
TIÊU CHÍ NỘI DUNG

I TỔNG QUAN

a. Địa chỉ Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

b. Điện thoại (84) 05113 626 704

c. Fax (84) 0511 3626 705

d. Email dhtp@danang.gov.vn

e. Website http://www.dhtp.vn; http://dhtp.gov.vn

f. Tổng diện tích (ha)

 - Diện tích quy hoạch 1.120,9 ha

 - Diện tích để cho thuê

 - Diện tích đã cho thuê 0 ha

 - Diện tích còn lại

g.  Tỷ lệ lấp đầy (%) 0.00%

h. Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và lắp máy Trung Nam (Trungnam 

E&C)

1 Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm

 - Cách cầu sông Hàn: 22 km

 - Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng: 17 km

 - Cách ga Đà Nẵng: 20 km

 - Cách cảng Tiên Sa: 25 km; Cảng Liên Chiểu: 6,6 km

 - Cách bệnh viện Đà Nẵng: 21 km

1.2 Tiếp giáp

- Phía Bắc : giáp khu vực đồi núi phía Nam sông Cu Đê. 

- Phía Nam : giáp khu vực đồi núi và khu vực dân cư thôn Tân Ninh xã 

Hòa Liên. 

- Phía Đông : giáp đường Quốc lộ Nam hầm Hải Vân 

- Phía Tây : giáp khu vực đồi núi thuộc xã Hoà Liên

THÔNG TIN KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa phương: ĐÀ NẴNG

mailto:dhtp@danang.gov.vn
http://www.dhtp.vn/


2 Điều kiện tự nhiên

Đà Nẵng là thành phố có diện tích khá nhỏ, nên các điều kiện tự nhiên 

về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm… trên địa bàn không có sự phân biệt rõ 

ràng.

Mặt khác, các khu công nghiệp của thành phố đều tập trung ở khu vực 

đồng bằng. Do đó, một số điều kiện tự nhiên của các KCN cũng là đặc 

điểm tự nhiên chung của cả thành phố.

2.1 Nhiệt độ trung bình

 - Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9
0
C:

   + Nhiệt độ trung bình các tháng nóng (tháng 5-8): 28-30
0
C.

   + Nhiệt độ trung bình các tháng lạnh (tháng 12-2): 18-23
0
C.

   + Biên nhiệt độ ngày đêm: 5-7
0
C.

 - Số giờ nắng trung bình trong năm: 2000 giờ/năm

2.2 Độ ẩm trung bình

 - Độ ẩm trung bình là 83,4%.

 - Mùa mưa độ ẩm luôn trên 90%.

 - Độ ẩm thấp nhất vào tháng 6, 7: 76,67% - 77,33%

2.3 Lượng mưa trung bình

 - Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504 mm.

 - Mùa mưa từ tháng 9 - 12. 

 - Lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 11: trung bình từ 550 - 1.000 

mm/tháng.

 - Lượng mưa thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3, 4: trung bình từ 23 - 40 

mm/tháng.

 - Số ngày mưa trung bình năm là 130-140 ngày.

 - Ngoài ảnh hưởng của gió biển hàng ngày, hàng năm khu vực này 

cũng chịu ảnh hưởng của cả hai luồng gió: mùa hè ảnh hưởng của gió 

mùa Tây Nam, mùa đông ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Trong 

mùa bão, tốc độ gió vùng gần tâm bão có thể đạt 200 km/giờ trở lên.



3 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

 + Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1979/QĐ-

TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công 

nghệ cao Đà Nẵng và Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc thành lập 

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

 + Sau hai Khu công nghệ cao ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 

Khu công nghệ cao Đà Nẵng là Khu công nghệ cao thứ ba của cả nước 

được thành lập. Trong tương lai, Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ trở 

thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 

tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học – kỹ thuật của thành phố 

Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung.

 +  Ngày 11/10/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và lắp máy 

Trung Nam (Trungnam E&C) đã tổ chức lễ động thổ khu công nghệ 

cao Đà Nẵng với hạng mục san nền giai đoạn 1: 247,097 ha theo quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư số 5075/QĐ – UBND, ngày 26/06/2012 

của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

  Phạm vi quy hoạch Khu công nghệ cao Đà Nẵng là khu vực 2 xã: Hòa 

Liên, Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với tổng 

diện tích là 1.120,9 ha gần khu đô thị sinh thái Golden Hills, Thiên 

Park, Ecorio…

4 Cơ cấu tổ chức

Đơn vị sự nghiệp: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Khu công 

nghệ cao Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng ban

- 2 Phó Trưởng ban

- Văn phòng;

- Ban Kế hoạch - Đầu tư; 

- Ban Kế toán - Tài chính; 

- Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường; 

- Ban Hỗ trợ và Xúc tiến Đầu tư



II QUY HOẠCH

1 Quy hoạch chung

KCN cao có chức năng:

- Nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ 

cao; 

- Đào tạo nhân lực công nghệ cao; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ 

cao;

- Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghệ cao;

- Đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm.

