BẢN TIN ĐẦU TƯ
BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG

12

MỘT SỐ CHỈ SỐ KT-XH ĐÀ NẴNG NĂM 2017
2018: FDI CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU TƯ
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TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

Trong năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 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 là 15,87 tỷ USD, chiếm 44,2% tổng vốn đầu tư đăng
ký trong 12 tháng năm 2017. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng
vốn đầu tư là 8,37 tỷ USD, chiếm 23,3% 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 3,05 tỷ USD, chiếm 8,5%
tổng vốn đầu tư đăng ký. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 9,11
tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư
đăng ký là 8,49 tỷ USD, chiếm 23,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng
vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư…

FDI tại Việt Nam

Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/12/2017, cả nước có 2.591 dự án mới được
cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 21,27 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm
2016; có 1.188 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng
thêm xấp xỉ 8,41 tỷ USD, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2016 và 5.002 lượt góp vốn,
mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn là 6,19 tỷ USD, tăng 45,1% so
với cùng kỳ 2016. Tính chung trong 12 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới,
tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so
với cùng kỳ năm 2016.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

FDI tại Đà Nẵng

Lũy kế đến 20/12/2017, cả nước có 24.748 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký
318,72 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước
đạt 172,35 tỷ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
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Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 14/12/2017, có 103 dự án FDI được cấp mới với tổng
vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước (cùng
kỳ có 69 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 77,1 triệu USD). Trong đó, có 16 dự
án đăng ký hoạt động trong các KCN với tổng vốn là 24,3 triệu USD; 86 dự án đăng
ký hoạt động ngoài KCN với tổng vốn là 65,5 triệu USD; 01 dự án đăng ký hoạt động
trong KCNC với tổng vốn đầu tư là 28,5 triệu USD. Có 6 dự án tăng vốn với tổng vốn
tăng thêm là 938.566 USD
Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 552 dự án với tổng vốn đầu tư 3,04 tỷ USD, trong đó
đứng đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký là 829,05 triệu USD, (chiếm
27,62%), đứng thứ hai là Nhật Bản với tổng vốn đầu tư là 629,48 triệu đô USD (chiếm
20,73%), đứng thứ 03 là Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư là 518,83 triệu USD (chiếm
17,08%) và vị trí thứ 4 là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 253,09 triệu USD (chiếm
8,3%).
Số vốn nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp, góp vốn vào tổ chức kinh
tế tại Đà Nẵng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 29/11/2017 là 173.998.224.146 đồng
(35 lượt).
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11 THÁNG
ĐẦU 2016

11 THÁNG
ĐẦU 2017

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

SO CÙNG KỲ(%)

Vốn thực hiện

Triệu USD

15.800

17.500 110,8

Vốn đăng ký

Triệu USD

24.857,86

35.883,85 144,4

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

14.948,49

21.275,89 142,3

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

5.641,64

8.416,84 149,2

Góp vốn,
mua cổ phần

Triệu USD

4.267,73

6.191,11 145,1

Số dự án
Dự án cấp mới

Dự án

2.503

2.591 103,5

Dự án tăng vốn

Lượt dự án

1.205

1.188 98,6

Góp vốn,
mua cổ phần

Lượt dự án

4.900

5.002 102,1

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

126.235

155.245 123,0

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

123.874

152.342 123,0

Nhập khẩu

Triệu USD

102.436

126.445 123,4

Xuất khẩu
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Công nghiệp, chế biến - chế tạo

14,2%

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

3,5%
6,8%

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa

8,5%

Khai khoáng

44%

Bất động sản

23%

Một số chỉ tiêu KT-XH Đà Nẵng năm 2017

9%
8,1%
7,9%

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP)
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng

Kim ngạch xuất khẩu năm 2017

Các lĩnh vực khác

tăng

(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư)

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THEO NGÀNH NGHỀ

12,4%

Lượt khách du lịch
tăng

19%

Doanh thu du lịch năm 2017
tăng

20,6%

1.465 triệu USD
so với năm 2016

6,6 triệu
so với năm 2016

854,7 triệu USD
so với năm 2016

05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Quốc gia
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Dự án
cấp mới

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)

