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30 năm thu hút FDI:
Dấu ấn lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội
FITCH nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam
Kỳ vọng làng sóng đầu tư mới
từ Vương quốc Anh
Ngân hàng Việt đón sóng đầu tư nước ngoài
Trảm một loạt dự án FDI "Đi đâu không rõ"
Liên kết giữa doanh nghiệp FDI
và doanh nghiệp trong nước

Đà Nẵng thu hút hơn 3,2 triệu lượt du khách
trong 5 tháng đầu năm
Chính phủ yêu cầu thẩm định dự án đầu tư
xây bến cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng
Xúc tiến đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải
rắn công suất 1.000 tấn/ ngày

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

Chủ tịch UBND thành phố tham dự Hội nghị
gặp gỡ Châu Âu

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đà Nẵng với mũi nhọn phát triển
công nghiệp phần mềm

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 và Hà Nội "bắt tay" hợp tác
xúc tiến, quảng bá du lịch
Nâng cấp cảng Tiên Sa trở thành
cảng hiện đại

Thu hút FDI thêm cam kết "Khủng"

Hiệp hội công nghiệp ô tô Hàn Quốc tìm hiểu
môi trường đầu tư Đà Nẵng

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cáo
đáp ứng "Sân chơi" 4.0

Gặp gỡ Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh:
Cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng

Giải quyết tranh chấp thương mại:
Doanh nghiệp FDI "chuộng"
trọng tài hơn tòa án
CPI tháng 5 tăng cao nhất
trong 6 năm trơ lại đây

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc
của các nhà đầu tư
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SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Hô hát bài chòi

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
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THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 5 NĂM 2018

TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

Xét theo đối tác đầu tư, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là
2,63 tỷ USD, chiếm 26,5%; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký
xấp xỉ 1,52 tỷ USD, chiếm 15,4% và Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn
đầu tư đăng ký là 1,11 tỷ USD, chiếm 11,25% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam...
Theo lĩnh vực đầu tư, 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 5,18 tỷ USD, chiếm
52,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 5 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực hoạt động
kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,07 tỷ USD, chiếm
10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với
tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,02 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký...

FDI tại Việt Nam

Tính từ ngày 1/1/2018 đến ngày 20/5/2018, cả nước có 1.076 dự án mới được
cấp GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký là 4,66 tỷ USD, bằng 83,2% so với cùng kỳ
năm 2017; có 393 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng
ký tăng thêm 2,49 tỷ USD, bằng 52,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 5 tháng
đầu năm 2018, cả nước có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với
tổng giá trị vốn góp là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ 2017. Tính chung
trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua
cổ phần của nhà ĐTNN là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017....

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2018, cả nước có 25.691 dự án còn hiệu lực với tổng
vốn đăng ký gần 323 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp
nước ngoài ước đạt 179,12 tỷ USD, bằng 55,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

FDI tại Đà Nẵng
Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự
án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 5.096 tỷ đồng. Lũy kế đến 20/5/2018,
thành phố có 320 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 94.650 tỷ đồng.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được tăng
cường. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/5/2018, thành phố thu hút được 54 dự án mới
với tổng vốn đầu tư đăng ký là 53,5 triệu USD; có 06 lượt tăng vốn với tổng vốn tăng thêm
là 8,1 triệu USD; có 12 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
với tổng vốn là 775,7 triệu. Tổng vốn FDI thành phố thu hút được 837,2 triệu USD; 01
dự án chấm dứt với tổng vốn đăng ký là 50.000 USD do nhà đầu tư quyết định giải thể.
Lũy kế đến 20/5/2018, Đà Nẵng có 602 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,118 tỷ USD.
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THÁNG 5
NĂM 2017

THÁNG 5
NĂM 2018

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

SO CÙNG KỲ(%)

