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CONG HOA xA HQI CITU NGHIIA VIT NAM
Oc 1p - Tir do - Hnh phüc
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Dà Ná'ng, ngày

tháng ,/j. nàm 2020

BAO CÁO
Chirong trInh Xüc tin du tir nãm 2021 cüa thành ph Ba Nng
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Thuc hin Hung dn s 4936/BKHDT-DT ngày 31/7/2020 cüa B
Kê hoach và Dau tiz ye vic hiro'ng dn xay dçrng Chuong trInh Xc tiên dâu ftr
näm 2021, Uy ban nhan dan thành phô Ba Nng kinh báo cáo Chixong trInh Xüc
tiên dáu tu näm 2021 cüa thànl-i phô (bao gôm các phi 1iic kern theo) nhir sau:
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Phan thu, nhat
TINH H!NH HOAT BONG XUC TIEN BAU TU
CUA THANH PI{O BA NANG NAM 2020
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I. CAC flOAT BONG XUC TIEN BAU TUBA TIIVC HIW
1. Xây drng các n phm, tài lieu phic vij cho hot dng xtIc tin dâu tu'
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- Phát hành b tài lieu quãng bá tim nàng và co hi hcip tác dâu tir, thuong
mai va du ljch tai Ba Nng (ting Anh, Nhât, Han, Trung) phçic vi Cong tác xñc
tiên dâu tu (gorn sách "Invest in Da Nang", Tap gp gio'i thiu Ba Nang, Th roi 09
lThh vrc (cong nghê cao, cac kim cong nghiép, du ljch, thi.ro'ng rnai, cong ngh
thông tin, logistics, y tê, giáo duc, nông nghiêp), Cm nang du tir vào Ba Nàng.
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- Phát hành các n phm v Khu cong nghê cao và các khu cong nghip
Ba Nng (Brochure giói thiu Khu Cong nghô cao và các khu cong nghip (tieng
Vit, Anh, Nht, Han), Daxih miic cong ngh cao và san phâm cong ngh cao
khuyên khIch phát triên trong Khu cong ngh cao Ba Nng (Anh-Viêt), B Câu
hói thu&ng gp khi dau tu vào Khu cong ngh cao Ba Náng (FAQs)).
- Hiu chinh phirn quâng bá co hôi và du tix cüa Ba Nng nàm 2020.

ng

-Phát barth 14 Ban tin du ti.r ting Vit và ting Anh và Ban tin "Ba
Nàng - Diem den dau tu cüa cong ngh cao.

- Cp nht dtt lieu kinli t - xä hôi và tin tue trên website chuyên ngành
cüa các don vj lien quan dn hot dng xác tiên dau tu cüa thành phô (Ban Xic
tiên và ho trç' ddu tu', Ban Quán l Khu cong ngh cao va các khu cOng nghip).
2. T chfrc, tham gia các hot dng xtic tin, vn dng du tir
TInh dn ngày 17/9/2020, Ba Nng tã chirc va tham gia các din dan,
hi nghj, hi tháo trong và ngoài nithc, gôm có:

2

- Tip và lam viêc v&i hcrn 40 doàn khách qu6c t dn thàm, tim hiêu Va
khào sat môi tnräng du tix tai Dà Nng.
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- T chirc các t9a dam, hôi thão xcic tin du ti.r trirc tip: Hi thào xic
tiên dâu ttr, du ljch, nguôn nhân lire trong khuon khô chuyên thàm Vit Nam
và Da Näng cüa Tong Thu k' Dãng Tix do Dan chü Nht Bàn Nikai Toshihiro
(11-14/01/2020); Tça dam K& ni Thuang mai, dau ti.r Dà Näng — Hoa K
v6i Hiép hOi Thuong mai M5' tai Viêt Nam và các doanh nghip Hoa K5'
(AmCharn) nhân sr kin L khai triwng và thành 1p Chi hi AmCham tai
thành phô Dà Nng (19/6/2020); Chucng trInh giao luu trrc tuyên vOi thành
phô Salo, Phân Lan "Dà Nng Salo và nhng ngxYi ban" (16/4/2020) va
chwng trInh gp g trre tuyn gifla s&, ban, ngành thành phô và doanh
nghip Phân Lan (17/6/2020); Hôi thào "Vai trô và giâi pháp uom tao doanh
nghip cong ngh cao tai KCNC Dà Nkg"; Tça dam giao km "Khài nghip vol
Kim cong nghê cao Dà Nng"; Hôi thào "Tng ding cac giãi pháp cong ngh
tiên tiên trong lTnh vrc xây dirng" cho các doanli nghip.
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Do ànli huOng cüa djch bnh Covid-19, các hoat dng xitc tin du ti.r theo
ké hoach tai các th tnr&ng nithc ngoài du bj hoãn, hüy nén các buôi lam vic,
hoat dng két noi nhà dâu tu di.rqc thành phô linh hoat chuyên qua hInh thirc
trirc tuyên, nhiêu hi nghi, hi tháo trirc tuyên (webinar duce to chcrc thành
công, thu hiit khá nhieu nha du tu nuOc ngoài tham dir. Tháng 7/2020, thành
pho lan dâu tiên to ehrc thành cong Hôi nghj Xiic tiên dâu fir trçrc tuyên "Dà
Nàng — Thung lung Silicon Dông Nam A" d& vOi các thj trir&ng châu Au, Bàc
M5 và Dông Nam A; Hi ngh Xiic tin du fir trirc tuyn "Du tu vào Dà
Nàng" dôi v&i thj tmng Dài Loan; ph& hçp B( Thông tin và Truyên thông,
JETRO to chi'rc Hi nghj trirc tuyên xiic tMn dâu fir ICT vào Dà Näng dOi vói thj
tnrô'ngNhât Bàn (30/9/2020). Dr kin qu IV/2020, thành phô to chüc Hi nghj
Xic tiên dâu fir trirc tuyên "Du tu vào D Nng" d& vói th tri.thng Han Quôc
(tháng 11/2020), Hi nghi chuyên d "Tong két Két lun 30-KL/TU ngày
26/4/2016 cfja Ban Chap hành Dâng b thành pM v dy mnh thu hi'it dâu fir
vao thành phô Dà Náng giai doan 2016 — 2020" và k& qua 03 nàm (2018-2020)
triên khai Kê hoach "Nám Day manh thu hiit du ti?' cüa thành phô Dà Nàng"
(thang 12/2020).
- T chCrc doàn gp g& va lam viêc vOi các cti tác (JETRO Ha Ni, Hi
dong kinh doanh Hoa K5r - ASEAN (USABC), Phông Thuong mai và Cong
nghip Dàc (ARK)...) tai Ha Nôi, Bc Ninh, TP H CM Minh nhAm tang cu&ng
xOc tiên dâu tir thj trix?ing Dài Loan, Singapore, Nht Bàn, Due Va Hoa Ks'...

