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TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 2 NĂM 2018

Như vậy tính đến thời điểm này, 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 188,52 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là
các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 53,56 tỷ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu
tư), sản xuất, phân phối điện, khí, nước với 21 tỷ USD (chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư).

FDI tại Việt Nam

Tính đến ngày 20 tháng 02 năm 2018, cả nước có 411 dự án mới được cấp GCNĐT
với tổng vốn đăng ký là 1,39 tỷ USD, bằng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017; có 133
lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 700,3 triệu
USD, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017. Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào
16 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 đạt 1,83 tỷ USD, chiếm
54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực xây dựng
đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 345,4 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng
ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là
312,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

THÁNG 2
NĂM 2017

THÁNG 2
NĂM 2018

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

SO CÙNG KỲ(%)

Vốn thực hiện

Triệu USD

1,550

1,700

109.7%

Vốn đăng ký

Triệu USD

3,407.40

3,344.93

98.2%

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

2,028.89

1,391.24

68.6%

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

759.51

700.32

92.2%

Góp vốn,
mua cổ phần

Triệu USD

619.00

1,253.37

202.5%

Số dự án

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 2 NĂM 2018
THEO NGÀNH NGHỀ

Công nghiệp, chế biến - chế tạo

7%

Xây dựng

8%
55%
10%

Dự án

313

411

131.3%

Dự án tăng vốn

Lượt dự án

137

133

97.1%

Góp vốn,
mua cổ phần

Lượt dự án

654

873

133.5%

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

19,671

23,961

121.8%

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

19,218

23,566

122.6%

Nhập khẩu

Triệu USD

16,771

19,202

114.5%

Xuất khẩu

11%

9%

Dự án cấp mới

Bất động sản
Sản xuất, PP điện nước khí
Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa
Các lĩnh vực khác

(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư)
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05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM THÁNG 2 NĂM 2018
Vốn đăng ký
cấp mới
(Triệu USD)

Dự án
tăng vốn

Vốn đăng ký
tăng thêm
(Triệu USD)

Quốc gia

Dự án
cấp mới

Tổng vốn đăng ký
(Triệu USD)

Hàn Quốc

147

243.56

38

272.32

851.18

B.V.I

10

84.82

4

22.25

449.95

Singapore

25

353.49

7

(44.61)

418.47

Nhật Bản

65

139.05

27

128.71

320.72

Hồng Kông

22

68.06

18

181.37

262.19

GẦN 90% DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU Ở VIỆT NAM
MUỐN DUY TRÌ HOẶC TĂNG ĐẦU TƯ NĂM 2018
Theo Hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham), hiện
gần 90% doanh nghiệp Châu Âu ở Việt Nam duy trì hoặc tăng
đầu tư trong năm 2018.

XEM THÊM

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÁNG CHÚ Ý KHI VIỆT NAM THAM GIA CPTPP
Sau khi được ký kết, dự báo, đầu năm 2019, Hiệp định Đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) có hiệu
lực. Như vậy, Việt Nam chỉ còn khoảng 10 tháng để chuẩn bị
điều kiện cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người
dân.

XEM THÊM
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU CÓ THỂ KÝ KẾT TRƯỚC MÙA HÈ 2018

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

EVFTA dự kiến được ký kết trước mùa hè năm 2018 và sau
đó sẽ được phê chuẩn bởi Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt
Nam. Kế hoạch ký kết trước đó là vào tháng 12/2017.

XEM THÊM

“CUỘC CÁCH MẠNG” VỀ QUY HOẠCH

TIN TỨC - SỰ KIỆN
30 NĂM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: ĐẠO LUẬT LỊCH SỬ
Năm 2018 đánh dấu tròn 30 năm, Việt Nam chính thức thu hút
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, một trong những động lực
quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế.

XEM THÊM

DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐÁNH GIÁ CAO TRIỂN VỌNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Ngày 12/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật
Bản phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
tổ chức Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản”.
Tại Hội thảo, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định, những năm
qua, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam Nhật Bản không ngừng phát triển. Nhật Bản luôn là một trong
những đối tác quan trọng của Việt Nam.

