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TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài cho tăng
trưởng kinh tế bền vững tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là thành phố có đầy
đủ các điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài như vị trí chiến lược, lao động
dồi dào có trình độ, chi phí đầu tư cạnh tranh và điều kiện sống an toàn, thân
thiện. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Đà
Nẵng hiện nay.
Từ khóa: Đầu tư nước ngoài; vốn đầu tư; Đà Nẵng.
ABSTRACT
The article examines the current state of foreign investment for sustainable
economic growth in Da Nang city. Da Nang is a city with all the conditions to
attract foreign investment such as strategic location, qualified labor, competitive
investment costs as well as safe and friendly living conditions. The article also
proposes a number of solutions to improve the efficiency of foreign investment
attraction to serve socio-economic development in Da Nang nowadays.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung,
hội tụ các điều kiện hấp dẫn để thu hút
vốn đầu tư nước ngoài. Theo
baodanang.vn, một trong những thành
tựu quan trọng của thành phố trong giai
đoạn 2015 - 2020 là thu hút đầu tư
trong và ngoài nước tiếp tục có hiệu
quả, góp phần phát huy các nguồn lực
để thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố
phát triển, tạo thế và lực mới cho những
giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn
2016 - 2020, thành phố thu hút được
163 dự án vốn đầu tư trong nước với
tổng vốn đăng ký hơn 76.130 tỷ đồng;

530 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài cấp mới với tổng vốn đăng ký
hơn 1.045,4 triệu USD [2]. Kết quả này
có được là nhờ chính sách tạo dựng môi
trường đầu tư thông thoáng, chính
quyền các cấp quyết liệt, hỗ trợ cao
nhất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, cho dù
Đà Nẵng sẵn sàng cung cấp cho các nhà
đầu tư nước ngoài những điều kiện
thuận lợi nhất, nhưng vẫn cần phải nỗ
lực rất nhiều mới có thể thu hút họ đầu
tư thực sự. Chính vì vậy, nghiên cứu
thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài
tại Đà Nẵng, từ đó, đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại thành
phố Đà Nẵng là việc làm cần thiết.

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC
NGOÀI TẠI TP. ĐÀ NẴNG
Đầu tư nước ngoài là loại hình kinh
doanh của nhà đầu tư nước ngoài bỏ
vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào đó
để thiết lập các cơ sở sản xuất kinh
doanh ở nước tiếp nhận đầu tư, nhờ đó
họ có quyền sở hữu và trực tiếp tham
gia quản lý, điều hành đối tượng mà họ
bỏ vốn đầu tư, nhằm mục đích thu được
lợi nhuận từ những hoạt động đầu tư
đó. Đầu tư nước ngoài có vai trò rất
quan trọng đối với quá trình phát triển
kinh tế của các quốc gia và càng có ý
nghĩa quan trọng hơn đối với thành phố
Đà Nẵng nói riêng. Để phát triển kinh
tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, thành phố
Đà Nẵng cần phải có một nguồn vốn
đầu tư rất lớn.
Không chỉ có thế mạnh về du lịch,
Đà Nẵng còn đang là điểm sáng về thu
hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) trong lĩnh vực công nghệ cao, với
khát vọng sớm trở thành trung tâm khởi
nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia,
là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công
nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh
tranh cao. Thành phố Đà Nẵng luôn xác
định công tác thu hút đầu tư nước ngoài
là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm
huy động các nguồn lực, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Kết
luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của
Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp
trọng tâm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu
tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn
2016 - 2020 là căn cứ quan trọng để

