VĐT trên 647,26 triệu đô la (chiếm 21,13%),
thứ 03 là Hoa Kỳ, tổng VĐT 519,04 triệu USD (chiếm 16,95%) và thứ 4 là Hàn Quốc,
tổng VĐT 256,17 triệu USD (chiếm 8,36%)
Trong đó, có 09 dự án đầu tư vào các KCN, tổng vốn đầu tư 312,8 tỷ đồng và 02 dự
án đầu tư vào Khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 62 triệu USD , lũy kế đến nay đã
thu hút được 10 dự án vào Khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 249,5 triệu USD, trong
đó có 03 dự án FDI 100% vốn Nhật Bản và 07 dự án trong nước.

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

XEM THÊM

ĐẦU TƯ FDI TỪ EU SANG VIỆT NAM SẼ KHẢ QUAN TRÊN NỀN TẢNG EVFTA
Năm 2018, quan hệ thương mại và đầu tư giữa EU - Việt Nam
có thể đạt được những kết quả khả quan trên nền tảng Hiệp
định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA).

XEM THÊM

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

04

5

BẢN
TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
ダナン市投資ニュースレター

BẢN TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
ダナン市投資ニュースレター
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – HÀN QUỐC
Sáng ngày 23/3/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà
nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Mun Che In, dưới
sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng
thống Hàn Quốc Mun Che In, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn
Thể và Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn
Quốc Kim Hyun-mee đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh
vực phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ giao thông.

XEM THÊM

DÒNG TIỀN ĐANG CHẢY MẠNH VÀO BẤT ĐỘNG SẢN
Ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới
nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng số vốn đăng ký
ba tháng đầu năm 2018.

XEM THÊM

FORBES: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT ĐANG Ở 'BÌNH MINH RỰC RỠ'
Với dự báo tăng trưởng 30-50% mỗi năm, thương mại điện tử
Việt Nam được xem là đang phát triển rực rỡ.

XEM THÊM

ĐÀ NẴNG KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ HẠT NHÂN KHU VỰC MIỀN TRUNG
GDP QUÝ 1/2018 DỰ KIẾN TĂNG HƠN 7% - CAO NHẤT TRONG 10 NĂM
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh những
yếu tố tích cực trên, trong quý 1/2018 thị trường tiền tệ - ngoại
hối, mặt bằng lãi suất khá ổn định, thanh khoản tốt, thu chi ngân
sách cơ bản đạt tiến độ, thị trường chứng khoán tăng trưởng
ổn định, thu hút vốn đầu tư đạt khá, nhất là giải ngân vốn FDI,
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, xuất nhập khẩu có
diễn biến khả quan.

XEM THÊM

Thành công của Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng 2017, kết
hợp với sức lan tỏa thành công của sự kiện Tuần lễ Cấp cao
APEC 2017 đã đưa Đà Nẵng xứng đáng là đầu tàu thu hút đầu
tư, là hạt nhân của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

XEM THÊM

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ở ĐÀ NẴNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ
Tháng 3, nhiều công trình giao thông trên địa bàn Đà Nẵng
được tăng cường nhân lực, vật lực để làm việc với tốc độ khẩn
trương. Các nhà thầu đang chạy đua với khối lượng công việc
nhằm sớm đưa dự án về đích đúng thời hạn.

XEM THÊM

2 THÁNG ĐẦU NĂM 2018: KIM NGẠCH XUẤT, NHẬP KHẨU DỰ KIẾN ĐẠT 66,16 TỶ USD
Tổng cục Hải quan thông tin cho biết trong tháng 02/2018, tổng
trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 25,9 tỷ
USD, giảm 35,7% so với tháng 01/2018 (trong đó, trị giá xuất
khẩu ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 33,7% và trị giá nhập khẩu ước
đạt 12,5 tỷ USD, giảm 37,6% so với tháng 01/2018).

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHỆ CAO
VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VỚI PHẦN LAN
Ngày 21-3, tại buổi tiếp ông Kari Kahiluoto - Đại sứ Phần Lan
tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã giới
thiệu các tiềm năng, lợi thế cùng định hướng phát triển kinh tế
xã hội, thu hút đầu tư của Đà Nẵng; đồng thời đề nghị Chính
phủ Phần Lan xem xét hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực hệ
sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hợp tác
thương mại trong những lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh như
thành phố thông minh, công nghệ cao và quy hoạch đô thị.

