Ta àm “Da Nang Business Roundtable” do UBND TP. à Nng t chc ti Silicon Valley ngày 19/8/2019
(nh do Ban Xúc tin và H tr u t TP à Nng cung cp).
à Nng luôn coi Hoa K là th trng xúc tin u t trng im
Thông tin cho Infonet sáng 20/8/2019, lãnh o Ban Xúc tin và H tr u t TP à Nng cho hay, bui ta àm
“Da Nang Business Roundtable” là hot ng nm trong khuôn kh chuyn công tác ti Hoa K, Canada
nhm xúc tin, kêu gi hp tác, u t vào à Nng do Ch tch UBND TP Hunh c Th làm trng oàn.
Phát biu khai mc ta àm vi s tham d ca Phó Tng lãnh s Vit Nam ti San Francisco Ngô Quang Anh
và hn 100 i biu là nhà u t, doanh nghip, các t chc và hip hi doanh nghip Vit Nam - Hoa K, Ch tch
UBND TP à Nng Hunh c Th nhn mnh, quan h song phng Vit Nam - Hoa K trong nhng nm qua ã có
bc phát trin vt bc.
Trong ó, hp tác kinh t - thng mi Vit Nam - Hoa K c coi là lnh vc hp tác thành công nht, tr thành trng
tâm, to nn tng làm ng lc phát trin cho mi quan h ca hai nc. Hoa K hin là mt trong nhng i tác thng mi
ln nht ca Vit Nam vi kim ngch hai chiu tng hn 100 ln trong 24 nm (1995 – 2019).
V u t, Hoa K gi v trí 11 trong s 132 quc gia và vùng lãnh th u t trc tip vào Vit Nam vi 951 d án và
tng vn ng ký t 9,2 t USD. Ti à Nng, Hoa K hin là nhà u t ln th 3 vi 63 d án FDI có tng vn ng ký u t t
595 triu USD, chim khong 19% tng vn u t FDI vào à Nng.
Ch tch UBND TP à Nng Hunh c Th nêu rõ, vi nhng li th v tình hình chính tr n nh, môi trng sng an
toàn, lý tng và th trng lao ng di dào vi chi phí hp lý, Vit Nam s tip tc là im n hp dn ca các nhà u t
trong tng lai. Trong bi cnh ó, à Nng ni lên vi v th là mt trong nhng im n u t tim nng nht ti khu vc min
Trung Vit Nam.
Ông Hunh c Th nhn mnh: “Chính quyn TP à Nng luôn coi Hoa K là th trng xúc tin u t trng im, mong
mun mi gi các nhà u t, các doanh nghip Hoa K có nng lc tài chính, công ngh n tìm hiu v môi trng u
t kinh doanh và c hi hp tác ti TP.
c bit, các lnh vc phù hp vi th mnh ca các doanh nghip Hoa K mà TP à Nng mong mun thu hút u t
bao gm: công ngh thông tin (CNTT), thit b in t, hàng không v tr, t ng hóa, trí tu nhân to, công nghip
h tr, y t, giáo dc, bt ng sn…”.

...thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ti bui ta àm, Phó Tng lãnh s Vit Nam ti San Francisco Ngô Quang Anh ánh giá, à Nng là mt trong
nhng TP nng ng, phát trin mnh ca Vit Nam. Ông hy vng bui ta àm s giúp doanh nghip Hoa K hiu rõ
hn v à Nng - trung tâm ca Vùng kinh t trng im min Trung Vit Nam.
Ông Ngô Quang Anh cng khuyn khích các nhà u t n à Nng, ni hi t nhiu li th v c s h tng, môi trng
sng, có tim nng phát trin ln trong các lnh vc hp tác nh: công nghip công ngh cao, công nghip ph tr,
CNTT, dch v, giáo dc ào to và y t….
Ký kt 03 biên bn ghi nh hp tác ti Thung lng Silicon
Ti ta àm, sau video và phn gii thiu v môi trng và các c hi u t, kinh doanh ti à Nng, lãnh o UBND TP
ã gii áp quan tâm ca các doanh nghip v chính sách phát trin ngh nghip, phát trin ngun nhân lc, vic
bo v quyn s hu trí tu và nhng chính sách u ãi, h tr u t ti Khu công ngh cao, Khu CNTT tp trung.
Các nhà u t Hoa K cng rt quan tâm v hot ng h tr doanh nghip nh và va, doanh nghip khi nghip ti TP
à Nng cng nh s n nh ca các chính sách pháp lut khi doanh nghip trin khai u t kinh doanh… Qua
các gii áp, các doanh nghip Hoa K ã có nhng phn hi khá tích cc v môi trng, các chính sách u ãi, h
tr u t ca à Nng và ánh giá cao nhng trin vng hp tác kinh t và u t trong tng lai.