triển khai thực hiện các hoạt động thu
hút đầu tư vào Thành phố trong thời
gian qua. Năm 2020, Thành ủy Đà
Nẵng đã ban hành Chương trình số 44CTr/TU ngày 19/2/2020 về định hướng
thu hút FDI đến năm 2030. Trong đó,
các dự án FDI được xem là một phần
quan trọng của nền kinh tế thành phố;
Đà Nẵng chủ động thu hút FDI có chọn
lọc, theo đúng định hướng với mục tiêu
đến năm 2030 thu hút được 7 tỷ USD
từ các dự án FDI. Chính quyền thành
phố cũng đã tích cực xúc tiến làm việc
với các nhà đầu tư nước ngoài có những
dự án lớn” [3].
Trong những năm qua, công tác xúc
tiến đầu tư nước ngoài được thành phố
Đà Năng chú trọng triển khai và đã
mang lại những kết quả tích cực. Trong
đó, Đà Nẵng đã đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính, tạo thuận lợi để thu hút
vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố.
Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng mô
hình thành phố thông minh, có ưu thế
trong nhiều lĩnh vực như du lịch, dịch
vụ, công nghiệp công nghệ cao, công
nghệ thông tin... chính quyền thành phố
luôn đồng hành và sẵn sàng tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp FDI. Chuyến công tác xúc tiến
thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada do
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
làm trưởng đoàn đã ký kết với các
doanh nghiệp Hoa Kỳ 3 bản ghi nhớ
đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao,
công nghệ thông tin tại các khu công
nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung
của thành phố Đà Nẵng. Nét mới trong
thu hút đầu tư là thành phố đã ban hành

quy trình cấp, điều chỉnh giấy phép đầu
tư vào Khu công nghiệp Công nghệ
cao, rút ngắn thời gian giải quyết thủ
tục đầu tư xuống từ 6-22 ngày làm việc
tùy theo dự án. Điểm khác biệt trong
thu hút đầu tư ở Đà Nẵng là các nhà
đầu tư đến Đà Nẵng đều tích cực tìm
kiếm cơ hội làm ăn chứ không phải để
đánh bóng tên tuổi [5].
Theo thống kê của Sở Kế hoạch và
Đầu tư thành phố Đà Nẵng, trong 5
năm 2016 - 2020, Đà Nẵng đã thu hút
được trên 50 dự án đầu tư trong nước
vào các khu vực ngoài khu công
nghiệp, với tổng vốn đầu tư 68.418,9 tỷ
đồng; 530 dự án FDI với tổng vốn đầu
tư đăng ký hơn 1 tỷ USD. Trong đó, có
60 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng
thêm đạt 144,5 triệu USD và 607 lượt
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần,
phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với
tổng vốn 212,1 triệu USD. Đặc biệt,
những năm Đà Nẵng thực hiện “năm
đẩy mạnh thu hút đầu tư” (2018 - 2020)
đã mang lại “trái ngọt” cho thành phố
khi có tới 334 dự án FDI được cấp giấy
chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư
cấp mới đạt gần 846 triệu USD, chiếm
63,9% về số dự án (81% về vốn đầu tư
thu hút giai đoạn 2016 - 2020). Theo
baodanang.vn, 5 quốc gia và vùng lãnh
thổ có vốn đầu tư lớn nhất vào thành
phố Đà Nẵng hiện nay lần lượt là: Nhật
Bản, Singapore, Hoa Kỳ, đảo British
Virgin (Quần đảo Virgin thuộc Anh) và
Hàn Quốc (baodanang.vn, 2020). Giai
đoạn từ 2016 đến nay, 3 đối tác lớn
nhất đầu tư vào Thành phố Đà Nẵng là
Nhật Bản (424,65 triệu USD), Singapore