XEM THÊM

VỐN NGOẠI VÀO NGÂN HÀNG VIỆT: MẠNH LÊN CẢ TIẾNG LẪN MIẾNG
Nhà đầu tư nước ngoài liên tiếp chi những khoản lớn, sẵn sàng
trả giá cao để mua cổ phần ngân hàng Việt Nam... Sau giai
đoạn đầu tái cơ cấu hệ thống với nhiều khó khăn (2011 - 2015),
hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang ở giữa giai
đoạn hai tái cơ cấu (2016 - 2020) với những nét chuyển động
mới và sáng hơn, mà vốn ngoại “gật đầu” nhiều hơn, mạnh hơn
có thể xem là một kết quả kiểm định.

XEM THÊM

05
6

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

XEM THÊM
ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ESTEC TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO
Sáng ngày 20/3, tại Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng diễn
ra Lễ động thổ xây dựng Nhà máy ESTEC – Dự án do Công
ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Điện tự động Biển Đông làm chủ
đầu tư.

XEM THÊM
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ĐÀ NẴNG CƠ CẤU LẠI NGÀNH DU LỊCH, BẢO ĐẢM CHUYÊN NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chiều 14-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển
khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW
ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn.

XEM THÊM

CẢNG NƯỚC SÂU LIÊN CHIỂU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI
Dù đề xuất đầu tư Dự án Xây dựng cảng Liên Chiểu Đà Nẵng
đang trong giai đoạn thẩm định, nhưng công trình cảng cửa
ngõ của thành phố vẫn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư
trong và ngoài nước.

Ngày 17-3, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch
UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu đến thăm và làm
việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) theo lời
mời của Công ty gửi đến lãnh đạo thành phố. Cùng đi có Phó
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo các sở,
ngành liên quan. Ông Turkj Al-Ajmi, đại diện Tập đoàn dầu khí
Kuwait (KPI), Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn
chủ trì buổi làm việc với đoàn.

XEM THÊM
XEM THÊM

ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI MỚI KHI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

XEM THÊM

KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ KUWAIT ĐẾN VỚI ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 29/3/2018, đường Nguyễn Tất Thành nối dài chính
thức được khánh thành. Tuyến đường này nối từ đường
Nguyễn Tất Thành hiện hữu đến đường tránh quốc lộ Hải Vân
- Tuý Loan, đoạn ngay sát Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Sau
khi hoàn thành, tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Nguyễn
Tất Thành nối dài trở thành tuyến đường ngắn nhất và thông
thoáng nhất từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Khu công
nghệ cao và Khu công nghệ thông tin, cũng như đến dự án Khu
công nghiệp Hoà Ninh và cả vùng Tây Bắc của thành phố (rút
ngắn khoảng cách từ Trung tâm thành phố đến khu vực Tây
Bắc từ 23km xuống còn 11km.)

KẾT NỐI HỢP TÁC ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - THÁI LAN
Ngày 16-3, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố phối hợp
Hiệp hội doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Thái
Lan tổ chức Tọa đàm kết nối đầu tư Đà Nẵng - Thái Lan. Tham
dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 20 doanh nghiệp Đà
Nẵng đang có nhu cầu mở rộng quan hệ đối tác kinh doanh với
Thái Lan; cùng với 34 công ty được niêm yết trên Sàn chứng
khoán Thái Lan và Thị trường đầu tư thay thế.

XEM THÊM
KẾT NỐI HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIỮA ĐÀ NẴNG VÀ VÙNG KYUSHU (NHẬT BẢN)
Ngày 14-3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì
buổi tiếp đoàn công tác của Liên đoàn Kinh tế vùng Kyushu,
Nhật Bản, do ông Nagao Narumi, Giám đốc điều hành cấp cao
của Liên đoàn dẫn đầu đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại
thành phố.

ĐÀ NẴNG XẾP THỨ NHÌ BẢNG XẾP HẠNG PCI 2017
Sáng 22-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
công bố chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành
kinh tế của các tỉnh, thành phố Việt Nam (PCI) 2017. Theo đó,
Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với 70,7 điểm;
tiếp theo đó là Đà Nẵng (70,1 điểm) và Đồng Tháp (68,8 điểm).
Đây cũng là 3 địa phương nằm trong nhóm “rất tốt” vì có nhiều
sáng kiến trong cải thiện môi trường kinh doanh.

