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I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM

2014 2015 2016 2017 2018
(Target)

GDP 5,98%
184 tỉ USD

6,68%
210 tỉ USD

6,21%
322 tỉ USD

6,81%
223 tỷ USD 6,7%

CPI 4,09% 0,63% 2,66% 3,53% <4%

Xuất khẩu 13,6%
150 tỷ USD

8,1 %
162 tỷ USD

8%
176 tỷ USD

21,4%
214 tỷ USD 8-10%

Nhập khẩu 12,1%
148 tỷ USD 

12 %
165,6 tỷ USD

4,6%
173 tỷ USD

20,8%
211 tỷ USD ~ 3%

• FDI đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu (> 65% Tổng giá trị XK)

• Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao.

•(*)Mục tiêu tăng trưởng trong năm 2018
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TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM

1. GDP tiếp tục tăng trưởng cao (6,81%)

2. Lạm phát duy trì thấp (3,53%)

3. FDI khởi sắc (vốn đăng ký 35,8 tỷ USD; giải ngân 17,5 tỷ USD)

4. Hàng loạt FTAs được ký kết, có hiệu lực

5. Đổi mới mạnh mẽ thể chế kinh tế

6. Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

7. Lãi suất, tỷ giá biến đổi theo hướng tích cực

8. Thị trường bất động sản phục hồi

9. Hạ tầng được cải thiện

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT - NĂM 2017 
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NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT – QUÝ 1/2018

1. GDP đạt 7,38%, cao nhất từ trước đến nay.
2. CPI bình quân: 2,82%
3. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,6%
4. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 23,2%; kim ngạch

nhập khẩu hàng hóa tăng 13,6%.
5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng

9,9%
6. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới: 26.785 

doanh nghiệp
7. FDI 4 tháng đầu năm 2018 đạt 8,06 tỷ USD, vốn thực

hiện đạt 5,1 tỷ USD, tăng 6,3%.
8. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt trên 4,2 triệu

lượt người, tăng 30,9%.
9. Dự trữ ngoại hối đến nay đạt 63 tỷ USD.

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM
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ĐẤY MẠNH THỰC HIỆN NHỮNG KHÂU ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

CẢI CÁCH 3 TRỤ 
CỘT

THỂ CHẾ

PHÁT TRIỂN CƠ 
SỞ HẠ TẦNG

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT 
TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC

TÁI CƠ CẤU

ĐẦU TƯ CÔNG

DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG TÀI 
CHÍNH, NGÂN HÀNG

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM
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II. FDI TẠI VIỆT NAM
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Registered Capital Implemented Capital Number of Project

Year Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Registered Capital Billion USD 15,62 16,35 22,35 21,91 24,11 26,89 35,8

Implemented Capital Billion USD 11,00 10,46 11,50 12,50 14,50 15,80 17,5

Number of project 1.191 1.287 1.530 1.843 2.120 2.613 2.591
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FDI TẠI VIỆT NAM - THEO ĐỐI TÁC (lũy kế đến 4/2018)

TT Đối tác Số
Dự án

Tổng VĐT
(tỷ USD)

1 Hàn Quốc 6.819 59,2

2 Nhật Bản 3.725 50,5

3 Singapore 2.038 43,2

4 Đài Loan 2.546 31,8

5 BritishVirginIslands 759 19,9

6 Hồng Kông 1.312 18,3

7 Trung Quốc 1.907 12,5

8 Malaysia 569 12,2

9 Hoa Kỳ 879 9,9 

10 Thái Lan 492 9,4 

Other countries(116) 4.478 53,8

Total (126 countries) 25.524 321,2

18%

16%

13%
10%

6%

6%
4%

4%

3%
3%

17%

Hàn Quốc

Nhật Bản

Singapore

Đài Loan

BritishVirginIsla
nds
Hồng Kông

Trung Quốc

Malaysia

Hoa Kỳ

Thái Lan

Other
countries(116)
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III. FDI NHẬT BẢN - THEO LĨNH VỰC (lũy kế đến 4/2018)

STT Ngành Số dự án Tổng vốn ĐT
(triệu USD)

