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FDI VIỆT NAM
Tính đến 20/8/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà
ĐTNN là 22,63 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:
Dự án đăng ký

So với cùng kỳ

Tổng vốn đăng

So với cùng kỳ

2018

ký

2018

Cấp mới

2406

+ 25,4%

9,13 tỷ USD

67,7%

Điều chỉnh vốn

908

+ 23,4%

4 tỷ USD

71,4%



Góp vốn, mua cổ phần: cũng trong 8 tháng đầu năm 2019, cả nước có 5.235 lượt góp
vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 9,51 tỷ USD, tăng 80% so với
cùng kỳ 2018 và chiếm 42% tổng vốn đăng ký.

Theo lĩnh vực đầu tư

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ
Công nghiệp chế biến, chế tạo

Kinh doanh bất động sản

Bán buôn bán lẻ

Khác

15%

5%

10%

70%

Trong 8 tháng đầu năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực
công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 15,74 tỷ USD, chiếm 69,6% tổng vốn đầu
tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư
2,31 tỷ USD, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ
với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,19 tỷ USD, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư đăng ký...
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Theo đối tác đầu tư
Trong 8 tháng đầu năm 2019, đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư vào việt nam
Hồng Kông

Hàn Quốc

Singapore

Trung Quốc

Nhật Bản

2.34

10.40%

2.78

10.90%

3.27

14.50%

3.48

15.40%

5.63

24.90%

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (TỶ USD)

TỈ LỆ (%)

Tính lũy kế đến ngày 20/08/2019, cả nước có 29.532 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng
ký 353,7 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt
203,45 tỷ USD.


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 gần 207,2 tỷ
USD; kinh doanh bất động sản với 58,1 tỷ USD; sản xuất, phân phối điện với 23,45 tỷ USD.
Công nghiệp chế biến, chế tạo

Kinh doanh bất động sản

Sản xuất, phân phối điện

0%
18%

7%

59%
16%

Khác
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Đã có 132 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong
đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 64,87 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn
đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 58,23 tỷ USD (chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư), tiếp
theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

Tổng vốn đầu tư
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TIN TỨC
Nguồn: IPA tổng hợp
Netflix muốn đầu tư vào Việt Nam, hợp tác xuất khẩu phim Việt ra thế giới
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp ông Kuek YuChuang, Giám đốc điều hành Netflix Khu vực châu Á Thái Bình Dương để bàn về triển vọng
hợp tác giữa doanh nghiệp này với Việt Nam trong thời gian tới.
https://baodautu.vn/netflix-muon-dau-tu-vao-viet-nam-hop-tac-xuat-khau-phim-viet-rathe-gioi-d106164.html

Làn sóng đầu tư xây m ới các khu công nghiệp
Xu hướng dịch chuyển sản xuất vào Việt Nam khiến nhu cầu thuê mặt bằng đặt nhà máy tăng
cao. Đó là lý do khiến bất động sản công nghiệp hút khách.
https://dautubds.baodautu.vn/lan-song-dau-tu-xay-moi-cac-khu-cong-nghiepd105938.html
Xuất khẩu tôm vào M ỹ và Trung Quốc tăng đột biến trong tháng 7
Trong tháng 7, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 334 triệu đô la, tăng 13,4% so với cùng kỳ
năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ và Trung quốc tăng đột biến với lần lượt
là 37,2% và 47,7%.
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https://www.thesaigontimes.vn/293151/xuat-khau-tom-vao-my-va-trung-quoc-tang-dotbien-trong-thang-7.html
Hàn Quốc vượt Nhật về đầu tư FDI vào Việt Nam
Tờ Korea Times vừa thông tin Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2019 với tổng vốn đầu tư đạt 2,7 tỷ USD
https://tuoitre.vn/han-quoc-vuot-nhat-ve-dau-tu-fdi-vao-viet-nam20190820133957158.htm
ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng du lịch
Ngày 15/8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và UBND các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã thực hiện ký kết hiệp định dự án Phát triển cơ sở hạ
tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng – giai
đoạn 2.
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14655-adb-ho-tro-viet-nam-phat-trien-ha-tang-dulich.html
Việt Nam tăng nhập linh kiện ô tô từ Hàn Quốc, Nhật Bản
Chiếm tới 29% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô vào
Việt Nam, Hàn Quốc trở thành thị trường cung cấp nhóm hàng này lớn nhất cho Việt Nam.
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/viet-nam-tang-nhap-linh-kien-o-to-tu-hanquoc-nhat-ban-1118510.html
Việt Nam chi hơn 5,6 tỉ USD nhập khẩu sắt thép
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy 7 tháng đầu năm 2019, cả nước nhập khẩu 8,39 triệu
tấn sắt thép với trị giá 5,64 tỉ USD, tăng 42% về lượng so với cùng kỳ năm trước.
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/viet-nam-chi-hon-56-ti-usd-nhap-khau-satthep-1118077.html
Đánh thức tiềm năng điện mặt trời tại miền Trung-Tâ y Nguyên
Miền Trung-Tây Nguyên là nơi có điều kiện khí hậu lý tưởng nhất cho các dự án năng lượng
mặt trời và điện gió. Cùng với các chính sách khuyến khích của Chính phủ và chính quyền các
địa phương, khu vực này đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo.
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http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Danh-thuc-tiem-nang-dien-mat-troi-tai-mienTrungTay-Nguyen/373806.vgp
Doanh nghiệp Việt Nam - Australia hợp tác kết nối hàng không
Ngày 23/8, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và Australia, các tập đoàn
lớn của hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực hàng không và các lĩnh
vực liên quan.
http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Doanh-nghiep-Viet-NamAustralia-hop-tac-ket-noihang-khong/373583.vgp

