Môi trng u t, kinh doanh và c ch chính sách ca thành ph không ngng c ci thin nhm h tr tt nht cho các doanh nghip, nhà
u t;
6.1 - Nhiu nm liên tip à Nng luôn nm trong tp u, c bit, t nm 2008-2010 và 2013-2016, à Nng dn u c nc v Ch s Nng lc cnh
tranh cp tnh (PCI) do Phòng Thng mi và Công nghip Vit Nam phi hp vi d án Nâng cao Nng lc cnh tranh Vit Nam thc hin vi
s tài tr ca C quan Phát trin Quc t Hoa K (www.pcivietnam.org).
Thành ph dn u c nc v Ch s sn sàng cho phát trin và ng dng công ngh thông tin (Vietnam ICT Index) trong 08 nm liên tip
(2009-2016);
Thành ph duy nht ca Vit Nam, mt trong 20 thành ph ca ASEAN t danh hiu “Thành ph bn vng v môi trng ASEAN” nm 2011;
Thành ph dn u c nc v Ch s Ci cách hành chính (PAR Index) t nm 2012 n nm 2014;
Thành ph ng nhì c nc v Ch s Hiu qu Qun tr và Hành chính công cp tnh (PAPI) nm 2012 và 2013;
Mt trong 10 im n hp dn hàng u Châu Á nm 2013 và 2014 do tp chí Smart Travel Asia bình chn;
Mt trong hai thành ph ca Vit Nam t gii thng “Phong cnh thành ph Châu Á nm 2013” do UNHABITAT trao tng;
Thành ph t gii thng Chính quyn in t Xut sc, hng mc Thu hp Khong cách s do T chc Chính quyn in t th gii (WeGo) trao tng
nm 2014;

6.2 - Các th tc liên quan n vic thit lp, trin khai và m rng d án u t c thc hin thông qua c ch "mt ca liên thông" ti Trung tâm
Xúc tin u t à Nng, giúp nhà u t tit kim thi gian và chi phí;

6.3 - Chính quyn thành ph chu trách nhim v công tác n bù, gii phóng mt bng và tái nh c cho ngi dân nm trong khu vc d
án;
6.4 - C s h tng k thut c cung cp n chân tng rào d án;
6.5 - i thoi trc tip gia chính quyn thành ph và các doanh nghip, kp thi gii quyt khó khn, vng mc ca các nhà u t;

