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CQNG bA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Tr do - Hnh phüc
Dà Náng, ngày 10 tháng f nàm 2019

QUYET DTNH
Ban hành Quy ch phi hqp quãn 1 nhà ntró'c dôi vó'i
Khu cong ngh cao và các Khu cong nghip trên dla bàn thành ph Ba Nàng

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can dr Lut T chlrc ehinli quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can c Luat Phàng cháy và chta cháy narn 2001; Lut slia dôi bô sung mt
so diêu cüa Lu.t Phông cháy và chia cháy nam 2013;
Can eli Lust Quãn 1 thus ngày 29 tháng 11 nàm 2006; Lust slra d&, b sung
mQt so diêu cüa Lust Quãn 1 thuê ngày 20 tháng 11 näm 2012;
Can cü B 1ut Lao dng ngày 18 tháng6 nam 2012;
CänclrLutDttfaingày29thang 11 näm2013;
Can cli Lut Xây dirng ngày 18 tháng 6 näm 2014;
Can cli Lut Bâo v môi tnr&ng ngày 23 tháng 6 nam 2014;
CAn cli Li4t Du tix ngày 26 tháng 11 näm 2014; Lut si'ra d6i, b sung
Diêu 6 và phic.1iic 4 ye danh m1ic ngành, nghê dâu tix kinh doanh có diêu kin cUa
Luãt Dâu tu nAm 2014;
CAn cli Lu.t Doanh nghip ngày 26 tháng 11 nAm 2014;
CAn cli Nghj djnh s 99/2 003/ND-CP ngày 28 tháng 8 nAm 2003 cüa ChInh
phü ban hAnh quy chê khu cong ngh cao;
CAn cli Ngh.j djnh s6 43/20141ND-CP ngày 15 tháng 5 nam 2014 clia Chmnh phü
hix6ng din thi hành mt so diêu cüa Lut Bat dai;
CAn dr Nghj djnh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nAm 2015 cüa ChInh
phli quy djnh ye quy hoch bào v môi tnrông, dánh giá môi tnx?Yng cbiên krcc, dánh
giá tác dng môi trung và kê hoch báo v môi truông;
CAn cli Nghj dnh s 118/20151ND-CP ngày 12 tháng 11 nAm 2015 elm
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hithng dn thi hành mt so diêu càa Lust Dâu tix;
CAn cli Nghj djnh s 82/2018/ND-Cp ngày 22 tháng 5 nAm 2018 cüa ChInh
phü quy djnh ye quán 1 khu c8ng nghip và khu kinh té;

Xét dê nghj cüa Trueing ban Ban Quán 1 Khu Cong ng1i cao và các Khu
cOng nghip Dà Nng ti Ta trmnh so 11 65/'ITr-BQL ngày 31 tháng 5 nãm 2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyêt djnh nay Quy chê phéd hqp quail 1 nhà
nirOc dôi vói Khu cong ngh cao và các Khu cong nghip trén da bàn thành phô
DàNng.
Diu 2. Quy& djnh có hiu içrc thi hành k t& ngày k và thay th Quyet dinh
sO 3983/QD-TJBND ngày 27 tháng 5 nrn 2010 cüa Uy ban nhân dan thành phô Dà
Näng ban hành Quy chê phôi hçTp quãn 1 nhà nuâc dôi vai các Khu cong nghip
trên dja bàn thành phô Dà Nng, Quyêt djnh so 117IQD-UBND ngày 06 tháng 01
näm 2017 ban hành Quy chê phôi hçip quàn 1 rnOi truàng dôi vd các Khu cOng
nghip, Khu cong ngh cao trên dja bàn thành phô Dà Nng.
Diu 3. Chánh Vn phông Doàn di biu Quc hi, Hi &ng nhân dan và
Uy ban nhãn dan thành phô, Tnr&ng ban Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao và các
Khu cOng nghip Dà Nàng, Giám dôc Cong an thành phô, Thu trithng các cci quan
chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành phô, Chñ tjch 1Jy ban nhàn dan các
huyn, to chüc và cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh này'T
Noi nhn:
-NhizDiu3;
- BO Kê hoach và Dau tr;
- Thtrmg trirc Thành Uy;
- Thng trirc HDND thành phô;
- Chü tjch và các Phó CT UBND TP;
- Cong thông tin din tCr TP;
- Lixu: VT, KTC, BQL.