Dù Luật Quy hoạch tới đầu năm 2019 mới chính thức có hiệu
lực, nhưng không còn sớm để bắt tay vào việc chuẩn bị thực thi
Luật, cũng như thực hiện một cuộc cách mạng về quy hoạch ở
Việt Nam.

XEM THÊM

SẼ SỬA NHIỀU NGHỊ ĐỊNH ĐỂ ĐƠN GIẢN HOÁ, CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018
vừa được công bố, Chính phủ giao Tổ công tác tiếp tục đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, địa
phương, báo cáo công khai tại phiên họp Chính phủ. Theo đó,
sẽ cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục
kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, bất hợp lý, chồng chéo,
gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và
doanh nghiệp

XEM THÊM

XEM THÊM

03

4

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n

04

5

BẢN
TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
ダナン市投資ニュースレター

BẢN TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
ダナン市投資ニュースレター
NHIỀU CƠ HỘI ĐỂ NGÀNH DA GIÀY BỨT PHÁ TRONG NĂM 2018

NGUỒN NHÂN LỰC LÀ THÁCH THỨC CỦA DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Nhiều năm qua, da giày luôn nằm trong top 5 mặt hàng xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2017, toàn ngành đạt kim
ngạch xuất khẩu 18 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2016, với
nhiều sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành da
giày Việt Nam, chiếm khoảng 34% trong tổng kim ngạch. Tiếp
đến là thị trường EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

Những năm gần đây, du lịch Đà Nẵng đang phát triển hết sức
nhanh chóng, nhu cầu nguồn nhân lực vì thế càng cấp bách.
Theo mục tiêu quy hoạch, năm 2020, Đà Nẵng sẽ đón 8,5 triệu
lượt khách, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế, nhu cầu
lao động du lịch trực tiếp sẽ là hơn 35.000 người. Nhu cầu lớn
nhưng vấn đề là các doanh nghiệp sẽ ngày càng gặp khó bởi tỷ
lệ lao động trong ngành bỏ việc cao.

XEM THÊM

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG ĐỨNG THỨ 2 CẢ NƯỚC VỀ MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH
NHÀ GA HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ T2: KẾT NỐI ĐÀ NẴNG RA THẾ GIỚI
Với quy mô đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, nhà ga hành khách quốc
tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2) đáp ứng
nhu cầu vận chuyển hành khách trong khu vực.

XEM THÊM

DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN HIẾN KẾ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng nên thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, xây
dựng hạ tầng hoàn thiện, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp... đó là một số hiến
kế của DN Nhật Bản đối với chính quyền thành phố cho những
năm tiếp theo.

XEM THÊM

XEM THÊM

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa kêu gọi cộng
đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng và tiếp tục chọn Đà
Nẵng là nơi đất lành chim đậu, bằng trí tuệ và tài lực của mình,
hợp lực cùng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng hiện thực hóa
ước mơ và khát vọng phồn vinh, đưa con tàu Đà Nẵng vững
vàng vươn ra biển lớn.

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG LÀM GÌ ĐỂ ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ?

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và
công nghệ cao của Việt Nam, đồng thời đóng vai trò quan trọng
trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia, ngoài nỗ lực nội tại,
Đà Nẵng rất cần sự chung tay góp sức của các nhà đầu tư trong
và ngoài nước. Với kỳ vọng đó, thành phố đặc biệt quan tâm,
ban hành nhiều chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút nhà đầu
tư.

6

CHÍNH QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH

XEM THÊM

2018 - NĂM "MỞ" THU HÚT ĐẦU TƯ

05

XEM THÊM

VÌ MỘT ĐÀ NẴNG PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

THÊM HAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
Chiều ngày 9/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Trung tâm Thương
mại - Dịch vụ Logistics Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Dự án
Nhà máy số ESTEC đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo đó, mức lương tối thiểu trung bình mỗi tháng của một
người lao động là 456 USD (khoảng 10.370.000 đồng, tương
đương 124.440.000 đồng/người lao động/năm). Mức lương
trung bình tối thiểu này cao hơn khoảng 38% so với mức lương
trung bình của lao động toàn quốc (6.500.000 đồng/người/
tháng).

