Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Anh Đức, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND
quận cho biết, đây là sự kiện quan trọng, là diễn đàn để quận Cẩm Lệ gặp gỡ, chia sẻ, quảng bá tiềm năng,
lợi thế và cơ hội đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, đồng thời động viên, tuyên
dương các doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời
gian qua. Ông Đức cũng cho hay, hiện quận Cẩm Lệ có nhiều thế mạnh và tiềm năng để phát triển, kêu gọi
thu hút đầu tư như đã có Khu công nghiệp Hòa Cầm, mạng lưới các hệ thống dịch vụ điện, nước, siêu thị, y
tế, giáo dục, ngân hàng bưu chính...phủ khắp trên địa bàn quận, quỹ đất đô thị dồi dào với 13 khu đất trống
dành cho các dự án đầu tư thương mại dịch vụ, lợi thế về đường sông gắn với vùng sản xuất rau sạch La
Hường, chuỗi di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia và thành phố, công tác cải cách hành chính đã và đang
được đẩy mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư.

Phó Bí thư thường Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Anh Đức
phát biểu khai mạc Chương trình Hưởng ứng Năm thu hút đầu tư 2018

Hiện trên địa bàn quận có 6 dự án trọng điểm thành phố thu hút đầu tư vào quận là Bệnh viện chuyên khoa
chất lượng cao, Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, Trường đua ngựa, Trường đua chó, Làng
ẩm thực quốc tế, Cụm công nghiệp Cẩm Lệ với tổng diện tích 904.000m2.

“Với những thế mạnh và tiềm năng sẵn có, thay mặt lãnh đạo quận, tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp,
doanh nhân, các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư các dự án, tổ chức sản xuất kinh doanh, làm ăn tại quận nhà.
Chúng tôi luôn cầu thị và cam kết hỗ trợ, giúp đỡ quý doanh nghiệp từ khâu đề xuất phương án và triển khai
dự án tại quận Cẩm Lệ nhanh chóng và hiệu quả.” Ông Đức nói
Thảo luận tại chương trình, đại diện các Sở, ngành thành phố nêu lên những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,
nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn quận Cẩm Lệ nói riêng, thành phố nói chung.

Đại biểu tham dự Chương trình Hưởng ứng Năm thu hút đầu tư 2018
Bà Huỳnh Liên Phương, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng cho hay, thực tế có thể thấy
tiềm năng thu hút đầu tư ở Cẩm Lệ là rất lớn, đa dạng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, bên
cạnh đó là quỹ đất dồi dào mà không phải địa phương nào cũng có. Bà Liên cho hay, thành phố luôn quan
tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh doanh, sản xuất, đồng thời mong muốn nhận
được những đóng góp, chia sẻ, hiến kế của địa phương cũng như doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư để
công tác thu hút đầu tư trong thời gian đến đạt nhiều hiệu quả.

Chia sẻ với doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ của thành phố đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận
Cẩm Lệ nói riêng, thành phố nói chung, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết
hiện thành phố đang thí điểm đầu tư Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ từ ngân sách nhà nước 100%. Trong khi đó,
KCN Hòa Cầm đang được đầu tư giai đoạn 2 nhằm mở rộng quỹ đất, mặt bằng cho các doanh nghiệp sản
xuất. Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng có nhiều chính sách đối với các DN trên địa bàn quận gồm DN
nhỏ, vừa, hộ kinh doanh thuộc làng nghề, ngành nghề truyền thống; các Tổ hợp tác, HTX thuộc lĩnh vực
CN, tiểu thủ công nghiệp; chính sách tư vấn, hỗ trợ kinh doanh, thiết kế bao bì, đào tạo nghề, đầu tư máy
móc thiết bị…Ngoài ra còn có các chính sách công hỗ trợ cho ngành công nghiệp hỗ trợ, chính sách hỗ trợ
sản phẩm lưu niệm du lịch; Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, thương mại điện tử.