1 Công nghiệp chế biến, chế
tạo 1637 35,585.45

2 Sản xuất, phân phối điện, 
khí, nước, điều hòa 16 5,998.02

3 Hoạt động kinh doanh bất
động sản 67 2,337.87

4 Khai khoáng 10 1,410.01

5 Bán buôn và bán lẻ; sửa
chữa ô tô, mô tô, xe máy 466 1,230.43

6 Xây dựng 126 1,212.19

7 Hoạt động chuyên môn, 
khoa học công nghệ

521 519.02

8 Vận tải kho bãi 106 505.45

9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 78 394.47

10 Hoạt động tài chính, ngân 
hàng và bảo hiểm 11 308.84

Các Lĩnh vực khác (9 LV) 687 864.00

Tổng cộng (19 lĩnh vực) 3725 50,365.74

71%

12%

5%
3% 2%

2%
1%

1%

1%
0%

2%

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất, phân phối điện, khí, 
nước, điều hòa

Hoạt động kinh doanh bất động 
sản

Khai khoáng

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô 
tô, mô tô, xe máy

Xây dựng

Hoạt động chuyên môn, khoa 
học công nghệ

Vận tải kho bãi

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Hoạt động tài chính, ngân hàng 
và bảo hiểm

Các Lĩnh vực khác  (9 lĩnh vực)



10

III. FDI NHẬT BẢN - THEO ĐỊA PHƯƠNG (lũy kế đến 4/2018)

STT Địa Phương Số dự
án

Tổng vốn đầu tư
(triệu USD)

1 Thanh Hóa 16 12,543.07

2 Hà Nội 985 5,437.83

3 Bình Dương 286 4,902.74

4 TP. Hồ Chí Minh 1161 4,186.00

5 Hải Phòng 138 4,072.42

6 Đồng Nai 233 3,193.09

7 Khánh Hòa 7 2,612.54

8 Hưng Yên 143 2,283.52

9 Bà Rịa - Vũng Tàu 28 1,485.73

10 Kiên Giang 5 1,280.30

Các địa phương khác 
(44 ĐP) 723 8,369.00

Tông cộng 
(54 ĐP) 3725 50,365.74

25%

11%

10%
8%8%

6%
5%

4%
3%

3% 17%

Thanh Hóa

Hà Nội

Bình Dương

TP. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

Đồng Nai

Khánh Hòa

Hưng Yên

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiên Giang

Các địa phương khác 
(44 địa phương)
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Kỷ luật

Chất lượng

Trách nhiệm

Cần cù

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Tất cả các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản có mặt trong danh sách Fortune 500 đã đầu tư vào Việt NamCác Tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo – là khách hàng của ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực điện, điện tử và ô tô: Toyota, Honda, Canon, Denso v.v.Các Tập đoàn lớn của Nhật đầu tư tại Việt Nam: Bridgestone: sản xuất lốp xe tại Hải Phòng: 1,2 tỷ USDHonda: sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy ở Vĩnh Phúc, Hà Nam: 560 triệu USDCanon: sản xuất máy in ở Hà Nội: 306 triệu USDFujitsu: sản xuất bảng mạch in ở Đồng Nai: 198 triệu USDDenso: sản xuất phụ tùng ô tô ở Hà Nội: 106 triệu USDCác dự án nổi bật của Nhật Bản trong năm 2013 và nửa đầu năm 2014: AEON: Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản: Trung tâm thương mại Tân Phú Celadon ở Tp. HCM: 128,5 triệu USDTerumo: sản xuất thiết bị y tế ở Đồng Nai: 98,9 triệu USDYamashita Rubber: sản xuất các bộ phận giảm chấn bằng cao su ở Hải Phòng: 84,2 triệu USDMitsui kinzoku: sản xuất vật xúc tác cho ô tô ở Hà Nội: 40 triệu USD
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IV. TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1. Chính trị ổn định, an ninh đảm bảo

2. Kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định

3. Thị trường lớn

4. Vị trí chiến lược, thuận tiện giao thương

5. Nguồn nhân lực cạnh tranh

6. Chi phí sản xuất cạnh tranh

7. Chính sách mở, ưu đãi

8. Hội nhập kinh tế quốc tế

9. Hạ tầng giao thông cải thiện

10.Hệ thống KCN phát triển
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TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
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THỊ TRƯỜNG LỚN / NHÂN LỰC CẠNH TRANH
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