Vốn thực hiện

Triệu USD

6.150

6.750

109,8

Vốn đăng ký

Triệu USD

12.130,29

9.900,17

81,6

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

5.595,33

4.657,37

83,2

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

4.742,93

2.492,68

52,6

Góp vốn,
mua cổ phần

Triệu USD

1.792,02

2.750,13

153,5

SỐ DỰ ÁN
Dự án cấp mới

Dự án

939

1.076

114,6

Dự án tăng vốn

Lượt dự án

437

393

89,9

Góp vốn,
mua cổ phần

Lượt dự án

2,061

2.341

113,6

XUẤT KHẨU
Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

57.940

66.658

115,0

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

56.785

65.739

115,8

Nhập khẩu

Triệu USD

49.561

52.847

106,6
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TIN TỨC - SỰ KIỆN
05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM THÁNG 5 NĂM 2018
Quốc gia
Hàn Quốc

6.883

59.455,20

Nhật Bản

3.755

50.601,23

Singapore

2.048

43.536,43

Đài Loan

2.544

31.838,66

762

20.037,10

British Virgin Islands

Một loạt dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) không triển khai, hoặc đã triển khai mà chủ
đầu tư biến mất không dấu vết, sẽ bị chấm dứt
hoạt động trong thời gian tới.

Tổng vốn đăng ký
(Triệu USD)

Dự án cấp mới

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

XEM THÊM

30 NĂM THU HÚT FDI: DẤU ẤN LỚN CHO
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI
Sau 30 năm đổi mới và mở cửa với quốc tế, Việt
Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công
nhất trong khu vực.

XEM THÊM

Bất động sản
Sản xuất, PP điện nước khí
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Xây dựng

KỲ VỌNG LÀN SÓNG ĐẦU TƯ MỚI TỪ
VƯƠNG QUỐC ANH
Đánh giá rất cao tiềm lực của các doanh nghiệp
Anh quốc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng mong muốn làn sóng đầu tư từ
quốc gia này vào Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn nữa
trong thời gian tới.

XEM THÊM

Bán buôn, bán lẻ & sửa chữa
Các lĩnh vực khác

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

LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP FDI VÀ
DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC
Suốt 30 năm qua, doanh nghiệp (DN) đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) luôn là nguồn lực quan trọng
thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam, tạo thêm việc
làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và đẩy mạnh
xuất khẩu. Tuy nhiên, mong muốn khi thu hút FDI
sẽ tạo ra mối liên kết bền chặt, hỗ trợ khối DN
trong nước cùng phát triển, tham gia chuỗi cung
ứng toàn cầu và nâng cao giá trị cho hàng hóa Việt
Nam lại vẫn chưa đạt được.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 5 NĂM 2018
THEO NGÀNH NGHỀ

Công nghiệp, chế biến - chế tạo

TRẢM MỘT LOẠT DỰ ÁN FDI
“ĐI ĐÂU KHÔNG RÕ”

FITCH NÂNG
XẾP HẠNG TÍN NHIỆM VIỆT NAM

XEM THÊM
THU HÚT FDI THÊM CAM KẾT 'KHỦNG'
Các nhà đầu tư nước ngoài đã và vẫn đang kiên
trì đầu tư vào Việt Nam, dựa trên niềm tin vào tiềm
năng của thị trường, cũng như những nỗ lực trong
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Chính
phủ.

XEM THÊM

Hãng tín nhiệm này dự báo GDP Việt Nam 2018
tăng 6,7% - đạt mục tiêu của Quốc hội và dự trữ
ngoại hối lên 66 tỷ USD.

XEM THÊM

06

6

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

07

7

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

ĐÀ NẴNG VỚI MŨI NHỌN PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM

CPI THÁNG 5 TĂNG CAO NHẤT
TRONG 6 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

Nhiều năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa
phương đi đầu cả nước trong việc phát triển công
nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm. Tuy
nhiên, những khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở
hạ tầng, các chính sách hỗ trợ vẫn là những thách
thức phải vượt qua trên con đường hướng đến
những bước phát triển mới.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng cao nhất trong 6
năm (từ năm 2012) trở lại đây, và tăng 3,86% so
với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm 2017,
CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 3,01%,
so với tháng 12/2017 CPI tăng 1,61%.

