Ch tch UBND TP a Nng và Ch tch Liên oàn sn xut Singapore ky kêt ghi nh trin khai các ni dung hp
tác gia TP à Nng va cac nha âu t Singapore vi s chng kiên cua Thu tng Nguyên Xuân Phuc.
Ngay 26/4, Vn phong UBND TP a Nng cho hay, Ch tch UBND TP à Nng Hunh c Th ang tham gia
oàn tháp tùng Th tng Chính ph Nguyên Xuân Phuc va phu nhân thm chính thc Singapore, d Hi
ngh Cp cao ASEAN ln th 32 t ngày 25 - 28/4 theo li mi cua Th tng Singapore Lý Hin Long nhân ky
niêm 45 nm thit lp quan h ngoi giao và 5 nm quan h Vit Nam – Singapore c nâng cp thành quan h i
tác chin lc.

Trc s chng kiên cua Th tng Nguyn Xuân Phúc và các b, ban ngành ca Vit Nam và Singapore, Ch
tch UBND TP a Nng Hunh c Th trao Bn ghi nh cho SMF (Anh do Vn phong UBND TP a Nng cung
câp)
Tham gia các hot ng ca oàn Chính ph Vit Nam ti Singapore, Ch tch UBND TP a Nng Hunh c Th a
tham d l t hoa ti Tng ài Bác H, thm Bo tàng Vn minh Châu Á, nghe các nhà khoa hc, trí thc ti
Singapore gii thiu v “ng dng công ngh 4.0 trong xây dng Chính ph kin to”, gp g cng ng ngi Vit Nam
Singapore, thm Hi ch m thc và Khách sn 2018,…
c bit, ngày 26/4, ti Din àn doanh nghip Vit Nam – Singapore vi s chng kin ca lãnh o Chính ph và hn
500 i biu i din các doanh nghip, nhà u t ln ca hai quc gia, Ch tch UBND TP a Nng Hunh c Th và
ông Douglas Foo, Ch tch Liên oàn sn xut Singapore (SMF) kiêm Ch tch HQT Công ty Sakae
Corporate Advisory cùng trao Bn ghi nh trin khai các ni dung hp tác gia UBND TP à Nng vi SMF.
Cung vi o là Bn ghi nh ng ý v nguyên tc cho nhóm các nhà u t Singapore do Công ty Sakae
Corporate Advisory ch trì (gm Tp oàn Sakae Holdings, Tp oàn Surbana Jurong, Tp oàn Fission,
Công ty Bt ng sn Centra, Tp oàn YCH và các doanh nghip khác do SMF gii thiu) h tr nghiên cu iu
chnh Quy hoch chung TP à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2050 và Quy hoch khu vc Vnh à Nng.
ông thi nghiên cu trin khai mt s d án u t trong ngn hn và trung hn ti à Nng, nh d án khu ô th ln bin ti

Vnh à Nng, kt hp nghiên cu phát trin h thng cng bin à Nng; d án khu du lch phc hp ti ng Võ Vn Kit
và Võ Nguyên Giáp; d án Khu Công viên vn hóa Ng Hành Sn; d án H sinh thái t hp ti H ng Xanh
ng Ngh; d án u t xây dng c s h tng thông tin và trung tâm ào to ngun nhân lc ti Khu Công ngh cao à
Nng....
Theo Vn phong UBND TP a Nng, hai bn hp tác c ký kt ti Din àn doanh nghip Vit Nam – Singapore
nh nêu trên la s trin khai c th ni dung Bn ghi nh ã ký kt gia UBND TP a Nng và SMF vào ngày
27/11/2017.
Theo chng trình làm vic, oàn công tác se co cuôc i thoi vi 10 doanh nghip hàng u ca Singapore
ang u t ti Vit Nam, d tip các Công ty a quc gia (TNCs) có tr s ti Singapore, thm thc a mt s công
trình ni bt ca Singapore, d L khai mc Hi ngh Cp cao ASEAN ln th 32…
Chuyn thm s tip tc làm sâu sc thêm quan h i tác chin lc gia hai nc và m rng thêm các lnh vc hp tác
mi. Hiên Singapore là nhà u t ln th 3 ca Vit Nam trong nm 2017 vi hn 1.800 d án, tng tr giá hn 43 t
USD. Vit Nam là i tác thng mi ln th 12 ca Singapore trong nm 2017. Kim ngch thng mi song phng t
21,6 t USD trong nm 2017, tng 8,6% so vi nm 2016.
Ti à Nng, Singapore có 24 d án vi tng vn u t gn 830 triu USD, chim hn 27% tng vn u t FDI vào TP,
tp trung trong các lnh vc thng mi, bt ng sn, xây dng giáo dc, y t, CNTT, nc gii khát…vi các nhà u t
ln nh VinaCapital, Heineken, Coca-Cola, Pegasus, VinaDas… Singapore là th trng y tim nng mà
TP a Nng tp trung xúc tin u t trong thi gian n.
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