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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

TỔNG QUAN FDI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Moody's lạc quan về kinh tế Việt Nam

Thu hút vốn FDI: Sẽ có chiến lược mới
Thêm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn
Doanh nghiệp FDI đổ xô chọn sàn
chứng khoán Việt Nam
Năng suất lao động, đòn bẩy tăng trưởng
kinh tế Việt Nam
Lạc quan tình hình kinh tế - xã hội
TP. Đà Nẵng qua 3 tháng đầu năm 2018
DIFF 2018 - Lộng lẫy sông Hàn
Thành lập Tổ công tác triển khai kế hoạch
"Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư"
Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư Hoa Kỳ lĩnh vực
bất động sản
Điểm đến khởi nghiệp

11

4 thách thức và 3 kịch bản tăng trưởng
Thu hút FDI thế hệ mới:
Đích ngắm là nhà đầu tư Mỹ và EU
Xu hướng M&A bất động sản
dự báo tiếp tục tăng

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

MEET DANANG

15/5/2018

Sofitel Plaza Saigon

Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp
Việt Nam - Hàn quốc

16/5/2018

Phòng Crystal, Tầng 2
Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

17-21/6/2018

Thái Lan

29/6/2018

Trung tâm Hành Chính
TP.Đà Nẵng

Kinh tế - Đầu tư

Chương trình “Phát triển mạng lưới
doanh nhân trẻ: YEN-D mùa IV”
Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp
Đà Nẵng (SURF) 2018

Nâng cao chất lượng
chuyển giao công nghệ: Cách nào?

Văn hóa - Xã hội

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng
Huỳnh Đức Thơ tham gia cùng
đoàn Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc
chính thức tại Singapore

Iron Man 70.3

13/05/2018

Hyatt Regency Danang
Resort & Spa, Đà Nẵng

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)

Đà Nẵng báo cáo tiền khả thi
dự án cảng Liên Chiểu
Đề nghị KPMG hỗ trợ quảng bá,
thu hút đầu tư tại Châu Âu, Hoa Kỳ
Khai trương Chương trình Mùa du lịch biển
Đà Nẵng năm 2018

Hô hát bài chòi

Tiềm năng lớn trong thu hút đầu tư
Thí điểm Phương án nâng cao tính sáng tạo,
khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
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TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 4 NĂM 2018

Tính từ ngày 1/1/2018 đến ngày 20/4/2018, cả nước có 883 dự án mới được cấp
GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 3,55 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2017;
có 303 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm
2,24 tỷ USD, bằng 51,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 4 tháng đầu năm 2018
có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí
thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 2,32 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư, tiếp theo
là Nhật Bản và Singapore. 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 4,52 tỷ USD, chiếm
56,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 4 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực hoạt động kinh
doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 807,5 triệu USD, chiếm 10%
tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu
tư đăng ký là 779 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký...

FDI tại Việt Nam

Tính lũy kế đến ngày 20/4/2018, Cả nước có 25.524 dự án còn hiệu lực với tổng
vốn đăng ký 321,25 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp
nước ngoài ước đạt 177,47 tỷ USD, bằng 55,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. 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 186,68
tỷ USD, chiếm 58,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động
sản với 51,3 tỷ USD (chiếm xấp xỉ 16% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện,
khí nước với 21,2 tỷ USD (chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư). Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn
nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 59,2 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư).
Nhật Bản đứng thứ hai với 50,5 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần
lượt là Singapore và Đài Loan, British Virgin Islands, Hồng Kông.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 4 NĂM 2018
THEO NGÀNH NGHỀ

THÁNG 4
NĂM 2017

THÁNG 4
NĂM 2018

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

SO CÙNG KỲ(%)

Vốn thực hiện

Triệu USD

4.800

5.100

106,3

Vốn đăng ký

Triệu USD

10.597,98

8.061,48

76,1

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

4.881,61

3.553,84

72,8

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

4.361,15

2.244,79

51,5

Góp vốn,
mua cổ phần

Triệu USD

1.355,22

2.262,85

167,0

Số dự án
Dự án cấp mới

Dự án

734

883

120,3

Dự án tăng vốn

Lượt dự án

345

303

87,8

Góp vốn,
mua cổ phần

Lượt dự án

1.687

1.863

110,4

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

44.973

53.482

118,9

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

43.905

52.814

120,3

Nhập khẩu

Triệu USD

38.702

42.309

109,3

Xuất khẩu
Công nghiệp, chế biến - chế tạo

11%

3%

Bất động sản

4%

Sản xuất, PP điện nước khí

7%

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

17%

58%

Xây dựng
Các lĩnh vực khác

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

04

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

05
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

THÊM NHIỀU CHÍNH SÁCH
KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ
VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM THÁNG 4 NĂM 2018
Quốc gia