THÁP DÂN SỐ
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HẠ TẦNG KCN PHÁT TRIỂN
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 325 khu công nghiệp (trong
đó 43 KCN có vốn FDI)

 16 Khu kinh tế ven biển

 03 Khu Công nghệ cao: Hà
Nội, Đà Nẵng và TPHCM 
(đến năm 2030 có 06 Khu
CNC)

 Sắp có 3 Đơn vị hành chính
- kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, 
Vân Phong, Phú Quốc)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đến nay Việt Nam đã có khoảng 316 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có  217 KCN đã đi vào hoạt động và 99 KCN đang xây dựng cơ bản, định hướng đến năm 2020 là 463 KCN (43 dự án có vốn FDI, 259 dự án trong nước), 15 khu kinh tế ven biển. Tổng vốn FDI đầu tư vào KCN khoảng 95 tỷ USD (vốn thực hiện 58,5 tỷ USD), . Tổng vốn FDI đầu tư vào KKT là 40 tỷ USD, vốn thực hiện là 16,5 tỷ USD – số liệu lũy kế tháng 12/2015.Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đến nay Việt Nam đã có khoảng 316 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có  217 KCN đã đi vào hoạt động và 99 KCN đang xây dựng cơ bản, định hướng đến năm 2020 là 463 KCN (43 dự án có vốn FDI, 259 dự án trong nước), 15 khu kinh tế ven biển. Tổng vốn FDI đầu tư vào KCN khoảng 95 tỷ USD (vốn thực hiện 58,5 tỷ USD), . Tổng vốn FDI đầu tư vào KKT là 40 tỷ USD, vốn thực hiện là 16,5 tỷ USD – số liệu lũy kế tháng 12/2015.
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- Việt Nam hiện có 325 KCN, KCX với tổng diện tích gần 95 nghìn ha,
thành lập ở 61/63 tỉnh, thành phố. Đến nay, các KCN, KCX. Vốn FDI
đầu tư vào KCN, KCX chiếm từ 60-70 % tổng vốn đầu tư FDI đăng ký
vào Việt Nam và chiếm trên 70% tổng vốn FDI vào ngành công nghiệp cả
nước.
- Định hướng phát triển KCN, KCX trong giai đoạn tới:

+ Tiếp tục đảm bảo các ưu đãi, đặc biệt là ưu đãi về thuế TNDN,
thuế XNK được duy trì ở mức ổn định và hấp dẫn cho phát triển các
KCN, KCX. Thực hiện tốt “một cửa, một đầu mối” trong các thủ tục
hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh.

+ Ưu tiên thu hút các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng công
nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, các ngành nghề
xác định là mũi nhọn phát triển và có lợi thế của Việt Nam…. Tăng
cường tính liên kết ngành trong phát triển KCN, KCX, hình thành
các cụm liên kết ngành (cluster) tại các KCN, KCX.

+ Phát triển mô hình mới của KCN như KCN sinh thái, KCN liên kết
ngành, KCN hỗ trợ, KCN chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực.

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT CỦA VIỆT NAM
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
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THÔNG TIN VỀ 3 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
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THÔNG TIN VỀ 3  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM



19

THÔNG TIN VỀ 3  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
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CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

12 FTAs đã ký kết
•ASEAN-AEC
•ASEAN - Ấn Độ
•ASEAN – Australia/New Zealand
•ASEAN – Hàn Quốc
•ASEAN – Nhật Bản
•ASEAN – Trung Quốc
•Việt Nam – Nhật Bản
•Việt Nam – EU
•Việt Nam – Chi lê
•Việt Nam – Hàn Quốc
•Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu
•CPTPP

Các FTA đang đàm phán
•RCEP (ASEAN +6)
•ASEAN - Hồng Kông
•Việt Nam - Khối EFTA 
(gồm Thụy Sĩ, Ai- xơ-len, Na-Uy,
Lit-ten-xten)

Đã ký 66 (BITs) Hiệp định Xúc
tiến và Bảo hộ đầu tư

Đã ký 67 Hiệp định Tránh đánh
thuế hai lần
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CÁC ĐỐI TÁC KINH TẾ

ASEAN

EVFTA

WTO

TPP

APEC

AEC

RCEP

TPP

Vietnam - Eurasian Economic Union FTA

Tới năm 2020, Việt Nam sẽ là một mắt xích quan trọng của
mạng lưới liên kết kinh tế với 55 đối tác, trong đó có 15 
thành viên G-20
(kết nối tự do với ¾ GDP và 2/3 dân số toàn cầu) !

