TP à Nng kêu gi u t, xây dng cng à Nng thành cng ca ngõ quc t theo hai khu vc Tiên Sa và Liên
Chiu.
Nm 2018 c TP à Nng chn là Nm y mnh thu hút u t, tng rà soát, quy hoch, xác nh mô hình và
nh hng phát trin kinh t - xã hi n nm 2030, tm nhìn 2050, xác nh li th cnh tranh trong ng dng
khoa hc - công ngh vi cuc cách mng công nghip 4.0.
Vi mc tiêu này, nm 2018 là nm bn l to òn by cho à Nng thc hin các ch tiêu kinh t - xã hi, sm khng
nh v th là mt trong nhng u tàu phát trin ca c nc, ng lc tng trng ca khu vc min trung, Tây Nguyên.
Nhng thành tu c bn
Không khó nhn din à Nng trong bn phát trin kinh t - xã hi khu vc ven bin min trung, Tây Nguyên
và c nc. Vi mt ô th phát trin hng bin cùng nhiu li th sông - bin, cng bin, cng hàng không, danh lam
thng cnh, du lch ngh dng, à Nng là cu ni gia các tnh lân cn v các di sn vn hóa th gii, kt ni im u - cui
trên tuyn hành lang kinh t ông Tây. Trong phát trin kinh t, à Nng u tiên thu hút, xúc tin u t vào các
lnh vc trng im qua nhiu kênh, nhiu s kin. phát huy tim nng kinh t bin, TP à Nng ã phê duyt án Phát
trin ngành kinh t bin ca thành ph n nm 2025, tm nhìn nm 2030. Theo ó, ra mc tiêu tc tng trng
khách du lch giai on 2016-2025 t 13 n 14%, giai on 2026-2030 t 13%; khi lng hàng hóa thông qua
cng n nm 2025 t 12 n 13 triu tn/nm và tc tng trng hàng công-ten-n giai on 2020-2025 t 10 n
15%/nm,… Bên cnh phát trin các sn phm du lch mi nh th thao bin, công nghip du thuyn, thành ph
tp trung phát trin kinh t hàng hi, phát trin cng à Nng tr thành cng ca ngõ quc t theo hai khu vc Tiên
Sa và Liên Chiu. Khu cng Tiên Sa phc v hành khách, u t khu bn chuyên bit cho tàu du lch. Khu
cng Liên Chiu phc v hàng công-ten-n, hàng tng hp và hàng lng. Ngoài ra, thành ph xúc tin u t xây
dng các cng cn áp ng nhu cu xut, nhp khu, nhu cu vn chuyn hàng hóa qua hành lang kinh t ông
Tây, nht là hàng hóa c vn chuyn bng công-ten-n.
Nm 2017, kinh t à Nng tip tc tng trng n nh, GRDP t 58,5 nghìn t ng, tng 9%; tng thu ngân sách t gn
23,4 nghìn t ng, tng gn 18%. Trong ó, ngành du lch tng trng n tng nht vi 6,6 triu lt khách, tng 19%;
riêng khách quc t là 2,3 triu lt, tng 36,8% so vi nm 2016. Nm 2017, à Nng tip tc dn u Ch s nng lc
cnh tranh cp tnh, Ch s ci cách hành chính cp tnh và Ch s sn sàng ng dng công ngh thông tin.

Nhn nh v Nm y mnh thu hút u t, Ch tch UBND thành ph à Nng Hunh c Th cho bit, t nhng kt qu t c, à
Nng tip tc c các nhà u t ánh giá là im n hp dn ti Vit Nam. Hin nay, quy mô nn kinh t à Nng t hn 58
nghìn t ng, chim gn 1,2% GDP c nc. tr thành thành viên ca “Câu lc b 100 nghìn t” và có v th tht s
trong khu vc min trung và c nc, à Nng phi tn dng nhng c hi t thành công ca Tun l cp cao APEC
2017 to ng lc phát trin kinh t, xây dng khu vc kinh t t nhân ln mnh. Thi gian ti, à Nng s mi chuyên
gia cùng các ngành chc nng rà soát nh hng phát trin, làm tin kin ngh Trung ng có c ch, chính sách
to thun li cho s tng tc phát trin ca thành ph, nht là c ch, mô hình phát trin c thù nh Khu kinh t bin,
Chính quyn Cng.
T thành công ca Tun l cp cao APEC 2017 và Din àn u t à Nng 2017, thành ph ã phê duyt quyt nh
ch trng u t cho 20 d án trong nc vi tng mc u t hn 25 nghìn t ng; cp phép 96 d án FDI vi tng vn ng ký
gn 112 triu USD, tng 6,5 ln so vi nm 2016. Trong nm 2017, hn 4.000 doanh nghip, chi nhánh và vn
phòng i din c thành lp mi vi tng vn ng ký hn 21 nghìn t ng.
y mnh thu hút u t
Nhng ngày u tháng 3, chúng tôi có mt ti Khu Công ngh cao (CNC) à Nng, chng kin s thay i ln ca c
khu vc tp trung này sau nhiu n lc kêu gi, xúc tin, thu hút các nhà u t. D án Khu CNC à Nng là mt
trong ba khu CNC cp quc gia, có tng mc u t hn 8.841 t ng vi quy mô din tích hn 1.500 ha, bao gm
khu CNC, khu Công ngh thông tin tp trung và khu ph tr. Tính n nay, Ban Qun lý Khu CNC ã cp giy
chng nhn ng ký u t cho 10 d án vi tng vn u t gn 250 triu USD, s dng 34,6 ha t, trong ó có ba d án
FDI 100% vn Nht Bn và by d án trong nc. Hin ã có hai doanh nghip 100% vn u t Nht Bn thuc lnh vc
c khí chính xác i vào hot ng sn xut, t doanh thu, giá tr xut khu hn 65 t ng/nm. Hiu ng t thành công
ca Tun l cp cao APEC 2017 ti à Nng, Ban qun lý Khu CNC va trao Giy chng nhn ng ký u t cho d án
sn xut thit b t ng hóa trong ngành may mc ca Công ty Yamato Sewing Machine MFG Co., Ltd. (Nht
Bn), tng vn u t 28,5 triu USD.