Năm 2018, thành phố Đà Nẵng chọn là
“Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Sau
thành công của các sự kiện như Tuần lễ
Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn Đầu tư
Đà Nẵng 2017…, thành phố kỳ vọng sẽ
tạo cú hích mạnh mẽ để thu hút các nhà
đầu tư tìm đến thành phố biển của miền
Trung Việt Nam.

XEM THÊM
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

01

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn
thực phẩm

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tự công bố đối với thực phẩm
đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa
đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân, không tiêu thụ tại thị trường trong
nước được miễnthực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.
Nghị định này cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các thực phẩm sau phải
đăng ký bản công bố sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học,
thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;
Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong Danh
mục phụ gia được phép sử dụng…
Nghị định này ban hành ngày 02/02/2018 và có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị định
38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012.

02

Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018

Ngày 08/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 01 năm 2018.
Theo đó, Chính phủ xác định năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong
quý I/2018, điều hành lãi suất phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ,
tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, giá, các loại phí, nhất
là phí vận tải, phí logistics. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương quyết toán các dự án BOT, đề
xuất mức thu phí phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

03

Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh
vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Theo đó, người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự trong 03 trường hợp:
- Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; doanh nghiệp đưa người
lao động đi làm việc ở nước ngoài là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp
pháp của mình.
- Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
- Đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.
Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính trong 02 trường hợp: Không
đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; Đã hết thời hạn mà khiếu nại lần hai không
được giải quyết.
Nghị định này ban hành ngày ngày 27/02/2018 và có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.
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Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Theo đó, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà
nghỉ từ 05 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có
từ 01 cột bơm trở lên… phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh
nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ.
Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ,
gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà,công trình; máy móc, thiết bị; Các loại
hàng hóa, vật tư.
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra do cháy,
nổ đối với các đối tượng này.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.
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Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên
quan đến quản lý dân cư thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo đó, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng (quán game, tiệm net) sẽ được điều chỉnh theo hướng bỏ quy định phải nộp
bản sao chứng thực CMND của chủ điểm hoặc của người quản lý trực tiếp.
Trong Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng, các thông tin nhân thân như số CMND, địa chỉ liên hệ, điện thoại được thay
bằng một thông tin duy nhất là số định danh cá nhân.
Với thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, sẽ bỏ quy định về Sơ yếu lý
lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền, có ảnh và dấu giáp lai. Đồng thời, bổ sung số định danh cá nhân của người đề nghị cấp
phép tại Đơn đề nghị cấp giấy phép.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/02/2018.
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Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết
35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Theo đó,
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản
thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế; Thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ
kinh doanh tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…
Bộ Tài chính phải chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp
hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Khẩn
trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng
mắc cho doanh nghiệp về thuế.
Đồng thời, đề xuất chính sách thu thuế và kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ,
đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển từ hộ kinh doanh; Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc
hội sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giảm cản trở hoạt động của
các doanh nghiệp kế toán
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Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ
hàng hóa
Theo đó, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thể áp dụng các biện
pháp chống gian lận xuất xứ đối với 03 trường hợp:
- Tạm dừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 03 tháng, kể từ lần đầu tiên thương
nhân đăng tải các thông tin, dữ liệu không liên quan đến cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng
hóa trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.
- Tạm dừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 06 tháng, kể từ ngày phát hiện
thương nhân sửdụng chứng từ giả hoặc kê khai gian lận khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
- Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và tạm dừng cấp trong 06 tháng kể từ ngày thương nhân
không hợp tác, không cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp sai thông tin chứng
minh xuất xứ hàng hóa khi cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận tiến hành hậu kiểm.
Ngoài các biện pháp chống gian lận xuất xứ nêu trên, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận
có thể áp dụng chế độ luồng đỏ trong hệ thống quản lý rủi ro đối với thương nhân và công bố
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
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Nghị định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 08/03/2018.