CHUẨN BỊ NGUỒN NHÂN LỰC
CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG
“SÂN CHƠI” 4.0

XEM THÊM

Bối cảnh hội nhập và xu thế của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư đang mở ra nhiều cơ hội
cho doanh nghiệp Việt Nam, nhưng chỉ có thể nắm
bắt cơ hội khi nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.
Trước những bất cập về chất lượng nguồn nhân
lực hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng, doanh
nghiệp cần áp dụng các giải pháp công nghệ để
đào tạo, nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực.

XEM THÊM

Ngày 29-5, UBND thành phố phối hợp Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo Xúc tiến
đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Đà
Nẵng nhằm góp phần thúc đẩy công tác chuẩn bị
đầu tư của dự án này trong thời gian đến.

XEM THÊM

XEM THÊM

40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết tranh
chấp thay cho tòa án. Phó Tổng Thư ký Trung tâm
Trọng tài Quốc tế Việt Nam Phan Trọng Đạt cho
biết.

XEM THÊM

CHÍNH PHỦ YÊU CẦU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY
BẾN CẢNG LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý
kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ
Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện việc
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của
dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, TP
Đà Nẵng theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản
913/VPCP-CN ngày 25/01/2018.

XEM THÊM
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XEM THÊM
ĐÀ NẴNG VÀ HÀ NỘI “BẮT TAY”
HỢP TÁC XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH
Sáng 25/5, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết biên
bản hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch giữa Trung
tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà
Nội với Sở Du lịch TP. Đà Nẵng.

XEM THÊM

ĐÀ NẴNG THU HÚT HƠN 3,2 TRIỆU LƯỢT
DU KHÁCH TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM
Trong 5 tháng đầu năm 2018, TP Đà Nẵng đã đón
hơn 3,2 triệu lượt khách du lịch đến tham quan và
nghỉ dưỡng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Cụ thể, khách quốc tế đến TP. Đà Nẵng ước đạt
hơn 1,3 triệu lượt; khách nội địa ước đạt hơn 1,8
triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 11.100 tỷ
đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm 2017.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI:
DOANH NGHIỆP FDI “CHUỘNG”
TRỌNG TÀI HƠN TÒA ÁN

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ
CHẤT THẢI RẮN
CÔNG SUẤT 1.000 TẤN/NGÀY

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ THAM DỰ
HỘI NGHỊ GẶP GỠ CHÂU ÂU
Ngày 29-5, UBND thành phố phối hợp Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo Xúc tiến
đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Đà
Nẵng nhằm góp phần thúc đẩy công tác chuẩn bị
đầu tư của dự án này trong thời gian đến.

XEM THÊM

NÂNG CẤP CẢNG TIÊN SA
TRỞ THÀNH CẢNG HIỆN ĐẠI

Với mục tiêu trở thành cảng container hiện đại
trong khu vực và có khả năng tiếp cận tàu có trọng
tải lớn, cuối tháng 7-2016, Công ty CP Cảng Đà
Nẵng đã khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng
cảng Tiên Sa giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư
hơn 1.069 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thiện
phần xây dựng cơ bản và đã thông cầu kỹ thuật
bằng việc đón tàu du lịch biển quốc tế MSC Lirica
có tải trọng 65.000 tấn, sức chứa lên đến 1.800
khách. Cùng với đó, 500 mét cầu tàu được đưa
vào sử dụng, nâng tổng số cầu bến của cảng lên
1.515 mét…

XEM THÊM
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
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Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 04/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức
đối tác công tác công tư.

HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP Ô TÔ
HÀN QUỐC TÌM HIỂU
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG

Ngày 16/5/2018, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và
Đầu tư Hàn Quốc (Kotra) và Ban Xúc tiến và Hỗ
trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc kết nối
Hiệp hội công nghiệp ô tô Hàn Quốc (KAICA) với
các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tại Đà
Nẵng để tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư vào các
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

XEM THÊM

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT CÁC KHÓ KHĂN,
VƯỚNG MẮC CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
Ngày 3/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ
Minh chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác thực
hiện kế hoạch “Đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Theo
báo cáo của Tổ công tác, trong quý I/2018, tổng
vốn đầu tư FDI thành phố thu hút được đạt 33 triệu
USD, tăng 28% so với cùng kỳ 2017. Lũy kế đến
nay, Đà Nẵng đã thu hút được 317 dự án đầu tư
trong nước, tổng vốn đầu tư 89.670 tỷ đồng, 577
dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,062 tỷ USD; trong
đó, thu hút được 10 dự án vào Khu Công nghệ cao
với tổng vốn đầu tư 249,5 triệu USD.

