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TỔNG QUAN FDI
FDI Việt Nam
Theo số liệu của hệ thống thông tin về Đầu
tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 10 năm
2016 cả nước có 2.061 dự án mới được cấp
GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 12,265 tỷ USD,
bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2015. Đến 20
tháng 10 năm 2016, có 967 lượt dự án đăng ký

điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký
tăng thêm là 5,348 tỷ USD, bằng 77,9% so với
cùng kỳ năm 2015.
Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2016,
tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,613
tỷ USD, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm 2015.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

10 tháng năm
2015

10 tháng
năm 2016

So cùng kỳ

1

Vốn thực hiện

triệu USD

11,800

12,700

107,6%

2

Vốn đăng ký*

triệu USD

19,292

17,613

91,3%

2,1,

Đăng ký cấp mới

triệu USD

12,425,9

12,265

98,7%

2,2,

Đăng ký tăng
thêm

triệu USD

6,866,5

5,348

77,9%

3

Số dự án*

3,1

Cấp mới

dự án

1,657

2,061

124,4%

3,2

Tăng vốn

lượt dự án

667

967

145,0%

4

Xuất khẩu

4,1

Xuất khẩu (kể cả
dầu thô)

triệu USD

95,006

102,700

108,1%

4,2

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

triệu USD

91,745

100,729

109,8%

5

Nhập khẩu

triệu USD

81,630

83,220

101,9%

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 THEO NGÀNH NGHỀ

17,74%

3,73%
5,58%

Công nghiệp chế biến chế tạo

72,94%

Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ
Các lính vực khác
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05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ DẪN ĐẦU TẠI VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
TT

Đối tác

Số dự án
cấp mới

Vốn đăng ký cấp
mới (Triệu USD)

Số dự án
tăng vốn

Vốn đăng ký tăng
thêm (Triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và
tăng thêm (Triệu USD)

1

Hàn Quốc

639

4667.981

330

954.2

5,622.21

2

Nhật Bản

281

727.617

178

1198.4

1,926.05

3

Singapore

178

1269.692

77

468.9

1,738.59

4

Hồng Kông

143

959.656

38

337.1

1,296.75

5

Đài Loan

96

824.077

73

437.7

1,261.80

FDI ĐÀ NẴNG
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành
phố Đà Nẵng, từ 01/01/2016 đến 15/10/2016,
trên địa bàn thành phố có 53 dự án có vốn đầu
tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận
đầu tư, với tổng vốn đầu tư 16,730,922 USD; 13
dự án có vốn tăng thêm, tổng vốn tăng thêm
32.712.344USD, một dự án giảm vốn với số vốn

giảm là 14.357.000USD. Số dự án góp vốn, mua
cổ phần, phần vốn góp là 26 dự án với vốn đăng
ký từ nước ngoài là 243,083,678,549 đồng.
Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố hiện
có 430 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư
là 3,706,432,123 USD.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đà Nẵng là điểm đến liên hoan và sự
kiện hàng đầu mới của Châu Á
Đà Nẵng đã đoạt danh hiệu "Đích đến Liên
hoan và Sự kiện hàng đầu châu Á' tại Lễ Gala
trao giải Giải thưởng Du Lich Thế Giới (WTA)
của khu vực Châu Á & Úc 2016 diễn ra tại
Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort
vào ngày 15/10/2016.
Thành phố Đà Nẵng đã vượt qua 8 đề cử khác
(Bangkok, Bắc Kinh, Hồng Kông, Kuala Lumpur,
Ma Cao, Seoul, Thượng Hải và Singapore) để
chiến thắng danh hiệu uy tín này. Đà Nẵng đáp
ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của WTA
bao gồm thu hút các nguồn tài nguyên tự nhiên
và các sản phẩm du lịch, tổ chứa các sự kiện và
lễ hội mang tầm quốc tế và sự hài lòng của du
khách với điểm đến.
Tại Lễ Gala này, khu nghỉ dưỡng
Intercontinental Danang Sun Peninsula của
thành phố đã mang về ba giải thưởng, Trải
nghiệm Thức ăn & Giải trí Khách sạn hàng đầu