(207,69 triệu USD), Hàn Quốc (137,92
triệu USD). Đến nay, toàn Thành phố thu
hút được 700 dự án trong nước với tổng
vốn đầu tư là 145.645 tỷ đồng và 872 dự
án nước ngoài với tổng vốn đầu tư là
3,725 tỷ USD [4].
Các dự án đầu tư Đà Nẵng đã được
chấp thuận chủ trương, chứng nhận
đăng ký đầu tư các năm trước đang có
tiến độ triển khai rất tích cực. Trong đó,
những dự án FDI với số vốn đầu tư lớn
như dự án Nhà máy sản xuất linh kiện
hàng không vũ trụ Sunshine (Tập đoàn
Universal Alloy Corporation (UAC),
Hoa Kỳ), Dự án Mikazuki Spa và Hotel
Resort Xuân Thiều (Tập đoàn
Mikazuki, Nhật Bản làm chủ đầu tư) đã
hoàn thiện giai đoạn 1 để đi vào hoạt
động và đang tích cực triển khai giai
đoạn 2 với tiến độ đầu tư đúng cam kết
với thành phố. Cùng với đó, thu hút vốn
đầu tư trong nước ghi nhận sự tăng
trưởng ấn tượng với 6 dự án được cấp
chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký
đầu tư đạt hơn 16.000 tỷ đồng, gấp 4,93
lần về vốn so với cùng kỳ 2019 [3].
Những lĩnh vực mà Đà Nẵng đã kêu
gọi đầu tư là các lĩnh vực công nghiệp
công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ,
công nghệ sinh học, vật liệu mới, công
nghệ thông tin, kỹ thuật số, như: Dự án
Sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ
Sunshine (Tập đoàn UAC, Hoa Kỳ); dự
án Nhà máy Niwa Foundry Việt Nam,
sản xuất các bộ phận thủy lực (Nhật
Bản); Nhà máy sản xuất thiết bị y tế
ICT Vina của Công ty TNHH ICT Vina
Dentium Đà Nẵng (Hàn Quốc); dự án
Nhà máy số ESTEC (Công ty TNHH

Kỹ thuật công nghệ điện tử tự động
Biển Đông - ESTEC),… Một số dự án
mang tính trọng điểm, bền vững như:
Khu Công viên phần mềm số 2; Khu
Công nghệ thông tin tập trung số 2; 3
Khu công nghiệp Hòa Ninh, Hòa Nhơn
và Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn
2; cảng Liên Chiểu; khu đô thị đại học,
công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn; sản
xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ
cao… Đà Nẵng cũng xác định “ưu tiên
xúc tiến đầu tư vào sản xuất nông
nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng
dụng công nghệ, phát triển bền vững,
thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ
chất lượng cao, góp phần đẩy nhanh tốc
độ tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế” [3].
Thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức
thành công nhiều sự kiện như: Tuần lễ
cấp cao APEC 2017, diễn đàn đầu tư,
tọa đàm mùa xuân nhằm giới thiệu tiềm
năng, lợi thế, cơ hội đầu tư vào Đà
Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp
trong và ngoài nước. Ba năm liên tiếp
2018 - 2020 được Thành phố lựa chọn
chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”
với nhiều giải pháp đột phá, nhiều cách
làm mới, thể hiện quyết tâm cao của
lãnh đạo Thành phố trong việc tạo điều
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
đến Đà Nẵng đầu tư, tháo gỡ khó khăn
vướng mắc cho các dự án để tái đầu tư,
cải thiện môi trường đầu tư của Thành
phố theo hướng thông thoáng, minh
bạch, có tính cạnh tranh cao.
Đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt
động thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào
Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong năm