Ước tính xuất siêu của nông, lâm và th ủ y sản đạt hơn 6 t ỷ USD
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy
sản 8 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 47,11 tỷ USD với kim ngạch xuất khẩu đạt 26,6 tỷ
USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

https://www.vietnamplus.vn/voc-tinh-xuat-sieu-cua-nong-lam-va-thuy-san-dat-hon-6-tyusd/592040.vnp
Việt Nam xúc tiến đưa trái nhãn vào th ị trường Australia
Thương vụ Việt Nam tại Australia thông báo Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Australia đã công
bố các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi Việt Nam, hứa hẹn mở ra một thị trường tiềm năng mới
cho mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam.
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-xuc-tien-dua-trai-nhan-vao-thi-truong-

australia/591866.vnp
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Doanh nghiệp khởi nghiệp hút vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trước cuộc đua
công nghệ 4.0. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đánh giá, đây là thị trường tiềm năng bởi ý tưởng
kinh doanh của doanh nghiệp Việt rất sáng tạo và phong phú.
https://baotintuc.vn/kinh-te/doanh-nghiep-khoi-nghiep-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai20190815122503342.htm
UOB: Việt Nam là điểm sáng giữa bối cảnh căng thẳng thương mại
Theo chuyên gia đến từ ngân hàng UOB, Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển
kinh tế đến 6,7% trong năm 2019 và là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh
tế nhanh nhất.
https://www.vietnamplus.vn/uob-viet-nam-la-diem-sang-giua-boi-canh-cang-thangthuong-mai/591160.vnp
Đà Nẵng dẫn đầu lần thứ 11 chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT
Năm 2019, TP Đà Nẵng lần thứ 11 liên tiếp dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng
dụng công nghệ thông tin - truyền thông tại Việt Nam.
https://congnghe.tuoitre.vn/da-nang-dan-dau-lan-thu-11-chi-so-san-sang-phat-trien-vaung-dung-cntt-20190823145326047.htm
Hãng hàng không qu ốc gia Campuchia mở đường ba y thẳng Phnom Penh
- Đà Nẵng
Bộ Du lịch Campuchia ngày 23/8 cho biết Hãng hàng không Cambodia Angkor Air sẽ mở
đường bay thẳng từ thủ đô Phnom Penh đi Đà Nẵng vào tháng 10/2019.

https://baotintuc.vn/kinh-te/hang-hang-khong-quoc-gia-campuchia-mo-duong-baythang-phnom-penh-da-nang-20190823165940650.htm
Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa K ỳ
Ngày 19/8/2019, tại Silicon Valley, Hoa Kỳ, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Da
Nang Business Roundtable” nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố,
kêu gọi sự quan tâm hợp tác, đầu tư các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Đây là hoạt động nằm trong
khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Canada do Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ
làm trưởng đoàn.
http://ipc.danang.gov.vn/vi/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=1405660&cat=17002
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Hơn 1.400 t ỷ đồng cải thiện môi trường nước khu vực quận Sơn Trà
UBND thành phố vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện môi trường nước
phía đông thành phố (quận Sơn Trà) với tổng mức đầu tư 1.447 tỷ đồng, thực hiện từ năm
2018-2020.
https://baodanang.vn/channel/5404/201908/hon-1400-ty-dong-cai-thien-moi-truongnuoc-khu-vuc-quan-son-tra-3237348/
Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng có 2 công trình trong Sách vàn g Sáng tạo
Việt Nam 2019
Trong số 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được vinh danh trong Sách
vàng Sáng tạo Việt Nam 2019, Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng có 2 công trình là “Hệ thống quan
trắc môi trường” và “Hệ thống tường lửa”.
https://baodanang.vn/channel/5404/201908/trung-tam-vi-mach-da-nang-co-2-congtrinh-trong-sach-vang-sang-tao-viet-nam-2019-3230974/
Doanh nghiệp Hà Lan tìm cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng
Ngày 22/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn
gồm 14 doanh nghiệp Hà Lan do Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh Carel
Richter dẫn đầu.
https://baodanang.vn/channel/5404/201908/doanh-nghiep-ha-lan-tim-co-hoi-dau-tu-taida-nang-3230923/