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U BAN NHAN DAN

CONG HOA xA HQJ CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Tiy do — Hnh phüc

THANk! PHO BA NANG

QUY CuE
Phôi hçrp quãn 1 nhà nuoc dIi vó'i Khu cong ngh cao và
các Khu cong nghiép trén dla bàn thành phô Ba Náng
(Ban hành kern theo Quylt a'jnh sô35'f'f/QD-UBND
ngày ,io tháng 9 nàm 2019 cña UBND thành phó Dà Nàng)

Chirongl
QUY BNH CHUNG
Biu 1. Phm vi và di tirçrng áp dirng
Quy ch nay quy djnh v cong tác pMi hcip giüa Ban Quãn l Khu cong ngh
cao và các Khu cong nghip Dà Nng (sau day viêt tat là Ban Quãn l) vâi các sâ,
ban, ngành, UBND cac qu.n, huyn nai có Khu cOng ngh cao, Khu cong nghip (sau
day viêt tat là UBND các qun, huyn) và các c quan lien quan trong vic quán l
nhà rnrc dôi vâi Khu cong ngh cao, Khu cong nghip trén dja bàn thành phô EM
Näng.
Biu 2. Nguyen tc phi hyp
1.Cong tác phi hqp quãn 1 nha nuâc phái dira trên c s chirc nàng, thim
viiva quyên han cüa cac sir, ban, ngành, UBND qun, huyn theo quy djnh pháp lut,
nhàm tang cu&ng hiu qua, hiu 1irc quãn l nhà nuâc dôi vâi Khu cong ngh cao,
Khu cong nghip.
2. Viéc pMi hçp phai dira trén quy djnh pháp lust hin hành nhm dam bão hot
dng quãn 1 nha rnrâc trong Khu cong nghe cao, Khu cOng nghip thông nhât, tránh
chông chéo va tao diêu kin thuan li cho các nhà dâu tir trong qua trInh dâu tu, san
xuât, kinh doanh và dam báo quyên lçi chInh dáng cho ngithi lao dng trong Khu
cOng ngh cao, Khu cong nghip.
3. Ban Quán l là cci quan du mi quãn 1 nhà ntxâc hot dng trong Khu cong
nghe cao, Khu cOng nghiêp trén dja bàn thành phô. Các ca quan chüc näng khi triên
khai cac thim vij chuyên mon t?i Khu Cong ngh cao, Khu cong nghip có trách
nhim phôi hçp và lay ' kiên tham gia cüa Ban Quán l.
Biu 3. Linh viyc phi hçrp
Cong tác ph6i hçip va trách thim gitra Ban Quãn 1 và các cci quan lien quan
ye cOng tác quán l nhà nuOc trong Khu cong ngh cao, Khu cOng nghip, bao gOm:
1. Xüc tin và quàn l2 du tu.
2. Quân l quy hoch, xây dirng và sfr dicing dat.

3. Quán 1 môi tnrng.
4. Quãn l khoa hçc Cong ngh.
5. Quãn 1 lao dng.
6. An toàn thirc phm, phàng chóng djch benh.
7. Báo him xâ hi, Bão him y th, Bâo him that nghip.
8. COng tác an ninh trot tr và phông chóng cháy n&
9. Quãn l thu và hoat dng xut, nhp khAu.
1O.Tuyên truyn, ph bin pháp lut.
Chirong II
NIIUNG QUY D!NH CIJ TH
Miic 1
XIC TIEN VA QUAN LY DAu TU
Diu 4. Cung cp thông tin, h trq xüc tin du tir
1. Ban Quãn l có trách nhiem chu.n bj cac tài lieu, n hm v Khu cong
ngh cao, Khu cOng nghip; cung cap thông tin, gii thieu dja diem, hizâng dn quy
trInh, thu tic dâu tu vào Khu cong ngh cao, Khu con nghip theo dê nghj cüa Ban
Xuc tiên và h trç dâu tix thành phO, S K hoach và Dâu tu phiic v1j cho cOng tác xüc
tién dâu ti.r.
2. Si K hoach và Du tu chU trI, ph& hcip vâi Ban Quan 1 tham mini,
xuât cho UBND thành phô các linh virc, ngành nghe thu hut dâu tu vào thành phô Dà
NAng, trong do có Khu cong ngh cao, Khu cOng nghip theo ké hoch hang näm và
dài han; các giãi pháp nhàm tao môi tru&ng dau tu thun lcii, nâng cao uu the c?nh
tranh thu hut dâu tu.
3. Ban Xüc tin và h trci du tu:
a) Phi hçip vâi Ban Quán 1 thu thp và cp nh.t các thông tin v Khu cong
ngh cao, Khu cOng nghip dê lông ghép trong hoat dng quãng bá, giâi thieu ye vj
the, tiém nang và mOi tnthng dâu tu cüa thành phô Dà Nng den nhà dâu tu trong và
ngoài ntr&c;
b) Ly kin Ban Quãn l truic khi trinh UBND thãnh ph6 v djnh hixón,
milc tiêu, chuorng trInh hot dng xüc tien dau tu hang nàm, dài h?n cO lien quan den
Khu cong ngh cao, Khu cOng nghip.