- Tham d cac sir kiên do cac bô, ngành, da phixang th chirc: T9a dam
"Gp ga An Do", "Diên dan B.t dng san cong nghip Vit Nam", "Ha Ni
2020 — Hçip tác dâu tir và phát trin", "Gp g Han Qu8c".
- Tip tiic dAng k là thành vién cüa Hip hi các Kim khoa h9c Châu A
(ASPA), tIch cçrc tham gia các hoat dng cita Hip hi và giOi thiu ye djnh
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hithng và các chInh sách uu dãi du tu vào Khu Cong ngh cao Dà NAng den các
thành viên cüng nhu cong dông hoat ctng trong lTnh vxc khoa h9c, cong ngh
cao tren the gió'i, t1c hin khâo sat c:ia ASPA ye tInh hInh tnr&c và sau djch
bnh COVID-19 doivói các khu khoa hçc, khu cong ngh cao thuc Hip hi
dê dua ra nhti'ng chiên hrçic và djnh hithng phát triên trong thi gian den. Dông
thè'i, Khu Cong ngh cao Dà Nng tip tiic tham gia thành viên ci:ta to chllc
Ai20X, Hoa Kr.
3. Tuyên truyn, quãng bá, gifri thiu v môi trirô'ng, chinh sách, tim
nãng và co hi du tir ella thành ph
- Nàm 2020, thành ph Dà Nng dä day mnh cong tác tuyên truyên,
quàng bá, gi&i thiu môi truông và cci hi dâu tu dlla Dà Nang trên các phucing
tin thông tin, báo chI có uy tin trong nuâc và nithc ngoài nhu: Báo Dâu tir, Báo
Nba dau tii, Báo The giói và Viêt Nam, Báo Cong th'irang, Tap chI Vietnam
Business Forum, Website Báo Business Korea, Tap chI Khoa hçc và Phát
triên... Dông thai, thành phô cQng tIch circ giâi thiu môi tnth'ng dâu tu qua các
website chuyên ngành ella Ciic dau ti.r nuàc ngoài, Cic Xllc tiên thucmg mai và
các to chirc quôc tê nhir JETRO, AMCHAM...
- T chirc quáng bá, tuyên truyn thrc hin "Nàm Tip tiic day manh thu
hut dâu tu" dlla thành phô trên các trang thông tin din tll, báo chI, dài truyên
hInh. Thirc hin hcm 100 phóng sir thii sçr và hcm 150 tin (cà song phát thanh và
truyên hInh) tuyên truyên ye linh virc thu hllt dâu tu.

:0

4. II trçr các doanh nghip, nhà dIu tir tru&c, trong và sau cap
giay phep
- Tng hqp thumg xuyên, theo dOi tinh hInh h trçl, giài quy& vix&ng mc
ella doanh nghip, các kiên nghj dä d xuât tai các buôi dôi thoai giüa lanh dao
thành phô v&i doanh nghip (Tça dam mlla Xuân 2018, 2019 và các buOi dOi
thoai gifta 1nh dao thành phô vói các hip hi doanh nghip). Tich circ ho trg,
tao diêu kin thun lqi và giài quy& nhanh thu tiic cho các d an dâu tu trên dja
bàn thành phô m rng san xuât kinh doanh, tAng von dâu ti.r.
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- DOn tip và hu&ng dn các nhà du tu nuâc ngoài dn tim hiki môi
truèng dâu tu ella thành phô, tIch circ cung cp thông tin cho nhà dâu tu qua
email và các phumig tin truyên thông khác (viber, zalo, youtube...); huàng dan
các nhà dâu tu tiêm nAng khào sat da diem, thu tic dâu tu; to chllc các buôi lam
vic trirc tuyên gifta các s&, ban, ngành vO'i nhà dâu tu d hu&ng dn thu t'ic, giài
dáp các vuOng mAc, khó khAn khi trin khai dir an.
- Xây dmg irng dçing tao djch vçi cong trirc tuyn theo B thu tiic hnh chfiih
hin hành ella thành phô.
- H6 trçi doanh nghip, nhà du tu ctixa eác chuyên gia, ngi.rM lao dng
nhp cánh vào Vit Nam dê kjp thai triên khai dr an theo dung quy trInh, thu tic
và các quy djnh phOng, chông djch Covid- 19 ella Trung i.wng và dja phumg.

4
- Xay dirng chuyên mic "Hg tn pháp 1' cho doanib nghip nhó và vra"
trén Cong thông tin diên ti'r thành phô tai dja chi website:
httP://danang.gov.vnJweb/guest/doaIflgjp (Miic Doanh nghip), bao gôm 04
trang thông tin: van bàn chi dao h trG pháp 1; bàn an, quyêt djnh cüa Tôa an;
phán quyêt, quyêt djnh cüa trçng tài thrang mai; van ban trà 1ô'i vuâng mac
pháp 1r.

an
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- Ban hành Hiiing dan Khung tiêu chI dánh giá sir phü hcip, xétchon cong
ngh, san phâm ci'ia dir an dau ttx vao Khu cong nghê cao Dà Nàng. Ho trçi doanh
nghiêp trong các hoat dng dy mnh di mài, sang t.o,am tao, kh&i nghip.
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- V rà soát qu5 dt kêu goi dau tix, UBND thành ph phê duyt Danh
m'ctc qu5 dat dâu giá quyn sCr dçing dat trén da bàn thành phô närn 2020 tai
Quyet dnh 2487/QDTJBTj ngày 13/7/2020 v6i 10 dix an nhàm tiên hành to
chirc dâu giá quyên si'r dirng dt nàm 2020. Thirc hin Cong khai Cong thông tin
dat dai thành phô dê cong khai, minh bach qu dat dâu giá trên dja bàn thành
phO dê kêu gpi dâu tu, cong khai thông tin thira dat dai den to chüc, cong dan.
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- Duy tn hiêu qua hoat dông T cong tác h trq doanh nghip trong ilith
vuc dat dai, qua do dâ huàng dan, xir 1 kjp thi các vi.rthig mac cüa doanh
nghip. Cung cap thông tin du mi tip nhn, huó'ng dan và xii 1 ho sa lien
quan den cac chInh sách h trç doarth nghiêp cüa các s&, ban, ngành; thông tin
rng rãi den các hi, hiêp hi, doanh nghip trên dja bàn thành phô. Tp trung
tháo gi các khó khän, vithng mc cho các dv an trong qua tninh thirc hin Kêt
1un so 28521KL-TTCp ngày 02/1
1/2012 cüa Thauh tra ChInh phi.
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- Thrc hin cong tác rà soát thu tuc hành chInh, các van bàn quy pham
phap lust có lien quan den hoat dng xc tiên dâu tix dê cung cap thông tin, trao
dôi vOi nhà dâu tix, dông th&i qua do có six diu chinh, sCra dOi, bäi bO nhQng thu
tc con gay can tr, khó khan cho nhà du tu.
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- Thi.thng xuyên cp nhât, torn t.t van bàn pháp 1u.t mói có lien quan
dAng tnên website các dn v xiic tin du tu và trong các Bàn tin dan tis dê gâi
cho doanh ngbip, nba dâu tu.