1.1 Quy hoạch sử dụng đất và xây dựng

Bao gồm 6 khu chức năng: Khu sản xuất CNC; Khu nghiên cứu-phát 

triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp; Khu quản lý-hành chính; Khu 

ở; Khu cây xanh, mặt nước, công viên, TCTT; Khu giao thông, sân , 

bãi đậu xe; Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối; Khu hậu cần, 

logistic và dịch vụ công nghệ cao.

1.2 Phân kỳ phát triển

Chia thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ 2012-2015

- Giai đoạn 2: từ 2016-2018

- Giai đoạn 3: từ 2019-2120



2
Quy hoạch chi tiết từng khu vực của KKT, 

KCN, KCNC

1. Khu sản xuất công nghệ cao: Là khu vực bố trí các nhà máy, cơ sở

sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Mật độ XD: 50-60%.Tầng cao: 1-

6.Diện tích: 195,82 ha, chiếm tỷ lệ: 26,93%. 

2. Khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp:Các

công trình trong khu vực này được bố trí hướng về các không gian có

chất lượng cảnh quan cao, yên tĩnh, phù hợp với các hoạt động trao đổi

giao lưu khoa học. Mật độ XD: 30-40%.Tầng cao: 1-16.Diện tích:

103,94 ha, chiếm tỷ lệ: 14,29%.

3. Khu quản lý – hành chính: Tập trung các hoạt động về quản lý hành

chính, hội nghị, triển lãm, các tiện ích công cộng, xã hội, không gian

cho các dịch vụ bổ trợ, thương mại. Mật độ XD: 60-70%. Tầng cao: 2-

6. Diện tích: 39,29 ha, chiếm tỷ lệ: 5,40%.

4. Khu ở: khu biệt thự cao cấp dành cho chuyên gia, nhà ở liên kế có

sân vườn, khu chung cư, các công trình dịch vụ công cộng: trường học,

bệnh viện, khu TDTT. Mật độ XD: 50-60%. Tầng cao: 1-2. Diện tích:

37,12 ha, chiếm tỷ lệ: 5,10%.

5. Khu cây xanh, mặt nước, công viên, thể dục thể thao: Được bố trí

giữa các khu chức năng trong Khu công nghệ cao. Mật độ XD: 10-

15%. Tầng cao: 1-2. Diện tích: 72,53 ha, chiếm tỷ lệ: 9,97%.

6. Giao thông, sân, bãi đậu xe: Diện tích: 113,03 ha, chiếm tỷ lệ:

15,54%.

7. Khu công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng và nhà máy điện: Đây là

khu vực tập trung thu gom, xử lý chất thải, nước thải, bố trí nguồn điện

cho Khu CNC. Mật độ XD: 30-40%.Tầng cao: 1-2. Diện tích: 7,07 ha,

chiếm tỷ lệ: 0,97%.

3 Bản đồ quy hoạch

3.1 Bản đồ quy hoạch tổng thể

3.2 Bản đồ quy hoạch chi tiết

3.3 Bản đồ quy hoạch mở rộng

3.4 Các bản đồ quy hoạch khác

4 Bản đồ tổng thể

Đã có bản đồ



III CƠ SỞ HẠ TẦNG

1 Bên ngoài KKT, KCN, KCNC

1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ)

 - Nằm ngay trên đường quốc lộ 1A (Bắc - Nam)

 - Cách đường quốc lộ 14B: 13,4 km (quốc lộ 14B nối Đà Nẵng với các 

tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Việt Nam).

 - Tổng số km đường quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn thành phố lần lượt 

là 70,87km và 99,72km.

 - Tổng số km đường nội thị là 181,67km (không kể các hẻm, kiệt và 

đường đất).