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Các Hiệp định thương mại tự do quan trọng đã được ký kết và có hiệu lực: Hiệp định FTA Việt Nam – EUHiệp định FTA Việt Nam – Liên minh hải quan Nga- Belarus- KazakhstanHiệp định FTA Việt Nam – Hàn QuốcHiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP (Mỹ, Nhật, Canada, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Brunei, Mexico, Peru, Chile)AEC 2015+ Có nhiều ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp FDI đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.+ Năm 2015, cộng đồng ASEAN đã được hình thành, biến ASEAN thành một thị trường chung với sự tự do di chuyển của vốn, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động. Việt Nam cùng các nước ASEAN khác sẽ thực hiện đầy đủ cam kết AFTA với cam kết các mức thuế của hầu hết các mặt hàng chỉ khoảng 0-5%.- Mạng lưới 55 đối tác: tương ứng 2/3 dân số và 3/4 GDP toàn thế giới.
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TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thúc đẩy VN cải cách thể chế, cải thiện môi trường pháp lý, kinh doanh theo chuẩn các
nước tiên tiến. 
Khi Thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong nội khối hầu hết các mặt hàng về mức 0% mở rộng
thị phần, tăng nhanh giá trị xuất khẩu. 
Đẩy mạnh dòng đầu tư vào VN, những ngành có khả năng phát triển nhất: 

• Dệt may, da giày, đồ gỗ; lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ thông tin, sản xuất
phần mềm.
• Sản xuất nông sản nhiệt đới, loại VN có lợi thế mà các nước TPP, nước khác
không có;

chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống
• Phát triển các dịch vụ như du lịch, giáo dục đào tạo, logistics.
• TPP có đòi hỏi cải cách DNNN, cổ phần hoá, đặt DNNN cạnh tranh bình đẳng

với các DN khác, tạo cơ hội cho thu hút đầu tư nước ngoài.
• Cơ sở hạ tầng (PPP)

Cổ phần hoá DN nhà nước, cơ hội đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài tham gia
GDP có thể tăng thêm 1 đến 2% (thành 7-9%).
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CHÍNH SÁCH MỞ VÀ ƯU ĐÃI

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Doanh nghiệp được kinh doanh mọi ngành nghề pháp luật không cấm

• Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư (06 lĩnh vực), Danh mục đầu tư kinh doanh
có điều kiện (Còn 243 lĩnh vực – từ 01/01/2017). Lĩnh vực kinh doanh có
điều kiện công bố trên 02 trang web:

- https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
- https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bảo đảm quyền kinh doanh
tự do của doanh nghiệp!

Chọn
cho

Chọn
bỏ
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IV. THỦ TỤC CẤP PHÉP ĐẦU TƯ ( Luật đầu tư 2014 )

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

NHÀ 
ĐẦU TƯ 
NƯỚC 
NGOÀI

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG 
KÝ ĐẦU TƯ

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 
DOANH NGHIỆP

• Tối đa 15 ngày dự án thông thường
• Tối đa 40 ngày với dự án thuê đất của

nhà nước
• Khoảng 60 ngày đối với dự án lớn phải

có ý kiến của TTCP
• Theo kỳ họp đối với dự án trình Quốc

hội

Tại Sở KH&ĐT 
hoặc Ban quản lý

Tối đa 3 ngày
tại Cơ quan ĐKKD

Kinh doanh
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THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI (thuế TNDN – CIT)

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thuế
suất Điều kiện Thời hạn được

hưởng ưu đãi

20% Mức thuế TNDN phổ thông

17%

- Vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn;
- Sản xuất thức ăn cho gia cầm, gia súc và thủy sản;
- Máy móc nông nghiệp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thép cao cấp;
- Ngành nghề truyền thống

10 năm

- Các doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng (900 nghìn USD);
- Thu nhập của các tổ chức quỹ tín dụng và tài chính nhỏ

