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TỔNG QUAN ĐẦU TƯ

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 1 NĂM 2018

Trong tháng 01/ 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 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 xấp xỉ 909 triệu USD, chiếm 72,4% tổng vốn đầu
tư. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, chiếm
7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với
tổng vốn đầu tư đăng ký là 77,6 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hàn
Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 355,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng
vốn đầu tư; tiếp theo là (15,8%) và Hồng Kông (11,7%).

FDI tại Việt Nam

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/01/2018, cả nước có 166 dự án mới được cấp
GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 442,59 triệu USD, bằng 35,6% so với cùng kỳ năm
2017; có 61 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng
thêm 456,78 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2017; có 415 lượt góp vốn,
mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp là 356,04 triệu USD, tăng 54,7%
so với cùng kỳ 2017. Tính chung trong tháng 01 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp
mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9%
so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế đến tháng 01/2018, 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 187,1 tỷ USD, chiếm 58,4% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh
vực kinh doanh bất động sản với 53,2 tỷ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư), sản
xuất, phân phối điện, khí hóa lỏng với 20,8 tỷ USD (chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư). Đã
có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong
đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 58,1 tỷ USD (chiếm 18,1% tổng vốn
đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 49,46 tỷ USD (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư), tiếp
theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, British Virgin Island, Hồng Kông.

5%

THÁNG 1
NĂM 2018

ĐƠN VỊ

SO CÙNG KỲ(%)

Vốn thực hiện

Triệu USD

950

1.050

110,5

Vốn đăng ký

Triệu USD

1.653,17

1.255,40

75,9

Đăng ký cấp mới

Triệu USD

1.243,80

442,59

35,6

Đăng ký tăng thêm

Triệu USD

179,16

456,78

255,0

Góp vốn,
mua cổ phần

Triệu USD

230,21

356,04

154,7

175

166

94,9

Số dự án
Dự án cấp mới

Dự án

Dự án tăng vốn

Lượt dự án

76

61

80,3

Góp vốn,
mua cổ phần

Lượt dự án

328

415

126,5

Xuất khẩu
(kể cả dầu thô)

Triệu USD

10.167

13.591

133,7

Xuất khẩu
(không kể dầu thô)

Triệu USD

9.947

13.400

134,7

Nhập khẩu

Triệu USD

7.644

7.800

102,0

Xuất khẩu

9%

Công nghiệp, chế biến - chế tạo
Sản xuất, phân phối điện, khí,
nước, điều hòa

6%
7%

THÁNG 1
NĂM 2017

CHỈ TIÊU

73%

Bất động sản
Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa
Các lĩnh vực khác

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

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 1 NĂM 2018
THEO NGÀNH NGHỀ
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05 QUỐC GIA CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI DẪN ĐẦU
TẠI VIỆT NAM THÁNG 1 NĂM 2018
Vốn đăng ký
cấp mới
(Triệu USD)

Dự án
tăng vốn

Vốn đăng ký
tăng thêm
(Triệu USD)

TIN TỨC - SỰ KIỆN
STANDARD CHARTERED DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM TĂNG 6,8% TRONG NĂM 2018

Quốc gia

Dự án
cấp mới

Tổng vốn đăng ký
(Triệu USD)

Hàn Quốc

60

70.41

18

211.62

355.62

Singapore

9

147.65

5

8.16

199.09

Hồng
Kông

7

16.54

8

129.33

147.44

Nhật Bản

27

11.57

15

59.70

104.52

Cayman
Islands

-

-

1

30.00

77.16

XEM THÊM

Một số điểm nổi bật về Việt Nam năm 2018 theo Nhóm Nghiên
cứu toàn cầu của Standard Chartered:
• Tăng trưởng GDP đạt 6,8%
• Thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì mạnh
mẽ, dù thấp hơn năm 2017, đạt gần 15 tỷ USD
• Xuất khẩu sẽ tăng mạnh đạt gần 20%, trong đó dẫn đầu là
xuất khẩu hàng điện tử
• Lạm phát sẽ gia tăng, đạt trung bình 4%
• Lãi suất chính sách ổn định, và đồng VND tăng giá nhẹ. Dự
báo tỷ giá USD – VND ở mức 22.650 vào Quý 2 và 22.600 vào
cuối năm 2018.