 - Mật độ đường phân bố không đều, ở trung tâm là 3km/km2; ngoại 

thành là 0,33 km/km2

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa)

 - KCNC Đà Nẵng cách ga đường sắt Đà Nẵng: 20 km; cách ga Liên 

Chiểu: 5 km

 - Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy ngang qua thành phố Đà Nẵng có 

chiều dài khoảng 30 km, với các ga Đà Nẵng, Thanh Khê, Kim Liên, 

Hải Vân Nam. Trong đó, ga Đà Nẵng là một trong những ga lớn của 

Việt Nam.

 - Đường biển (cách cảng biển bao xa)

 - KCN Đà Nẵng cách cảng biển Tiên Sa: 25 km; Cảng Liên Chiểu: 6,6 

km;

 - Nằm ở trung độ cả nước, vấn đề giao thông đường biển của thành 

phố khá thuận lợi. Từ đây, có các tuyến đường biển đi đến hầu hết các 

cảng lớn của Việt Nam và trên thế giới. Với 02 cảng hiện có là cảng 

Tiên Sa và cảng Sông Hàn nằm ở vị trí khá thuận lợi, trang thiết bị 

hiện đại và một đội ngũ công nhân lành nghề, Cảng Đà Nẵng đảm bảo 

thực hiện tốt việc vận chuyển hàng hóa đến các nơi khác trên thế giới.



 - Đường hàng không (cách sân bay bao xa)

 - Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng: 17 km.

 - Sân bay hàng không quốc tế Đà Nẵng có diện tích là 150 ha (diện 

tích cả khu vực là 842 ha), với 2 đường băng, mỗi đường dài 3.048m, 

rộng 45m; có khả năng cho hạ cánh các loại máy bay hiện đại như 

B747, B767, A320. Hàng tuần, tại sân bay Đà Nẵng đó khoảng 84 

chuyến bay nội địa, 6 chuyến bay quốc tế đến Hồng Kông và Thái Lan.

1.2 Các dịch vụ khác

CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

+ Địa chỉ: 250 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, TP Đà Nẵng

+ Điện thoại: 05113 827 639; Fax: 05113 823 328

+ Website: www.dngcustoms.gov.vn 

+ Cục hải quan thành phố có 5 chi cục trực thuộc, thực hiện các hoạt 

động hải quan theo khu vực
Hyperlink - Khu CN cao\Hai quan Da Nang.doc

Đà Nẵng hiện là trung tâm tài chính lớn nhất của khu vực Miền Trung - 

Tây Nguyên, với 57 chi nhánh ngân hàng cấp 1, trong đó bao gồm 01 

ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 04 ngân hàng liên doanh, 38 ngân 

hàng thương mại cổ phần, 09 ngân hàng nhà nước, 01 ngân hàng chính 

sách xã hội, 01 ngân hàng phát triển, 04 công ty tài chính, cho thuê tài 

chính, 01 Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương, 232 phòng giao dịch ngân 

hàng và 17 trung tâm giao dịch chứng khoán.

Hyperlink - Khu CN cao\NH o Lien Chieu.doc

 - Ngân hàng

 - Hải quan

Hyperlink - Khu CN cao/Hai quan Da Nang.doc
Hyperlink - Khu CN cao/NH o Lien Chieu.doc


 - Bưu chính viễn thông

Đà Nẵng được xem là một trong 03 trung tâm bưu điện lớn nhất nước 

với tất cả các loại hình phục vụ hiện đại và tiện lợi. Mạng lưới gồm 2 

tổng đài chính và 12 tổng đài vệ tinh với dung lượng hơn 40.000 số; 

đang khai thác, sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới như mạng Viba 

số PDH - 140 Mb/s, mang cáp quang SDH - 2,5 bb/s tổng đài Toll 

AXE-10...các tuyến cáp quang biển quốc tế, khu vực và quốc gia, đặc 

biệt là tuyến cáp quang biển SMW3 đã đưa vào khai thác sử dụng cho 

phép Bưu điện Đà Nẵng nâng cao phục vụ lên ngang tầm với các nước 

tiên tiến có nền kỹ thuật viễn thông phát triển.

 - Cách bệnh viện Đà Nẵng 21 km

 - Cách Trung tâm y tế quận Liên Chiểu 10 km

Hyperlink - Khu CN cao\Danh sach Benh vien.doc

 - Trung tâm mua sắm Hyperlink - Khu CN cao\Trung tam mua sam.doc

 - Khu vui chơi giải trí Hyperlink - Khu CN cao\Khu vui choi - giai tri.doc

2 Bên trong KKT, KCN, KCNC

2.1 Địa chất nền móng công trình

Toàn bộ khu vực chủ yếu bị phủ bởi lớp đất phủ và bán phong hóa.