Diu 5. Phi hçvp trong k hoich phát trin kinh t - xa hi
1. Ban Quán l có trách nhiem xay dirng k hoach phát trin Khu cOng ngh
cao, Khu cong nghip hang nAm và 5 näm gcri Sä Kê hotch và Dau tu tong hqp báo
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cáo UBND thành ph; báo cáo thirc hin k hoch phát trin kinh t - xâ hi djnh kS' 3
tháng, 6 thãng, 9 tháng và hang näm gui Sâ Kê hotch và Dâu tu và UBND thành phô.
2. Sâ K hoach và D&u tu có trách nhim huàng dn Ban Quãn 1 xây dirng k
hoach phát triên kinh tê - xa hi hang näm và 5 näm theo nhim vi &rcic UBND thành
pho giao và yeu cau cüa B Kê hoach và Du tu; nàm bAt thông tin, tong hqp báo cáo
ye Khu cong ngh cao, Khu cong nghip và dâu Pr.
DiU 6; Phi hçrp trong vic cp, ctiu chInh Giy chfrng nhn dAng k du
tir và cung cap thông tin ye doanh nghip
1. CAn cü theo chcrc nAng, nhiem vil va quyn h?n quy djnh, Ban QuAn 1 thirc
hin tiê nhn, cap, diêu chinh, thu hOi Giây chrng nh.n dng k dâu Pr dOi vâi các
dir an dau Pr trong Khu cong ngh cao, Khu cOng nghip. Ban Quân 1 thirc hin phôi
hcp vâi các ccr quan trong các trueing hcp:
a) Cp GiAy chirng nhn dAng k)" du Pr di vâi dr an thuê nhà xiRmg trong
Khu cong ngh cao
Sau khi nhn duqc h s hçip 1 cüa nhà du tu, Ban Quân 1 gth h sty dn Sâ
Khoa h9c và Cong ngh lay kiên gop ye dir an. Sti Khoa h9c và Cong ngh Co
trách nhim có kiên bAng vAn bAn ye cong nh cüa dir an dau Pr theo quy djnh cüa
pháp lut trong thii h?n 08 ngây lam vic kê tir ngày nhn duçc dê nghj ciia Ban
Quãn 1.
b) Diu chinh Giy chüng nhn dAng k du tu di vâi dir an thuê dAt, thuê lai
dat, thuê nhà xung trong Khu cOng ngh cao
Sau khi nhân dixçic h so' hçp 1 cUa nhà dAu Pr, Ban Quãn l gri h sci dn S&
Khoa hçc và Cong ngh lay kiên gop v viec diêu chinh dir an lien quan den diêu
chinh mvc tiêu, cOng ngh dir an. Sâ Khoa hçc VA Cong ngh có trách nhim cO kiên
bAng vAn bAn ye cOng ngh cüa dir an dâu Pr theo quy djnh cüa pháp lut trong thñ
hn 08 ngày lam vic kê tr ngAy nhn duçic dê nghj cüa Ban QuAn l;
c) Diu chinh GiAy chi'rng dAng k) du Pr d6i vâi dr an trong Khu cong nghip
cao, Quyêt djnh chU truang dau Pr dOi vâi dr an dA di vào hot dng dê nghj diêu
chinh rn11c tiêu, dja diem dau Pr, cong ngh chInh; tAng hoc giAm von dâu Pr trén
10% tOng vOn dâu Pr lAm thay dôi miic tiêu, quy mô va cOng suât cüa dir An dâu tu;
diêu chinh thôi hn thrc hin di,r an hoc thay dôi diêu kin dOi vâi nhA dâu Pr (nêu
co)
Sau khi nhn dtxçc h so' hçip l cüa nhA d&u Pr, Ban QuAn l gui h so' dn sâ,
ban, ngAnh lien quan lay ' kiên ye viêc diêu chinh dir an lien quan den diêu chinh
Giây chüng nhn dAng k dâu Pr, Quyêt djnh chü truo'ng dâu Pr dOi vâi dr an dôi vâi
dir an cIA di vAo hoat dng dê nghj dieu chinh mic tiêu, dja diem dâu Pr, cong ngh
chInh; tAng hoc giAm von dâu Pr trên 10% tOng vOn dâu Pr lAm thay dôi mic tiêu,
quy mO VA côn suât cüa dir an dâu Pr; dieu chinh thai han thirc hin dir an hoc thay
dôi diêu kin dôi vOi nhà dâu Pr (neu cO);
Các sâ, ban, ngAnh sau khi nhn duqc d nghj gop cüa Ban QuAn 1 có trách
nhim trA lai bAng van bAn trong thai h?n 10 ngày lAm vic.
