BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MIỀN TRUNG VIỆT NAM

2021
2020

Tổng doanh thu ICT

Kim ngạch XK
phần mềm

1,36 tỷ USD
1,32 tỷ USD

98,5 triệu USD
92,7 triệu USD

GIẢI THƯỞNG
12 năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng
Việt Nam ICT Index 2009 - 2020
Giải thưởng ASOCIO Smart City 2019
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 - 2021

Doanh nghiệp CNTT

Nhân lực ngành CNTT

2021 2.000
2020 1.900

2020 44.000
2019 40.500

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam
2020-2021
KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM SỐ 2
Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu
Diện tích: 2,8 ha
Đang xây dựng. Dự kiến tháng 7/2022
đưa vào hoạt động
KHU CNTT TẬP TRUNG
CÔNG VIÊN PHẦN MỀM
ĐÀ NẴNG
Số 02 Quang Trung,
Phường Thạch Thang,
Quận Hải Châu
Diện tích: 1,08 ha
100% được lấp đầy với 75
doanh nghiệp đang hoạt động
Số lượng lao động: 2.200

CÁC KHU CNTT, KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM
KHU CNTT DA NANG BAY
Quận Liên Chiểu
Diện tích: 3,5 ha
VNPT Đà Nẵng
đang triển khai
thủ tục để triển khai
dự án

TRUNG TÂM PHẦN MỀM
VÀ CÔNG NGHỆ CAO
VIETTEL ĐÀ NẴNG
Quận Hải Châu
Diện tích: 1,07 ha
Đang triển khai thủ tục đầu tư

KHU CNTT TẬP TRUNG
ĐÀ NẴNG (Giai đoạn 1)
Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang
Diện tích: 131 ha
01 Dự án đã hoạt động
03 dự án đã được cấp giấy CNĐKĐT
KHU KHÔNG GIAN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ
Diện tích: 17,3 ha
Đang kêu gọi đầu tư

FPT COMPLEX
Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn
Diện tích: 5,9 ha
Số lượng lao động: trên 2.000
(Tính đến tháng 12/2021)

CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Công nghệ 4G phủ sóng toàn thành phố, triển khai tuyến cáp quang biển (SMW3, APG) với dung lượng đến 40,3Tbps
Trung tâm dữ liệu thành phố với dung lượng lưu trữ 150TB
Mạng đô thị thành phố (mạng MAN) có tổng chiều dài tuyến cáp quang trên 350km
Hệ thống Wifi công cộng với 430 điểm thu phát sóng

NHÂN LỰC CNTT
Cơ sở đào tạo

Một số cơ sở đào tạo ngành CNTT

55

Sinh viên ngành ICT tốt nghiệp hằng năm

3.500

CƠ CẤU NHÂN LỰC NGÀNH CNTT (2019)
Kinh doanh, phân phối SP CNTT

5.800

Phần cứng, điện tử

8.500

Dịch vụ CNTT

5.700

Mức lương trung bình/tháng (ĐVT: USD)
(Nguồn: Báo cáo ICT Index 2020)
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(Nguồn: Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)
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0

MỘT SỐ DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
Tên dự án

Nội dung

Vốn đầu tư dự kiến

Khu không gian
đổi mới sáng tạo

- Địa điểm: phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ
- Tổng diện tích (nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch): 172.980 m2
gồm Khu công viên phần mềm khoảng 99.236 m2 và Khu dịch vụ
liên kết và kết hợp nhà ở khoảng 73.744 m2
- Hiện trạng sử dụng đất: đã giải phóng mặt bằng

NĐT đề xuất

- Địa điểm: Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Trung tâm dữ liệu và tổ hợp
- Quy mô: diện tích 8,7 ha gồm 4 tòa nhà tổ hợp văn phòng kết hợp Data center cao 26 tầng,
văn phòng, khu trưng bày,
khu trưng bày, khu hội chợ triển lãm....
triển lãm CNTT
- Hiện trạng sử dụng đất: đã giải phóng mặt bằng
- Địa điểm: Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng
Khu nhà xưởng
- Diện tích: 57,7 ha, quy mô nhà xưởng 02-06 tầng
chuyên dụng, phụ trợ ICT
- Mật độ xây dựng 40%
- Hiện trạng sử dụng đất: đã giải phóng mặt bằng

Suất đầu tư dự kiến
10-15 triệu USD/ha.

Khu R&D

Suất đầu tư dự kiến
8-10 triệu USD/ha

- Địa điểm: Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng
- Diện tích: 12 ha, quy mô 06-10 tầng
- Mật độ xây dựng 40%
- Hiện trạng sử dụng đất: đã giải phóng mặt bằng

Đề án Thành phố
thông minh

- Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
- Giai đoạn 2019-2020: Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh;
tổng kinh phí 312,95 tỷ đồng, trong đó:
+ Ngân sách thành phố: 267,95 tỷ đồng
+ Xã hội hóa: 45 tỷ đồng
- Giai đoạn 2021-2025: Thông minh hóa các ứng dụng;
tổng kinh phí 1.813,5 tỷ đồng, trong đó:
+ Ngân sách thành phố: 912,5 tỷ đồng
+ Xã hội hóa: 901 tỷ đồng

Suất đầu tư dự kiến
10-15 triệu USD/ha

2.126 tỷ đồng

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
1. Hưởng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)
Hưởng thuế suất ưu đãi 10%

Thuế suất ưu đãi với mức 10% trong thời hạn 15 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu

Miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm, kể từ năm đầu tiên
có thu nhập chịu thuế

2. Miễn thuế nhập khẩu (**)

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định
và phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp

(*) Đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Khu công nghệ thông tin tập trung; doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm
(**)Đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Khu công nghệ thông tin tập trung
(Căn cứ: Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình).

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG (IPA DA NANG)
Tầng 18, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236 3810054 - Fax: (+84) 236.3810056 - Email: ipa@danang.gov.vn - Website: investdanang.gov.vn