Tổng vốn đăng ký
(Triệu USD)

Dự án cấp mới

Hàn Quốc

6,819

59,205.718

Nhật Bản

3,725

50,508.783

Singapore

2,038

43,279.166

Đài Loan

2,546

31,855.145

759

19,904.805

British Virgin Islands

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

THU HÚT VỐN FDI:
SẼ CÓ CHIẾN LƯỢC MỚI

Để khắc phục những bất cập của Nghị định số
210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,
với mục tiêu tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh
vực này, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính
phủ đã giảm tối đa các hỗ trợ trực tiếp (bằng tiền),
điều chỉnh các mức hỗ trợ đủ sức hấp dẫn đối với
doanh nghiệp.

XEM THÊM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Chiến
lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai
đoạn 2018 - 2023. Mục tiêu của chiến lược nhằm
XU HƯỚNG M&A BẤT ĐỘNG SẢN
xác định những ngành, lĩnh vực ưu tiên, từ đó, thu
DỰ BÁO TIẾP TỤC TĂNG
hút được thế hệ FDI mới, có chất lượng và sức lan
Ngay từ đầu năm 2018, các hoạt động mua bán
tỏa đến kinh tế trong nước.
và sáp nhập (M&A) lĩnh vực bất động sản đã diễn
ra sôi nổi và xu hướng này được dự báo sẽ chưa
XEM THÊM
dừng lại.
XEM THÊM

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THU HÚT FDI THẾ HỆ MỚI:
ĐÍCH NGẮM LÀ NHÀ ĐẦU TƯ MỸ VÀ EU
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MOODY’S LẠC QUAN
VỀ KINH TẾ VIỆT NAM

4 THÁCH THỨC
VÀ 3 KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG

Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s Investors
Service ngày 3/4 cho biết hồ sơ tín nhiệm của Việt
Nam phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ
của nền kinh tế. Hiện Moody’s đang dành cho Việt
Nam định hạng tín nhiệm B1 kèm triển vọng tích
cực. Theo tuyên bố của Moody’s, xu hướng tăng
trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam xuất phát
từ sức cạnh tranh ngày càng lớn, cùng sự dịch
chuyển của nền kinh tế khỏi những lĩnh vực truyền
thống nông nghiệp sang những ngành chế tạo...

Trong phiên họp với Tổ Tư vấn kinh tế vừa qua,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trăn trở về
động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, còn
các chuyên gia cho rằng, động lực tăng trưởng
đang có hiện nay khó duy trì tính bền vững trong
những năm tới. Tạo động lực tăng trưởng mới,
thúc đẩy tăng năng suất lao động nội ngành cần
được coi là mệnh lệnh chính trị để đẩy nhanh tốc
độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và tính bền
vững của nền kinh tế.

XEM THÊM

XEM THÊM

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

Ngoài các nhà đầu tư có vai trò chiến lược như
DOANH NGHIỆP FDI ĐỔ XÔ
Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…, điều Việt Nam
CHỌN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
cần quan tâm là thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư
đến từ châu Âu và Mỹ, để đa dạng hóa vốn đầu Chứng khoán Việt ngày càng hấp dẫn trong mắt
tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cũng như nâng cao các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI). Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam
chất lượng dòng vốn này.
đang diễn biến rất tích cực, thu hút nhiều nhà đầu
tư tại các thị trường phát triển như Hồng Kông,
XEM THÊM
Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, châu Âu.

XEM THÊM

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n
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Năm 2018, cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu
đón 8,8 triệu tấn hàng, trong đó hàng container
dự kiến đạt 375.000 TEUs; hướng tới mục tiêu
đến 2020 sẽ đạt sản lượng 10 triệu tấn, container
620.000 TEUs; tổng doanh thu đạt 62 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế đạt 178,2 tỷ đồng. Trong năm,
cảng Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử
dụng dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai
đoạn 2.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ: CÁCH NÀO?