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2. Ban Quán 1 có trách nhim thông tin cho Sâ K hoch và Du tu, S& Cong
Thucing, Si Tài nguyen và Môi tnr?mg, Cic Thuê thành phô, UBND qun, huyn,
Cong an thành phô Va cac cci quan có lien quan &içxc biët vêviéc cap, diêu chinh Giây
chirng nhn dàng k dâu tu trong 05 ngày ké tr ngày cap, diêu chinh cho nhã dâu tir.
3. Sâ K hoach và EMu P.r Co trách nhim thông tin cho Ban Quan 1 v dAng k3
doanh nghip cüa nhâ dau P.r CO dangk boat dng tai Khu cong ngh cao, Khu cOng
nghip theo quy djnh tai Dieu 7 Quyet djnh so 6602/QD-UBND ngày 15/9/2015 ban
hành Quy chê ,phOi hqp giCta các c quan cht'rc nang trên dja bàn thành phô trong quãn
1 nhà nixâc dôi vài doanh nghip sau dàng k doanh nghip.
Diu 7. Tam ngfrng, chm düt hot dng dr an du tir và thu hi Giy
chfrng nhn däng k dâu tir
Khi có dr an trong Khu cOng nghe cao, Khu cOng nghiep tam ngl'rng, chm dirt
hot dng Ban Quán 1 phái thông tin cho các sâ, ngành cO lien quan, Cong an thãnh
phô dixçic biêt trong 05 ngày kê tr ngãy tr ngày nhn &rçxc thông tin tam ngfrng, châm
dCrt cüa dir an hoc thu hôi Giây cbi'rng nhn dàng k3" dau tu.
Các si, ban, ngành Co trách nhiêm ph& bcp vâi Ban Quân l d giãi quy& các
van dé lien quan den thu tic tam ngirng, châm dth hoat dng dr an, quyên và nghia vii
cüa chü dâu P.r dir an.
Mic 2
QUAN LY QUY HOLCH, XAY D1fNG vA stY DVNG DAT
Diu 8. Cong tác quy hoch, giãi phóng mt bang và xây drng cac Khu
cong nghip
1.Ban Quân l quan l và th chirc thirc hin quy hoach chung, quy hoach chi
tiêt Khu cOng nghe cao và các Kbu cong nghiép sau khi duçc phê duyt; dê xuât rà
soát, bô sung, diêu chinh quy hoach chung, quy hoach chi tiët, trInh Sâ Xây drng
thâm djnh, trInh UBND thãnh phô xem xét, quyêt djnh.
2. So Xây dirng thm djnh, lAy kin sO, ngành lien quan, UBND các qun,
huyn, trmnh UBND thành phô xem xét ye diêu chinh quy hoach chung vâ quy hoach
chi tiêt xay dirng, phát triên Kbu cOng ngb cao, Khu cong nghip và khu dan cir lien
k Khu cOng ngh cao, Khu cOng nghip dáp irng xay dirng phát triên dông b cac
cong trInh h tang, cOng trInh phüc li xa hOi trong va ngoài Khu cOng ngh cao, Khu
cong nghip.
3. Ban Quán l chü trI, phi hcp vOi UBND qun, huyn trong cong tác cAm
mOc giOi, cong bô cong khai quy hoach chung va quy hoach chi tiêt xây drng Khu
cOng ngh cao, Khu cong nghip.
4. UBND qun, huyn ncxi cO dAt thu Mi d xay dirng Khu cOng ngh cao, Khu
cOng nghip CO trách nhim có kiên dôi vOi quy hoach dt.rçc de nghj; phoi hqp trong
cOng tác quãn l dat dai, mOc giOi, cOng bô quy hoach; chi do va to chuc tuyen
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truyn vn dng dn cac t chüc, cá than v chInh sách bi thung, h trcr, tái djnh cu
khi UBND thành phô thu hôi dat; phôi hçip thirc hin giãi phóng mt bang theo quy&
djnh thu hôi dat cüa ci quan có thâm quyn.
Diu 9. Quän 1 cht Iuçrng cong trinh xây dirng
1. Ban Quàn 1 thirc hin quàn 1 chit 1uçmg cong trInh trong phm vi Khu
cong ngh cao và cac Khu cong nghip; chü tn thâm djnh thiêt kê ca sO', thiêt kê bàn
v thi cong vO'i truO'ng hçip thiêt kê 02 buâc; thâm djnh thiêt kê cc' sO', thiêt kê k5 thut
dôi vOi trung hci,p thiêt kê 03 buâc, lay kien các sO' ngành lien quan trong tri.thng
hqp can thiêt; phôi hqp vO'i các sO' ngành kiêm tra cong tác quãn i chat krçxng cong
trmnh trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip do các sO' ngành quãn 1.
2. Các sO', ngành thông báo cho Ban Quãn l k hoch kim tra cong tác quãn
i chat hrcing cOng trInh trong Khu cong ngh cao và các Khu Cong nghip; phãn hOi
bang van ban trong thO'i hn 03 ngày kê ti~ ngày nhn duçic dê nghj cüa Ban Quân 1
lien quan den cOng tác thâm djnh thiêt kê cc' sO', thiêt kê ban v thi cong.
