Tr li:
- V trí chin lc:
+ à Nng là mt trong nm thành ph ln ca Vit Nam.
+ Nm v trí trung ca c nc, trên mt trong nhng tuyn ng bin và ng hàng không quc t.
+ Nm trên trc ng giao thông Bc - Nam ca quc gia v ng b, ng st và ng hàng không.
+ Là thành ph ng lc ca Vùng Kinh t trng im min Trung.
+ im cui Hành lang Kinh t ông - Tây.
+ Ca ngõ phía ông ra Thái Bình Dng.
- C s h tng:
+ Cng à Nng: Là cng ln nht min Trung Vit Nam, mt trong nhng ca ngõ chính ra bin ông ca tiu vùng
sông Mê Kông, có h thng giao thông ng b ni lin gia Cng vi Sân bay và Ga ng st. Hàng hóa xut nhp
thông qua Cng, theo Quc l 1A n các tnh phía Bc và phía Nam, theo Quc l 14B n các tnh Tây
Nguyên và các nc Lào, Campuchia, Thái Lan. Nng lc khai thác: 4 triu tn/nm.
+ Sân bay quc t à Nng: Là cng hàng không ln nht khu vc min Trung và Tây Nguyên, ln th ba Vit
Nam, là sân bay trung Châu Á, nm sát b bin vi tm bay lý tng. Sân bay quc t à Nng nm cách trung
tâm thành ph 3 km vi tng din tích: 842ha, trong ó din tích khu vc hàng không dân dng: 150ha; là
sân bay d b ca ng bay quá cnh t Châu Âu qua Châu Á - Thái Bình Dng và im i - n ca khong 20
chuyn bay trong nc và quc t, vi trên 1.500 lt khách/ngày. Nng lc: 6,5 triu lt khách/nm.
+ Bu chính, vin thông: Là mt trong 3 trung tâm ln v bu chính, vin thông ca c nc, nm trên ng cáp
quang quc t, có ài Cáp bin quc t nm trên a bàn phng Hòa Hi, qun Ng Hành Sn, kh nng áp ng nhu
cu trên a bàn thành ph và khu vc min Trung, Tây Nguyên.
+ Cp nc: có 4 nhà máy nc vi tng công sut thc t t 130.000 – 140.000 m3/ngày êm.
+ Cp in: Ngun in dùng cho sinh hot và sn xut c cung cp t li in quc gia qua ng dây 500KV Bc - Nam.
- Ngun nhân lc: Thành ph à Nng là mt trong ba trung tâm giáo dc và ào to ln nht Vit Nam. i hc à
Nng (HN) là mt trong ba i hc vùng ca c nc, ào to và cung cp ngun nhân lc cho c khu vc min Trung
và Tây Nguyên.
à Nng có 09 trng ai hoc (Bách khoa, Kinh t, S phm, Ngoi ng, Duy Tân, K thut Y - Dc, Th dc Th thao
TW3, Kin trúc, ông Á), 1 vin (Vin Nghiên cu và ào to Vit - Anh), 1 trng ai hoc quôc tê (i hc quc t M Thái Bình Dng), 14 trng cao ng (Công ngh, Công ngh thông tin, Phng ông, Bách Khoa, Công ngh
và Kinh doanh Vit Tin, Lng thc thc phm, ông Du, Vit Hàn, Ngh, GTVT 3, Kinh t k hoch, Thng mi, c
Trí, c Minh), 8 trng trung câp nghê (Cao Thng, Công nghip Tàu thy, Giao thông công chính, Giao
thông vn ti ng b, K thut công ngh, K thut công nghip Tàu thy III, S 5, Vit - Úc) va hn 50 trung tâm
day nghê.
- Môi trng u t:
+ Ci cách hành chính: Cng Thông tin in t thành ph à Nng cung cp các dch v qua nhiu kênh: liên h
vn phòng, SMS, email, trc tuyn. Các dch v công trc tuyn: th tc hành chính, tìm kim vn bn pháp quy.
Dch v cp Giy chng nhn u t “mt ca”.
+ Xây dng Chính ph in t n nm 2015 vi d án lp t Trung tâm d liu và 12 ng dng công ngh thông tin truyn thông.

- Chính sách u ãi và dch v h tr u t:
* Chính sách u ãi
- u ãi v thu sut: Thu sut u ãi 10% trong thi hn 15 nm. Thi gian áp dng thu sut u ãi c tính liên tc t nm
u tiên doanh nghip có doanh thu.
- u ãi v thi gian min, gim thu: Min thu 4 nm, gim 50% s thu phi np trong 9 nm tip theo. Thi gian min
thu c tính liên tc t nm u tiên doanh nghip có thu nhp chu thu.
- Giá thuê t t 5.250 - 10.500 ng/m2/nm vi 02 phng thc tr linh hot: tr tng nm, tr toàn b thi gian thuê.
- Min 11 nm tin thuê t i vi d án u t thuc Danh mc lnh vc c bit u ãi u t theo quy nh ca Chính ph.
- Min 03 nm tin thuê t i vi D án u t thuc Danh mc lnh vc u ãi u t theo quy nh ca Chính ph.

- H tr 100% tin s dng h tng trong 02 nm u k t ngày nhn giao t và h tr 50% trong 03 nm tip theo i vi
các d án nghiên cu - phát trin công ngh cao, m to công ngh cao, m to doanh nghip công ngh cao,
ào to nhân lc công ngh cao.
- H tr 100% tin s dng h tng trong 02 nm u k t ngày nhn giao t i vi các d án thuc Danh mc công ngh
cao c u tiên u t phát trin và Danh mc sn phm công ngh cao c khuyn khích phát trin theo Quyt nh s
49/2010/Q-TTg ngày 19/7/2010 ca Th tng Chính ph.
- H tr 50% tin s dng h tng trong 02 nm u k t ngày nhn giao t i vi các d án sn xut các sn phm thuc
Nhóm VI (Các sn phm công nghip h tr cho công nghip công ngh cao) trong Danh mc các sn phm
công nghip h tr u tiên phát trin theo Quyt nh s 1483/Q-TTg ngày 26/8/2011 ca Th tng Chính ph.
* Các dch v h tr:
- Cung ng dch v hành chính mt ca
- H tr th tc xut cnh, nhp cnh, c trú
- H tr thu hút ngun nhân lc công ngh cao
- H tr vay vn