châu Á, khu nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam
và của Việt Nam và khu nghỉ dưỡng Spa hàng
đầu. Khu nghỉ dưỡng The Naman Retreat của
Đà Nẵng cũng đã được vinh danh là "Khu nghỉ
dưỡng Retreat hàng đầu châu Á'.
Đà Nẵng lập kế hoạch mở lại chuyến
bay trực tiếp đến tỉnh Champasak
Thành phố sẽ mở lại đường bay trực tiếp đến
Pakse, thuộc tỉnh Champasak của Lào, với nỗ
lực để thúc đẩy hợp tác song phương trên lĩnh
vực đầu tư và du lịch với các địa phương của Lào
trong những năm tới. Tuyến đường bay được
mở lần đầu tiên vào năm 2013 nhưng đã được
tạm dừng một thời gian ngắn sau đó.
Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục cung cấp các dự
án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị,
dịch vụ thương mại và du lịch tại các tỉnh phía
Nam và miền Trung của Lào. Theo Sở Kế hoạch
và đầu tư của thành phố, Đà Nẵng đã đầu tư
52.3 triệu USD vào ngành may mặc, quặng mỏ,
www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n
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công nghiệp và nông nghiệp Lào. Thành phố đã
ký kết dự án hỗ trợ cho các tỉnh ở Lào với tổng
trị giá 2 triệu USD từ năm 2013 đến năm 2017.
Năm ngoái, Đà Nẵng xuất khẩu sang Lào xăng
dầu, cao su và nhựa với tổng trị giá 34.4 triệu
USD. Hai thành phố cũng nhất trí về chương
trình hợp tác trong giai đoạn 2018 - 2022 bao
gồm giáo dục, thương mại, du lịch, y tế và phát
triển đô thị.
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp
tác Công nghệ Thông tin
Ngày 27/10/2016, Ngày Công nghệ thông tin
Nhật Bản 2016 đã được phối hợp tổ chức tại Đà
Nẵng bởi Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp
hội Phần mềm Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)
và CLB Hợp tác CNTT Việt Nam-Nhật Bản (VJC).
Sự kiện thường niên này nhằm thúc đẩy hợp
tác song phương giữa các doanh nghiệp CNTT ở
trong nước và các doanh nghiệp CTT Nhật Bản,
cũng như để quảng cáo các chính sách ưu đãi
của thành phố để thu hút nhiều nhà đầu tư Nhật
Bản hơn vào lĩnh vực CNTT địa phương. Sự kiện
lần này có sự tham dự của đại diện của gần 260
doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Nhật Bản và
các hiệp hội liên quan, bao gồm tổ chức ngoại
thương Nhật Bản (JETRO) và Hiệp hội Công
nghiệp Dịch Vụ Công nghệ Thông tin Nhật Bản.
Thành phố hiện đang có khoảng 700 doanh
nghiệp CNTT, trong đó có nhiều công ty Nhật
Bản đầu tư và các nhà cung cấp dịch vụ CNTT
cho thị trường Nhật Bản. Nói về sự kiện này, Phó
Chủ tịch UBNN thành phố Đặng Việt Dũng cho
biết ông hy vọng rằng các doanh nghiệp địa
phương và Nhật Bản sẽ cùng nhau tìm kiếm cơ
hội hợp tác song phương trong lĩnh vực CNTT.
Ông cũng cam kết thành phố sẽ tạo ra nhiều
điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư Nhật
Bản để đảm bảo hoạt động đầu tư của họ trong
thành phố đạt hiệu quả.
Đà Nẵng xây dựng cảng 1.48 tỷ USD
Thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng cảng Liên
Chiểu với tổng vốn đầu tư 32.86 nghìn tỷ đồng
(1.48 tỷ USD), nhằm giải quyết tình trạng quá tải
của cảng Tiên Sa hiện có. Hoạt động ở công suất
tối đa hiện nay là 10.4 triệu tấn hàng hóa mỗi
4
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năm, cảng Tiên Sa dự kiến sẽ vẫn không thể đáp
ứng nhu cầu hàng hóa và kho ngày càng tăng
trong những năm tới cho dù thành phố có kế
hoạch tăng công suất cảng lên 12 triệu tấn.
Công ty Cổ phần Tư vấn Cảng và Kỹ thuật
đường thủy (Tediport) đã đệ trình nghiên cứu tiền
khả thi lên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, dự án sẽ được thực hiện dưới mô hình
hợp tác công tư (PPP) và gồm có hai phần. Phần
đầu tiên sẽ bao gồm một đê chắn sóng, luồng
và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư
10.21 nghìn tỷ (459.38 triệu USD) tài trợ từ ngân
sách thành phố và vốn vay ODA. Phần thứ hai,
trị giá 22.66 nghìn tỷ (1.02 tỷ USD) đến từ ngân
sách thành phố, các khoản vay ngân hàng và
nguồn vốn ODA, sẽ bao gồm bến cảng, cơ sở hạ
tầng giao thông, thiết bị, kho bãi và nhà xưởng.
Xây dựng dự án sẽ được chia thành ba giai
đoạn. Giai đoạn đầu tiên, với tổng số vốn là 7.38
nghìn tỷ (331.70 triệu USD), dự kiến sẽ được
hoàn thành vào năm 2020, tăng công suất tải
trọng thêm 1.87 triệu tấn mỗi năm. Giai đoạn
thứ hai, với chi phí 7.86 nghìn tỷ (353.3 triệu
USD) và tải trọng tăng lên đến 17.53 triệu tấn
mỗi năm, sẽ được hoàn thành vào năm 2030.
Giai đoạn cuối cùng, với giá trị 17.63 nghìn tỷ
(792.5 triệu USD), sẽ được hoàn thành vào năm
2050 và sẽ đẩy công suất hàng năm của cảng
lên 46 triệu tấn.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đà
Nẵng và các nước
Chiều ngày 21/10/216, Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch HĐNN thành phố Nguyễn Xuân Anh đã có
buổi tiếp Đại sứ New Zealand, Haike Manning.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã cảm ơn Đại sứ và
Đại sứ quán New Zealand đã hỗ trợ tổ chức khóa
đào tạo tiếng Anh nhằm chuẩn bị cho sự kiện
APEC 2017 tại Đà Nẵng cũng như bày tỏ mong
muốn được tăng cường hợp tác đầu tư trên tất
cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực thành phố
ưu tiên như dịch vụ du lịch, công nghiệp công
nghệ cao, công nghệ thông tin. Đại sứ khẳng
định Việt Nam là thị trường tiềm năng để New
Zealand tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào những
lĩnh vực thế mạnh như chế biến sản phẩm nông
nghiệp, du lịch, , năng lượng, giáo dục và đào tạo.