Dây chuyn sn xut ca Công ty Dt may 29-3, à Nng.

Phó Trng ban Qun lý Khu CNC à Nng oàn Ngc Hùng Anh cho bit: Nm 2018 vi ch trng tâm là “Nm
y mnh thu hút u t”, chúng tôi xác nh giai on 2018-2025 tng tc thu hút u t, nm nay là nm khi u. Hin
nay, Khu CNC ã gii phóng mt bng c khong 500 ha, trong ó có gn 400 ha t sch ã xây dng h tng k
thut khp ni ng giao thông, cp in, cp nc, thoát nc, công ngh thông tin - truyn thông,... sn sàng phc v
các nhà u t. Chúng tôi t mc tiêu phn u thu hút ít nht bn d án, vi tng vn u t ít nht 100 triu USD trong
nm 2018. Trong ó thu hút nhng nhà u t chin lc có thng hiu ln trong lnh vc CNC, u tiên phát trin
công ngh sch và tit kim nng lng.
Chính ph va ban hành Ngh nh 04-2018/N-CP ngày 4-1-2018 v chính sách u ãi i vi Khu CNC, trong
ó có Khu CNC à Nng. Theo ó, các chính sách u ãi c tp trung cho nhng xut liên quan tin thuê t, tin
s dng t, thu s dng t phi nông nghip; quy nh v hoàn tr tin bi thng, gii phóng mt bng; u ãi v thu thu
nhp doanh nghip, thu nhp khu, tín dng u t. Ngh nh quy nh rõ: i vi các d án u t mi vào Khu CNC à
Nng có quy mô vn t 3.000 t ng tr lên, c áp dng thu sut u ãi 10% trong thi hn 30 nm. ây là mt trong
nhng chính sách mi nht i vi các nhà u t ã và ang có k hoch u t vào Khu CNC à Nng.
Nhiu doanh nghip ln ti à Nng khi c tham kho ý kin v vic thành ph cn làm gì thu hút u t, u chung
quan im cho rng, ó là s minh bch, nim tin trong các cam kt t phía chính quyn. Tng Giám c Công ty
c phn Dt may Hòa Th Nguyn c Tr xut: thc hin Nm y mnh thu hút u t, thành ph cn có nhng c ch
chính sách t phá cho các nhà u t, to iu kin thun li nht v t ai, logistics, c s h tng. Qua ó, thúc y i mi,
sáng to và ng dng công ngh mi trong sn xut, kinh doanh các doanh nghip. Bên cnh ó, cn tng cng
ôn c, y nhanh tin các công trình, d án trng im, to cú huých cho môi trng thu hút u t. Tip tc tin tng
vào môi trng kinh doanh sn xut n nh, thun li ti à Nng, thi gian ti, công ty s mnh dn u t thit b, công
ngh hin i, h thng qun tr sn xut tiên tin, t ng hóa, thân thin vi môi trng, phù hp thi i cách mng công
nghip 4.0 và không ngng nâng cao nng sut cht lng sn phm nhm áp ng yêu cu khách hàng n t M,
EU, Nht Bn, góp phn cùng thành ph thc hin có hiu qu Nm y mnh thu hút u t - ông Tr nhn mnh.
Tng Giám c Nhà máy bia Heineken Vit Nam ti à Nng Nguyn Thanh Phúc ánh giá cao nhng n lc,
cam kt mnh m và hiu ng tích cc t chính quyn à Nng và t k vng: Cng ng doanh nghip rt mong tinh
thn s chia, s cam kt s bin thành nhng hành ng c th, thit thc trong thi gian ti. Mi chính sách, quy nh v
phát trin kinh t a ra u phi hng v doanh nghip, phi cân nhc n tính minh bch, công khai, công bng và
cân bng gia li ích chung ca Nhà nc và li ích ca doanh nghip. Thành ph cn xác nh ly doanh nghip
làm i tng phc v, thu hiu và h tr doanh nghip vô iu kin. Bên cnh ó, doanh nghip cn thc hin úng pháp
lut, cùng óng góp vào s phát trin chung.
à Nng s thc hin nhiu nhim v trng tâm, trong ó rà soát, quy hoch, xác nh rõ mô hình và nh hng phát
trin kinh t - xã hi n nm 2030, tm nhìn 2050; tp trung gii quyt khó khn, vng mc ca doanh nghip liên
quan t ai, quy hoch và hành ng quyt lit to lp mt môi trng u t tht s thông thoáng, thun li. Khi chính
quyn ã cam kt xây dng môi trng an toàn u t, thì cng ng doanh nghip s có nim tin và dc lòng vì s
phát trin ca thành ph. Nm 2018, s là khi u ca nhng khi u mi trong bc phát trin t phá ca à Nng, thành
ph trng im ca khu vc min trung và c nc.
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