HUYỀN THOẠI NHỮNG CÂY CẦU
Năm 2018 đánh dấu cột mốc thương hiệu “pháo hoa Đà Nẵng” tròn 10 năm tuổi. Trải qua 8 lần
tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không ngừng đổi mới và phát triển trở thành một
sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc tế, được tổ chức hàng năm từ tháng 4 đến tháng 6.
Lấy cảm hứng từ những cây cầu đã ghi dấu ấn vào sự đổi thay của thành phố Đà Nẵng, Lễ hội
pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2018 mang chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn
ra từ 30/04/2018 đến 30/06/2018 với 5 đêm trình diễn pháo hoa ấn tượng và hàng loạt sự kiện
đồng hành đặc sắc

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

DANIFOODS là công ty chế biến thực phẩm Đà Nẵng bắt đầu đi vào quĩ đạo hoạt động
với tư cách là nhà cung cấp thủy sản, sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản
cùng với trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ….
DANIFOODS

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm D&N - DANIFOODS - có giấy phép đầu tư được cấp bởi
Bộ Kế hoạch – đầu tư của Nhà nước Việt Nam, với số vốn pháp định US$ 3.000.000, được
góp 100% bởi 2 Nhà đầu tư Nhât bản (Daiichi chinmi & Nichimen) & vốn đầu tư US$ 4.000.000.
Nhà máy công ty tọa lạc tại Đà Nẵng, nơi là một
trong những cảng cá lớn của Việt Nam. Hằng ngày
nhà máy đều mua được nguyên liệu tươi từ những
ngư dân & tàu cá khu vực. Nhà máy bao gồm 2
phân xưởng: PX1 chuyên chế biến hàng sống với
các loại sản phẩm như chả cá (surimi) , tôm đông
lạnh, mực fillet. PX2 chuyên chế biến thực phẩm
chín giá trị tăng cao được phân chia ra 5 khu vực
cho SP hấp, chiên, nướng, luộc và sấy.
Danifoods bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản. Dòng sản phẩm của công ty mở rộng
sang chế biến chả cá Nhật Bản, tôm đông lạnh và các loại thủy sản chế biến khác.

Sản phẩm của công ty đang có mặt
ở các nước trên thế giới như: Nhật
Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ, Hồng
Kông, Úc và thị trường nội địa thông
qua nhà phân phối (Công ty TNHH
V&V ở TPHCM). Ngoài ra, có thể thấy
sản phẩm của Danifoods ở các kênh
siêu thị như Big C, Metro, Lotte mart,
AEON, Co-op Mart... và cả những
kênh khách sạn, dich vụ cung cấp
thực phầm, nhà hàng, tiệc cưới…..
dưới nhãn hiệu Mayumi.
XEM THÊM TẠI ĐÂY
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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Giao thương
với doanh nghiệp Thái Lan

23/3/2018

Khách sạn
Pullman Danang Beach

Tọa đàm “Doanh nghiệp Xu hướng
của thế giới trong ngành du lịch, sự
phát triển của Hội chợ du lịch ITB
Berlin và triển vọng du lịch cho Miền
Trung Việt Nam”

26/3/2018

Brilliant Hotel, Đà Nẵng

Diễn đàn
Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

23/3/2018

Khách sạn
J.W. Marriot Hotel Hanoi

Tập huấn “Nâng cao kỹ năng xúc tiến
đầu tư từ thị trường Hoa Kỳ”

28/3/2018

T5, Tòa nhà 20 Lý Thường Kiệt,
Hà Nội

5 - 8/4/2018

Trung tâm Triển lãm BITEC,
Bangna, Bangkok, Thái Lan

01/4/2018

Novotel, Đà Nẵng

Lễ hội Cầu Ngư

31/3-2/4/2018

Lăng ngư Ông, P. Mân Thái,
Võ Nguyên Giáp

Đêm rằm phố cổ

2/12/201721/11/2018

Hội An

17:00 – 21:30
Thứ 7, Chủ
nhật, tháng 02
– 07/2018

Đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng
DIFF 2018

29/4/2018 –
30/6/2018

Đà Nẵng

Biểu diễn nhạc hơi

19:45-20:45
Chủ nhật,
tháng 02 07/2018

Đường 2 tháng 9 (Đối diện Bảo
tàng Điêu khắc Chăm)

Kinh tế - Đầu tư

Triển lãm phụ tùng và linh kiện ô tô
2018 “TAPA 2018”
Văn hóa - Xã hội
Triễn lãm Du học CHPUD

Hô hát bài chòi
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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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