Ngày 19/11/2020, Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng (Ban Qun lý) ã cp
ng ký u t cho d án NHÀ MÁY CÁN THÉP DANA – Ý ca Công ty C phn Thép DANA-Ý sau khi Báo
cáo ánh giá tác ng môi trng (TM) ca d án c phê duyt; mc tiêu d án sn xut cán thép thanh và thép
dây (không luyn) vi quy mô 500.000 tn sn phm/nm, tng vn u t 931,8 t ng, d kin khi công quý I/2020
và a vào hot ng chính thc quý IV/2021. D án i vào hot ng s có doanh thu khong 2.600 t ng/nm, óng
góp ngân sách nhà nc khong 300 t ng/nm, gii quyt vic làm cho hn 100 lao ng.
Tính n nay, các KCN ca thành ph à Nng ã thu hút 470 d án u t, tng vn u t trong nc 20.006,8 t ng
(352 d án), vn u t trc tip nc ngoài (FDI) là 1.198,6 triu USD (118 d án), trong ó có mt s d án ln nh:
Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Vit Nam, Công ty TNHH TCIE Vit Nam, Công ty CP sa Vit
Nam, Công ty C phn Cao su à Nng. Nm 2020, Ban Qun lý ã xúc tin, thu hút và cp giy chng nhn ng
ký u t cho 15 d án, trong ó 14 d án u t trong nc vi vn ng ký 2.185,5 t ng và 1 d án FDI vi vn u t ng
ký 60 triu USD, iu chnh tng vn cho 13 d án vi vn u t tng thêm 174 t ng và 20 triu USD.
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