CHỜ “SÓNG” FDI TỪ ẤN ĐỘ
(Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư)

Đã từng có những khẳng định về việc sẽ có một làn sóng đầu tư
từ Ấn Độ vào Việt Nam, nhưng đến giờ, điều đó chưa trở thành
hiện thực. Tương lai sẽ ra sao?

XEM THÊM

VỐN FDI TỪ MỸ ĐỢI CHẢY VÀO DA GIÀY
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ngành da giày dù
giảm tốc trong năm 2017, song được kỳ vọng sẽ nhộn nhịp trở
lại trong năm nay, với sự xuất hiện của nhà đầu tư lớn đến từ
Mỹ.
NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017

XEM THÊM

40 DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO NHẬT BẢN
TÌM CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Sáng 22/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng có buổi tiếp xã giao Phó Chủ tịch thường trực
JETRO Yasuzuka Irino cùng đoàn 40 doanh nghiệp Nhật Bản.
Mục đích chuyến thăm của Đoàn doanh nghiệp nhằm khảo sát
và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và đầu
tư trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam nói
riêng.

XEM THÊM
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NƯỚC BIỂN DÂNG CÓ THỂ KHIẾN VIỆT NAM TỔN THẤT 10% GDP
Nếu mực nước biển dâng cao 1 mét, khoảng 10-12% dân số
Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất khoảng 10% GDP...

XEM THÊM

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TĂNG ÁP DỤNG TỪ 01/01/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày
07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người
lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày
01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng với
mức tăng từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng so với quy định
hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu
lực từ ngày 25/01/2018; các mức lương nêu trên được thực
hiện từ ngày 01/01/2018.

XEM THÊM
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI ĐẦU TƯ CÔNG
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư
công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm
chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu
quả kinh tế-xã hội của đầu tư công và chất lượng thể chế quản
lý đầu tư công; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực đầu tư phát triển, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế,
xã hội thiết yếu.

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA NĐT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về hoạt động mua
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán
hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

XEM THÊM

CỤC HÀNG KHÔNG ĐỀ XUẤT DỪNG THU PHÍ Ô-TÔ VÀO SÂN BAY
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao
thông vận tải tạm dừng việc thu tiền sử dụng đường dẫn vào
nhà ga hàng không.

XEM THÊM

HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU
Trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa,
dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu
trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo
tháng, quý. Trường hợp chưa được khấu trừ đủ 300 triệu đồng
thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

XEM THÊM

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM:
NÚT THẮT VẪN LÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CÓ VÌ DOANH NGHIỆP HAY KHÔNG
Một số phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh
doanh đã lên hình, nhưng điều mà cộng đồng doanh nghiệp
chờ đợi hơn là sự có mặt của họ trong các văn bản giải trình.
Công việc của các cơ quan nhà nước vẫn còn rất nhiều.

XEM THÊM

NÂNG VAI TRÒ CỦA KHU VỰC FDI TRONG TĂNG NĂNG SUẤT

XEM THÊM
MỞ RỘNG CỬA CHO NHÀ ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
Nghị định số 04/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu
đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng vừa được Thủ tướng
Chính phủ ban hành mang lại hàng loạt ưu đãi cho các nhà đầu
tư.

XEM THÊM

XEM THÊM

MIỄN LỆ PHÍ KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp mới là 100.000 đồng/
lần. Nếu thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ
được miễn lệ phí này.
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Việt Nam đang là địa chỉ đầu tư hấp dẫn trong con mắt nhiều
nhà đầu tư nước ngoài. Nếu tăng cường mạnh mẽ hơn nữa
tính kết nối giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài với doanh nghiệp nội sẽ tạo ra dư địa mạnh mẽ để thúc
đẩy chuyển giao công nghệ, tăng năng suất cho khu vực trong
nước.