ng

- Thành ph dng hành cüng doanh nghip trin khai hiu qua các bin
pháp phOng chông djch Covid-19, th chiic xét nghim cho các doanh nghip cO
yeu cau, xét nghiêm cho nglx&i mthc ngoài sinh s6ng và lam vic trén dja bàn
thành phô; triên khai quyét liêt các biên pháp phOng chng djch tai cáckhu cong
nghip, các khu a cüa cong nhân; c gang t6i da d tao môi trung dâu tu kinh
doanh an toàn cho cong dông.
5. Hqp tác trong mr&c và quSc t v xüc tin
daU tu
- Tip tiic trMn khai thuc hiên Hcp dng Tu vn Lp D an quy hoach
thành phô dn näm 2030, tam nhIn 2045 và thiét kê, tix van chiên luqc kinh té xà hi thành phô den nám 2030 d lam ca s& cho cong tac thu hut dâu tu trong
th&i gian den.
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- Cho chü triiang the s&, ban, ngành k9 kt hcp tác v xüc tiên dâu tu vàO
thành phô (Ban Xic tin và H trq d.0 tu k9 kêt hgp tác xüc tiên dã.0 tu vth
Cong ty Co phân Cong ngh Vin thông SAIGONTEL; Ban Quàn 19 Khu cong
ngh cao va các khu cong nghip k9 kt hçip tác vi Hip hi xàc tiên the doanh
nghip xuât khâu Han Quc, Hip hi Daedeok Innopolis, Hip hi cOng ngh
san xuât thông niinh Han Quôc và Hip hi nghiên cru cong ngh nab).
- Hqp tác vâi các t chirc xàc tin du tu, thuong mi d thirc hin
vic két noi các nhà dâu tu, quàng bá Dà Nang (PhOng Thuong mi và COng
nghip Di.'re (AHK), Nh.t Bàn (JETRO), Han Quôc (KOTRA), Hong Kong
(HKTDC), châu Au (EUROCHAM), Hoa K9 (AMCHAM), các cOng ty tu
van dâu tu da quôc gia KPMG, PwC...).
- Lam vic vói các to chirc, rthà tài trçi quôc tê quan tam, tIm kiêm co bi
hçip tãc trong 1mb vrc dâu tu xây dirng, phát tiiên và quàn 19 giao thông do th
nhu: Co quan Hgp tác Quôc té Nht Bàn (JICA ye h trq nghiên ciru di.r an
Câng Lien Chiêu; Doàn cong tác Ngân hang The giôi ye các van dê lien quan
den Di,r an Phát trien ben vrng và Chuong trInh cho vay ho trcc ngân sách và
ChInh sách phát triên (DPO) cüa Ngân bang The gi&i, Dir an xây dirng càng
Lien Chiêu (giai doan 1) và dii an Di dM ga &thng sat và tái phát triên do thj...
di tác du tu'
6. Nghiên cfru, dánh giá tim näng, thj trirô'ng, xu hffó'ng,
- Nghiên ciru chin luqc thu hut lan song dch chuyên du tu rnthc ngoài
tr Trung Quôc sang các nuâc khác.
- Cp nht và hoàn thin Co s& dU lieu d.0 tu cüa mt s thi, trutYng (Nht
Bàn, Han Quôc, Singapore...), tin hành phan tIch các xu huó'ng dan tu; 1p
danh sách các to chirc xc tiên du tu & mt so thi, tru?ing trçng diem.
tin dãu ttr
7. Xây dirng co s& dir lieu phic vii cho hoit dng xác
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- Hoàn thin dçr an tng th xây dirng h so di,a chInh và co si dt 1iu
quàn 19 dat dai thành phô. Co s d 1iu dat dai dOi vi qun, huyn dã hoàn
tbành duqc chia sé trên nên tang website, v.n hành h thông lien thông luân.
chuyên ho so din tir gia van phông dàng k9 dat dai và co quan thuê tao diêu
kin thun 1çi trong vic tra ciru và quàn 19 các dir an dan tu.
- Vn hành thr nghim Cng thông tin dt dai thành ph Dà Nng nhàm
cong khai, minh bach qu5 dat dâu giá trên dja bàn thành phô dê kêu gi dâu tu,
cong thai thông tin thira dat dai dn t chcrc, cong dan. Cong thai thông tin các
lô dat trông trong các khu cong nghip (thông báo trên website Ban Quàn 19
Khu cong ngh cao và the thu cong nghip) dê the nhà dâu tu tham khào, icra
ch9n d.0 tu.
- Cong b6 Danh mt,ic lTnh virc, dja bàn uu dãi và ChInh sách khuyn khich
x bi hóa trên dja bàn thành phô Dà Nng giai doan 2020- 2022. Hin dang
trin thai nghiên ciru, dê xuât co ch, chinh sách xiic tin dâu tu dôi v&i Khu
cong ngh cao Dà Nng trong giai doan phát trin inâi.

6

8. Dào to, tp hun, tang cirô'ng náng lirc v xüc tin du tir
Cr can b tham gia các klióa tp hun v xüc tin du ti.z, k5' nàng thu hñt
dâu tix rnrâc ngoài, k5 näng di ngoai và biên phiên djch ti Dà Nàng, TP. Ho
ChI Minh, Ha Ni và BInh Dinh.
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II. KET QUA THU HUT DAU TU' T4J A NANG NAM 2020
thành r,hii
, ,TInh dn ngày
- 15/11/2020.
- '----------- -dâ
---thu
.-'--h'i'it
-- - - -- 1 RI)Q t dng
von dau tu trong nu&c Va 273,273 triêu USD von dau tu rnxâc ngoài; cii the:
1. V du tir trong nu'&c: Dâ cp Quy&djnh chü trucing du tu cho 07
dir an dâu tix ngoài Khu cong nghiep vói tong von dâu ti.r là 16.159 t' dông; thu
hut 11 dr an vào các khu cong nghiêp và Khu cong ngh cao vth tong vOn dâu
tix dáng k 650,5 t' dOng. LQy k dn ngày 15/9/2020, thành phô có có 340 d
an dâu tu trong nu6cngoài khu cong nghiêp vth tong vOn dâu tu là 121.055 t'
dông và 361 di an dau tu trong nrnc trong các khu cong nghip và Khu cOng
ngh cao vâi tOng von dâu ti.r dàng k' 24.747,8 t dông.
2. V dim tir rnr&c ngoài (FDI): tü d.0 nàm dn nay, thành ph cp mói
73 dr an vai tong von däng k là 127,947 triu USD; có 09 dir an tang von voi
tong von tang them là 75,326 triêu USD; có 01 d an vài tông vôn giãm 25.000
,
USD; có 82 lugt nhà dau tu nuóc ngoài gop von, mua phn von gop vâi giá trj
4,061 triu USD. Lfly ké den ngày 15/9/2020, thành phô có 869 dçr an FDI vói
tOng vOn däng k khoàng 3,518 USD.
III. H4N CHE vA NGUYEN NIIAN
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- Do ânh hithng cüa dich bênh COVID- 19 phirc tap và khó lu&ng nn hoat
dng doan cOng tác xiic tiên dau tix, các doàn nhà dâu tu vào tim hiêu mOi
tnrông dau tu cüa thành phô bj han ch, dn den cOng tác kêu gçi, thu hiit dâu tir
gp nhieu tr& ngi. Các sir kin xüc tin du tix bj hüy hoc hoãn nhiéu lan, each
thirc to chirc cüng thay dôi và phâi dir trà nhiu phucing an nên vic xây dirng kê
hoach to chtrc con bj dung.

ng

- Do tao dng cüa djch Covid- 19, vic nhp cành cüa nhà d.0 tix, chuyên
gia k thut, lao dng tay ngh cao, nhà quân l doanh nghip nhp cânh vào
Vit Narn dê lam vic cOn kho khàn, dn dn doanh nghip cOn lung tung và
chua triên khai kjp th&i mQt so cong doan cüa các dir an.