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HUỲNH ĐỨC THƠ THAM GIA CÙNG
Từ 2010-2017, có 115 hợp đồng chuyển giao từ ĐOÀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THĂM VÀ
nước ngoài vào Việt Nam, với tổng giá trị ước LÀM VIỆC CHÍNH THỨC TẠI SINGAPORE
tính khoảng 447.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng 02
hợp đồng chuyển giao công nghệ của Tập đoàn
Samsung thực hiện năm 2017 có giá trị khoảng
323.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc chuyển giao công
nghệ chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới công
nghệ theo hướng hiện đại của Việt Nam.

XEM THÊM
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, ĐÒN BẨY
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
Nâng cao năng suất là yếu tố quan trọng trong
phát triển kinh tế của một quốc gia và chỉ có tăng
năng suất, Việt Nam mới có thể tăng trưởng kinh
tế nhanh và bền vững...

XEM THÊM
LẠC QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
TP. ĐÀ NẴNG
QUA 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất
kinh doanh của TP. Đà Nẵng quý I/2018 tiếp tục
được giữ ổn định, đáp ứng các nhu cầu của nhân
dân, du khách, nhà đầu tư và doanh nghiệp; xếp
hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
của thành phố đứng thứ 2 cả nước.

XEM THÊM

Nhân dịp 45 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao và
5 Năm từ khi quan hệ Việt Nam – Singapore được
nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược, nhận
lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu
nhân thăm chính thức Singapore, dự Hội nghị Cấp
cao ASEAN lần thứ 32 từ ngày 25-28/4/2018. Chủ
tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ
tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ và
tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại thị
trường này.

XEM THÊM
ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN CẢNG LIÊN CHIỂU
Sáng 26/4, tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu
Quốc hội TP Đà Nẵng với cử tri quận Liên Chiểu,
ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà
Nẵng cho biết đã báo cáo tiền khả thi dự án cảng
Liên Chiểu để các bộ, ngành Trung ương thẩm
định.

27/4 đến 1/5 với nhiều hoạt động đa dạng như:
Ngày hội đổi rác lấy vở, cuộc thi vẽ tranh “Biển
đảo quê em”, cuộc thi “Đắp tượng cát”, Vũ điệu
Zumba, Thả diều nghệ thuật…

XEM THÊM

XEM THÊM

ĐỀ NGHỊ KPMG HỖ TRỢ QUẢNG BÁ,
THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI CHÂU ÂU, HOA KỲ
Ngày 17/4, đoàn công tác của Ban lãnh đạo
KPMG Việt Nam do ông Warrick Cleine, Chủ tịch
kiêm Tổng Giám đốc Công ty dẫn đầu đến chào
xã giao lãnh đạo UBND thành phố nhân dịp hội
DIFF 2018 - LỘNG LẪY SÔNG HÀN
nghị thường niên của KPMG được tổ chức tại Đà
Tối 30/4, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018
Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn
(Danang International Fireworks Festival 2018,
Miên chủ trì buổi tiếp đoàn.
viết tắt: DIFF 2018) đã chính thức khai mạc bên
bờ sông Hàn với sự mở màn của hai đội Việt Nam
XEM THÊM
và Ba Lan. DIFF 2018 bắt đầu từ 30/4 đến 30/6,
với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan,
THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển
KẾ HOẠCH
và Bồ Đào Nha.

XEM THÊM

XEM THÊM

“NĂM ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ”

UBND thành phố vừa ban hành quyết định thành
lập tổ công tác triển khai kế hoạch tổ chức hoạt
động “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”. Theo
đó, Phó chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh là tổ trưởng
Tổ công tác, cùng hai tổ phó và 21 thành viên là
giám đốc các sở, ngành liên quan và UBND các
quận, huyện.

XEM THÊM

KHAI TRƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
MÙA DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG NĂM 2018
Ngày 27/4, tại Công viên Biển Đông, Ban Quản lý
bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
tổ chức lễ khai trương chương trình Mùa du lịch
biển Đà Nẵng năm 2018. Chương trình diễn ra từ
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
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ĐÀ NẴNG THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ
HOA KỲ LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

TIỀM NĂNG LỚN
TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ

Ngày 02/4/2018, nhân dịp đoàn Hiệp hội Chuyên
gia bất động sản người Việt Nam tại Hoa Kỳ
(VNARP) đến thăm, khảo sát thị trường và tìm
kiếm cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, Ban Xúc tiến và
Hỗ trợ đầu tư tổ chức Tọa đàm “Kết nối đầu tư Đà
Nẵng – Hoa Kỳ trong lĩnh vực bất động sản” tại
Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Chủ
tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi
Tọa đàm.