THU HÚT FDI CẦN TÍNH TỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

XEM THÊM

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động mạnh đến mọi
ngành công nghiệp. Do đó, cần ưu tiên thu hút FDI vào một số
ngành và sản phẩm công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn.

XEM THÊM
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BẢN TIN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG
BỘ GIAO THÔNG - VẬN TẢI THẨM ĐỊNH ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ CẢNG LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng
Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì thẩm định Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng cảng Liên Chiểu giai
đoạn I.

XEM THÊM

NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI, TỔNG CÔNG TY MITSUIBISHI TIẾP CẬN ĐÀ NẴNG
Sáng 29/1, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ
hợp tác với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
tiếp lãnh đạo Tổng Công ty Mitsuibishi Corporation sang khảo
sát cơ hội đầu tư tại thành phố.

XEM THÊM

KHỞI NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH
Du khách đến Đà Nẵng ngày càng có nhiều lựa chọn thú vị hơn
nhờ những trải nghiệm mới mẻ mà các sản phẩm khởi nghiệp
mang lại.

XEM THÊM

ĐÀ NẴNG VÀ SEOUL (HÀN QUỐC) KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

XEM THÊM
ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Trong năm 2017, tổng vốn đầu tư mới và tăng vốn vào 6 KCN
tại Đà Nẵng đạt gần 1.600 tỷ đồng, trong đó có gần 599 tỷ
đồng vốn FDI. Có 9 dự án FDI hoạt động sản xuất ổn định và
đang tiếp tục tăng vốn đầu tư. Trên cơ sở Đề án điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch phát triển các KCN thành phố Đà Nẵng đến
năm 2020, UBND thành phố đã phê duyệt sơ đồ ranh giới các
KCN mới gồm KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 (125,14ha), KCN Hòa
Nhơn (405,49ha) và KCN Hòa Ninh (400,02ha).

XEM THÊM
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XEM THÊM
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO ĐÀ NẴNG

Chính thức tham gia vào quá trình hội nhập sâu rộng, toàn diện và nhanh chóng vào nền
kinh tế thế giới và khu vực với tư cách là thành viên WTO từ năm 2007, Việt Nam có vị thế
phát triển bình đẳng với các nước trong khu vực và thế giới và điều kiện tiếp cận nhiều thuận
lợi cũng như thách thức do quá trình hội nhập và toàn cầu hóa mang lại. Trong những năm qua
Việt Nam đã ký một loạt hiệp định thương mại tự do song phương với những nước như Nhật
Bản, Chile, Hàn Quốc và những hiệp định trong khuôn khổ ASEAN với Ấn Độ, Trung Quốc,
Australia, Nhật Bản, v.v...Đặc biệt, việc Việt Nam đăng cai thành công APEC 2017 đã phần nào
khẳng định uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế trong khu vực, đặc biệt là khu
vực châu Á - Thái Bình Dương trước nay vẫn được đánh giá là rất năng động và là đầu tàu
kinh tế của thế giới. Là một trong ba thành phố lớn của Việt Nam, Đà Nẵng đã và đang chịu sự
tác động mạnh mẽ từ quá trình hội nhập kinh tế sâu và toàn diện của nền kinh tế nước nhà.
Trước hết, cơ hội cho thành phố Đà Nẵng phát triển kinh tế nằm ở mối quan hệ
mở rộng của Việt Nam với các quốc gia, tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế ngày
càng sâu và rộng.
Hiện Việt Nam đang thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khung
khổ 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) gồm: ASEAN, ASEAN-Trung Quốc, ASEANHàn Quốc, ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Australia-New Zealand, Việt
Nam-Nhật Bản, Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam-Chi Lê và Việt Nam-Liên minh Kinh tế
Á-Âu.