- Vic xüc tin các dir an trong các lTnh vrc y t, giáo diic, thucing mai
djch vi, bat dng san, logistics, giao thông gp nhiu khó khan, vuóng mac, kéo
dài thai gian do phãi cp nht vao diu chinh quy hoch chung và phâi chphê
duyt diêu chinh Do an quy hoach chung cüa Thu tuâng ChInh phü. Mt so dir
an bj irir&ng ye thii tiic dat dai nhu chua xac djnh thrçic giá dê xuât np ngân
sách nhà ntxâc tOi thiêu (M3); Cong tác giâi phóng mt bang chm...
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- Mt s d an, dc bit là các cong trInh, dçr an dng 1\rc, tr9ng diem trên
dja bàn thànli phô g.p khó khàn v ngun van, c.n có kiên clii do cia Trung
uang theo quy djnh, vic hoàn thành các thi'i ti1c dau tu can nhiéu th&i gian, qua
nhiêu cap, ngành khác nhau, tiên d triên khai dir an con chm (dr an Càng Lien
Chiéu, Lang Di hçc Dà N.ng, Di d&i ga &r0ng sat, Dir an Nhà hat lan thành
phô, Trirng quay Dà Nng...).
- Nhiu truOng hçip van bàn pháp lut quy djnh không ct th& rö rang
nOn Co quan cap phép phài xin r kin co quan Trung ucng dôi vai tüng van
dO cii the và sir huóng dn cüa các B ngành con chung chung, chm phàn hôi
nOn gay khó khàn trong qua trInh xr l', lam kéo dài thi gian ch dgi cüa nhà
dâu tu.
: Cong tác giài quy& khó khàn cho nhà du tu vn cOn nhiu han ch.
Vic to chirc g.p m.t nhà dau tu my có nhiu thay dôi ye ni dung vàhinh thirc,
song vic triOn khai xr l các vuóng mc cho doanh nghip sau buôi g.p mt
chua thc sv dáp (mg mong dcii do vic phôi hçip & các s&, ban ngành cOn ch.m.
- ChInh sách iru dãi du tu ngoài Khu cong ngh cao chua that sr canh
tranh. Vê cci bàn, thành phô phài tuân theo các quy dnh chung cüa Trung
ucing ye iru däi dâu tix nên không có sr uu dãi vuçrt tri so vâi các dia phuong
khác, d.c bit là các dja phuo'ng có khu kinh tê m& ho.c dc khu kinh té.
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- Tai các khu cong nghip, các nhà du tu Mu nhu không duqc hu&ng các
chInh sách tm däi ye thuO và tiên thuO dat vi thành phô Dà Näng không thuc
din da bàn có diOu kin kinh te - xã hi khó khän.
- ChInh sách h trçi dào tao ngun nhân 1rc dã và dang dLrqc thrc hin.
Tuy nhiên, dôi tucing lao dng duc tuyên ding dê dugc huâng chInh sách uu
dãi không phii hcip vâi doanh nghip FDI. Thirc tO, hâu hêt các lao dng dugc
tuyOn diing vào lam vic trong doanh nghip FDI dêu phài dugc dào tao iai
thông qua hmnh thüc dào tao trrc tiêp ho.c gián tiêp.
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2. Nguyen nhân
- Nàm 2020, sr xut hin cüa dai djch Covid-19 dã lam gián doan và dInh
tr nên kinh tê trên pham vi toàn câu, ânh hu&ng ian den vic xác tiên và thu hit
dâu ti.r do các nhà dau tu thu hçp quy mO hoat dng. Vic each ly, giàn each x.
hi phOng chông djch cting ãnh huOng dOn các hoat dng doàn ra, to chCxc sir
kin, tiêp xic doanh nghip.
- H th6ng lu.t pháp, chInh sách v d.t dai và du ti.r my dà dugc süa di,
bô sung nhung vk chua dng bQ, thiM nh.t quán, th.m chI chOng chéo và màu
thuân, khó áp drng khâ thi.
du tu trong và ngoài các khu cong nghip tai
- Qu5 d.t dành d thu
thành pho hin cOn rat hn die so vói các dja phucing lan can. Qu dat sach
khong con nhieu, dac biçt la dat trong do th; chua co quy hoach chi tiet va cong

8

khai danh mçc qu5' d,t phuc vi kêu goi du tix các dir an trong lTnh virc: thuong
mai, nlaà i, giáo dic - dàotao, y té, logistics, tài chInE - ngân hang... dan den bj
dng trong cong tác xi'ic tién kêu gçi dâu tiz.
- Vic xüc tin du tu chi tp trung vào mt s lTnh viic chuyên ngành nén
con hn chê khã näng dau tu; môt s lTnh vuc nhu vAn hóa, the thao It mang 1ai
hiu qua dâu tix ye kinh té, do vy It duc các nhà dâu tu quan tam.
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- Ngun nhân lrc ch& luqng cao cüa thành ph con thiu, chua dü dáp irng
yeu câu ye so lixçng và chat luçing, dc bit là mt so k5 nAng mêm, ngoi ngü.
Tuy thành phô có lrc li.rçing lao dng dôi dào vói so ngui trong d tuôi lao
dng chiêm den 70% dan so và 51% lao dng có tay nghê; nhung thành phô van
thiêu nMng lao dng lành nghê, k cá cong nhân k th4t, nhân sçr quãn l' diêu
hànli, chuyên gia cap cao. Qua 02 dat djch Covid-19, vic tuyên dung, sir diing
nhan sir co khó khAn han do các lao dng ngoi tinh không thun lçii khi di
chuyên den Dà Näng.
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Lien kt phát trik ngun nhân 1irc dáp ing nhu cu san xuât kinh doanh
giüa doanh nghiêp và các don vj dào to chua ch.t chê. Hin cOn thiêu thông tin ye
tuyên dung, dào tao và dr báo nhu cu lao dng cüa thành phô trong nhtthgnAm
sAp den. Các doanh nghip gp khO khAn trong tuyên dçing lao dng lành nghê bc
so và trung cap trong ngành co khI, cong ngh thông tin. D.c bit trong lTnh vrc Ca
din Pr, tr dng hóa, co kM chlnh xác ma thành ph tp trung uu tiên thu hñt dâu
tu, chi có khoâng 20 - 30% lao dng dã qua dào tao dáp ng duc yêu câu tuyên
dirng cüa doanli nghip ye trmnh d chuyên mon và ngoi ngC.
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- Hiu qua quail 1 nha nuc v du tu trçrc tip nuóc ngoài chua cao:
cong tác kiem tra, giám sat hoat dQng cüa các dir an dã duçc các s&, ngành triên
khai nhung do nhiéu nguyen nhân khách quan và chü quan nên chira dat duc
ket qua mong muon.
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- Không cO co ch, chInh sách iru dãi vuçt tri: thành pM không th vuçit
rao" so vri quy djnh chung trong thu hiit du tu. So yj các dja phuang lan cn
có khu kinh tê m&..., tuy thành phô cO Khu Cong ngh cao Co nhftng chinh sách
ru dài tixong tir nhu khu kinli tê nhung de ducrc cap Giây CNDKDT thI nhà dâu
tur phài dáp üng các diu kin kht khe theo quy djnh c'ia Thu tuâng Chinh phü
ye danh miic cong ngh cao thro'c uu tiên phát trin và san phâm cOng ngh cao
thrqc khuyen khIch phát trién.
Phn thfr hal
NOT DUNG CHTIONG TRtNH XUC TIEN BAU TTf
CUA TITAN!! PRO A NANG NAM 2021
I. DIN!! HU(ING CHUNG, MIJC TIEU
1. Các djnh hir&ng chung