2020. Sức tàn phá ghê gớm của đại dịch
Covid-19 đã khiến cho nhiều tỉnh thành
trên cả nước đối diện với những khó
khăn, thách thức lớn về phát triển kinh
tế và Đà Nẵng cũng không phải là
ngoại lệ. Đơn cử như ngành du lịch, từ
đầu năm đến nay, tổng doanh thu từ
lĩnh vực này của Đà Nẵng đã giảm gần
50% so với cùng kì năm 2019. Thế
nhưng, thu hút đầu tư nói chung, đầu tư
nước ngoài (FDI) nói riêng của Đà
Nẵng lại có nhiều khởi sắc và được
xem như một điểm sáng trong bối cảnh
diễn biến phức tạp của đại dịch Covid19 hiện nay. Việc kiểm soát tốt dịch
bệnh của Đà Nẵng nói riêng và Việt
Nam nói chung đã giúp thành phố trở
thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư của
khu vực và thế giới khi các nhà đầu tư
đang có xu hướng đa dạng hóa và
chuyển dịch dòng vốn đầu tư đến
những địa điểm an toàn hơn.
Trong năm 2020, “mặc dù kinh tế
tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên,
tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
của Đà Nẵng tăng 37.7%. Tổng vốn đầu
tư thực hiện toàn xã hội năm 2020 ước
đạt 34.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn khu
vực nhà nước đạt 9.306 tỷ đồng (tăng
11%); khu vực ngoài nhà nước đạt
18.605 tỷ đồng (giảm 28,1%); khu vực
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) đạt 6.888 tỷ đồng (tăng 37,7%).
Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định
“thu hút đầu tư là phương án để vực
dậy kinh tế” (Thùy Trang, 2021). Tuy
nhiên, việc thu hút đầu tư của Đà Nẵng
trong năm 2020 giảm một phần do ảnh
hưởng của dịch Covid-19, các tập

đoàn, doanh nghiệp FDI ra quyết định
đầu tư chậm hơn, bởi còn cân nhắc mọi
hoạt động của doanh nghiệp. Một phần
khác, thu hút đầu tư là cả một quá
trình, vì vậy, không thể nhìn 1 năm mà
đánh giá về hiệu quả thu hút đầu tư tốt
hay chưa tốt.
Hoạt động đầu tư của các thành phần
kinh tế diễn ra khá sôi động và có bước
khởi sắc. Công tác sắp xếp, đổi mới
doanh nghiệp Nhà nước cơ bản hoàn
thành. Khu vực kinh tế tư nhân trên địa
bàn có bước phát triển mới; khu vực
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày
càng đóng vai trò quan trọng vào tăng
trưởng kinh tế của thành phố. Kết quả
này cho thấy các chính sách, hành động
cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính
và đặc biệt là công tác hỗ trợ, xử lý
vướng mắc, kết nối doanh nghiệp, nhà
đầu tư mà Đà Nẵng triển khai trong
những năm qua là hiệu quả và được
cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích
cực. Các dự án ODA về xây dựng cơ sở
hạ tầng, môi trường đô thị đã và đang
góp phần không nhỏ trong việc thay đổi
bộ mặt đô thị thành phố Đà Nẵng thông
qua việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi
trường tại các khu vực ô nhiễm, thoát
nước thải, nước mưa; cung cấp các dịch
vụ cơ sở hạ tầng cho cộng đồng dân
nghèo; cải thiện điều kiện y tế cho Đà
Nẵng và khu vực miền Trung - Tây
Nguyên, mang lại hiệu quả gián tiếp lớn
đối với phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố và khu vực. Những kết quả
trên đã minh chứng cho thay đổi về môi
trường kinh doanh ngày một thuận lợi,

đặc biệt là thu hút đầu tư trong và ngoài
nước đến đầu tư tại thành phố.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác thu hút đầu tư vẫn còn nhiều
bất cập như:
Thứ nhất, thiếu quỹ đất; tác động liên
kết và lan tỏa của khu vực đầu tư nước
ngoài đến khu vực trong nước chưa
cao; thu hút đầu tư trong lĩnh vực công
nghiệp hỗ trợ kém hiệu quả và chưa xác
định được ngành công nghiệp hỗ trợ
chủ đạo.
Thứ hai, việc cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh những năm gần đây
có dấu hiệu chững lại. Từ vị trí 3 năm
liền dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI), trong 2 năm gần đây
Đà Nẵng đã tụt hạng xuống vị trí thứ 5.
Về mặt bằng chung các chỉ số không
giảm điểm, nhưng môi trường kinh
doanh không có đột phá khiến các chỉ
số đứng lại, trong khi các tỉnh thành
khác nỗ lực vươn lên, kéo vị trí Đà
Nẵng thấp xuống.
Thứ ba, hạ tầng cảng biển, logistics
đang chịu sự cạnh tranh mạnh bởi các
địa phương trong vùng; chất lượng
nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn
chế; công tác xúc tiến thu hút đầu tư
theo kiểu đại trà, chưa có chính sách cụ
thể, phù hợp, đáp ứng nhu cầu của từng
lĩnh vực, dự án, nhà đầu tư; chưa có
chính sách hỗ trợ khác biệt, vượt trội về
thu hút đầu tư; việc triển khai mô hình
hợp tác công tư nhằm khơi dòng vốn
đầu tư khu vực tư nhân chưa có nhiều
đột phá.