Sáng ngày 14/10/2016, Chủ tịch UBND thành
phố Huỳnh Đức Thơ tiếp Thị trưởng Thành phố
Daegu (Hàn Quốc), ông Kwon Young Jin. Mục
đích chuyến thăm lần này của Ngài Thị trưởng
nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác
giữa hai thành phố và đồng thời tìm hiểu tình
hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố
Đà Nẵng, đặc biệt quan tâm việc sử dụng quản
lý các nguồn lực để phát triển du lịch. Hiệp định
Thương mại tự do Việt Hàn (VKFTA) đã được
thông qua và đi vào thực hiện, mở ra nhiều cơ
hội hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa
hai nước Việt Hàn.
Ngày 8/10/2016, Phó Chủ tịch UBNN thành
phố Đặng Việt Dũng đã tiếp đoàn đại biểu và Chủ
tịch của Mạng lưới Việt Anh, ông Ben Chapman.
Được thành lập vào năm 2013, mạng lưới ViệtAnh tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp và tổ
chức có uy tín thuộc nhiều giới của Anh với mục
đích góp phần thúc đẩy quan hệ song phương,
tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối cộng
đồng doanh nghiệp hai nước. Hai bên đã thảo

luận về định hướng phát triển mọi mặt giữa Anh
và Đà Nẵng, trong đó có dự án triển khai trường
Đại học Việt Anh.
Ngày 3/10/2016, Phó Chủ tịch UBNN thành
phố Đặng Việt Dũng đã tiếp Tân Đại sứ Australia
tại Việt Nam Craig Chittick trong chuyến thăm
đầu tiên của đại sứ đến Đà Nẵng. Giáo dục là
lĩnh vực hợp tác phát triển nhất giữa Đà Nẵng
và Australia trong những năm trở lại đây; đã
có 164 lượt học viên của thành phổ được cử
sang sang học tập tại Australia. Phó Chủ tịch
Đặng Việt Dũng nhận xét nguồn đầu tư FDI từ
Australia vào Đà Nẵng vẫn còn hạn chế và hy
vọng sẽ nâng cao hợp tác song phương và đầu
tư đến với thành phố, đặc biệt là các lĩnh vực:
công nghiệp sạch, công nghệ thông tin, phát
triển hạ tầng đô thị bền vững, du lịch thương
mại và đào tạo nguồn nhân lực. Đại sứ khẳng
định sẽ kêu gọi doanh nghiệp Australia mở rộng
hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực giáo dục đào
tạo, nghiên cứu sáng tạo, đổi mới sản xuất, khởi
nghiệp... tại Đà Nẵng.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
1. Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày
29/09/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và
Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên
(thuế suất VN-EAEU FTA) giai đoạn 2016-2018.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng
thuế suất VN-EAEU FTA phải đáp ứng đủ các điều
kiện sau:
- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
ban hành theo Nghị định này;
- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ những
nước sau:

+ Việt Nam (áp dụng cho hàng hóa từ khu phi
thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước);
- Được vận chuyển trực tiếp từ các nước xuất
khẩu trên vào Việt Nam;
- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa
trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt
Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu (Thông tư số
21-22/2016/TT-BTC), có giấy chứng nhận xuất xứ
hàng hóa (C/O) mẫu EAV.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

+ Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Liên bang Nga;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
nghề nghiệp.