Ông Kevin Loebbaka, Giám c iu hành Universal Alloy Corporation, chia s kinh nghim u t vào à Nng.

Trong dp này, ông Kevin Loebbaka, Giám c iu hành Universal Alloy Corporation - Công ty u t D án

nhà máy sn xut linh kin hàng không v tr Sunshine ti Khu Công ngh cao à Nng - cng chia s kinh
nghim u t vào à Nng n các doanh nghip Hoa K tham d bui ta àm.
Ông khng nh, vi s quan tâm, h tr sát sao ca chính quyn TP cùng các li th sn có v v trí chin lc, môi
trng sng lý tng và ngun lao ng tr, nng ng, nhit huyt có tay ngh tt, à Nng là im n không th b qua i vi
các doanh nghip ang có ý nh m rng sn xut hoc u t sang th trng ông Nam Á.
i din T chc Ai20X Silicon Valley - mng li các chuyên gia, công ty hàng u trong lnh vc công ngh, k
thut t vn thng hiu, t vn chin lc kinh doanh và phân phi ca Hoa K, ánh giá cao nhng tim nng cng nh li
th ca à Nng trong thu hút các doanh nghip công ngh và gii thiu d án hp tác ti à Nng phát trin hot
ng ào to ngun nhân lc, chui cung ng, m to doanh nghip và kt ni u t gia à Nng vi Hoa K.
áng chú ý, Ban Xúc tin và H tr u t TP à Nng cho bit, ti bui ta àm sáng 19/8, lãnh o UBND TP à Nng
cùng các i biu ã chng kin l ký kt 03 Bn ghi nh hp tác. Bn ghi nh th nht là gia BQL Khu công ngh cao
và các KCN à Nng vi Ai20X Silicon Valley, Hoa K.
Theo ó, hai bên s hp tác xây dng, phát trin Khu công ngh cao à Nng là ni tt nht m to, thích ng, i mi
công ngh và cng là ca ngõ chuyn giao công ngh sang m rng th trng và ng dng, tn dng ngun nhân lc
cht lng cao, phát trin i ng chuyên gia; ng thi xúc tin thu hút u t vào Khu công ngh cao à Nng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Ngô Quang Anh (giữa)
chứng kiến ký kết Biên bản ghi nhớ giữa BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng với Ai20X Silicon Valley, Hoa Kỳ.

Bn ghi nh hp tác th hai gia Công ty Meritronics AMT, Hoa K vi Công ty CP Phát trin Khu CNTT tp
trung à Nng v vic cùng thành lp Công ty C phn “Trung Nam Meritronics Technology JSC” cung cp
các dch v sn xut in t (Electronic Manufacturing Services, EMS) ti Khu CNTT tp trung à Nng.
Bn ghi nh th ba là gia Ai20X Silicon Valley, Hoa K vi Công ty CP Phát trin Khu CNTT tp trung à
Nng v hp tác và cung cp nhng dch v xây dng, phát trin Khu CNTT tp trung à Nng nh là mt “Thung
lng Silicon Valley m rng”...
Kt thúc ta àm, Ch tch UBND TP à Nng Hunh c Th mt ln na khng nh cam kt ca chính quyn TP trong
vic ci thin môi trng u t, to iu kin tt nht cho các nhà u t trin khai các d án ti à Nng. Ông bày t hy vng s
c chào ón ngày càng nhiu các doanh nghip, nhà u t Hoa K n u t, kinh doanh và gn bó vi à Nng.
Sm cp phép cho d án s hu 15 bn quyn phát minh sáng ch công ngh cao
Theo Ban Xúc tin và H tr u t TP à Nng, trong chuyn công tác ti Hoa K ln này, oàn công tác ca TP à
Nng cng s n thm, làm vic vi mt s doanh nghip danh ting ca Hoa K nhm gii thiu v c hi hp tác, mi gi

doanh nghip quan tâm u t vào Khu công ngh cao, Khu CNTT tp trung à Nng trong thi gian n.
Trong ó, Ch tch UBND TP à Nng s làm vic, xem xét h tr Công ty TNHH Alton Industry hoàn thin
các th tc u t sm cp phép D án “Sn xut Robot iu dng cm bin và c cu chp hành thông minh; ng c
không chi than cho b pin Li-ion vi hiu sut cao và ng c cht lng cao, kích thc nh gn; Máy nén khí y t
siêu yên tnh vi ng c in c nh hiu sut cao và cht lng cao”. ây cng là d án s hu 15 bn quyn công ngh,
phát minh sáng ch trong lnh vc công ngh cao ca Công ty TNHH Alton Industry.
HI CHÂU
(Theo: Trang thông tin điện tử Infonet – Ngày đưa tin: 20/8/2019)

