1. DIN TÍCH, DÂN S, N V HÀNH CHÍNH
à Nng nm v trí trung ca Vit Nam, là trung tâm kinh t, vn hoá, giáo dc, khoa hc và công ngh ln ca
khu vc min Trung - Tây Nguyên. à Nng hin là 01 trong 5 thành ph trc thuc Trung ng (Hà Ni, thành
ph H Chí Minh, Hi Phòng, à Nng và Cn Th).
- Din tích: 1.285,4km2
- Dân s: 1.046.876 ngi (tính n tháng 01/2015)
- Mt dân s: 892 ngi/km²
- n v hành chính: 6 qun (Hi Châu, Thanh Khê, Liên Chiu, Ng Hành Sn, Sn Trà, Cm L), 1 huyn ngoi
thành (huyn Hòa Vang) và 1 huyn o (Hoàng Sa).
(Ngun: Wikipedia)
2. KHÍ HU
à Nng nm trong vùng khí hu nhit i gió mùa in hình, nhit cao và ít bin ng.
- Mi nm có 2 mùa rõ rt:mùa ma (t tháng 8 n tháng 12) và mùa khô (t tháng 01 n tháng 7). Mi nm, à
Nng chu nh hng trc tip t mt n hai cn bão hoc áp thp nhit i.
- Nhit trung bình hàng nm khong 25,9°C. Riêng vùng rng núi Bà Nà cao gn 1.500 m, nhit trung
bình khong 20°C.
- m không khí trung bình: 83,4%.
- Lng ma trung bình hàng nm: 2.504,57 mm
- S gi nng bình quân trong nm là 2.156,2 gi
(Ngun: Wikipedia)
3. MT S CH S KINH T CA THÀNH PH
- Tc tng trng GDP (c 2013): 8,1%
- Thu nhp bình quân u ngi (c 2013): 56,3 triu ng/ngi/nm (tng ng 2.686USD/ngi/nm)
- u t: Tính n tháng 3/2015, à Nng ã thu hút c 322 d án FDI còn hiu lc n t 37 quc gia, vùng lãnh th vi
tng vn u t hn 3,389 t USD.
- Du lch:
+ Doanh thu du lch (c 2013): 7.784,1 t ng
+ Lt khách du lch (c 2013): 3,117 triu lt khách, trong ó: 743,2 nghìn lt khách quc t và 2,374 triu lt
khách trong nc.