9

Trin khai các hot dng xi'ic tin d&u tix theo dn1i hung cüa Nghj
quyêt so 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 cüa B ChInh tn, ye dnh hu&ng hoàn thin
the ché, chinh sách, nâng cao chat luqng, hiu qua h tác dâu ti mthc ngoài
den näm 2030; Nghj quyêt so 43-NQ/TW cüa B ChInh trj ye xây dimg và phát
triên thành phO Dà Nkg den nàm 2030, thn ahIn den 2045.
Tnin khai hiu qua K ho?ch s 2905/KH-UBND ngày 0515/2020 cüa
UBND thành pbô ye vic thçrc hin Chirang trIuh so 40-CTnITU ngày
3 1/91/2020 cüa Ban Th.thng vii Thành üy ye triên khai thirc hin Chuyên dê
"Dôi mâi mô hInh tang tnrO'ng, phát huy các dng lirc mói; day manh thu hut và
su diing hiu qua các nguôn hrc dau tu, uu tiên nhng nhà dâu. tu chiên luge,
tr9ng diem".
Tip tic tp trung mi gçi va xic tin nhà du tu trong và ngoài rnrâc có
tiêm 1'çrc, thucmg hiu manli; uu tiên thu hiit các dr an có cong ngh hin dai, có
ham lucing trI thirc cao, than thin vci môi truông sir dicing hiu qua nguôn tài
nguyen, có san phâm mang lçii the caah tranh, It si~ diing dat.
TMp tic tto môi tru?:ing d.0 tu, kinh doanh thông thoáng; h trci các dir
an dang hot dng trén dja bàn thành phô m& rng hot dng kinh doanh, tang
von dâu tix và tIch crc tim kiêm các dir an tim nàng dê lam cci s& cho hoat dng
xüc tiên và h trçi dâu tu, c.p phép d.0 tu trong nhftng nrn tiêp theo.
-
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Uu tiên thu hut vn FDI vào các ngành ngh& don d&u cách mng cong
nghip 4.0 nhu: cong nghip ICT, k thut s, k tht nano, Cong nghip
sinh h9c, vt 1iu mâi, các ngành cong nghip cong ngh cao và cong nghip
phi trci... Uu tiôn xic tiên dAu tu yào san xuât nOng nghip theo huóng hiu
qua cao, üng diing cong ngh, phát triên bn vüng. Thu hut dãu tu vao các
ngành djch v11 chat lung cao, gop phân day nhanh tô d tái c câu và
cbuyen djch c câu kinh tê, xay dirng Dà Nng tr& thành thành phô môi
tnthng. Chuân bj các d an khà thi de thu hut lan song dâu tu ti Nht Bàn,
Han Quoc, Singapore, Hoa Ks'.. .sau di djch Covid-19.
Sir dimg hiu qua cac ngun 1c, cci ch chinh sách dc thu d thuc
day phát triên dài hn Khu CNC theo dung djnh hithng tth thành mt Khu
CNC da chuc näng cap quôc gia, các djch yi phát triên theo huOng to ra
näng 1irc cnh tranh mói cho doanh nghip, nhà dâu tix; chu trçng nâng cap
chat luqng cung cap djch vi cho các chuyên gia, nhà khoa hçc, nguôi lao
dng lam yiêc tai Khu CNC.
Tp trung tip cn và m?i gçi các cong ty xuyên qu6c gia (TNCs), các
nhà dâu tr chiên hrqc, có nàng 1rc ye tài chInh, cong ngh tiên tiên tr N1it Bàn,
Han Quôc, Hoa Ks', Singapore và tii Châu Au (Drc, Pháp, Anh...).
Quân l và kim soát cht chê vic thu hut các d an du ,tu mâi, không
cap phép các dci an dâu tu sr rng hoc dua yào cong ngh yà thiet bj lac h.0 có
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nguy ca gay ô nhim môi tru&ng hoc lam giâm tInh canh tranh, lam chm tôc
d phát triên và hi ithp cüa nén kinh t cüa thành phô.
- Tp trung dy manh cong tác xic tik du tu tai ch, tháo g khó khàn
vuóng mac, day manh giâi ngân cho các dir an, dc bit dôi vâi các dir an gàn
vcn giai phong màtbäng, thu tuc cap phep xây dung TIch cuc ho tra nha dâu
tu hiçn hun, tao niem tin cua uha dau tu vao chinh sach dau tu cua thanh pho
qua do tranh thU mi gçi các nhà du tu mói, các nhà du tu chiên hrçic.
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- Trin khai thrc hin t& Quy ch quán l nhà nuâc d6i vd hoat dng xUc
tiên dáu tu (theo Quyêt djnh 03/2014/QD-TTg ngày 14/01/2014 cUa ThU tu&ng
ChInh phU).
2. Miic tiêu
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- Tao môi tnr&iig du tu, kinh doanh thông thoáng, có tInh canE tranh cao,
cong khai và dan giàn hóa tt ca cac thU tiic hành chInh lien quan den hoat dng
san xuât kinh doanh cUa doanh nghiêp, gn thu hUt du tu vói dam bâo quôc
phông - an ninh và bào v môi tnr&ng.
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- Hoàn thin h. tang k thut các phân khu chirc nàng, hoàn thin co s
h tang dáp Ung yeu câu cUa nhà dâu tu trong nuàc và nuâc ngoài.
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- Phát trin Khu Cong nghê cao Dà Nng dng b vi các Khu Cong ngh
cao Hôa Lac và thành hô H ChI Minh, tr& thành ht nhân phát triên kinh tê xã hOi cUa khu rrc mien Trung - Tây Nguyen. Phát triên Khu Cong ngh thông
tin tp trung (giai doan 1) và các khu cong viên phân mém.

21

16

- Phát trMn ngun nlian lirc chat luqng cao dáp Ung yêu cu phát trin
Khu CNC Dà Nàng gàn lien vói Khu do thj sang tao - khoa h9c - cong ngh.
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- Di mói cong tác tuyên truyn, cách thUc th chirc các hoat dng xUc tin
và ho trg dâu tir de dat kêt qua cao, trong tam, tr9ng diem và tránh lang phi.
Tang cung các boat dng xUc tin du tu theo hmnh thic trrc tuyên.

ng
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- Tap trung thu hUt du tu d gop phn phiic hi nn kinh t cUathành
phô, thUc day tInh hinh san xut kinh doanh, hoàn thành các chi tiêu ye mirc
tang tnr&ng kinhtê, gia trj san xu.t, kim ngch xuât khau, thu ngân sách, giâi
quyet lao d9ng, viçc lam.
3. Di tuçrng và huh virc thu hut du tir
a) L1nh vrc uji tiên thu hit vó'n FDI:

- Cong ngh thông tin và các ngành cong nghip cong ngh cao;
- Cong nghip phii trçi;
- Các ngành djch vi cMt luçmg cao, dc bit là thucmg mai, du ljch,
logistics, y tê và giáo diic;
- Ngành nông nghip Ung diing cong ngh cao.

11

- Cong ngh cao: cong ngh thông tin, truyn thông và cong ngh phn
mêm tin h9c; cong ngh sinh hçc phçic v, nông nghip, thüy san và y tê; cong
ngh vi din tir, cci khI chInh xác, cci - din tir, quang - din tir và tr dng hóa;
cong ngh môi tnthng, cong ngh nng hrçing mOi; cong ngh 4t 1iu mcci; cong
ngh nano; CNC liOn ngành, tich hçip và mt so cong ngh dc bit khác.
b) Thj tru'dng trçng diê'm thu ht vô'n FDI vào thành phô:
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- Tp trung thu hut du tu tü các t.p doàn cong ngh th'mg d.0 các chui
san xuât, cáo doi tác có cong ngh cao cüa các quôc gia nhu Dài Loan, Nht
Bàn, Han Quoc, Singapore, Hoa Ks', Châu Au, cáo dr an có quy mô lan, Co src
lan tOa.
- Các doanh nghip nhO và vi'ra trong linh VIIC cong nghip cong ngh cao,
cong nghip phi trcr cong ngh cao, cong ngh thông tin cüa Nh.t Bàn, Han
Quôc, Duo, Anh, Hoa Ks'...
ii. cAc bAT DQNG XUC TIEN DAU TU NAM 2021
1. Nghiên cfru dánh giá tim náng th trtrb'ng, xu hu'ó'ng và di tác du tir
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- Trong bi cành dir doán dch bnh cèn din bin phi.rc tp và chua duçic
kiêm soát tot, cáo hot dng xüc tin dâu tu ti nuàc ngoài së khó thxchin
duçrc. Vi 4y, cong tác nghiên cru tiêm nàng thj tnrng, xu hu&ng và các dôi tao
sè d:oi md theo huâng tang cuô'ng k& noi vó'i các dôi tao bang hlnh thirc tnrc
tuyen và thông qua cci quan dai din Vit Nam ti nuâc ngoài.
- Hot dng nghiOn cru, dánh giá tim nàng th trnông, xu huang và di
tác dau tir phài tiêp tçic duy trI và tiên hành truac khi triOn khai cáo hoat dng
xuc tiên vào trng dr an hay c11m dir an du tu trçng diem. Xác djnh rô nhu câu
cüa tmg dôi tao dê có phucing thuc, keith lien lc và hlnh thuc tO chuc xCic tiên
hiu qua.
- Tp trung vào cáo th trtthng truyn thng cüa Vit Nam (Nht Bàn, Han
Quôc, Dài Loan, Singapore, M) và cáo di tác là thành viên cOa Hip djnh
CPTPP, EVFTA).
- Nghiên cüu xu huàng, tim näng và xây drng k hoach xuc tin du tu
hang näm dê lam cci si kêu gi dâu tu.
- Tip cn các nhà ctu tu tim näng và trQng diem.