Toàn bộ thời 
gian hoạt động

15%
Các doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không
thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn

Toàn bộ thời 
gian hoạt động

10%

- Vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;
- Khu kinh tế và khu công nghệ cao, khu nghiên cứu và phát triển, phần mềm, cơ sở hạ tầng đặc
biệt quan trọng, bảo vệ môi trường, nhà máy có quy mô lớn

15 năm

- Lĩnh vực xã hội (giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường ...);
- Nông nghiệp; phát triển nhà ở xã hội …

Toàn bộ thời 
gian hoạt động

***
Các dự án thuộc diện ưu đãi được miễn giảm thuế một số năm, tối đa miễn 4 năm, giảm 50% mức
thuế trong 9 năm tiếp theo.
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THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI (thuế TNDN – CIT)

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng

CAMBODIA 20% 10%

INDONESIA 25% 10%

LAOS 24% 10%

MALAYSIA 24% Sales tax 10%

MYANMAR 25%

PHILIPPINES 30% 12%

SINGAPORE 17% 7%

THAILAND 20% 7%

VIETNAM 20% 10%

SO SÁNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÁC NƯỚC ASEAN

Nguồn: Ngân hàng Thế giới và KPMG - tháng 6/2016
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MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1. Máy móc, vật liệu, phương tiện vận tải chuyên dụng để nhập khẩu để
tạo tài sản cố định cho các dự án khuyến khích đầu tư

2. Vật liệu mà trong nước không có khả năng sản xuất được
3. Hàng hóa được nhập khẩu lần đầu tiên theo danh sách quy định của

Chính phủ cho các dự án đầu tư vào khách sạn, cao ốc văn phòng,
căn hộ, sân golf, khu du lịch, khu vui chơi giải trí…

4. Vật liệu và thành phần của dự án đầu tư ở các lĩnh vực đặc biệt
khuyến khích đầu tư, hoặc các khu vực địa lý có điều kiện kinh tế-xã
hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm kể từ
khi bắt đầu sản xuất.
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MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Loại dự án
Thời gian

miễn giảm

Trong các lĩnh vực khuyến khích đầu tư 3 năm

Tại các khu vực địa lý có kinh tế-xã hội khó khăn 7 năm

Tại các khu vực địa lý kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 
hoặc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn kinh tế-xã hội 
khó khăn

11 năm

Trong các lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn kinh tế-
xã hội đặc biệt khó khăn 15 năm

Dự án BOT, dự án trong KCN cao, dự án đào tạo, bệnh viện Toàn bộ thời gian
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ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1. Các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại,
thân thiện với môi trường; sử dụng ít tài nguyên.

2. Thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao,
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu;

3. Khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần từ gia công
sang sản xuất;

4. Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao, nghiên cứu và phát triển, dịch vụ hiện đại;

5. Dự án công nghệ thông tin và công nghệ sinh học phục vụ nông
nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao;
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CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ

!
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Tập trung xúc tiến một số lĩnh vực mà
2 bên có khả năng hợp tác

Chọn lọc các đối tác Việt Nam có
khả năng giới thiệu cho nhà đầu tư

Nhật Bản

Hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, 
vướng mắc cho DN Nhật Bản hoạt

động tại Việt Nam

Có đầu mối trao đổi cung cấp thông
tin hỗ trợ các Nhà đầu tư Nhật Bản

Hoàn thiện các tài liệu, thông tin các
dự án bằng tiếng Nhật - cung cấp

cho nhà đầu tư Nhật Bản

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Tập trung xúc tiến một số lĩnh vực mà 2 bên có khả năng hợp tác2. Chọn lọc các đối tác Việt Nam có khả năng để giới thiệu cho phía Đức3. Có đầu mối trao đổi cung cấp thông tin liên lạc hỗ trợ các DN Đức 4. Hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN Đức hoạt động tại Việt Nam5. Hoàn thiện các tài liệu, thông tin các dự án bằng tiếng Đức để cung cấp cho phía Đức
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Y dược