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
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TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2017: KIẾN TẠO NÊN KỲ TÍCH

TIN TỨC - SỰ KIỆN
ANZ DỰ BÁO:
TĂNG TRƯỞNG GDP NĂM 2018 CỦA VIỆT NAM LÀ 6,8%, LẠM PHÁT Ở MỨC 3,5%
Theo bà Eugenia Victorino – Chuyên gia Kinh tế của ANZ, Khu
vực Tiểu vùng sông Mekong và Đông Nam Á, ANZ dự báo năm
2018, tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,8%, lạm phát năm
2017 là 3,5% và dự kiến năm 2018 được giữ ổn định ở mức
này. Việt Nam đang là thỏi nam châm hút dòng vốn FDI nhờ
sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh trong năm 2017 và dự
báo tiếp tục tăng trưởng cao trong thời gian tới.

XEM THÊM

Nếu đầu năm, GDP quý I xuống thấp nhất trong 3 năm qua thì
con số 6,81% GDP cả năm là kết quả đầy ngoạn mục của nền
kinh tế Việt Nam năm 2017. Mức tăng trưởng GDP trên là con
số cao nhất kể từ năm 2008. Vai trò Nhà nước kiến tạo đã phát
huy hiệu quả.
5 DỰ ÁN TỶ ĐÔ GIÚP THU HÚT FDI NĂM 2017 LẬP KỶ LỤC

Không thể phủ nhận, bên cạnh sự bùng nổ của vốn đầu tư
thông qua góp vốn, mua cổ phần, thì sự quay trở lại ấn tượng
của các dự án tỷ USD đã góp phần quan trọng đẩy vốn FDI vào
Việt Nam trong năm 2017 tăng trưởng ngoạn mục. Có tới 5 dự
án tỷ USD được cấp chứng nhận đầu tư trong năm nay.

XEM THÊM

VIỆT NAM - LỰA CHỌN DÀI HẠN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Với lợi thế về vị trí địa lý chiến lược, dân số trẻ, tài nguyên thiên
nhiên phong phú, chính trị ổn định, hội nhập kinh tế quốc tế…
Việt Nam hiện là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong số các thị
trường mới nổi, vượt qua cả Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn rót vốn vào những doanh
nghiệp đã niêm yết và có tầm nhìn dài hạn nhằm hiện thực hóa
mục tiêu đầu tư lâu dài vào Việt Nam.

XEM THÊM
2018: FDI CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU TƯ
Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tập trung vào các ngành tiện ích
trong năm 2018, thay vì chỉ tập trung vào công nghiệp chế biến
chế tạo như năm 2017.

XEM THÊM

XEM THÊM

30 NĂM FDI: PHÂN VÂN ĐƯỢC - MẤT
Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc Đổi mới vào giữa tháng
12/1986. Một năm sau, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra
đời. Bởi thế, hành trình 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) của Việt Nam cũng gần như song trùng với hơn 3
thập kỷ Đổi mới của nền kinh tế. Và dù vẫn còn những phân vân
giữa được và mất, song mở cửa thu hút FDI chính là một trong
những quyết định sáng suốt nhất để Việt Nam từ một nước
nghèo, lạc hậu trở thành một trong những điểm sáng của kinh
tế toàn cầu.

TẬN DỤNG NGUỒN LỰC FDI ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Việt Nam cần có những chính sách ưu đãi phù hợp và cụ thể để
tăng kết nối giữa 2 khối doanh nghiệp vốn nước ngoài và khối
doanh nghiệp trong nước trong phát triển ngành công nghiệp
hỗ trợ.

XEM THÊM

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM: DOANH NGHIỆP FDI “ĐỘC DIỄN”
Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điện tử
lớn 12 thế giới và lớn thứ 3 trong khối ASEAN. Kim ngạch xuất
khẩu của ngành điện tử cũng đạt những kết quả ấn tượng: Dự
kiến năm 2017, sẽ vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đưa Việt Nam trở
thành một trong những nước xuất khẩu công nghiệp điện tử lớn
của thế giới. Tuy nhiên, 95% kim ngạch xuất khẩu thuộc về khối
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Doanh nghiệp
trong nước chỉ đang lắp ráp, gia công.

