Sc tàn phá ghê gm ca i dch Covid-19 ã khin cho nhiu tnh thành trên c nc i din vi nhng khó khn,
thách thc ln v phát trin kinh t và à Nng cng không phi là ngoi l. n c nh ngành du lch, t u nm n nay,
tng doanh thu t lnh vc này ca à Nng ã gim gn 50% so vi cùng kì nm 2019. Tuy nhiên, thu hút u t
nói chung, u t nc ngoài (FDI) nói riêng ca à Nng li có nhiu khi sc và c xem nh mt im sáng trong bi
cnh tình hình kinh t không my sáng sa này.
Theo Cc u t nc ngoài (B K hoch và u t), tính n cui tháng 6/2020, à Nng là a phng dn u trong s 13
tnh, thành ph khu vc min Trung - Tây Nguyên v thu hút vn FDI. Còn theo con s thng kê ca à Nng,
7 tháng u nm 2020, thành ph này ã thu hút hn 120 triu USD vn FDI, vi 62 d án c cp mi. Nh vy, tính
tng th n nay trên a bàn thành ph ã có 867 d án vi tng vn ng kí khong 3,518 t USD.
Nói v kh nng thu hút u t ca à Nng, ông Vincent Floreani - Tng lãnh s Pháp ti Thành ph H Chí Minh,
ph trách 22 tnh min Trung và Nam Vit Nam cho bit: “Mi nm tôi n à Nng 3-4 ln tìm kim c hi thúc y
hp tác gia các doanh nghip Pháp vi à Nng. Mi ln nh th tôi thng c gng thu thp tht nhiu thông tin và
các chính sách u ãi ca thành ph cung cp cho các doanh nghip Pháp mun tìm hiu. Theo tôi, nhng
chính sách thu hút u t hin nay ca à Nng ang rt tt và sp ti có th s còn tt hn.”.

Tòa nhà trung tâm iu hành ca Ban Qun lí Khu Công ngh cao và các Khu Công nghip à Nng. nh:
Thanh Hòa

Nhà máy x lí nc thi có công sut x lí 18.000 m3/ngày êm ca Khu Công ngh cao à Nng. nh: Thanh
Hòa

H thng x lí lc nc ca Nhà máy x lí nc thi Khu Công ngh cao à Nng. nh: Thanh Hòa

Trung tâm theo dõi và iu hành ca Nhà máy x lí nc thi Khu Công ngh cao à Nng. nh: Thanh Hòa

S h thng x lí nc thi ca Khu Công ngh cao à Nng. nh: Thanh Hòa
Ông Lee Hyung Seok, Tng Giám c Công ty TNHH ICT Vina (thuc Tp oàn Dentium, Hàn Quc):
“Tôi thc s n tng vi cách gii quyt th tc u t ca à Nng. Ban u chúng tôi d kin s mt khong 12 tháng hoàn
thành mi th tc u t nhng thc t ch mt 8 tháng, nhanh hn nhiu so vi d kin.”. nh: Thanh Hòa

Phòng kim tra cht lng sn phm rng cy nhân to implant ca Công ty TNHH ICT Vina (thuc Tp oàn
Dentium, Hàn Quc). nh: Thanh Hòa
Mi quy trình kim tra, giám sát cht lng các sn phm nha khoa công ngh cao ca Công ty TNHH ICT
Vina (thuc Tp oàn Dentium, Hàn Quc) u c tin hành y và nghiêm túc. nh: Thanh Hòa

Nhân viên k thut ca Công ty TNHH ICT Vina (thuc Tp oàn Dentium, Hàn Quc) s dng loi kính hin vi
chuyên dng kim tra cht lng các loi linh kin có kích thc nh và siêu nh. nh: Thanh Hòa

Vic sn xut các sn phm nha khoa công ngh cao ca Công ty TNHH ICT Vina (thuc Tp oàn Dentium,
Hàn Quc) c t ng hóa hoàn toàn nh vào h thng máy móc hin i. nh: Thanh Hòa
Vi nhng n lc t c hai phía, tháng 6 va qua, Công ty Ubisoft (Pháp), mt trong 4 công ty lp trình game
ln nht toàn cu, ã m vn phòng chính thc ti à Nng. Và mi ây, ngay sau khi à Nng khng ch thành công
t dch Covid-19 ln th hai, mt doanh nghip thuc Tp oàn LG ca Hàn Quc ã kí bn ghi nh hp tác vi à
Nng trên nhiu lnh vc nh: ào to và phát trin ngun nhân lc cht lng cao trong lnh vc công ngh thông
tin, xây dng trung tâm phát trin gii pháp v linh kin xe hi, cng nh h tr các công ty v tinh, các nhà sn
xut ph tr ca Tp oàn LG n kho sát và u t vào thành ph à Nng. Trong chin lc phát trin ti Vit Nam, LG
cng d kin xác nh thành ph à Nng s là “c im” thành lp Trung tâm nghiên cu và phát trin công ngh
thông tin ca c Tp oàn.
Thc t ngay ti Khu Công ngh cao à Nng, mt d án ln nm phía Tây Bc thành ph, mc dù thi gian qua
tình hình dch Covid-19 din bin phc tp nhng các doanh nghip FDI thuc lnh vc công ngh cao ây vn
hot ng n nh và hiu qu. in hình nh Nhà máy sn xut linh kin hàng không v tr Sunshine do Tp oàn
UAC (M) u t vi tng vn 170 triu USD, ch sau hn 1 nm trin khai xây dng ã hoàn thành xong giai on 1,
và tháng 7 va qua ã xut xng lô hàng mu u tiên cho i tác quc t. ây là mt trong nhng d án trng im c
thu hút vào Khu Công ngh cao à Nng t Chng trình “Ta àm Mùa xuân 2019”, chng trình mà à Nng ã
thu hút c 19 d án vi tng s vn gn 4 t USD.
Ông Lee Hyung Seok, Tng Giám c Công ty ICT Vina, doanh nghip 100% vn Hàn Quc chuyên sn
xut thit b y t và rng cy nhân to, cng bày t s n tng v ch trng thu hút u t ca à Nng: “Chúng tôi chn Khu
Công ngh cao à Nng u t vì thành ph có nhiu chính sách u ãi v thu thu nhp, tin thuê t... c bit, iu làm
tôi n tng nht chính là thi gian gii quyt h s, th tc u t rt nhanh. Ban u chúng tôi d tính phi mt khong mt
nm cho vic hoàn tt các th tc phc tp này, nhng cui cùng ch 8 tháng ã xong.”.