3. Ban Quân l báo cáo thông tin cho SO' Xây drng v tInh hInh quãn l chit
lucing xay dirng; tinh hInh cap giây phép xay dirng, thâm dnh thiêt kê các cOng trInh
trong Khu cOng ngh cao, Khu cOng nghip thuc dôi tuqng thãm djnh thiêt kê theo
üy quyên cüa UBND thành phô.
Diu 10. X..i 15' sly c cong trInh xây diyng
1. Ban Quân 1 huàng dn chU du ttr báo cáo sr c cong trInh cho UBND các
cap, SO' Xây drng và các sO' quãn l cOng trInh xay drng chuyên ngành; chü trI, phôi
hçp giái quyêt sir cô cap III trong Khu cOng ngh cao, Khu cong nghip.
2. SO' Xây dirng chü trI, phói hçp vâi các sO' quàn l cOng trmnh xây dmg
chuyên nganh, UBND các qun, huyn, Ban Quãn l giamdjnh, ho trçi xir l sir cO six
c cap ii trong Khu cong ngh cao, Khu cOng nghip; phôi hqp giái quyêt sir cô cap
III khi nhn &rcic de nghj cüa Ban Quãn 1.
Diu 11. Xây di1rng và phát trin h tng din, nrnrc, vin thông trong Khu
cong ngh cao, Khu cong nghip
1. Cong ty TNHH MTV Din 1rc Dà Nkg, Cong ty CP Cp nuâc Dà Nang,
các dc'n vj cung cap djch vii viên thông có trách thim dáp rng các yêu câu ye cung
cAp din, nuO'c, vin thông cho các dir an tai Khu cOng ngh cao, Khu cOng nghip,
dam bão cho hoat dng san xuât kinh doanh cUa doath nghip; lay 5' kiên Ban Quãn 15'
truâc khi triên khai các cOng trInh, dâu ni cho các digr an trong Khu cong ngh cao,
Khu cOng nghip.
2. Ban Quãn 15' có tnách thim có 5' kin di vâi tin dO triên khai các cong
trinh; thOa thun mt bang diem dâu nOi cap din.
3. Ban Quan 15' có tnách thim ph6i hçp cung cAp thông tin v các dr an (quy
mô, cOng suât dung din, tiên dO triên khai xay dirng) ngay sau khi cap giây chthig
nhn clang k5' dâu tu cho các dir an tai Khu cOng ngh cao và các Khu cong nghip de
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Cong ty TNHITI MTV Din hrc trin khai du ti.r cp din kjp thii, dáp i'rng nhu câu
din cüa dir an.
Diu 12. Xii 1 vi phim trong linh viyc xây dIng, dt (tai
1. Ban Quán 1 thix&ng xuyen theo dOi, kim tra các cong trInh trong Khu cong
ngh cao và cac Khu cong nghip. Khi phát hin cac cong trInh vi phm, Ban Quãn 1
tong hçp hO s có van bàn gcri den các s&, UBND quni'huyn dê xcr 1 vi phm theo
thâm quyên.
2. Sâ Xây dirng, Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, UBND qun, huyn theo chrc
näng nhim vi, thirc hin các thu tic lien quan dê tiên hành xi:r pht theo quy djnh.
Miic 3
QUAN LY MO! TRU'NG
Diu 13. Trao di, chia sé thông tin lien quan dn h so môi trirông ella các
dr an du tir trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip
1. Sâ Tài nguyen và MOi tnthng có trách nhim:
a) Cung cp h so môi trueing cIA dixcic phê duyt hoc xac nhn kern theo quyt
dnh phê duyt, van ban xac nhn ella các dij an dâu ttx trong Khu cong ngh cao
thuc thâm quyên phê duyt ella UBND thãnh phô ho.c xác nhn ella S& Ti nguyen
và Môi tnring cho Ban Qulln 1;
b) Trong tnrng hcip nhttng diu chinh thay d6i hoc vic 1p 1i h so môi
trtthng duçyc thông qua doi vài dir an trong Khu cong ngh cao thuc thâm quyên, Sâ
Tài nguyen và MOi trixmg Co trách nhim gCri van bàn chap thun thay doi, diêu chinh
mOt sO nOi dung trong ho so mOi tnr?mg cIA ducic phê duyt hoc xác nhn den Ban
Quán 1; trong trung hcp dir an phãi 1p lai ho so moi trixmg, S& Tài nguyen va Môi
trlxng cO trách nhiem thrc hin 1ai Diem a, Khoán 1 Diêu nay;
e) Tham gia HOi dng thAm djnh báo cáo dánh giá tác dng mOi triing, xem
xét chap thun vic thay dôi ni dung so vOi báo cáo dánh giá tác dng môi truông,
xac nh.n hoàn thânh cong trInh báo v mOi tru&ng cac dir an trong Khu cOng nghip
khi duçic Ban Quán l miii.