CƠ HỘI

Chiều 16/1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì
buổi tiếp đoàn công tác của Công ty Seoul Metro (Hàn Quốc) và
chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giao thông vận
tải thành phố và Công ty Seoul Metro về thiết lập quan hệ hợp
tác trong việc phát triển và quản lý các cơ hội mới về đường sắt
đô thị và các lĩnh vực liên quan tại Đà Nẵng.

07

Làn sóng nhà đầu tư đến từ đất nước mặt trời mọc đang lớn
dần tại Đà Nẵng khi ngày càng nhiều dự án mang dấu ấn Nhật
Bản mọc lên tại thành phố biển xinh đẹp này. Làn sóng đầu tư
của Nhật Bản vào Đà Nẵng gia tăng mạnh trong thời gian qua
trở thành yếu tố thu hút các nhà đầu tư bất động sản của Nhật.

XEM THÊM

ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM PHỐI HỢP XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
Chiều 19/1, UBND thành phố phối hợp với UBND tỉnh Quảng
Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp về xây dựng hệ sinh
thái đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018-2025.

GIỚI ĐẦU TƯ NHẬT BẢN “ĐỔ BỘ” VÀO BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG

Theo Nghị định ban hành biểu thuế Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á- Âu (VN-EAEU
FTA), thì tính đến năm 2018 có 5.535 dòng thuế cắt giảm về 0% và năm 2018 có
3.720 dòng thuế đang tiếp tục về 0% gồm: sữa và sản phẩm từ sữa, ô tô và phụ tùng
linh kiện ô tô, sắt thép và sản phẩm sản thép…
Với Nghị định ban hành biểu thuế ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), số dòng thuế giảm
từ mức 5%, 10% xuống 0% năm 2018 gồm: thịt gà, cà phê, chè nguyên liệu, chế biến
thực phẩm, vải may mặc, quần áo, máy móc thiết bị điện và điện tử…Với Nghị định
ban hành biểu thuế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), có 456 dòng thuế suất 0%, chủ yếu
ở các nhóm chất béo, đường, máy móc thiết bị, bộ phận xe cộ…

www. i n v e s t d a n a n g . g o v. v n
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Thứ hai, quá trình hội nhập sâu và rộng đã tạo điều kiện cải thiện môi trường
kinh doanh tại địa phương, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà
đầu tư nước ngoài. Với vị trí địa lý thuận lợi, cùng nguồn nhân lực dồi dào và môi
trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến hấp
dẫn của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.Minh chứng cụ thể đó là trong
năm 2017, thu hút đầu tư FDI trên địa bàn thành phố khởi sắc với tổng vốn đăng ký
111,9 triệu USD, tăng hơn 6,5 lần so với năm 2016. Ngoài ra, có 5 dự án ODA với tổng
vốn 314 triệu USD. Đến nay thành phố có tổng 546 dự án đầu tư FDI với tổng vốn
3,01 tỷ USD. Dẫn đầu là Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Trong năm 2017,
đã có hơn 4.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập mới
tại Đà Nẵng, với tổng vốn đăng ký đạt 21.098 tỷ đồng. Cộng đồng doanh nghiệp tại
thành phố ngày càng lớn mạnh với hơn 22.000 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng
đại diện hoạt động trên địa bàn, tổng vốn đăng ký đạt 142,6 tỷ đồng.