Còn ông Niwa Dai, Tng Giám c công ty TNHH Niwa Foundry Vit Nam (100% vn Nht Bn) - mt trong
nhng công ty u tiên u t vào Khu Công ngh cao à Nng – cho bit: “Hin nay, mi nm doanh thu ca
chúng tôi t khong 6 triu USD. à Nng không ch có sc hp dn v chính sách u t mà còn rt thun li sn xut
và vn chuyn, xut khu sn phm i các nc ông Nam Á, ni c xem là th trng xut khu chính ca Niwa
Foundry.”.

Nhân viên k thut Công ty TNHH Niwa Foundry Vit Nam soi kim tra sn phm úc c khí chính xác. nh:
Thanh Hòa

Nhân viên vn hành lò úc công ngh cao chuyên úc các sn phm c khí chính xác ca Công ty TNHH
Niwa Foundry Vit Nam. nh: Thanh Hòa

Lò úc công ngh cao chuyên úc các sn phm c khí chính xác ca Công ty TNHH Niwa Foundry Vit
Nam. nh: Thanh Hòa

Niwa Foundry Vit Nam là doanh nghip chuyên úc các sn phm c khí có chính xác cao. nh: Thanh
Hòa

Mt loi sn phm úc công ngh cao ca Công ty Niwa Foundry Vit Nam. nh: Thanh Hòa

Công on gia công hoàn thin các sn phm úc ca Công ty Niwa Foundry Vit Nam. nh: Thanh Hòa

Lò úc công ngh cao có thit k nh gn, tit kim nng lng và hn ch gây ô nhim môi trng ca Công ty Niwa
Foundry Vit Nam. nh: Thanh Hòa
Ông Niwa Dai, Tng Giám c Công ty TNHH Niwa Foundry Vit Nam, trc tip kim tra khu cng tin phc v
n ung nhm m bo v sinh an toàn thc phm cho công nhân ca nhà máy. nh: Thanh Hòa

u tháng 10/2020, Trung tâm Phát trin gii pháp v linh kin xe hi ti Vit Nam (thuc Công ty TNHH LG
Electronics Vit Nam Hi Phòng) ã kí biên bn ghi nh hp tác vi Tp. à Nng. nh: T liu
Ông Phm Trng Sn, Trng Ban qun lý Khu Công ngh cao và các Khu Công nghip thành ph à Nng,
cho bit cho n thi im này các d án u t vào Khu Công ngh cao à Nng u áp ng tiêu chí thu hút u t ca
thành ph. ây u là các d án ln, công ngh hin i, dây chuyn sn xut t ng và chuyên môn hóa cao; sn
phm có giá tr gia tng cao, thm chí có nhng dòng sn phm có giá tr toàn cu, góp phn to kim ngch xut
khu ln.
Sp ti, ón dòng vn chuyn dch t các nc, trc mt à Nng tp trung kim soát cht ch tình hình dch Covid-19
ti Khu Công ngh cao và các Khu Công nghip nhm to iu kin cho các doanh nghip yên tâm hot ng n
nh. V lâu dài, Ban qun lý khu Công ngh cao và các Khu Công nghip thành ph à Nng s tip tc y mnh
thu hút u t bng nhiu gii pháp, trong ó có vic tip tc nâng cao cht lng c s h tng, ci thin chính sách thu
hút u t theo hng thông thoáng, minh bch, tng tính cnh tranh, to thun li ti a cho doanh nghip./.
Khu Công ngh cao à Nng c thành lp vào nm 2010, là khu công ngh cao a chc nng th ba ca c nc,
sau Khu Công ngh cao Hòa Lc (Hà Ni) và Khu Công ngh cao Thành ph H Chí Minh. Khu có din
tích 1.128,4ha, tng mc u t 8.841 t ng; hin ã thu hút c 21 d án, trong ó có 11 d án trong nc vi tng vn
u t 5.691 t ng (tng ng khong 242 triu USD), 10 d án FDI vi tng vn hn 400 triu USD. Riêng 6 tháng u
nm 2020, có 3 d án trong nc c cp mi giy chng nhn ng kí u t vi tng vn 531 t ng, 1 d án FDI vi tng vn
là 60 triu USD (chim 74,8% tng vn FDI thu hút ca thành ph à Nng).
Theo "https://vietnam.vnanet.vn" (Bài, nh: Thanh Hòa)