XEM THÊM

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI OSAKA, NHẬT BẢN
Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu
tư Đà Nẵng (IPA Đà Nẵng) chủ trì đoàn công tác xúc tiến đầu tư
tại OSAKA - Trung tâm công nghiệp và hải cảng lớn thứ ba của
Nhật Bản. Đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo thành
phố Sakai, gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng, tổ chức hai hội
thảo ‘Xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng’ tại thành phố Sakai và tỉnh
Gifu.

XEM THÊM
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

01

Nghị định số 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/03/2018 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,
kinh doanh xổ số.

Theo đó, các hình phạt vi phạm hành chính được bổ sung và sửa đổi. Xử phạt đối với hành vi
vi phạm quy định về tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm, phân chia thặng dư.
Bãi bỏ quy định tại một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,
kinh doanh xổ số
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

02

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/3/2018 về Quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, các hình thức xử phạt chính là: cảnh cáo, phạt tiền; các hình thức bổ sung tùy theo
tính chất và mức độ vi phạm như: tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề,
đình chỉ việc tổ chức cập nhật kiến thức …
Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập,
ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại Điều 4 Nghị định này còn có thể bị áp dụng
các biện pháp khắc phục hậu quả.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2018.

03

04

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ban hành ngày 11/03/2018 của Chính phủ về quy định
chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.chi tiết một số điều
của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, có 3 nguyên tắc thực hiện hỗ trợ và 3 tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.Lĩnh
vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật
về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành. Đề án hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa bao gồm các nội dung sau: Mục tiêu; đối tượng và điều kiện hỗ trợ; trình tự, thủ tục
lựa chọn; nội dung hỗ trợ; nguồn lực thực hiện; cơ chế quản lý, giám sát và đánh giá kết quả
thực hiện; thời gian thực hiện Đề án; các nội dung khác (nếu có).
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/
NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ
và vừa.

HUYỀN THOẠI NHỮNG CÂY CẦU
Năm 2018 đánh dấu cột mốc thương hiệu “pháo hoa Đà Nẵng” tròn 10 năm tuổi. Trải qua 8 lần
tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không ngừng đổi mới và phát triển trở thành một
sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc tế, được tổ chức hàng năm từ tháng 4 đến tháng 6.
Lấy cảm hứng từ những cây cầu đã ghi dấu ấn vào sự đổi thay của thành phố Đà Nẵng, Lễ hội
pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2018 mang chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn
ra từ 30/04/2018 đến 30/06/2018 với 5 đêm trình diễn pháo hoa ấn tượng và hàng loạt sự kiện
đồng hành đặc sắc

Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2018 của Chính phủ về việc bãi
bỏ một số nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm:
Nghị định số 14/CP ngày 02/03/1993 về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông
- lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn; Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001
về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/
về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/
02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh,
ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt
Nam; Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng
thương mại; Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/ 2010 quy định việc áp dụng Luật phá
sản đối với các tổ chức tín dụng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
XEM THÊM TẠI ĐÂY
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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Giao lưu Thương mại
Việt Nam -Hàn Quốc

26/3/2018

Brilliant Hotel, Đà Nẵng

Diễn đàn doanh nghiệp
Việt Nam - Cộng hòa Czech

13/04/2018

Hồ Chí Minh

27-30/4/2018

Hong Kong

Iron Man 70.3

13/05/2018

Hyatt Regency Danang
Resort & Spa, Đà Nẵng

Đêm rằm Phố cổ

2/12/201721/11/2018

Hội An

17:00 – 21:30
Thứ 7, Chủ
nhật, tháng 02
– 07/2018

Đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng
DIFF 2018

29/4/2018 –
30/6/2018

Đà Nẵng

Biểu diễn nhạc hơi

19:45-20:45
Chủ nhật,
tháng 02 07/2018

Đường 2 tháng 9 (Đối diện Bảo
tàng Điêu khắc Chăm)

Kinh tế - Đầu tư

Hội chợ Quà tặng Hồng Kông
Văn hóa - Xã hội

Hô hát bài chòi
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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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