2. UBND qun, huyn cung cp h so rnôi tnrng kern theo van ban xác nhn
clang k ho so mOi trung ella các dr an dâu tu trong Khu cOng ngh cao, Khu cong
nghip cIA duçic phê duyt cho Ban Quãn l.
3. Ban Quãn 1 có trách thirn:
a) Trong tru1ng hqp dir an du tu tai các Khu cOng nghip co thay di quy mO,
cong suit vA nhttng thay dOi khác dn dn thay dôi hru luçng, nông dO các chAt ô
nhim trong nuâc thAi phát sinh, trong trtthng hqp cAn thiêt, Ban quãn l lay ' kiên Sâ
Tài nguyen và Môi trtthng, UBND các qun, huyn, thu dâu tu xAy dvng vA kinh
doanh ha tAng Khu cong nghip d dánh giá khA nAng tiêp nhn dlla Tram xr l nixoc
thAi tp trung;
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Sâ Tài nguyen và Môi trung, UBND các qun, huyn có trách nhim Co
kiên bang van bàn ye các ni dung theo de nghj cüa Ban Quãn l trong thai h?n 05
ngày;
b) Mi dai din S& Tài nguyen và Môi trueing tham gia HOi dng thm djnh
báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ng, xem xét chap thun vic thay dôi nOi dung so
vói báo cáo dánh giá tác dQng môi trir?mg, xác nhn hoàn thành Cong trInh bâo v môi
tru&ng;
c) Giri 01 bO h so cho Si Tài nguyen và Môi tnr?Yng, UBND qu3n, huyn
trong vOng 05 ngày sau khi phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trtthng, xác nh.n
kê hoach bão v môi truô'ng, chap nhn ni dung thay dôi so vâi báo cáo dánh giá tác
dOng môi tru?mg hoc sau khi cap giây xac nhan hoàn thành cong trInh bào v môi
truông cüa các di,r an trong Khu Cong nghip;
d) Thông tin cho Si Tài nguyen va Môi tn.thng va UBND qun, huyn kt qua
kiêm tra, giám sat, x1r l cac kiên nghj v môi tru&ng dôi vâi co sâ, dir an do Ban
Quãn l chü trI thirc hin;
d) T6ng hçp h so môi trutYng tr Sâ Tài nguyen và Môi tri.rng, UBND qun,
huyn và xay drng cor sey dCt 1iu mOi tnIng lien quan cüa các dirán dâu tu trong Khu
cong ngh cao, Khu cong nghip. Ban Quãn l là co quan dâu môi trong ViC quán l
h so mOi tru?mg cüa các dir an dâu tu trong Khu cOng ngh cao, Khu cong nghip và
cung cap ho so môi tnxng khi can thiêt;
e) Cung cap, chia Se CO s dü 1iu cho S Tài nguyen và Môi tnx&ng, UBND
qun, huyn và chü dâu tu xây dirng và kinh doanh ha tang Khu cong ngh cao, Khu
cOng nghip.
Diu 14. Huy dng ngun lirc frng phó, khc phtic siy c môi trtr&ng
1. S Cong Thucing có trách nhim phi hcp S& Tài nguyen và Moi trtr&ng,
Ban Quän 1 triên khai cac phuong an irng phO, khäc phic sir CO hOa chat trong Khu
cOng ngh cao, Khu cOng nghip.
2. Sâ Khoa hçc và Cong ngh CO tráCh nhim ph6i h vOi Ban Quãn 1'trin
khai các phtrong an phOng ngra, phát hin và chuân bj üng phO nguy co, sir cO bOa
hçc, sinh h9c và birc xa hat nhân trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip.
3. Ban Quãn l có trách nhim:
a) Chü trI, ph6i h?p chü du ti.x xay dmg và kinh doanh ha tang Khu cOng ngh
Cao, Khu cong nghip thung xuyen kiêm tra, nhäc nhâ thu dâu tu dir an trong Khu
cong ngh cao, Khu cOng nghip phOng ngra sij cô môi tru&ng;
b) Huàng dan, kim tra chü du tx xây d%rng và kinh doanh ha tAng Khu Cong
ngh cao, Khu cOng nghip, các co sâ san xuât, kinh doanh, djch vii trong Khu cOng
ngh cao, Khu cong nghip thuOc thâm quyên quán l thrc hin các quy djnh ye bâo
v rnOi tru&ng; phát hin va kjp thi báo cáo vâi co quan quân 1 nhà nuàc có thâm
quyên dê giãi quyêt, xtr 1 các hãnh vi vi pham pháp 1ut ye bão v mOi trung; buy
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dng hrc lixqng rng phó, khc phiic khi xây ra sir c môi tnr?Yng t?i Khu cong ngh
cao, Kim cong nghip;
c) PMi hcip các dm vj lien quan d phông ngira, phát hin, lrng phó kjp thi và
khäc phiic sir Co môi tru&ng xãy ra trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip.