Trước tiên, mức thuế nhập khẩu về 0% là một trong những thách thức lớn đối với
các doanh nghiệp nội địa tại thành phố Đà Nẵng bởi sức ép cạnh tranh từ hàng hóa
nhập khẩu từ các nước có Hiệp định Tự do thương mại với Việt Nam. Đồng thời, mức
thuế nhập khẩu thấp sẽ khiến cho ngân sách hụt thu trong khi các khoản chi vẫn tăng
tạo gánh nặng cho chính quyền thành phố và khiến người dân lo ngại xu hướng tăng
thuế, phí để bù đắp ngân sách.
Tiếp theo là các doanh nghiệp đang vẫn thờ ơ với việc hội nhập sâu. Năng lực
cạnh tranh của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong lĩnh vực công
nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn chưa cao. các ngành phụ trợ quá yếu không hấp dẫn
các công ty đa quốc gia đầu tư trực tiếp sản xuất tại Việt Nam các loại hàng điện tử gia
dụng, các sản phẩm của công nghệ thông tin phần cứng như máy tính cá nhân, điện
thoại di động, các loại xe hơi, xe máy, v.v., nói chung là các loại máy móc, các ngành
cơ khí. Các mặt hàng này thường có cả hàng trăm hoặc hàng ngàn bộ phận, linh kiện
ở nhiều tầng lớp, từ những loại thông thường đơn giản đến những loại có công nghệ
rất cao. Đối với các công ty nước ngoài đầu tư vào các ngành sản xuất các loại máy
móc, tỷ lệ nội địa hoá càng cao càng có lợi..

THÁCH THỨC

Về cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu trong Nghị định ban hành biểu thuế ASEAN
(ATIGA) thì theo cam kết Việt Nam đã hoàn thành cơ bản việc xóa bỏ thuế quan trong
ASEAN vào năm 2015, chỉ còn 7% dòng thuế được linh hoạt đến năm 2018 (chủ yếu
tập trung vào các nhóm hàng như ô tô, xe máy, phụ tùng linh kiện ô tô xe máy, dầu
thực vật, hoa quả nhiệt đới, đồ điện dân dụng như tủ lạnh, máy điều hòa, sữa và các
sản phẩm từ sữa...). Khoảng 2% số dòng thuế của Biểu ATIGA được loại trừ khỏi cam
kết xóa bỏ thuế quan gồm các mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm (được phép duy trì
thuế suất ở 5%: gia cầm sống, thịt gà, quả có múi, thóc, gạo lứt, thịt chế biến, đường)
Qua đó ta có thể thấy rằng các hiệp định thương mại tự do đã đưa nhiều dòng thuế
nhập khẩu cắt giảm về 0%. Điều nàycho phép các doanh nghiệp thành phố lựa chọn
được nguyên liệu đầu vào với giá rẻ do giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh
của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Hoạt động xuất khẩu của thành phố cũng đang
ngày càng được phát triển và sẽ còn triển vọng hơn rất nhiều khi Hiệp định Thương
mại tự do (FTA) đi vào giai đoạn xóa bỏ thuế quan. Và sắp tới đây sẽlà Hiệp định Đối
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ được ký kết tại Chile
vào tháng Ba tới (03/2018).
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Tiếp đến, việc Việt Nam tham gia nhiều FTA như hiện nay tạo nên quá nhiều cam
kết và quy định đan xen, gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách thương mại
quốc gia và tuân thủ, thực thi các cam kết, quy định của FTA.
Cuối cùng, một thách thức không nhỏ đặt ra cho ngành du lịch Đà Nẵng là khả
năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài khá gay gắt bởi công ty du lịch địa
phương dễ bị các công ty nước ngoài chèn ép do họ có tiềm lực tài chính mạnh, kỹ
năng quản lý chuyên nghiệp, hiểu biết sâu sắc về hành vi tiêu dùng du lịch của khách
quốc tế vượt trội hơn các nhà cung cấp dịch vụ địa phương .