Chia sẻ về môi trường đầu tư ở quận Cẩm Lệ nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung, ông Honda Kazuya,
Tổng giám đốc công ty Apple film Đà Nẵng, một doanh nghiệp của Nhật Bản với 100% vốn nước ngoài cho
hay, khi đầu tư vào Đà Nẵng, đơn vị hết sức ngạc nhiên trước thủ tục hành chính nhanh, gọn, hỗ trợ tối đa
cho doanh nghiệp của Đà Nẵng. Trong khi đó, Đà Nẵng có điều kiện địa lý thuận lợi trong việc giao thương,
xuất khẩu, đã có những chuyến bay trực tiếp sang các thành phố lớn của Nhật Bản, rất thuận lợi cho việc đi
lại giữa 2 nước.

“Rất nhiều bạn bè của chúng tôi đã đến Đà Nẵng để du lịch cũng như thăm công ty chúng tôi, hầu hết đều ấn
tượng trước cảnh đẹp, con người Đà Nẵng, đặc biệt đánh giá cao môi trường đầu tư ở Đà Nẵng. Hiện đã có
một người bạn ở Nhật đã sang và đầu tư sản xuất, kinh doanh tại KCN Hòa Cầm. Sắp tới chúng tôi sẽ mời
gọi thêm nhiều bạn bè đến đây để đầu tư sản xuất, kinh doanh, du lịch.” Ông Honda Kazuya cho hay.

Trong khi đó, ông Trần Anh Đông, Giám đốc Công ty giải pháp điều khiển tự động hóa cho rằng, chính
quyền địa phương không cần chú trọng quá nhiều vào những khó khăn của doanh nghiệp bởi lẽ bản thân DN
khi thành lập đã chấp nhận đón nhận khó khăn, thử thách. Thay vào đó, chính quyền cần định hướng thu hút
đầu tư như thế nào, thu hút đầu tư để làm gì…để chọn đúng đối tượng đầu tư. Các mục tiêu đặt ra cũng cần
cụ thể, rõ ràng, xác định nhà đầu tư cần gì… thì công tác thu đầu tư mới thuận lợi và gặt hái nhiều thành
công. “Quận nên đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp, vận hành như doanh nghiệp, cạnh tranh với các địa
phương khác, rồi thu hút đầu tư, từ đó hoạt động hiệu quả, tăng nguồn thu. Bên cạnh đó, để thu hút được
đầu tư, điều quan trọng nhất là phát triển nguồn nhân lực. DN chỉ cần chính quyền có những cam kết rõ
ràng, xuyên suốt thì DN mới yên tâm đầu tư.” Ông Đông hiến kế.

Tại Chương trình Hưởng ứng Năm thu hút đầu tư 2018, quận Cẩm Lệ đã trao bảng ghi nhớ đầu tư cho 3
doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư tại quận, đồng thời tuyên dương 50 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian qua.

Lãnh đạo quận trao bảng ghi nhớ cho các doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư

Tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu
Phát biểu bế mạc Chương trình, ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận cho rằng, bên cạnh những
tiềm năng vốn có, Cẩm Lệ cũng đang xuất hiện những lợi thế mới: hạ tầng đô thị, giao thông đồng bộ,
không gian phát triển dịch vụ rộng mở, với chiều dài tuyến sông trên 10 km bao bọc các khu đô thị mới hiện
đại, cùng với việc mở rộng KCN Hòa Cầm, triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, hoàn thành qui
hoạch khu trãi nghiệm vùng rau La Hường,…sẻ là những cơ hội và triển vọng phát triển đầy hứa hẹn cho
doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Nam Sơn phát biểu bế mạc Chương trình Hưởng ứng Năm thu hút đầu tư
2018

“Cẩm Lệ luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại quận thuộc các lĩnh
vực: công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch
trãi nghiệm ven sông gắn với vùng rau La Hường, dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực, dịch vụ về y tế, giáo
dục chất lượng cao.” Ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh, đến với Cẩm Lệ, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực
hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. Cẩm Lệ luôn thực hiện nhất quán
quan điểm “Ở đâu trên địa bàn quận doanh nghiệp có khó khăn thì ở đó sẽ có mặt của chính quyền địa
phương để cùng tháo gỡ”./.
Trung Trực