XEM THÊM
DOANH NGHIỆP VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TỪ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Việt Nam hiện đang nằm trong tốp những quốc gia và vùng lãnh
thổ có số lượng người dùng internet cao nhất tại châu Á. Điều
này mang đến nhiều cơ hội đồng thời đặt ra không ít thách thức
cho doanh nghiệp.

XEM THÊM

XEM THÊM
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BẢN TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
TỶ LỆ DN TƯ NHÂN VIỆT NAM BÁN HÀNG CHO DN FDI CHỈ KHOẢNG 8%
Trong vòng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân Việt
Nam có bán hàng cho doanh nghiệp FDI chỉ khoảng 8%, dẫn
đến sự lệch pha trong phát triển.

BỐN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Ngày 22-12, Diễn đàn Phát triển đô thị lần thứ 7 do UBND thành
phố Đà Nẵng phối hợp với thành phố Yokohama (Nhật Bản) tổ
chức đưa ra nhiều giải pháp cho các vấn đề quan trọng trong
định hướng phát triển của Đà Nẵng, bao gồm: tiết kiệm năng
lượng, phát triển khu công nghiệp (KCN), xử lý rác thải và quy
hoạch cảng cá Thọ Quang.

XEM THÊM

CHỈ SỐ NĂNG LỰC LOGISTICS GIẢM 16 BẬC TRONG 2 NĂM,
VIỆT NAM ĐANG MẤT LỢI THẾ CẠNH TRANH
Chi phí logistics của Việt Nam chiếm 18% tỷ trọng GDP, cao gần
gấp đôi các nền kinh tế phát triển và cao hơn mức bình quân
toàn cầu 14%. Thứ hạng của Việt Nam theo chỉ số năng lực
logistics (LPI) đã giảm từ hạng 48 vào năm 2014 xuống hạng
64 vào năm 2016.

XEM THÊM

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH VÀ THÀNH LẬP KHU KINH TẾ VEN BIỂN
Chiều 20-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc
Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành về nghiên cứu và
đề xuất việc quy hoạch và thành lập Khu kinh tế ven biển Đà
Nẵng.

XEM THÊM

KHU CÔNG NGHỆ CAO TÌM CÁCH HÚT ĐẦU TƯ
CÔNG BỐ DANH MỤC 8 DỰ ÁN BOT CAO TỐC BẮC – NAM
Bộ Giao thông vận tải vừa công bố danh mục 8 dự án BOT
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2017 - 2020.

Năm 2017 đánh dấu những bước tiến lớn trong công tác xúc
tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, nhưng
kết quả chưa tương xứng với tiềm năng. Điều này đòi hỏi Khu
CNC phải tiếp tục vừa kêu gọi “bên ngoài”, vừa hoàn thiện “bên
trong”, không bỏ lỡ những cơ hội phù hợp với định hướng phát
triển của thành phố.

XEM THÊM

BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH,
GỠ KHÓ CHO DOANH NGHIỆP
Bộ Công Thương vừa bãi bỏ, cắt giảm nhiều điều kiện kinh
doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, XK khoáng sản, XK
gạo, XK than... sau hàng loạt thủ tục đã cắt giảm trước đó.

XEM THÊM
XEM THÊM

ĐÀ NẴNG:
DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐẦU TƯ HƠN 100 TRIỆU USD VÀO KDL XUÂN THIỀU
Doanh nghiệp Nhật Bản vừa đề xuất đầu tư trên 100 triệu USD
vào dự án Khu du lịch Xuân Thiều nằm tại quận Liên Chiểu, TP
Đà Nẵng. Dự án có diện tích gần 11,5 ha với mục tiêu đầu tư
phát triển Khu phức hợp dịch vụ, bao gồm: khách sạn đạt chuẩn
5 sao, khu công viên nước, công viên trò chơi và khu ẩm thực...
Đây là khoản đầu tư FDI lớn nhất vào bất động sản du lịch Đà
Nẵng trong năm 2017, năm đánh dấu sự kiện quốc tế APEC,
mở ra một cơ hội cực lớn về thu hút đầu tư cho thành phố.