Đà Nẵng là địa điểm du lịch hàng đầu của người Hàn Quốc dịp Tết Trung
thu
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Thống kê của công cụ tìm kiếm các địa điểm du lịch trên toàn cầu Skyscanner cho thấy thành
phố Đà Nẵng (Việt Nam) cùng với đảo Jeju (Hàn Quốc) và thủ đô Bangkok (Thái Lan) là những
địa điểm yêu thích nhất của khách du lịch Hàn Quốc dịp Tết Trung thu năm 2019.
https://baodanang.vn/channel/5404/201908/da-nang-la-dia-diem-du-lich-hang-dau-cuanguoi-han-quoc-dip-tet-trung-thu-3230840/
Thúc đẩ y hợp tác du lịch và đầu tư tại Úc và New Zealand
Trong chuyến thăm và làm việc tại Úc vào tháng 8/2019, bên cạnh hợp tác về giáo dục, đoàn
công tác của thành phố do Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đặng Việt Dũng làm trưởng đoàn
đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy những tiềm năng phát triển, cơ hội hợp tác đầu tư trên
các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch…với các đối tác
của Úc và New Zealand.
https://danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=36323&_c=2
Tạo môi trường chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư thiên thần đầu tư vào
các dự án khởi nghiệp
Ngày 15/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng
lưới khởi nghiệp thành phố chủ trì buổi làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Tổ chức Hỗ trợ
khởi nghiệp Thụy Sĩ (SWISS EP) và đại diện các sở ngành, trường học về tăng cường kết nối,
hợp tác giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
https://danang.gov.vn/web/guest/doanh-nghiep/chi-tiet?id=36245&_c=100000023
Tăng cường thu hút đầu tư từ Canada
Ngày 28/8, tại thành phố Toronto, Canada, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã chủ
trì tọa đàm bàn tròn về thu hút, hợp tác đầu tư Đà Nẵng – Canada.
http://ipc.danang.gov.vn/vi/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=1405666&cat=17002
Cất cánh từ những đường bay quốc tế mới
Cùng với những sản phẩm du lịch đang ngày càng được chính quyền thành phố, ngành du
lịch quan tâm bổ sung, hoàn thiện, thì việc mở và kết nối những đường bay quốc tế mới từ
quốc gia đến Đà Nẵng đã giúp thành phố biển thu hút nhiều khách quốc tế. Nhờ những đường
bay này, du lịch Đà Nẵng cũng đang từng bước “cất cánh”.
https://baodanang.vn/channel/5404/201909/cat-canh-tu-nhung-duong-bay-quoc-te-moi3252518/
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Hoàn thiện mô hình d ự án các bãi đỗ xe
Công tác lắp đặt thiết bị điều khiển tự động tại dự án bãi đỗ xe số 255 đường Phan Châu Trinh
sẽ hoàn thành để ngày 2-9 tới đưa vào vận hành. Đây là bãi đỗ xe thông minh đầu tiên ở thành
phố với 100% công nghệ lẫn thiết bị nhập khẩu, chuyển giao từ Nhật Bản.
https://baodanang.vn/channel/5404/201908/hoan-thien-mo-hinh-du-an-cac-bai-do-xe3237339/
Khuyến khích các doanh nghi ệp trong KCN Đà Nẵng chuyển mục đích sử
dụng đất
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có ý kiến kết luận liên quan đến công tác quản
lý và sử dụng đất tại Khu công nghiệp An Đồn. Theo đó, thành phố thống nhất chọn phương
án ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng có nhu cầu chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị hoặc không có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh
thì được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.
https://baodanang.vn/channel/5404/201908/khuyen-khich-cac-doanh-nghiep-trong-kcnda-nang-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-3230799/
Tiếp thu khoa học, kỹ thuật mới về phát triển giao thông bền vững
Sáng 31/8, phát biểu đề dẫn tại hội thảo quốc tế lần thứ 3 về “Hạ tầng giao thông với phát triển
bền vững” (TISDIC-2019), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho
rằng hội thảo là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia quốc tế, các chuyên gia
trong nước tiếp thu kiến thức về kỹ thuật mới, công nghệ mới, giải pháp thi công mới mà còn
là cơ hội để các nhà quản lý nâng tầm hiểu biết để xây dựng chính sách cùng những cơ chế
phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng, trong đó có lĩnh vực giao thông, xây dựng kết cấu hạ
tầng đô thị.
https://baodanang.vn/channel/5404/201908/tiep-thu-khoa-hoc-ky-thuat-moi-ve-phattrien-giao-thong-ben-vung-3252490/
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg
Ngày 13/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi
Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao
dịch chung.
Theo đó, Quyết định bỏ khoản 3 Điều 2 “Bổ sung số thứ tự 11: Bảo hiểm nhân thọ” của Quyết
định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg
Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg về việc phê
duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, đồng thời bãi bỏ mục
II, III, IV Phụ lục số Iia, Iib ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016
về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019.