- Tri&i khai D an Trung tam tài c]iinh, D an Khu Phi thu quan cüa
thành phô Dà Nang lam cci sâ kêu gi doanh nghip dâu tu trong thô'i gian den.
- Xay drng D an thu hut d.0 tu vào thành ph Dà Nng giai doan 202 12025; Dê an dày manh hoat dng xuc tiên dâu tu trpn diem vào Khu cOng ngh
cao; De an triên khai hoat dng nghiOn ciru - phát triên, uom tao - kh&i nghip,
doi mâi sang tao và dào tao nhân 1rc cht luç'ng cao.
2. Xây diyng co' s0 dir lieu phiic vij cho hot Tng xüc tin du tir

12

- Thi.thng xuyên cp nht các thông tin

ye:

+ Dnh huâng, chmnh sách phát trin kinh t - xà hi, ngành, linh virc trén
da bàn, cong khai trén các kênh thông tin din tr.
± Khá nAng cung üng lao ctong, ha tang k5 thu.t (giao thông, nàng lucing,
din,
nuc, x 1 môi tru&ng...) và các chInh sách, c ché ho trq doanh
nghip và nhà dau tu.
cap

t8

+ Thông tin chuyên d v các ngành, lTnh vrc uu tiên kêu g9i du tij trén
dja bàn.
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- Vn hành Cng thông tin dt dai nhm minh bach hóa thông tin dt dai
den to chic, cong dan và doanh nghip trén dja bàn thành phô.
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- Thrc hin cong khai qu' dt cO khã nàng t chic du giá dat, kêu gi
dau tu trén tat các linh vuc d các nhà dâu ti.r bitt, nghién ci'ru tham gia dâu tu
trên da bàn thành phô.
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- Cp nht dit 1iu kinh t - xä hi và tin tirc trén website chuyên ngành
cüa các dan vj lien quan den boat dng xüc tiên dâu tis cüa thành phô.
3. Xây diyng danh mi1 c thy kêu gçi du tir
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Xây drng ni dung các dv an kêu gi du tii vao thành ph Dà Nkgnam
2021; Xây dçrng và to chüc xtc tién các dir an kêu gçi dâu ti.r theo hlnh thrc dôi tác
cong - tu' trong linh vrc Co s ha tang.
4. Xay du"ng cac an pham, tai lieu phuc vi cho hot dçng xuc tien dau
A
tn
A
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A

•A
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- Phát hành bô tài lieu quâng bá Dà Nng (sách quâng ha v Dà Nng,
brochure, tp gap, leaflet...) bang ting Vit, Anh, Nh.t, Han, Trung.
- Lam mdd film quâng bá Dà Nkg.
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- Qua tang cho các nhà du tu' dn tim hiu du tu' ti Dà Nang.
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- Phát hành bàn tin du tix (ting Vit, Anh, Nh.t).
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- Phát hanh Cm nang du tu vào Dà Nng (ting Anh, Nht); Cm nang
h'tz&ng dan ho so', quy trmnh thu titc clAng k du tu' vào khu cong ngh cao Va các
khu cong nghip tai Dà Nkg.
- Phát hânh T.p sách "Met s chInh sách iru dAi và h trci du tu".

- Biên soan b cau hOi thung gp khi nha du ti.r dn tIm hiu môi tnthng
dâu tu ti Khu cong ngh cao và các khu cong nghip.
5. Các hoit dng tuyên truyn, quãng bá, gith thiu v
môi truô'ng,
chInh sách, tim nãng và co' hi du tn
- Phi hçp v&i các t6 ch(rc trong ngoài nu&c, các th chirc xüc tik du
tu và thrnmg mai quôctê, cac hiep hi doarih nghip nuàc ngoài.. .ctê to chirc và
tham gia các hOi thâo xi'jc tiên dâu tu trong ni.ric. Thy din bién cüa tInli hmnh
va

13

djch bnh Covid- 19 trong nxâc và trên th giài, các hoat dng xüe tin du tu s
dixçc to chrc da d.ng theo các hInh thrc trrc tip và trçrc tuyên CT the nhix sau:
+ Toa dam m'ia Xuân 2021.
+ Tça dam K& ned ngun nhân hrc.
+ Hi thào Xiic tin Mu tu ti Ha Ni và thành ph6 H ChI Mmli.
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+ T chirc ti'r 03 dn 05 sr kin, ho.t dng kM ned gitta các doanh
nghip trong và ngoài ntthc.
+ T chi'rc các hot dng hqp tác, x(ic ti&i Mu tu vi các th chrc, doanli
nghip âã kr kêt Bàn ghi nhi vói thành ph Dà Nng (Phi 1iic 7 dInh kern).
- T chirc các hi nghj xic tin Mu Pr bang hinh thrc tr'rc tiêp, trirc tuyên
den các thj tri.thng tr9ng diem nhu Hoa Ks', Han Quôc, Nht Bàn, châu Au...
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- T chCrc các hoat dng kM hqp xic tin Mu tu, thucing mi và du 1ch tai
mt so thj tnrng tr9ng diem & nu&c ngoài trong diêu kin dich Covid-19 duçic
kiêm soát tot trén the gi&i:
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+ Hôi thào Xic tMn Mu Pr t.i Dài Loan.
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+ Hi thào Xüc tin Mu Pr tai Singapore.
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+ Hôi thâo X'üc tin Mu Pr ti Nht Bàn.
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+ Hôi thão Xiic tin Mu Pr ti Han Quc.
+ Tham gia Hi ngh các nhà 1nh do ASPA và xüc tin Mu tu ti Han
Quôc và N1at Bàn; Tham gia doàn giao djch thrnmg mi tai Ha Lan và Bi và
xiic tiên dâu tu tai Pháp, doàn giao djch thucing mai tai Chi LO và Peru và xiic
tiên dâu Pr ti Hoa Kr; Hi ngh Thung niên cüa ASPA và xic tiên dâu tir tai
Malaysia, Singapore.
- Tham gia các doàn di xc tin, kM ned dâu Pr, thucing mi do B K
hoach và Dau tu, B Cong Thucmg và các CG quan lien quan khác chü ti ti các
thj tnrông tr9ng diem.
- Cung cp thông tin v môi tnrng Mu Pr ti thàah pM Dà Nng dn B
Ngoi giao, các ca quan dai din ngo.i giao Vit Narn tai nuâc ngoài, các c
quan di din ngoai giao nuóc ngoài t.i Vit Nam, dê nghj giâi thiu quàng ha
r djnh dâu Pr dn Dà Nàng nhàm don dâu lan
và dua các doanh nghip lrn
song dâu Pr, day mnh phic hôi kinh t sau djch Covid-19.
- Duy trI quan h và cung cp thông tin djnh k' cho các t chüc xic tin
Mu Pr, hip hi doanh nghip nhu VCCI, AHK (Drc), KOTRA, KORCHAM
(Han Quoc), JETRO (Nh..t Bàn), AUSTRADE (Uc), SBF, SMF (Singapore)....
- Tp trung xiic tin các dr an dâu Pr trçng dim (rà soát, 1p danh miic
các dr an dâu Pr dang xitc tiên và dê xut hthng thào g virâng mac, khó khän;

14

trin khai kéu gçi du tu, thu tuc du thu içra chçn nhau ttx; xây dirng k
hoch và chüt các hoat dng tip cn các nhà dau tu chiên hrcrc).
to

- Quáng bá môi tri.r&ng, eq hôi du tu ti Dà Nng trén các báo, t.p chI
trong và ngoài nurc.

nt

8

6. Dào tio, tp hun, tang cithng nãng 11rc v xüc tin du tir
- T chirc chucing trInh dào tao, nâng cao k nàng xic tin d&u tu, k
näng phiOn djch, tang cuông näng 1c v hçip tác quôc té, dôi ngoi da
phucing cho các cong chic, vién chüc lien quan den linh virc xüc tiên dâu tu.
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- Tham gia các khóa dào t?o bi duo'ng k5 nàng xic tin du ttr do các b,
ngành to chirc.

cap
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- T chrc t9a dam chia sé, giao lu'u, h9c hói kinh nghim xc tin du tu
tai các tiahlthànli phô dt kt qua trong thu hut dâu tu nuóc ngoài cao.
7. H trçr doanh nghip, các t chüc, doanh nghip, nhà du tir trong
•A
•A
A
A
A
•A
vice tim hieu ye phap 1ut, chrnh sach, thu tiic dau
tu'; tiem
nang, th!
trirô'ng, dôi tác Va co hi du tu'; trin khai dir an sau khi thrçrc
phép
- Kháo sat khó khàn, vu6ng mc, kMn nghj và ph6i hçp v&i các sâ, ban,
ngành giài dáp, tháo go' viio'ng m.c cho doanh nghip. Tp trung ho trci doanh
nghip lien quan den thuê, pháp lut và các kho khàn trong djch bnh Covid.
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- Tuyên truyn, ph bMn van bàn pháp lu.t mói lien quan dn d&u tu trên
Cong thông tin din tir cua thành ph, Bàn tin du tu và các kênh thông tin khác.