Phía bắc có đứt gãy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam, là ranh giới giữa 

2 hệ tầng Bol Atek và Tân Lâm. Không có hiện tượng địa chất đặc biệt 

nào liên quan đến hiện tượng magma.

2.2 Giao thông nội bộ

 - Trục chính
 - Mặt cắt ngang trục trung tâm 51m

 - Mặt cắt ngang trục phân khu từ 22,5-33m

 - Trục nội bộ  - Mặt cắt ngang đường nội bộ trong từng khu chức năng từ 8-15m

2.3 Hệ thống cấp điện

- Đường dây kép 220kV Hòa Khánh-Huế

- Chỉ tiêu cấp điện:      

  + Sản xuất công nghiệp 200KW/ha

  + Sinh hoạt: 5KW/hộ

 - Bệnh viện

Hyperlink - Khu CN cao/Danh sach Benh vien.doc
Hyperlink - Khu CN cao/Trung tam mua sam.doc
Hyperlink - Khu CN cao/Khu vui choi - giai tri.doc


2.4 Hệ thống cấp nước

- Nguồn nước: Nhà máy nước sông Cu đê công suất 240.000m3/ngày 

đêm

- Chỉ tiêu cấp nước:

  + Khu công nghiệp 45m3/ha/ngày

  + Khu nhà ở: 100-165 lít/người/ngày

2.5 Hệ thống thoát nước
Do địa hình tốt và sự đầu tư đồng bộ, có thể khẳng định hệ thống thoát 

nước thành phố Đà Nẵng tốt nhất so với các thành phố trên cả nước.

 - Hệ thống xử lý nước thải
- Hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn

- 01 trạm xử lý nước thải tập trung

 - Tỷ lệ DN được đấu nối thoát nước Chưa có

2.6 Hệ thống bưu chính viễn thông
Có đầy đủ các hệ thống thông tin liên lạc đáp ứng các nhu cầu thông 

tin liên lạc tại KCNC

2.7 Khu xử lý chất rắn tập trung Không có

2.8 Khu nhà ở Diện tích 37,12ha, chiếm tỷ lệ 3,31% diện tích quy hoạch

 - Nhà ở chuyên gia Mật độ xây dựng: 30%. Tầng cao: 1-2 tầng

 - Nhà ở công nhân Mật độ xây dựng: 30%. Tầng cao: 9-16 tầng

3
Giá cho thuê hạ tầng và cước phí dịch vụ 

(chưa VAT)

3.1 Giá cho thuê đất (đồng/m2/năm)

 + Dự án sản xuất:

  - Trả từng năm: 8.400 đồng/m2

  - Trả 10 năm 1 lần: 7.350 đồng/m2

  - Trà một lần cho toàn bộ thời gian thuê: 5.250 đồng/m2

 + Dự án kinh doanh dịch vụ:

  - Trả từng năm: 10.500 đồng/m2

  - Trả 10 năm 1 lần: 9.450 đồng/m2

  - Trả một lần cho toàn toàn bộ thời gian thuê: 7.350 đồng/m2
3.2 Giá cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn Chưa có

3.3 Phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng
4.200 đồng/m2/năm. Thanh toán 6 tháng 1 lần vào tháng đầu tiên của 

mỗi kỳ thanh toán.



3.4 Giá điện Chưa có

3.5 Giá nước Chưa có

3.6 Giá xử lý nước thải 4.200 – 6.300 đồng/m3

3.7 Giá xử lý chất thải rắn Chưa có

3.8
Cước phí các dịch vụ (điện thoại, internet, 

fax…)
Chưa có

IV NGUỒN NHÂN LỰC

1 Nguồn cung lao động

2
Thực trạng lao động trong KTT, KCN, 

KCNC

2.1 Tổng số lao động

2.2 Lao động trong nước

 - Lao động có trình độ Đại học trở lên

 - Lao động phổ thông

2.3 Lao động nước ngoài

 - Lao động có trình độ Đại học trở lên

 - Lao động phổ thông

3 Mức lương bình quân

3.1
Lương lao động phổ thông 

(VND/người/tháng)

3.2
Lương kỹ sư/nhân viên văn phòng 

(VND/người/tháng)

3.3 Cán bộ quản lý (VND/người/tháng)

V VỐN ĐẦU TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Cập nhật đến thời điểm 30/11/2012