XEM THÊM

-Theo đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh
nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; Hàng hóa nhập khẩu để
thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định về thuế xuất, nhập khẩu.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với
diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện
dự án phù hợp với quy định về đất đai cùng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về việc tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư so với quy
định hiện hành, cụ thể như sau:
- Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư
không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư, tăng 5% so với quy định hiện hành.
- Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư
được xác định theo nguyên tắc:
+ Phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%, tăng 5% so
với quy định hiện hành;
+ Phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.
Vốn góp của Nhà nước, vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt
bằng và tái định cư không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/06/2018 và thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015.

GẶP GỠ ĐÀ NẴNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH: CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO ĐÀ
NẴNG

Ngày 15/5/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban
Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng đã phối hợp
với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam
(EuroCham) và Công ty KPMG Việt Nam tổ chức
buổi làm việc Gặp gỡ Đà Nẵng (Meet Da Nang)
nhằm quảng bá môi trường, cơ hội đầu tư tại Đà
Nẵng và chia sẻ kinh nghiệm của các nhà đầu tư
thành công tại thành phố

XEM THÊM

02

Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/5/2018 về Chiến lược
quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025,
100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế,
làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 85%
chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải được thu gom, vận chuyển và
xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.
Các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ
theo quy định pháp luật; người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển các sản phẩm thải bỏ đến
điểm thu hồi hoặc chuyển cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động thu gom, vận chuyển
chất thải để chuyển đến các điểm thu hồi.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2149/QĐ-TTg ngày
17/12/2009.
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Quyết định 1408/QĐ-BCT ngày 27/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về
Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ cắt giảm 54 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như: Xúc tiến
thương mại; An toàn thực phẩm; Xuất nhập khẩu; Quản lý cạnh tranh; Kinh doanh rượu; Sở
Giao dịch hàng hóa…

vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng; Được ưu tiên vào khu công nghệ
cao.
Ngoài ra, Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá
nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết
cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Cụ thể, trong thủ tục Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may
rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giảm thời gian thực hiện
thủ tục này từ 7 ngày còn 5 ngày làm việc.
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực
phẩm: Bỏ Bản sao có xác nhận của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đề nghị.
Thủ tục Cấp giấy phép bán buôn rượu: Bỏ điều kiện có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng
hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên…
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng quyết định bỏ các thủ tục: Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc
lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định; Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực…
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Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại
thương

Theo đó, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước
ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích
khác trong một thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.
Nếu đó là hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện
quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan,
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất, nhập khẩu tự động, thương
nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất.
Các trường hợp còn lại, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan
và không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.
Nghị định cũng quy định miễn Giấy phép tạm nhập, tái xuất đối với trường hợp tạm nhập, tái
xuất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh vì mục đích nhân đạo; tạm nhập, tái
xuất dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đoàn nghệ thuật, đoàn thi đấu…
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Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Chuyển giao công nghệ

Theo đó, quyết định thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng do Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh ban hành sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch và Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư (hoặc quyết định chủ trương đầu tư).
Đối với khu kinh tế, việc thành lập, mở rộng khu kinh tế phải xin quyết định của Thủ tướng
Chính phủ. Hồ sơ thành lập khu kinh tế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng ra quyết
định sau 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu
đãi cho địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được
hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Nhà nước có chính sách hỗ trợ riêng đối với khu công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể: Dự án đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ được miễn, giảm tiền thuê đất; hưởng ưu tiên vay
vốn của Nhà nước; được Chính phủ bảo lãnh để huy động vốn nước ngoài; hưởng ưu đãi về
thuế; được đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/07/2018.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/05/2018.
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Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Chuyển giao công nghệ

Theo đó, Doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận
chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ được hỗ trợ:
Vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tối
đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học của bộ…;
Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.
Doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá
nhân thực hiện việc giải mã công nghệ được: Hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay
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