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 2 DỰ ÁN ĐIỆN
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư và một
số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường
dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dự án đường dây 500 kV
Dốc Sỏi - Pleiku 2 với tổng mức đầu tư sơ bộ của cả 2 dự án là
10.364 tỷ đồng.

XEM THÊM

XEM THÊM
THÀNH ĐIỆN HẢI ĐƯỢC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
Di tích Thành Điện Hải (quận Hải Châu, Đà Nẵng) vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng
di tích quốc gia đặc biệt.

XEM THÊM
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BỆNH VIỆN FV XÚC TIẾN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ TẠI ĐÀ NẴNG
Bệnh viện FV dự kiến đầu tư 5 triệu USD để xây dựng phòng
khám với các phương tiện, máy móc chẩn đoán tại chỗ, góp
phần phát triển các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao tại Đà
Nẵng.

XEM THÊM

8 TRIỆU TẤN HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG ĐÀ NẴNG TRONG NĂM 2017
Cảng Đà Nẵng đã và đang chứng tỏ được vị trí, vai trò quan
trọng của mình. Tám triệu tấn hàng hóa thông qua cảng Đà
Nẵng trong năm 2017 là một con số ấn tượng.

XEM THÊM

JEJU AIR MỞ THÊM TUYẾN BAY TỚI ĐÀ NẴNG VÀO ĐẦU NĂM 2018
Từ ngày 29/12/2017 đến tháng 2/2018, hãng hàng không giá rẻ
Jeju Air (Hàn Quốc) sẽ mở thêm một số tuyến bay không theo
lịch trình thông thường từ sân bay quốc tế Jeju tới các điểm đến
bao gồm Đà Nẵng (Việt Nam), Manila (Philippines) và Chiang
Mai (Thái Lan).

XEM THÊM

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH TUYẾN CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ công trình tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng
Ngãi, theo đó yêu cầu các nhà thầu tập trung phương tiện, nhân
lực, bảo đảm thi công đạt chất lượng, đúng tiến độ. Đặc biệt,
các nhà thầu phải có giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho
người dân và phương tiện trong khu vực trong quá trình thi
công.

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG: KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI CHI TIÊU 1,56 TRIỆU ĐỒNG MỖI NGÀY
Kết quả dự án “Xác định đóng góp của du lịch trong GRDP TP
Đà Nẵng” xác định đóng góp của du lịch vào kinh tế TP Đà Nẵng
năm 2016 đạt 16.544 tỉ đồng, chiếm 23,72% GRDP (so với bình
quân cả nước chỉ chiếm 6%). Mức chi tiêu bình quân 1 ngày
khách tại thành phố đối với khách quốc tế là 1,567 triệu đồng;
khách nội địa là 1,029 triệu đồng.

XEM THÊM
CÔNG VIÊN PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ KHU CNTT TẬP TRUNG

ĐÀ NẴNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ 1.500 TỶ ĐỒNG VÀO 5 DỰ ÁN NN CÔNG NGHỆ CAO
Sáng 15/12, tại hội thảo “Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng”, Ban xúc tiến và
hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng đã công bố kêu gọi đầu tư vào 5 dự án
ngành nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng
1.500 tỷ đồng.

XEM THÊM

Sáng ngày 14/12, tại TP. Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng đã phối hợp
với Công ty Tiến Thịnh – TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Phát
triển thương mại và đầu tư thị trường Australia” nhằm hỗ trợ
các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường tại Australia.

XEM THÊM
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XEM THÊM
ĐÀ NẴNG: THU HÚT ĐẦU TƯ NN CÔNG NGHỆ CAO PHỤC VỤ DU LỊCH CAO CẤP

KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI AUSTRALIA – VIỆT NAM

09

Ngày 7/12, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1967/QĐTTg công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công
nghệ thông tin tập trung. Có quy mô 10.885,6 m2, Khu Công
viên phần mềm Đà Nẵng có 75 doanh nghiệp đang hoạt động;
trong đó có 32 doanh nghiệp FDI, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%.

Dư địa cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cho Đà Nẵng
còn rất lớn. Tuy nhiên, Đà Nẵng phải xác định được đâu là sản
phẩm du lịch đặc thù để du khách đến là muốn thưởng thức,
chưa đến là muốn đến để ăn, mà ăn thì phải chất lượng và an
toàn, phải thấm.