Thứ tư, các dự án vốn trong nước chủ
yếu thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ
khách sạn, nghỉ dưỡng; thu hút vào khu
công nghiệp và Khu Công nghệ cao chỉ
chiếm chưa đến 10%. Trong khi đó, thu
hút FDI từ các doanh nghiệp lớn còn
hạn chế, dự án có vốn đăng ký nhỏ và
siêu nhỏ chiếm tỷ trọng cao.
Thứ năm, quỹ đất sạch ngoài khu
công nghiệp hiện có diện tích nhỏ nên
việc giới thiệu địa điểm đầu tư cho các
dự án có quy mô sử dụng đất trên 5ha
gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, một
trong những điểm yếu của thành phố là
tính kết nối giữa giao thông đường bộ
và giao thông đường thủy thấp, tạo chia
cắt trong giao thông nội bộ. Các doanh
nghiệp sản xuất trong Khu Công nghệ
cao khi vận chuyển hàng hóa ra Cảng
Đà Nẵng phải di chuyển bằng đường
nội đô, làm tăng thời gian và chi phí
vận chuyển.
Thứ sáu, thành phố Đà Nẵng vẫn
còn thiếu nguồn nhân lực về cả chất và
lượng, đặc biệt là lực lượng lao động
lành nghề như công nhân kỹ thuật,
nhân sự quản lý điều hành, chuyên
giao cấp cao ....
III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI
PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI HƯỚNG TỚI PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG TẠI THÀNH
PHỐ ĐÀ NẴNG
Một là, đẩy mạnh cải cách hành
chính, cơ chế, chính sách để thu hút đầu
tư nước ngoài.

Trong giai đoạn tới, thành phố tiếp
tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo định
hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW
của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng
và phát triển thành phố Đà Nẵng đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, thành phố đẩy mạnh công tác
xúc tiến đầu tư tại chỗ, tháo gỡ khó
khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân
cho các dự án, đặc biệt đối với các dự
án gắn với giải phóng mặt bằng, thủ tục
cấp phép xây dựng... Đồng thời, tích
cực hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu, tạo
niềm tin của nhà đầu tư vào chính sách
đầu tư của thành phố, qua đó tranh thủ
mời gọi các nhà đầu tư mới, các nhà
đầu tư chiến lược.
Đà Nẵng cần ban hành điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với
Quy hoạch chung khi được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt cho thành phố đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê
duyệt Quy hoạch phân khu và quy
hoạch chi tiết làm cơ sở xác định các dự
án, vị trí đất cần kêu gọi đầu tư, tạo
động lực phát triển cho thành phố. Bên
cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện quy định
đấu giá quyền sử dụng đất; chính sách
về quản lý và hỗ trợ đầu tư phát triển
cụm công nghiệp; chính sách phát triển
công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phần
mềm,… Đồng thời tiếp tục triển khai có
hiệu quả đề án “Tổng thể phát triển
Khu Công nghệ cao”, đề án “Thí điểm
nâng cao tính năng đổi mới sáng tạo,
khởi nghiệp công nghệ cao”; đề án
“Xây dựng thành phố thông minh”; đề
án “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ
thu hút đầu tư trong các ngành kinh tế

