Ngày 31/10, Ban Qun lý Khu công ngh cao (CNC) và các khu công nghip (KCN) à Nng ã t chc hi
ngh gii thiu mt s im mi v Lut u t, Lut Doanh nghip 2020 vi s tham gia ca hn 200 doanh nghip ang
hot ng u t trong Khu CNC và các KCN à Nng.
Ti hi ngh, các chuyên gia ã ánh giá Lut u t, Lut Doanh nghip 2020 s to iu kin thun li hn cho các
doanh nghip ng ký u t cng nh ct gim chi phí và th tc hành chính.
Ông Vn S, Phó Cc trng Cc u t nc ngoài, B K hoch và u t cho bit, Lut u t 2020 là bc th ch ca Quc hi
th ch hoá các ni dung mà B Chính tr a ra ti Ngh quyt 50 v hoàn thin th ch chính sách, nâng cao cht
lng hiu qu hp tác u t nc ngoài n nm 2030. Theo ó, i vi u t nc ngoài, nh hng ln nht, quan trng nht
trong Ngh quyt 50 là thu hút u t có chn lc.
Theo ông S, i vi min Trung nói chung và à Nng nói riêng, trong thi gian ti, bên cnh phát trin các li th
v lnh vc du lch dch v thì trong lnh vc công ngh thông tin, công ngh cao… ang có li th rt ln.
Hi ngh gii thiu mt s im mi v Lut u t, Lut Doanh nghip 2020
“Các a phng nên hình thành các khu công nghip ln, khu công nghip nng tn dng các cng nc sâu và
nhng khu vc có mt dân c ông có th to thành nhng trung tâm sn xut ln. c bit, nh à Nng có th phát
trin các ngành mang tính cht ng lc ca vùng v mt dch v nh trung tâm tài chính, ào to hay công ngh
thông tin, công ngh cao”, ông S nhn nh.
i vi nhng im cn lu ý trong Lut u t sa i ln này, ông S cho rng, i vi nhà u t nc ngoài ã có nhng iu khon,
iu kin rt mi, ó là to danh mc tip cn th trng. Theo ó, nhà u t nc ngoài có quyn tip cn th trng nh nhà u t
trong nc nu nh nhng ngành u t, kinh doanh không thuc trong danh mc ngành ngh cha c tip cn th
trng hoc tip cn th trng có iu kin.
“Tuy nhiên, trong thi gian ti, i vi nhà u t nc ngoài, s b sàng lc k lng hn na v mt tiêu chí nh: nng lc, tài
chính, công ngh s dng… c bit, riêng khu vc min Trung s có c ch sàng lc k lng hn khi doanh nghip
nc ngoài u t vào khu vc này”, ông S cho hay.
Bên cnh ó, ông S cho bit, i vi nhà u t trong nc, hin ã ci m hn rt nhiu. Ngoài nhng yu t thun li chung
thì nhà u t trong nc c hng nhiu thun li hn so vi trc, vì trong Lut u t, kinh doanh 2020 ã sa i rt nhiu
các quy nh pháp lut nh: Lut nhà , Lut môi trng, Lut kinh doanh bt ng sn... Bên cnh ó, danh mc u t
kinh doanh có iu kin ã c gim i rt nhiu so vi trc ây.
Ông Phm Trng Sn, Trng Qun lý Khu CNC và các KCN à Nng phát biu ti hi ngh.
Ông Phm Trng Sn, Trng Qun lý Khu CNC và các KCN à Nng cho bit, Lut u t 2020 có nhiu im mi,
giúp ci trói cho doanh nghip và chính quyn, nh là b sung thêm 1 s hình thc v u ãi u t. ng thi, b sung
thêm mt s ngành ngh kinh doanh có iu kin. Bên cnh ó, cng bãi b mt s ngành ngh khác trong kinh
doanh có iu kin. c bit, Lut u t mi có a ra mô hình mi, ó là iu khon sandbox i vi các hình thc kinh
doanh mi.
Theo ông Sn, Lut u t mi t ra rt nhiu vn trong quá trình trin khai thc hin cng nh quá trình qun lý nhà
nc. Vì th, chúng tôi mong mun các chuyên gia s gii thiu cho các nhà u t, các doanh nghip trong
Khu CNC, và chính cán b, công chc ca khu CNC và các KCN có cái nhìn rõ hn v lut áp dng vào
thc t tt hn. Và ây cng là tin chúng tôi hng dn, mi gi các nhà u t úng vi quy nh ca pháp lut.
“Hin, chúng tôi ang trin khai các chng trình, k hoch ca Thành y, UBND và các, ngành, Ban Xúc tin
u t, c bit là sau giai on phòng chng dch cng nh xu hng dch chuyn ca mt s ngành trong giai on mi.
Chúng tôi cng áp dng mt s hình thc xúc tin u t mi nh thông qua các hi ngh trc tuyn tip cn các nhà u
t tim nng; trao i trc tip, hng dn nhà u t v các th tc nhanh, gn hn thông qua Internet”, ông Sn cho
hay.
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