+ Các nước thành viên khác của Liên minh
Kinh tế Á – Âu;

Theo đó, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và
doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng
www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n

5

ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi có đủ
các điều kiện sau:
- Quy mô tùy theo loại hình và cấp đào tạo,
diện tích phòng học bảo đảm bình quân ít nhất
là 04 m²/chỗ học;
- Cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề,
quy mô, trình độ đào tạo;
- Đủ chương trình, giáo trình đào tạo từng
nghề đăng ký và phải được xây dựng, thẩm định,
ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH;
- Đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ
chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm, có
giáo viên cơ hữu cho nghề đào tạo, bảo đảm tỷ
lệ học sinh quy đổi trên giáo viên tối đa là 25 học
sinh/giáo viên hoặc 15 học sinh/giáo viên đối với
nghề năng khiếu;
- Đối với cơ sở tư thục hoặc có vốn đầu tư
nước ngoài thì còn phải có đủ nguồn tài chính
để đảm bảo hoạt động.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 14/10/2016.
3. Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày
5/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi
Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn
phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình
tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài.
Theo đó,
- Bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh là hoạt
động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Mở rộng phạm vi hoạt động ngoại hối cơ
bản trên thị trường trong nước của ngân hàng
thương mại và phạm vi hoạt động ngoại hối trên
thị trường quốc tế được sửa đổi;
- Sửa đổi điều kiện chấp thuận hoạt động
ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước gồm:
+ Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các
yêu cầu quản trị điều hành, quản lý rủi ro, an
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toàn, bảo mật;
+ Có quy định nội bộ và thực hiện quản lý rủi
ro liên quan đến hoạt động ngoại hối;
- Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị chấp thuận
hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong
nước và
NHNN sẽ xem xét hồ sơ trong vòng 40 ngày
kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Thông tư này có hiệu lực ngày 18/11/2016.
4. Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày
13/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích
khấu hao tài sản cố định.
Theo đó,
- Không được hạch toán tái sản cố định (TSCĐ)
và trích khấu hao nếu không tách riêng diện tích
để bán, cho thuê đối với tài sản là nhà hỗn hợp;
- TSCĐ hữu hình được phân thành 7 loại:
1. Nhà cửa, vật kiến trúc;
2. Máy móc, thiết bị;
3. Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;
4. Thiết bị, dụng cụ quản lý;
5. Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc
cho sản phẩm;
6. Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá
trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn
ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế
quản lý, khai thác, sử dụng;
7. Các loại tài sản cố định khác;
- TSCĐ loại 6 khi nhượng bán, thanh lý phải
được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại
diện chủ sở hữu nhà nước và được hạch toán
giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/11/2016.
5. Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày
14/10/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế

độ thu, nộp lệ phí cấp phép thành lập và hoạt
động của các tổ chức tín dụng.

hoạt động ngân hàng được là 1.000.000 đồng/
giấy phép;

Theo đó, mức thu lệ phí thành lập và cấp giấy
phép như sau:

- Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ
trung gian thanh toán cho các tổ chức không
phải là ngân hàng: Lần đầu: 10.000.000 đồng/
giấy phép; Cấp lại: 5.000.000 đồng/giấy phép.

- Với việc thành lập chi nhánh ngân hàng
nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín
dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

SỰKIỆNSẮPĐẾN
Sự kiện

Thời gian

Địa điểm

Hội thảo Xúc tiến Đầu tư vào Đà Nẵng

15 – 16/11/2016

Nagoya, Hamamatsu (Nhật Bản)

Diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam 2016

16/11/2016

Tp Hồ Chí Minh

Hội nghị Logistics và Hàng hải Châu Á

17-18/11/2016

Hồng Kông

Hội thảo EuroCham và Doanh nghiệp
miền Trung lần thứ 1

24/11/2016

Tp.Đà Nẵng

Kết nối giao thương doanh nghiệp Nhật
Bản – Đà Nẵng 2016

25/11/2016

Tp.Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Đông
Nam Á lần 3 – Bloomberg 2016

8/12/2016

KS Marriot, Hà Nội

Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Khu công
nghệ cao Đà Nẵng

12/2016

Tp. Hà Nội

Bản quyền thuộc
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