21

- T chirc các chuo'ng trinh h trçY pháp 1 cho doanh nghip nhO Va vüa
trên dja bàn thành phô.
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8. Thtrc hin các hoyt dng hop tác trong ntr(rc và qu6c t v
xuic tin
dutir
- Tip can, kt ni các doanh nghiêp, nhà du tu ló'n quan tam tim hiu
tnrông dan kinh doanh tii Dà Nng và xâc tién dan tu các dir an.
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- Tang cuông hçip tác v&i các d& tác quc t; lien k& giüa Khu cong ngh
cao Dà Nàng v&i các Khu cong nghê cao, khu cong nghip, khu kinh té trong và
ngoài rni&c.

- Tham gia các Din dan Kinh t th gi&i, Din dan các thj tru&ng Châu
A; Tiêp tiic dàng k thành viên môt s t chrc ch'uyen ngành (Hip hi các Khu
khoa h9c Châu A (ASPA), tn diing các lçi the tü cac hip djnh thuoiig mi
quôc té m&i k3' két thu EVFTA
- Phát trin quan h hçxp tác v&i các t chirc qu& t các
ty tu van
dâu tu da quOc gia và các tnrng di hçc, co' sà dào to chuyên nghip trong Va
ngoài nu'6c.
Cong

15

Tip cn các qu d&u tix, các tp doàn lan trong và ngoài nithc d k& ni
vâi các doanh nghip kh&i nghip, phát triên khoa hçc cong ngh, dOi mai sang
tao cüa thành pho. Gi&ithiu các doanh nghip khoa hQc và cong ngh ciia
Nàng vói các dôi tác quOc tê.
Kt né)i mng lu&i các nhà du tir thiôn và qu di tu mao hiêrn vai Dà
Nàng; Thu hut cáo các qu' dâu tu m& van phông tai Dà Nàng. Khuyên khIch,
mM gi các nhà dâu tir trong và ngoài nuóc dâu ts vào lTnh vrc khai nghip dôi
mc9i sang tao nhu viràn ucrm doanh nghip, khu lam vic chung, dlch viii ho trçi
khai nghip, trung tam nghiên ciru và thiêt kê.
-

nt

8

-

nt
8-

ng
hi
a

ifi. GIAI PHAP TIIIIJ'C IllN
1. Tang cirbng sir chi do cüa lành do thành ph di vó'i cong tác xüc
tiên &tu tu'
Thirc hin tot vic trin khai, giám sat, báo cáo cOng tác chi dao diêu
hành cüa lãnh dao thành phô.
Tang cuMig h trq các doanh nghip dang du tu. It nht mi tháng mt
lan, lành dao UBND thành phô h9p các s&, ngành dê tháo g vuang mac trong
qua trmnh thic hin thu tic x(ic tiên dr an.
Tp trung chi dao thrc hin cong tác cài each thu tiic hàith chInh, giám
chi phi và thM gian dê tao thun li cho doanh nghip.
Trin khai phn mm quàn 1~' dçr an du tu lien thông giüa các sa,
ban, ngành.
Hoàn chinh cong tác quy hoch tai dja phucing nhm kêu gçi dâu tu, di
mM c chê thông thoáng tao diu kin cho các ithà dâu tu trong nuâc ma rng
dâu tu kinh doanh trên dja bàn; ding thM vn dng thu hut manh me các nhà
dâu tu ngoài thành phô, các to chuc kinh tê ian có nàng 1irc tài chinh và cong
ngh hin dai, lcd the ye trInh d quàn l dâu tu.
U'u tiên các hoat dng xuc tin d.0 tu thirc chit, bào dam nguyen tc
tiêt kim, hiu qua. Thrc hin các hoat dng xuc tiên dâu tu Co tInh lien ving,
lông ghép vâi các hoat dng xuc tin thuang mai Va xüc tiên du ljch.
Chu dng các bin pháp phàng chOng djch bnh Covid-19, tp trung
ing phó vM diên biên phue tap cüa dch bnh, tao sr On djtth trong san xuât
kinh doanh và thu hut dâu tu sau dai djch.
2. Tip tic dy mnh xüc tin du tir ti ch

-n

gh

ia

-

-n
g

hi

an

t8

-

0:

58

-

16

:0

-

an
t8
-0

4/
0

3/
20

21

-

ng
hi

-

-

PhOi hçrp cht che v&i nba du tu dkip thM giái quy& các khó khàn
vuâng mac, không de xay ra tInh trng nhà dau tix vi pham nghiêm trçng hoc
dâu tu không hiu qua dan den b rat phép dâu tu.
Duy trI co ch dOi thoai trrc tip gifta lành dao thành phO v&i nhà d.0 tu
dê kjp tbôi giâi quyêt khó khän vi.thng mac trong qua trinh th'çre hin pháp lu.t
-

-

16

hin hành, dam bão các dir an hoat dông hiêu qua, nhm tip tiic cüng c niém
tin cüa nhà dau ti.r dôi vói môi tru&ng du tr kinh doanh cUa thành phô, to hiu
1rng lan tOa và tác dng tIch circ tâi nba dli tu mâi.
- TIch circ h trcx, to diu kiên thuân
và giãi quyt nlianh thu tiic cho
cáo d an ctau tu trén da bàn thành pM m& rng san xut kinh doanh, tang von
dâu tu.
ion

3. Tang cu'bng cong tác

cal

cách hành chmnh
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- Nâng cao cht luqng trong viêc cài cách th ch cüng nhu môi tnrông
dau tu nliàm thu hut và kOu goi du tix môt each có hiu qua; tang cithng cong
tác quán 1 và ho tr các cong vic có lien quan sau khi
phép dâu tu cho các
to chrc, nhà dau tu.
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- T chirc thc hin rà soát, dánh giá thu tc hành chInh, d xut dan giãn
hóa thu tiic hành chInh lien quan den to ch'crc, doanh nghip và hoat dng dâu
tu, kinh doanh, gii1p giám chi phi thu tuc hành chInh, tiét kim nguôn 1rc cho tO
chirc, doanh nghip dy mnh dli tu trên dja bàn thành phô.
4. Di mói phirong thüc t chfrc xüc tin, vn dng du tir
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- Dy mnh th chüc cáo hot dng xic tin du ti.r theo hmnh thirc trrc tuyn.
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- Dy manh quan h vii các cong ty ttr vn du tii qu& t& các t chirc tài
chinh, các to chcrc xüc tiên dau tu nithc ngoài và thông qua giui thiu cüa cac
nhà dâu lit thành cong 0 Dà Nkg và Viét Nam d xác djnh, içra chçn và rn&i dáng
các nhà dau tu' tiêm nàng, các tp doàn da quéc gia dli khão sat con hi dâu tu tai
Dà Näng.
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- Tip tic t chrc và. tham gia các s1r kin xüc tin du lit i trong rnthc và
& các thj trirông nhu N1i.t Bàn, Han Quoc, Hoa Kr, Singapore...
5. Xay drng co so' dir hçu phic vtj xuc tien dau tir
- Kliào sat
dirng con si dtt 1iu cáo doanh nghip tim nàng trong và
ngoài nuóc phiic vii các hot dng xuic tin dli tix vào thành phô.
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- Thu thp và h th6ng hóa thông tin, dt iiu d kjp thai cung cp cho nba
dâu tu khi can.
6. Hoàn thin co s& hi tng d thu hut du tir