Thứ ba, ngành du lịch Đà Nẵng có cơ hội đón bắt được nhiều lợi ích từ quá trình
hội nhập thông qua việc thu hút các dự án đầu tư du lịch. Sự xuất hiện của các
thương hiệu du lịch toàn cầu trong vài năm trở lại đây đã giúp lượng khách quốc tế
đến Đà Nẵng ngày càng tăng nhanh chóng. Đặc biệt, sự thành công rực rỡ của Tuần
lễ cấp cao APEC 2017 đã đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, đối tác quốc tế
và khu vực về một thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, hiếu khách.... Đà Nẵng đã đạt được
4 yếu tố là nâng cấp cơ sở hạ tầng, quảng bá hình ảnh của thành phố, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho doanh nghiệp. Có thể nói hình ảnh, vị thế của
thành phố Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định; niềm tin của Đảng, Chính phủ, nhân
dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Đà Nẵng tiếp tục được vun đắp qua sự kiện
này
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

01

02

10 Nghị định công bố 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện các Hiệp định thương mại hàng hóa mà Việt Nam tham gia ký kết.

1. Nghị định 149/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.
2. Nghị định 150/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022
3. Nghị định 153/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022.
4. Nghị định 154/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2022.
5. Nghị định 155/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai
đoạn 2018 – 2023.
6. Nghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022 .
7. Nghị định 157/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.
8. Nghị định 159/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022.
9. Nghị định 158/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn
2018 - 2022.
10. Nghị định 160/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2023.
Tất cả các Nghị định này đều có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến hết năm 2022 hoặc năm
2023.

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại
thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến
mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Nghị định quy định 05 tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) khi cấp phép thành lập
cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam như sau:
Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ
sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa
cháy trong khu vực thị trường địa lý;
Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị
trường địa lý.
Doanh nghiệp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải thực hiện ENT trừ trường hợp
cơ sở đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại
hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.
Nghị định 09/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và thay thế Nghị
định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007
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Thông tư 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Đối với đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ (giảm 100.000 đồng/hồ sơ).
Đối với cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 50.000 đồng/hồ sơ (giảm 50.000
đồng/hồ sơ).
Riêng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: giảm còn
4.500.000 đồng (giảm 500.000 đồng).
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh
nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.
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Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản
lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino
Theo đó,
doanh nghiệp casino phải theo dõi mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước bằng
phần mềm máy tính và bảo đảm dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng
hợp doanh thu; đồng thời các giao dịch này phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý
Nhà nước có liên quan.
Phiếu tổng hợp doanh thu phải được lập trên phần mềm máy tính và định kỳ hàng tháng doanh
nghiệp casino phải chuyển thông tin dữ liệu của Phiếu đến cơ quan thuế cùng với thời gian nộp
hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.
Doanh nghiệp casino chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại
quầy thu ngân hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại quầy thu ngân.

04

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

05

Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến
điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định về kinh doanh dịch vụ
logistics
Theo đó,
Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp theo tỷ lệ
khi kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến vận tải (quy định hiện hành chỉ cho phép thành
lập công ty liên doanh).
Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước là thành viên của WTO khi kinh doanh dịch vụ
logistics phải đáp ứng những điều kiện về tỷ lệ vốn góp và một số điều kiện sau:
Dịch vụ vận tải biển (trừ vận tải nội địa): Tổng số thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu
không quá 1/3 định biên của tàu; thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là người Việt
Nam.
Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ thì 100% lái xe của doanh nghiệp phải là
công dân Việt Nam.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp logistics với
khách hàng.

07

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/02/2018 thay thế cho Nghị định số 140/2007/NĐ-CP.

Theo đó,
675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo thuộc 08 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện
lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh
vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành cùa Bộ Công Thương của các Nghị
định liên quan.
Nghị định 08/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức ngày 15/01/2018.

06

Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi
đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo đó,
doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được áp
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm. Riêng các dự án có quy mô từ 3.000
tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm. Không chỉ thế, các doanh
nghiệp này còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp
trong 09 năm tiếp theo.
Về đất đai, miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với: Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ
thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng; Đất xây dựng công trình
sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập; Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công
nghệ cao; Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu
công nghệ cao…
Cũng theo Nghị định này, nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định
cư ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trực tiếp tại Khu công nghệ cao và thành viên gia
đình được xem xét cấp thị thực có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần với thời hạn phù hợp với
mục đích nhập cảnh.