4. UBND qun, huyn, Cong an thành pM có trách nhim:
a) PMi hçp các dan vj lien quan d th chirc xi:r I, khc phi1c ô nhim;
sir CO;

b) Huy dng nhân hrc, vt lirc và phucmg tin d kjp thii rng phó, khc phic

c) Ph6i hçp cac don vj lien quan d phông ngra, phát hin, 1'rng phó kjp thi va
khàc phiic sir cO môi tri.r&ng xây ra trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip.
Diu 15. Trách nhim cüa các ben lien quan khi xãy ra sir C6 môi trirô'ng
1. D6i vâi cac si c6 môi tru?mg ben trong Khu cong ngh cao, Khu cOng
nghip, Ban Quãn l chü trI thirc hin vic xac djnh ccx sâ vi phm, huy dng lirc
krçrng (mg phó khAc phiic sir CO mOi trtr?ng.
2. S Tâi nguyen và Môi trirxng phói hcxp vâi Ban Quãn l kim tra,
x(m l sir
cô môi tnthng trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip.
3. UBND qun, huyn nai Co Khu cOng ngh cao, Khu cong nghip cO trách
nhim dam báo an ninh trt tir tai ncxi xay ra sir CO môi trung.
4. COng an thành pM có trách nhim tang cuxng lirc krcing
dam báo an ninh
trot tr doi vài cac sr CO môi trting xay ra trên cac dja bàn có tInh hInh an ninh
trt tir
phrc tap.
Diu 16. Dam bão chü du tir xây drng và kinh doanh hi tang Khu cong
ngh cao, Khu cong nghip, các di an dâu tir trong Khu cong ngh cao, Khu
cong nghip thirc hin dung theo cam kêt inôi trir?rng dã dirçrc phê duyt trong ho
so' môi trtrcmg
1. So Tài nguyen và Môi trtthng cO trách nhim chü trI thirc hin dc 1p vic
lay mu nuOc thai tcr Tram xfr 1 nixOc thai tp trung Khu cOng ngh cao, Khu cong
nghip (djnh kr 03 tháng/lân); riêng doi vOi các doanh nghip hoat dng trong Khu
cOng ngh cao, Khu cOng nghip, vic lay mu ni.rOc thai, khI thai tai các ccx sO kinh
doanh, san xuât cüa các doanh nghip chi thirc hin trong truOng hçp cO dâu hiu vi
pham quy djnh ye báo v mOi tri.thng hoc trong các dt thanh tra, kiem tra. Sau khi
có két qua, SO Tài nguyen và Môi truOng thông báo két qua den Ban Quán l, chü dâu
tim xay dirng va kinh doanh ha tang Khu cOng ngh cao, Khu cOng nghip.
2. Ban Quan l cO trách nhiêm:
a) ChU trI thirc hien dOc 1p vic kim tra, ly mu nuOc thai tir Tram x(r l
mmOc thai tp trung Khu cong ngh cao, Khu cong nghip, các doanh nghip hoat
dng trong Khu cOns ngh cao, Khu cOng nghip, mu khI thai (neu co). Sau khi có
k& qua, thOng báo den SO Tâi nguyen và MOi trithng, UBND qun, huyn ncxi có Khu
cOng ngh cao, Khu cOng nghip, chü dâu tu xây dirng và kinh doanh h tang Khu
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cong ngh cao, Khu cOng nghip, doanh nghip trong Khu cong ngh cao, Khu cong
nghip;
b) Don dc chü du tix xay dirng va kinh doanh ha thng Khu cOng ngh cao,
Khu cong nghip hoàn thin, nãng cap, sra chCa, bô sung dôi vâi nhUng hong miic
thuOc nhóm cong trmnh ha tang k thut bão v môi tru&ng Khu cOng ngh cao, Khu
cong nghip, bao gôm: tr?m xr 1 nuâc thai tp trung, h thông thu gom nuâc mua,
nuâc thai, ho ga nuâc mra, nuâc thai tnróc tu&ng rào doanh nghip;
c) DOn dc chü du ttx xay dirng va kinh doanh ha t.ng Khu cOng ngh cao,
Khu cOng nghip phôi hcip chü dâu tix dir an trong Khu cOng ngh cao, Khu cOng
nghip ma rng din tIch mãng xanh tnrâc tuàng rào doanh nghip, tang cuäng trOng
cay xanh dam bâo khoãng cách theo quy djnh; thirc hin vic dt biên báo t?i diem xá
thai ciia tram xü 1 nilOc thai tp trung Khu cong ngh cao, Khu cong nghip, ho ga
nithc mua, nixâc thai tnràc ti.thng rào doanh nghip.