Tài chính & Ngân hàng

Sinh học

Công nghiệp chế tạo 
& CNHT

Năng lượng, năng lượng 
tái tạo

Phát triển 
hạ tầng & PPP

M&A và Start up

Giáo dục đào tạo

CNTT

Nông nghiệp & 
Chế biến thức 

phẩm

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác:Lĩnh vực công nghệ cao,  Điện, điện tử Công nghiệp chế biến Công nghiệp chế tạo Năng lượng Phát triển CSHT Xây dựng các khu Tổ hợp công nghệ chuyên sâu Đào tạo nghề
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HỖ TRỢ CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

! Cung cấp thông tin về chính sách, các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
 Thu xếp các cuộc kết nối kinh doanh với các đối tác Việt Nam, Khu

công nghiệp và Khu Kinh tế.
 Thu xếp làm việc với các cơ quan nhà nước Việt Nam.
 Hướng dẫn nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp, xây dựng nhà máy,

lựa chọn địa điểm đầu tư tại Việt Nam,
 Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt

động kinh doanh tại Việt Nam.
 Các hỗ trợ cần thiết khác theo đề nghị của nhà đầu tư

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Tập trung xúc tiến một số lĩnh vực mà 2 bên có khả năng hợp tác2. Chọn lọc các đối tác Việt Nam có khả năng để giới thiệu cho phía Đức3. Có đầu mối trao đổi cung cấp thông tin liên lạc hỗ trợ các DN Đức 4. Hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN Đức hoạt động tại Việt Nam5. Hoàn thiện các tài liệu, thông tin các dự án bằng tiếng Đức để cung cấp cho phía Đức
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

!
Cục Đầu tư nước ngoài
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 08048461  Fax: 37343769
Website: http://fia.mpi.gov.vn/Home/en
Email: fiavietnam@mpi.gov.vn

Trung tâm xúc tiến đầu tư Phía Nam
289 Điện Biên Phủ, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 848.39306671 Fax: 848.39305413 
Website: http://www.ipcs.vn/en/      Email: bbt@ipcs.vn

Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền Trung
103 Lê Sát, Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: 84511.33889689 Fax: 84511.33889679 
Website: http://centralinvest.gov.vn/Default.aspx?lang=en 
Email: ipcmientrung@gmail.com

Trung tâm xúc tiến đầu tư Phía Bắc
65 Văn Miếu, Hà Nội
Tel: 844.38458149 Fax: 844.38437927
Website: http://ipcn.mpi.gov.vn/Home/News.aspx?CatId=39 
Email: ipcn@mpi.gov.vn

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Tập trung xúc tiến một số lĩnh vực mà 2 bên có khả năng hợp tác2. Chọn lọc các đối tác Việt Nam có khả năng để giới thiệu cho phía Đức3. Có đầu mối trao đổi cung cấp thông tin liên lạc hỗ trợ các DN Đức 4. Hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN Đức hoạt động tại Việt Nam5. Hoàn thiện các tài liệu, thông tin các dự án bằng tiếng Đức để cung cấp cho phía Đức

mailto:ipcmientrung@gmail.com
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NHỮNG TRANG WEB HỮU ÍCH

!No Website Cơ quan

1 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

2 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English Cổng thông tin điện tử của Chính phủ

3 http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4 http://fia.mpi.gov.vn/Home/en Cục Đầu tư nước ngoài

5 https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en-gb/home.aspx Cục quản lý đăng ký kinh doanh

6 http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491 Tổng cục Thống kê

7 http://www.khucongnghiep.com.vn/en/home.aspx Khu Công nghiệp Việt Nam

8 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/index_en.html Hệ thống đấu thầu điện tử

9 http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx Bộ Công thương

10 http://www.mof.gov.vn Bộ Tài chính

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Tập trung xúc tiến một số lĩnh vực mà 2 bên có khả năng hợp tác2. Chọn lọc các đối tác Việt Nam có khả năng để giới thiệu cho phía Đức3. Có đầu mối trao đổi cung cấp thông tin liên lạc hỗ trợ các DN Đức 4. Hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN Đức hoạt động tại Việt Nam5. Hoàn thiện các tài liệu, thông tin các dự án bằng tiếng Đức để cung cấp cho phía Đức

https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi
http://fia.mpi.gov.vn/Home/en
http://www.mpi.gov.vn/
http://www.mof.gov.vn/


THANK YOU !
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