- Di vi các khu cong nghiep hin có: Rà soát và có giãi pháp sü dicing
qu dat hiu qua, tp trung cüng
nâng cao chat iuçing con sä h tang nhu xây
dirng ranh gi&i riêng bit, tang cuô'ng trng
xarth, nhà may x1r l nuóc
thai,... dê thu hut them các nhà du tir t,i các khu cOng nghip Hoà Khánh
rng, Hoà
Lien Chiu; trin khai D
di di cáo doanh nghip t.i KCN
Eà Nng
Dê an chuyn di ngânh ngh cáo dr an thüy san sang djch vii thircrng mi ti KCN Djch vii Thüy san Dà Nng.
co,

cay

ma

Cam,

va

an
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- Tp trung tháo g vng m.c và dam bào trin khai dung tin d dii an
Khu cong ngh cao Dà Nng: hoàn thành 100% ha tang k thu.t giai doan 1,
giai dotn 2, các cong trInh phii trçl.
- Hoàn thành các th tuc lua chon nha d.0 ti..r KCN Hôa Cm giai doan 2,
KCN Hôa Nhn, KCN Hôa Ninh. Hoàn thành h tang k thi4t Ciim cong
nghip Cam L (giai doan 1) và kh&i cong giai doan 2. Hoàn thành den bü giãi
tOa Ciim cong nghip Hôa Khánh Nam, Hôa Hip BAc, Hôa Nhon. Hoàn thành
quy hoach chi tiêt t 1 1/500 yang nông nghip üng dimg cong ngh cao tai Hoà
Phü và Hoà. Khixang và triên khai cong tác chuân bj dâu tu ha tang k5 thu.t
ng nông nghip ng diing cong ngh cao tai Hôa Khucrng và Boa Phong.

an

t8
-n

gh
i

- Kh&n truang xây ding và dua Khu Cong viên phnmêm s 02 vào hoat
dng, dáp irng thu câu ye van phOng, cci sO' ha tang dê thu hut nhà dâu tu và
khoàng 6.000 vi trivic lam trirc tip ye cong ngh thông tin, cong ngh so.
drng daah mic qu5" d.t ngoài khu cong nghip, khu
- Tip tic rà soát,
cong ngh cao và khu cong ngh thông tin dê kêu gi dâu tu.
7. Nâng cao nãng 1rc cüa can b lam cong tác xiic tin dàu tir
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- Cüng c và thuOng xuyên dào tao di ngü can b, chuyên viên hoat dng
trong 11th vrc xiic tiên dâu tii ye kin thüc pháp 1ut lien quan den dâu lit.
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- Tang cung ph6i hqp vài B, ngành Trung uong (B K hoach và D.0
tir, B Cong Thucmg) và chu tr9ng hçip tác vâi các to chiL'rc trong nuóc Va quôc
tê trong cong tá.c dào tao de tiêp tic nâng cao trinh d ye pháp luat dau tu, k5"
nàng xiic tiOn dâu tu, näng 1rc t chuc hi nghjIhi thào, trInh d ngoai ngü cho
các can b lam cong tác xic tin d.0 tu.
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IV. KENH PHI THT)'C HIN
Kinh phi thçrc hin các hoat dng xuc tin nàm 2021 cüa các don vj sè
tr nguôn kinh phi duc giao du nàm cüa don v. Trong truO'ng hqp
duçic
phát sinh them các hoat dng không CO trong Chuong trInh, các don vj CO trách
nhim 1p dir toán chi tiêt gri SO' Tài chInh thâm djnh, trInh UBND thành phô
phê duyt, bô sung kinh phi thrc hin trong dv toán ngân sách don vj nàm 2021.
Phn thu ba
TO CHtC THIIC fflIN

I. S& K hoch và Bu tir
SO' K hoach và Du tix là co quan du m6i giüp Uy ban nhân dan thành
phO trong cOng tac quân l nhà nuâc v hot dng xuc tiên dâu tu trén dja bàn
thanh pho Ba Nang. So Ke hoach va Dau tu cc trach nhiem:
- Th&m djnh Chuong trmnh xuc tin d.0 lit hang näni cüa thành pM do Ban
Xuc tien va Ho trçr dau lit Ba Nang de xuat va trmh Uy ban than dan thanh pho
A

A

18.

xem xét;phi hçxp v&i Si Tài chinh th.m djnh và tharn muu Uy ban nhân dan
thành phô bô tn kinh phI và phé duyêt bô sung kinh phi de thçrc hin chirnng trhth.
- Kim tra, giárn sat và thng hqp báo cáo Uy ban nhan dan thành ph djnh
6 tháng và hang näm ye vic tnien khai chucmg trinh xiic tiên dâu tii cüa thành phô.
II. Ban Xüc tin và H tro' du tir

t8

Ban Xüc tin Va H trç du ti.r là ctcm vj du mi tham mtru cho Uy ban
,
nhan dan thành phô ye to chi'rc thirc hin các ho?t dng xüc tiên dâu ti.r trén da
bàn thành phô Dà Nng. Ban có trách nhim:
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- Chü tn, pMi hqp vai cac dyn vj lien quan xay dirng Ch'iwng trinh xiic
tiên dan ti.r vào thành phô Dà Nng nAm 2021, gài S& Kê hoch và Dâu tu thâm
djnh dê tflnh Uy ban nhân dan thành phô phO duyt.
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- Du mi t chi'rc thçrc hién chuong trInh xüc tin du tu thành ph nàm
2021 sau khi duçic Uy ban nhân dan thành phô phé duyt và dê xuât Uy ban
nhan dan thành pho diêu chinh, sira doi, giãi quyét vu&ng mac phát sinh trong
qua tninli thc hin.
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III. SO' Tài chInh
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S& Tài chInh pMi hçip v&i Si K hoch và Du t1..r thm djnli Va tham
mi.ru Uy ban nhân dan thành phô b trI kinh phi nàm 2021 va phê duyt bô sung
kinh phi (nêu can) dé thc hin Chirong tnInh xüc tiên dau tii nàm 2021 cüa
thành phô trên co s& dê xuât cüa Ban Xüc tiên và HO tr dâu tir.
IV. SO' Ngoi vi
SO' Ngoi vi phi hçxp vó'i Ban Xüc tin và H trci du tu và các do'nvj lien
quan thirc hin chuong trinh xüc tién dan tu nAm 2021 sau khi dã dixçic Uy ban
nhân dan thành phô phé duyêt, két ho' hoat dng xüc tiên du tu trong cong tác dôi
ngoi; ho tro các hoat dng xüc tiên dan tii a rnrâc ngoài dã dncrc phé duyt.
V. Ban Quãn 1 kim cong nghê cao va các khu cong nghip và Câc
So',
ban, ngành lien quan

ng

Các SO' ban ngành lien quan ph6i hqp vâi Ban X'üc tin và H trçi du tn
xây dirng va thc hién các hoat dông xic tiên dâu tiz theo chrnmg trinli Xic tiên
dâu tLI dixqc Uy ban nhan dan thànli pM phé duythàng nAm; chü dng tim
kiêm và triên khai thirc hin các hoat dng xi'ic tin dan tu bang nguôn kinli phi
ngoài ngân sách nhà nizóc.
A

Phan thu' tir
PHJ LVC KEM THEO
1. Tng hçp d xut cac hoat dng xiic tin du tu nàm 2021 (Phii 1ic 1).
2. Báo cáo tInh hInh thuc hiên các dçr an
dixqc cp chü trixong du tu trén
dja bàn thành phô Dà Náng (Phii lic 2).

19

3. Danh mic các dr an trçng dim thu hut & tuvào thành ph6 dn nrn
2025 (Phii luc 3).
4. Mt s6 chInh sách, câi cách hành chInlh, cài thin rnôi trueing d.0 tu cüa
thành phô Dã Nàng (Phiiiic 4).
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NoinJin:
- B K hoach và Du fl.r;
- Ciic Du tu nithc ngoài;
- CT và cáo PCT;
- CPVP IJBND TP;
- Các S&, ban, ngành;
- Ban XTHTDT;
-LixuVT, VP.