mũi nhọn”… Thành phố cũng cần chủ
động phối hợp với các bộ, ngành
Trung ương sớm hoàn thành thủ tục
đầu tư để triển khai các dự án trọng
điểm (xây dựng cảng Liên Chiểu; nạo
vét, khơi thông sông Cổ Cò; di dời ga
đường sắt…).
Đà Nẵng cần rà soát, thẩm định kỹ
chất lượng, tính hiệu quả, khả thi của
dự án đầu tư; bảo đảm phù hợp quy
hoạch và định hướng phát triển chung
của thành phố. Đà Nẵng cần tiếp tục rà
soát, rút ngắn quy trình thực hiện các
thủ tục liên quan đến đầu tư; hoàn
thành đề án “Số hóa dữ liệu đất đai trên
địa bàn thành phố”; đưa vào sử dụng
100% dịch vụ công trực tuyến mức 3 và
4; hoàn thiện việc nâng mức ứng dụng
công nghệ thông tin trong cấp giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư lên mức 4.
Hai là, phát triển cơ sở hạ tầng để
thu hút đầu tư nước ngoài.
Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng hoàn
chỉnh hạ tầng giao thông, nhà ga, cảng
biển, logistics theo quy hoạch gắn liền
với triển khai thực hiện các dự án lớn,
trọng điểm. Tại các khu công nghiệp, sẽ
rà soát và có giải pháp sử dụng quỹ đất
đầu tư không hiệu quả hoặc còn trống,
phát triển hệ thống nhà ở xã hội và các
thiết chế văn hóa - xã hội cho công
nhân. Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục
thành lập, lựa chọn nhà đầu tư, hoàn
thiện hạ tầng và đưa vào sử dụng các
khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2,
Hòa Nhơn, Hòa Ninh; hoàn chỉnh hạ
tầng và đưa vào hoạt động cụm công
nghiệp Hòa Khánh Nam, Cẩm Lệ, Hòa
Nhơn, Hòa Hiệp Bắc. Thành phố cũng

sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc và bảo
đảm triển khai đúng tiến độ dự án “Khu
Công nghệ cao”, sớm hoàn thành hạ
tầng Khu Công viên phần mềm số 2,
triển khai xây dựng Khu công nghệ thông
tin tập trung Đà Nẵng giai đoạn 2.
Ba là, phát triển nguồn nhân lực, đặc
biệt nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đà Nẵng cần triển khai công tác dự
báo nhu cầu lao động đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 đối với một số
ngành, lĩnh vực mũi nhọn; tiếp tục tổ
chức các hoạt động kết nối cung - cầu
nguồn nhân lực theo từng lĩnh vực, ưu
tiên các ngành du lịch, công nghệ
thông tin, tự động hóa, cơ khí chính
xác. Ngoài ra, nghiên cứu ban hành các
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thu
hút nguồn nhân lực chất lượng cao; chính
sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo nhằm nâng
cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, lao động
có trình độ kỹ thuật cao.
Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác
xúc tiến đầu tư.
Đà Nẵng cần phải đa dạng hóa các
hình thức xúc tiến đầu tư trực tiếp và
trực tuyến. Thành phố xác định các thị
trường trọng điểm thu hút đầu tư gồm
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ,
châu Âu, Đài Loan (Trung Quốc).
Ngoài việc tăng cường và chủ động tiếp
cận trực tiếp các nhà đầu tư chiến lược,
các hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng
lớn của các quốc gia đang có chính sách
chuyển dịch dòng vốn đầu tư, Đà Nẵng
cần tiếp tục hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư
tại chỗ bằng các chương trình đối thoại
trực tuyến và trực tiếp, xử lý dứt điểm, kịp