08

Công văn 187/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cam kết trong
các Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Theo đó,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghĩa vụ đã cam
kết trong các Hợp đồng dự án đã ký theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình
xây dựng Luật về PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu kỹ về nội
dung nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quy định cho phù hợp
Công văn có hiệu lực từ ngày 05/01/2018.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.
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CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN
SỰ KIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

01- 07/02/2018

Trung tâm
Hội chợ triển lãm Đà Nẵng

Gặp mặt doanh nghiệp
đầu Xuân 2018

09/02//2018

Trung tâm hành chính, Đà Nẵng

Kết nối doanh nghiệp
Đà Nẵng – Thái Lan

16/03/2018

Trung tâm hành chính, Đà Nẵng

Khóa “Tập Huấn cho Người Mua
Hàng và các công ty tìm
nguồn cung ứng chuyên nghiệp”

20/03/2018

New World Hotel Saigon

02/2018

Bảo tàng Đà Nẵng

01-25/02/2018

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Chợ đêm Helio

10/11/20174/3/2018

Helio Đà Nẵng

Đêm rằm phố cổ

02/12/201721/11/2018

Hội An, Quảng Nam

Hô hát bài chòi

17:00 – 21:30
Thứ 7, CN,
T02 – 07/2018

Đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng
DIFF 2018

30/4–30/6/2018

Đà Nẵng

19:45-20:45
Chủ nhật
T02- 07/2018

Đường 02 tháng 09 (Đối diện
Bảo tàng Điêu khắc Chăm)

Kinh tế - Đầu tư
Hội chợ Xuân 2018
Route Inn Hotels là chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất Nhật Bản. Hiện có 271 khách
sạn & khu nghỉ dưỡng tại Nhật, 1 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Saipan - Mỹ. Thành phố
Đà Nẵng là nơi đầu tiên tại Việt Nam được tập đoàn Route Inn đầu tư, và dự kiến sẽ mở
rộng chuỗi khách sạn & và khu nghĩ dưỡng tại Việt Nam lên đến 50 dự án từ nay đến hết
năm 2025.
GRANDVRIO CITY DANANG

Dự án Grandvrio City Danang được khai trương vào ngày 5/4/2017 với tổng vốn đầu tư đạt
400 tỷ VND. Grandvrio City Danang bao gồm 169 phòng được chia thành 06 hạng phòng với
không gian rộng rãi, thiết kế trang nhã và đầy đủ tiện nghi.
Dịch vụ độc đáo tại khách sạn
chính là trải nghiệm tắm bồn
khoáng nóng lớn phong cách
Nhật (Onsen) để chăm sóc sức
khỏe và tái tạo năng lượng.

Văn hóa - Xã hội
Triển lãm ảnh “Năm APEC Việt Nam
2017 và dấu ấn Việt Nam,
dấu ấn Đà Nẵng”
Triển lãm “Tranh dân gian
truyền thống Việt Nam”

Ngoài ra, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm ẩm thực truyền thống Nhật Bản dưới bàn tay tài
hoa của chính các đầu bếp đến từ đất nước mặt trời mọc, tận hưởng hương vị đồ uống độc
đáo tại Grand Café, thưởng thức ly cocktail đầy phong cách cạnh hồ bơi trung tâm hoặc tại khu
vực quầy bar ngay tầng trệt. Khách sạn còn có 05 phòng họp và hội nghị với sức chứa lên đến
700 khách được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Grandvrio City Danang hứa hẹn sẽ là một
địa điểm lý tưởng để tổ chức những sự kiện thành công và đáng nhớ dành cho khách hàng.

Grandvrio City Danang

Dự án mang tính khởi động cho chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng
tại thị trường Việt Nam được đầu tư bởi Tập đoàn Route Inn Group.

Biểu diễn nhạc hơi

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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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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