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP
Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng
tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
Nghị định bao gồm 3 chương, 19 điều. Trong đó Chương II bao gồm 5 mục quy định cụ thể:


Mục 1: Sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT



Mục 2: Sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT



Mục 3: Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án
BT



Mục 4: Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT



Mục 5: Lập dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước đối với tài
sản công thanh toán dự án BT
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Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Thông tư số 47/2019/TT-BTC
Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh
nghiệp.
Nghị định bao gồm 8 điều, quy định rõ ràng về các nội dung chủ yếu sau:


Người nộp phí, lệ phí



Tổ chức thu phí, lệ phí



Mức thu phí, lệ phí



Các đối tượng được miễn phí, lệ phí



Kê khai, nộp phí, lệ phí



Quản lý phí, lệ phí

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2019.
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
Sơ lược Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính
sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện
thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Nghị quyết được xem là bước đột phá trong công tác xúc tiến, quản lý đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam trong 30 năm qua, với nội dung xuyên suốt là 6 quan điểm chỉ đạo với dòng vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong đó, Bộ Chính trị đặc biệt chú trọng đến thu hút các dự án
đầu tư có chọn lọc, thân thiện với môi trường, và đặc biệt là đảm bảo an ninh quốc phòng. Bài
viết dưới đây sẽ giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết 50-NQ/TW.

Quan điểm chỉ đạo


Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền
kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh
tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi
ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà
đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.



Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn
mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất
quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao.



Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả,
công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có
công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại,
có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.



Đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích trong hợp tác
đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định
hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững.

16


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, vai trò
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy sự năng động, sáng tạo
của người dân và doanh nghiệp trong việc hoàn thiện, thực thi và giám sát việc thực
hiện thể chế, chính sách về thu hút và hợp tác đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu tổng quát
Hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập
quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi
trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh
tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng,
hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Tạo lập
môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc
nhóm ASEAN 3 trước năm 2030.

Mục tiêu cụ thể


Vốn đăng ký giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 150 - 200 tỉ USD (30 - 40 tỉ USD/năm); giai
đoạn 2026 - 2030 khoảng 200 - 300 tỉ USD (40 - 50 tỉ USD/năm).



Vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 100 - 150 tỉ USD (20 - 30 tỉ USD/năm); giai
đoạn 2026 - 2030 khoảng 150 - 200 tỉ USD (30 - 40 tỉ USD/năm).



Tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường,
hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm
2018.



Tỉ lệ nội địa hoá tăng từ 20 - 25% hiện nay, lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào
năm 2030.



Tỉ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động từ 56% năm 2017 lên 70%
vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu


Hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài



Hoàn thiện thể chế, chính sách đầu tư



Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư
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Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư



Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư



Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài



Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đầu tư nước ngoài
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SỰ KIỆN
STT

Tên sự kiện

Địa điểm

Thời gian

Hội trường tầng 3, Trung
01

Tập huấn: “Thương mại điện tử trong
thời kỳ chuyển đổi số”

06/9/2019

tâm Hội chợ triển lãm, 09
Cách Mạng Tháng Tám, Đà
Nẵng

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hợp tác
02

thương mại với các quốc gia Trung

09/9/2019

Đông – Châu Phi”
03

Hội thảo J Good Tech & Gặp gỡ
doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

24/9/2019

Nhà làm việc Bộ Ngoại giao,
02 Lê Quang Đạo, Hà Nội
Tòa nhà VCCI, 09 Đào Duy
Anh, Hà Nội

Khóa đào tạo: “Vận chuyển hàng hóa
04

– Logistics: Thói quen cần thay đổi
cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

20/9/2019

171 Võ Thị Sáu, Phường 7,
Quận 3, TP.HCM

Việt Nam”
05

Triển lãm Mỹ thuật tranh Duy Ninh

24/8/04/9/2019

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

20h00 Thứ
06

Vũ hội đường phố

Bảy hàng

Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng

tuần
20h00 Chủ
07

Biểu diễn nhạc hơi

nhật hàng

Công viên bờ Tây cầu Rồng

tuần
19h30 Chủ
08

Tuồng xuống phố

nhật hàng
tuần

09

Đêm rằm phố cổ

12/9/2019

Công viên phía Bắc, bờ
Đông cầu Sông Hàn
Hội An, Quảng Nam