1 Số lượng và danh mục dự án đầu tư

1.1 Dự án có vốn đầu tư trong nước Chưa có

1.2 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài 1 dự án

2 Tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Chưa có



2.1 Tổng vốn đầu tư trong nước 0 triệu đồng

2.2 Tổng vốn đầu tư nước ngoài 40 triệu USD

3 Giá trị sản xuất công nghiệp

3.1
Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá 

thực tế Chưa có

3.1
Tỷ lệ % so với giá trị sản xuất công nghiệp 

toàn tỉnh (thành) Chưa có

3.2 Giá trị sản xuất CN/ha đất đã cho thuê Chưa có

4 Giá trị xuất khẩu

4.1 Giá trị xuất khẩu Chưa có

4.2 Tỷ lệ % so với giá trị xuất khẩu toàn tỉnh Chưa có

4.3 Giá trị xuất khẩu/ha đất cho thuê Chưa có

VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ

1 Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

 -  Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế

 -  Công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang điện tử

 -  Công nghệ tự động hóa và cơ khí chính xác

 -  Công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới

 -  Công nghệ thông tin, truyền thông và phần mềm tin học

 -  Công nghệ môi trường, công nghệ phục vụ hóa dầu và một số công 

nghệ đặc biệt khác.



2 Danh mục dự án gọi vốn đầu tư hiện tại

 - Sản xuất Protein, enzym tái tổ hợp sử dụng trong dược phẩm, thực 

phẩm, công nghiệp và xử lý môi trường.

 - Sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong nông nghiệp, xử lý môi trường 

(đạt tiêu chuẩn quốc tế)

 - Sản xuất phần mềm điều khiển thiết bị đầu cuối và mạng thế hệ sau. 

Soft phone và codecs hỗ trợ đa dịch vụ trên nền 3G và mạng thế hệ sau

 - Sản xuất hệ thống thiết bị đo lường, các cơ cấu chấp hành, các bộ 

điều khiển và giám sát tự động cho các thiết bị đồng bộ trong các nhà 

máy lọc hóa dầu, nhà máy điện, nhà máy xi măng, dây chuyền sản xuất 

thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp

 - Sản xuất bộ biến đổi thôn gminh từ năng lượng gió và mặt trời 

(Smart solar/wind inverter). Tấm pin năng lượng mặt trời thông minh 

kết nối điện lưới và Internet

 - Sản xuất vật liệu phụ vụ quá trình thu, lưu trữ và chuyển hóa các 

nguồng năng lượng mới

 - Sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật số: máy X quang, máy siêu âm màu, 

máy điện não. Thiết bị Laser y tế. sản xuất động cơ, máy khoan dùng 

cho nha khoa

 - Sản xuất vật liệu linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến theo nguyên lý 

mới

 - Sản xuất vật liệu bán dẫn để chế tạo mạch tổ hợp (IC) và linh kiện 

điện tử chuyên dụng

 - Sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ tự động hóa và cơ 

khí chính xác 

3 Hướng dẫn đầu tư

3.1 Thủ thục đầu tư  Bao gồm 77 thủ tục. Thực hiện theo quy định tại luật Đầu tư 2005



3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư

 Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 Địa chỉ: 230 đường 2 Tháng 9 - Đà Nẵng

 SĐT: 05113 626 704

 Email: dhtp@danang.gov.vn

 UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng chịu 

trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư vào Khu 

công nghệ cao Đà Nẵng, là cơ quan đầu mối trong việc hướng dẫn nhà 

đầu tư tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà 

Nẵng; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư 

vào Khu công nghệ cao; Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành 

phố phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các cơ 

quan liên quan quảng bá và kêu gọi dự án đầu tư vào Khu công nghệ 

cao Đà Nẵng.

4.1 Chính sách đất đai Hyperlink - Khu CN cao\Chinh sach dat dai.doc

4.2 Chính sách thuế Hyperlink - Khu CN cao\Chinh sach thue.doc

4.3 Chính sách nguồn nhân lực

4.4 Chính sách khác

Chính sách ưu đãi đầu tư
Hyperlink - Khu CN cao\Chinh sach uu dai va ho tro dau tu vao KCNC 

Da Nang.pdf
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Hyperlink - Khu CN cao/Chinh sach dat dai.doc
Hyperlink - Khu CN cao/Chinh sach thue.doc
Hyperlink - Khu CN cao/Chinh sach uu dai va ho tro dau tu vao KCNC Da Nang.pdf
Hyperlink - Khu CN cao/Chinh sach uu dai va ho tro dau tu vao KCNC Da Nang.pdf