thời các khó khăn, vướng mắc liên quan
đến các dự án đang thực hiện. Thành phố
cũng cần phải tổ chức xây dựng bộ nhận
diện thương hiệu thành phố để phục vụ
công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư,
thương mại và du lịch đạt chuẩn quốc tế.
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư
tại các thị trường quan trọng để thu hút
làn sóng đầu tư; tiếp cận và mời gọi các
công ty xuyên quốc gia, các nhà đầu tư
chiến lược, có năng lực về tài chính,
công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, Hàn
Quốc, Singapore, Hoa Kỳ..., nhất là
trong bối cảnh các quốc gia, doanh
nghiệp, nhà đầu tư trên thế giới có xu
hướng dịch chuyển thị trường đầu tư
sau tác động của đại dịch Covid-19.
Năm là, phát huy vai trò quản lý Nhà
nước đối với thu hút đầu tư nước ngoài.
Tiếp tục hỗ trợ các dự án đang hoạt
động trên địa bàn thành phố, mở rộng
hoạt động kinh doanh, tăng vốn đầu tư
và tích cực tìm kiếm các dự án tiềm
năng để làm cơ sở cho hoạt động xúc
tiến và hỗ trợ đầu tư trong những năm
tiếp theo. Đi liền với đó là tiếp tục phối
hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh
doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó
sau Covid-19; rà soát, đánh giá hiệu
quả và đề xuất cụ thể đối với các chính
sách triển khai không hiệu quả.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham
mưu Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên
thu hút đầu tư vào các ngành nghề đón
đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công
nghiệp công nghệ thông tin, kỹ thuật số,
kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật

liệu mới, các ngành công nghiệp công
nghệ cao và công nghiệp phụ trợ,... Ưu
tiên xúc tiến đầu tư vào sản xuất nông
nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng
dụng công nghệ, phát triển bền vững.
Tiếp đó, rà soát, cập nhật danh mục
các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư để
phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố. Quản lý và kiểm soát chặt
chẽ việc thu hút các dự án đầu tư mới,
không cấp phép các dự án đầu tư sử
dụng hoặc đưa vào công nghệ và thiết
bị lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường hoặc làm giảm tính cạnh tranh,
làm chậm tốc độ phát triển và hội nhập
của nền kinh tế. Thành phố tiếp tục đẩy
mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư theo
nhiều hình thức phù hợp, nhất là tập
trung trên các lĩnh vực y tế, giáo dục,
văn hóa, thể dục - thể thao, du lịch.
IV. KẾT LUẬN
Đà Nẵng là một trong các tỉnh thành
có môi trường đầu tư kinh doanh tốt
nhất Việt Nam, có vị trí trung điểm của
cả nước và nằm trong vùng kinh tế
trọng điểm miền Trung; quy hoạch,
chiến lược phát triển đã được định hình;
hạ tầng tương đối phát triển và ngày
càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, diễn
biến dịch Covid-19 còn rất phức tạp,
nên việc thu hút đầu tư trong thời gian
tới dự báo sẽ có nhiều khó khăn. Chủ
động thích ứng, Đà Nẵng đã “làm mới”
các hoạt động thu hút đầu tư, đẩy nhanh
xây dựng hạ tầng phục vụ công nghiệp
công nghệ cao và cải thiện mạnh mẽ
môi trường kinh doanh, thúc đẩy công
nghiệp hỗ trợ phát triển. Vì vậy, Đà
Nẵng cần chuẩn bị sẵn sàng các điều

kiện thuận lợi để tạo ra những bước đột
phá trong công tác đẩy mạnh thu hút
đầu tư vào thành phố trong thời gian
tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục
tiêu kép vừa phòng chống tốt dịch bệnh
vừa khôi phục và phát triển kinh tế của
thành phố. Trong nhiệm kỳ 2021-2025,
Thành phố có những công cụ, định
hướng hết sức quan trọng, mở ra nhiều

cơ hội, tạo động lực cho sự phát triển
trong tương lai, đó là Nghị quyết số 43
của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 119
của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô
hình chính quyền đô thị và một số cơ
chế, chính sách đặc thù phát triển
Thành phố và Đồ án điều chỉnh quy
hoạch chung Thành phố đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045.
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