Quận Cẩm Lệ vừa tổ chức chương trình hưởng
ứng chủ trương của Thành ủy về chủ đề năm
2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Thông qua
chương trình, lãnh đạo quận đã tuyên dương các
doanh nghiệp tiêu biểu và cam kết tạo mọi điều
kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động và phát
triển bền vững trong tương lai.

XEM THÊM

Quyết định 2318/QĐ-BYT ngày 06/04/2018 công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới
ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Y tế

Cụ thể, có 28 TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng bị bãi bỏ, trong đó có:
- Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ;
- Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất
dinh dưỡng;
- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an
toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế;
- Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội
thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng…
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng công bố 10 TTHC mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó
có: Xác nhận nội dung quảng cáo đối thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Xác nhận nội dung quảng
cáo đối với sản 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…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

XEM THÊM

02

ĐIỂM ĐẾN KHỞI NGHIỆP
Ngày càng có nhiều người trẻ đến từ khắp các vùng
miền cả nước chọn Đà Nẵng làm nơi khởi nghiệp.
Với hàng loạt chương trình hỗ trợ thiết thực cùng
những bước đi tiên phong trong việc xây dựng hệ
sinh thái khởi nghiệp, Đà Nẵng đang hướng đến
mục tiêu trở thành điểm đến khởi nghiệp không chỉ
của miền Trung mà còn của cả nước và khu vực.

THÍ ĐIỂM PHƯƠNG ÁN NÂNG
TÍNH SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP
TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chọn
một số khu công nghệ cao quốc gia để xây dựng
phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi
nghiệp để triển khai.

XEM THÊM

Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 11/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý
các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung
ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo
trái pháp luật; Tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền
ảo; Phối hợp với Bộ Công an phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương
tiện thanh toán trái pháp luật.
Bộ Tài chính chỉ đạo công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu
tư chứng khoán không thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên
quan đến tiền ảo trái pháp luật; Hạn chế nhập khẩu, quản lý thiết bị, máy móc cho mục đích
đào tiền ảo.
Bộ Công an được giao trách nhiệm phát hiện kịp thời, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến
hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet
thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời,
chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia mua bán, giao dịch,
đầu tư, kinh doanh tiền ảo. Không đưa các thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin…

XEM THÊM
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Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về
hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa đã được Chính phủ sửa
đổi, bổ sung ngày 09/04/2018 tại Nghị định 51/2018/NĐ-CP

Theo đó, Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu:
Có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên; Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu
về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng
hóa như hệ thống phần mềm có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch, thanh
toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong 05 năm…
Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam;
mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49%
vốn điều lệ.
Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên. Riêng
thành viên kinh doanh phải có vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng trở lên.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.
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Quyết định 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 của Bộ Giao thông Vận tải công bố
phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực
giao thông vận tải

Ngoài ra, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp cũng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt
nước như sau:
- Đối với dự án ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước thì áp dụng mức
giá đất ưu đãi do UBND tỉnh, thành phố thuộc TW quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn
định tối thiểu 05 năm.
- Đối với dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày
Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước.
Nghị định 57/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/4/2018.

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

Theo công bố, có 384/570 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được cắt giảm,
đơn giản hóa, trong đó điều kiện kinh doanh lĩnh vực đường bộ chiếm 68,5%; lĩnh vực đường
thủy nội địa chiếm 67,34%, lĩnh vực hàng không dân dụng đạt 74,36%...
Trong kinh doanh vận tải bằng xe taxi: Bỏ quy định xe taxi phải gắn đồng hồ tính tiền; phải sơn
số điện thoại giao dịch của hãng xe; bỏ quy định doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi
phải có số xe tối thiểu; có trung tâm điều hành, có tần số liên lạc, có thiết bị liên lạc giữa trung
tâm với các xe thuộc đơn vị…
Trong kinh doanh vận tải đường bộ: Bỏ điều kiện về xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường; Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình; Phải có nơi đỗ xe phù hợp
với phương án kinh doanh; Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ…
Trong kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: Bỏ quy định từ 1/7/2016, doanh
nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300km trở lên phải có
số lượng phương tiện tối thiểu theo quy định…
Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 17/04/2018.
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Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Theo đó, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến
khích đầu tư) được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho NLĐ
theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai thì:
- Được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để
xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án;
- Được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.
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