XEM THÊM
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

01

Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối
với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau
đây:
- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định
153/2016/NĐ-CP )
- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)
- Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)
- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/01/2018; các mức lương nêu trên được thực hiện
từ ngày 01/01/2018.

02

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, số 17/2017/QH14
ngày 20/11/2017

Theo đó, Luật mới quy định việc phá sản sẽ chỉ áp dụng với các tổ chức tín dụng đã rơi vào tình
trạng kiểm soát đặc biệt, không có khả năng phục hồi theo các phương án tái cơ cấu khác…
Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ quyết định chủ trương và phương án phá sản tổ chức
tín dụng.
Ngoài ra, tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại, ngân
hàng hợp tác xã, công ty tài chính được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau:
- Vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN);
- Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc có tài sản mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên,
không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính
phủ thành lập để xử lý nợ xấu;
- Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn, vay đặc biệt của NHNN;
- Nhận tiền gửi hoặc vay của TCTD hỗ trợ với lãi suất ưu đãi;
- Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do TCTD hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ
tiêu chuẩn theo quy định;
- Mua, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin vượt tỷ lệ quy định…
Luật này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

03

Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 29/11/2017 về việc bổ sung danh sách các nước có
công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

Theo đó, Nghị quyết bổ sung 06 nước vào danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp
thị thực điện tử quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 07/2017/NĐ-CP, bao gồm: Ơ-xtơ-rây-lia
(Australia), Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (United Arab Emirates), Ca-na-đa (Canada),
cộng hòa Ấn Độ (India), Vương quốc Hà Lan (Netherland), Niu Di-lân (New Zealand).
Với việc bổ sung 06 nước nêu trên, tổng số nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện
tử vào Việt Nam là 46 nước.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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04

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017

Theo đó, Luật quy định về trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch trong việc tổ chức lấy ý kiến
khi lập quy hoạch.
Việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu
và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch. Ý kiến đóng góp phải được
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, phê
duyệt quy hoạch.
Luật cũng nghiêm cấm việc không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch
hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật Nhà nước;
cố ý công bố sai quy hoạch…
Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu, thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê
duyệt phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác.
Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; riêng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch
cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

05

Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ Công thương ngày về việc
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh
doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà
nước của Bộ Công Thương

Theo đó, quy định mới không còn yêu cầu phải nộp bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở
xay, xát trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh xuất khẩu gạo.
Với khoáng sản được phép xuất khẩu, bỏ yêu cầu phải được cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập
khẩu xác nhận như trước đây.
Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thương nhân có nhu cầu cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi
hoặc cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận cửa hàng
đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu… thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương qua đường
công văn hoặc qua mạng điện tử. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ
đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực
tế và cấp Giấy xác nhận.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

06

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 quy định chi tiết việc cung cấp thông
tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu

Theo đó, việc cung cấp thông tin về đấu thầu như: Thông tin về dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà
thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Hủy thầu; Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại
từng dự án/gói thầu… phải được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết
định hoặc văn bản phê duyệt, ban hành các thông tin đó.
Việc cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được thực hiện trong vòng 02 ngày
làm việc từ ngày Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành.
Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin trên được thực hiện theo các biểu mẫu dưới
dạng webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.
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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

8/1/2018

Trung tâm hành chính Đà Nẵng

01- 07/02/2018

Trung tâm
Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng

Triển lãm ảnh
“Năm APEC Việt Nam 2017 và
dấu ấn Việt Nam, dấu ấn Đà Nẵng”

05/02/2018

Bảo tàng Đà Nẵng

Chợ đêm Helio

10/11/20174/3/2018

Helio Đà Nẵng

Đêm rằm phố cổ

2/12/201721/11/2018

Hội An

Kinh tế - Đầu tư
Kết nối doanh nghiệp Úc – Đà Nẵng
Hội chợ Xuân 2018
Văn hóa - Xã hội

Đại nhạc hội Tiger Remix 2018

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng
DIFF 2018
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6/1/2018

29/4/2018 –
13/5/2018

Đà Nẵng

Đà Nẵng

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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