(Ngun: Wikipedia, Cc Thng kê à Nng)
4. À NNG - IM N HP DN DÀNH CHO CÁC NHÀ U T
a. V trí a lý chin lc
- à Nng cách th ô Hà Ni 764 km v phía bc, cách thành ph H Chí Minh 964 km v phía nam, nm trên
trc giao thông Bc - Nam v ng b, ng st, ng bin và ng hàng không, là mt trong nhng ca ngõ quan trng
ra bin ca Tây Nguyên và các nc Lào, ông bc Campuchia, Thái Lan và Myanma.
- Khong cách t à Nng n các trung tâm kinh t chính ca khu vc ông Nam Á nh Bangkok (Thái Lan),
Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Manila (Philipines) u nm trong khong 1.000 - 2.000 km.
- à Nng còn là ca ngõ phía ông ca Hành lang Kinh t ông - Tây ra Thái Bình Dng, là ca vào ca các
di sn vn hóa và di sn thiên nhiên th gii (ô th c Hi An, Thánh a M Sn, C ô Hu, Phong Nha - K Bàng).
- à Nng là Thành ph ng lc ca Vùng Kinh t trng im min Trung, gm 5 tnh, thành: Tha Thiên - Hu, à
Nng, Qung Nam, Qung Ngãi và Bình nh.
b. C s h tng phát trin
- Cng Tiên Sa:
+ Là cng thng mi ln th ba ca Vit Nam sau Cng Sài Gòn và Cng Hi Phòng.
+ Nng lc bc d hàng hoá 4 triu tn/nm, có th tip nhn các loi tàu hàng có trng ti 45.000DWT và các tàu
chuyên dùng khác nh tàu container, tàu khách, tàu hàng siêu trng siêu trng.
+ T Cng Tiên Sa (à Nng) hin có các tuyn tàu bin quc t i Hng Kông, Singapore, Nht Bn, ài Loan và
Hàn Quc.
- Sân bay quc t à Nng: Công sut phc v 6,5 triu lt khách/nm, d kin t mc 10 triu hành khách mi nm
vào nm 2020.
- H thng ng giao thông: Không ngng c m rng, vi nhiu công trình ln trên a bàn thành ph nh ng Võ
Nguyên Giáp, cu Trn Th Lý, cu Rng, cu Nguyn Tri Phng, cu Sông Hàn, cu Tiên Sn, cu Thun Phc,
nút giao thông khác mc Ngã ba Hu… H thng giao thông kt ni vi các tnh, thành bên ngoài có hm ng
b Hi Vân, Quc l 14B, Quc l 1A và sp ti là ng cao tc à Nng - Qung Ngãi (ang trin khai thi công) to iu
kin thun li v giao thông và phát trin du lch.
- Hê thông câp iên, câp nc trong thành ph luôn m bo cho nhu cu sn xut và sinh hot hàng ngày.
Nhà máy nc à Nng hin có công sut 120.000m3/ngày êm và d kin nâng tng công sut cp nc lên
325.000m3/ngày êm vao nm 2020.
- Bu chinh - viên thông: Là mt trong ba trung tâm bu chính, vin thông ln ca Vit Nam và là mt trong
ba im kt ni cui cùng quan trng nht ca mng trung k ng trc quc gia và im kt ni trc tip vi Trm cáp quang
bin quc t SEAMEWE 3 vi tng dung lng 10Gbps kt ni Vit Nam vi gn 40 nc Châu Á và Châu Âu. H
thng wifi ph sóng trung tâm thành ph.
c. Môi trng u t thông thoáng

- Dn u c nc nhiu nm liên tc v ch s nng lc cnh tranh cp tnh (2008, 2009, 2010, 2013).
- Dn u c nc 5 nm liên tip v ch s sn sàng phát trin và ng dng công ngh thông tin (2009, 2010, 2011,
2012 va 2013).
- Dn u c nc v ch s ci cách hành chính nm 2013.
- Chính sách u ãi hp dn và chi phí u t thp: Giá thuê t, tin s dng h tng, tin x lý nc thi, chi phí thuê
nhân công, dch v u c ánh giá là thp.
d. Ngun nhân lc di dào
Tính n nm 2012, lc lng lao ng toàn thành ph là 515.018 ngi, chim 53% tng dân s ca thành ph, trong
ó:
- Công nhân k thut: 36.961 ngi
- Trung cp

: 35.126 ngi

- i hc, cao ng : 106.681 ngi
- Khác

: 336.250 ngi

Theo Quy hoch phát trin nhân lc ca thành ph n nm 2020, à Nng có 70% lao ng qua ào to, trong ó
có 21% có trình i hc, cao ng; 16% có trình trung cp chuyên nghip và 33% có trình công nhân k
thut.
e. Môi trng sng thân thin
- Gii thng Phong cnh thành ph châu Á nm 2013 (Ch “Thành ph, nim t hào ca ngi dân” do T chc nh
c con ngi Liên Hip Quc ti Châu Á (UN Habitat Châu Á) binh chon.
- Gii thng Thành ph bn vng v môi trng ASEAN nm 2011 do các nc thành viên ASEAN binh chon.
- a Nng c xem la iêm hen âu t hâp dân va ang hng n là thanh phô sng tt tai Viêt Nam ôi vi cac nha
âu t nc ngoai.
5. TÌNH HÌNH THU HÚT U T TRC TIP NC NGOÀI (FDI)
Tính n 15/4/2015, thành ph à Nng ã thu hút c 324 d án FDI còn hiu lc vi tng vn ng ký t hn 3,39t
USD.
a. Các quc gia u t dn u v vn u t ti à Nng
b. Các quc gia u t dn u v s d án u t ti à Nng

c. u t FDI phân theo lnh vc (theo c cu s d án u t)
(Ngun: Trung tâm Xúc tin u t à Nng)