Diu 17. Giãi quyt tranh chp, kin nghj, phãn ánh v môi trirôiig
1.Sâ Tài nguyen và MOi tnthng, UBND qu.n, huyn có trách nhim:
a)Chü trI, phi hçip Ban Quân 1 và các c dcm vi lien quan giãi quy& các
tranh chap, kiên nghj, phãn ánh ye ô nhim môi trt.thng gifla các dii an dau tu trong
Khu cong ngh cao, Khu cOng nghip vâi khu v1rc ben ngoâi theo dung thâm quyên;
b) Ph6i hçip vâi Ban Quán 1 giâi quyt cac tranh chip, kin nghj, phán ánh v
0 nhim môi tnx&ng dôi vâi dr an trong Khu cOng ngh cao, Khu cOng nghip.
2. Ban Quãn l có trách nhim:
a) ChU trI, ph6i hçyp vâi các dcm vi lien quan giãi quyt các tranh chp, kin
nghj, phán ánh ye 0 nhim môi trirmg gifla các dir an dâu ttr trong Khu cOng ngh
cao, Khu cOng nghip; thông báo két qua xü l' bang v.n ban ye Sâ Tài nguyen và
MOi tnthng, UBND qun, huyn và các dcm vj lien quan;
b) Phi hcp vâi ci quan chirc näng giãi quyt các tranh chip, kin nghj, phân
ánh ye ô nhim môi truäng gitta các dr an dâu tu trong Khu cong ngh cao, Khu cOng
nghip vâi khu vrc ben ngoài.
Miic 4
QUAN L' KHOA HQC CONG NGH
Diu 18. H trçr, thüc dy ho3t dng nghiên cfru, phát trin cong ngh,
thirong mi hóa kêt qua ughiên cü'u
1. Sâ Khoa bce va COng ngh chU trI, phi hcxp Ban Quãn 1 giâi thiu, th chüc
các hoat dng hoc chuyên giao các cOng trInh, chuang trInh khoa bce cOng ngh d
nghiên ci'ru thành cOng vào üng diing cho các doanh nghip trong Khu cong ngh cao,
Khu cOng nghip.
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2. Ban Quán l chü trI, phi hçp vth Sâ Khoa h9c và Cong ngh, S Ngoi viii
to chi'rc các hOi nghj, hOi tháo chuyên mon ye khoa hçc cong ngh a trong ni.râc và
quôc tê.
Biu 19. Theo döi, dánh giá hoit dng khoa h9c cong ngh
Ban Quãn 1 phi hcip vâi Sâ Khoa h9c và Cong ngh và các dn vi theo dôi
hot dng irng diving khoa hçc cong ngh, chap hành pháp lut ye khoa h9c cOng ngh
cüa các to chüc, doanh nghip hoat dng dê dánh giá mirc dO, tInh hinh l'rng dimg
khoa h9c cong ngh cüa các dir an tai Khu cong ngh cao, Khu cOng nghip.
Mtic 5
QUAN LY LAO BONG
Bju 20. Trách nhiêni cüa Ban Quãn 1
1. Thirc hin mOt s6 nhim vi quãn l nhà nlrâc v lao dng do UBND thành
phô, Sâ Lao dng - Thixang binh và Xä hOi üy quyên theo quy dlnh ti Thông tt.r sO
32/2014/TT-BLDTBXJ-J ngày 01 thang 12 nàm 2014 cüa BO truang BO Lao dng Thtrcing birth và Xã hOi hi.ràng dan üy quyên thirc hin mOt so nhim vçt quãn l nhâ
ni.râc ye lao dOng trong Khu cong nghip, Khu chê xuât, Khu kinh tê và Khu cong
nghe cao.
2. Theo döi, dOn dc cac doanh nghip Khu cOng nghip, Khu cong ngh cao
thirc hin cac chê d, chInh sách doi vâi ngithi lao dOng theo cac quy djnh cüa BO 1ut
Lao dng.
3. Huàng dan, kim tra cac doanh nghip trong Khu cong nghip, Khu cOng
ngh cao trong xay dirng nOi quy lao dOng, k3' két thOa uâc lao dng tp the.
4. Phi hçxp vâi S& Lao dng - Thung binh và Xâ hOi, TJBND qun, huyn
trong vic kiêm tra, thanh tra, giái quyêt vic tranh chap lao dng va dInh cOng trong
cac di,r ánldoanh nghip trong Khu cong nghip, Khu cOng ngh cao.
Biu 21. Trách nhim ella S& Lao dng - Thtrong binh và Xä hOi
1. Uy quyn cho Ban Quãn 1 thirc hin mOt s6 nhim vii theo quy djnh ti
ThOng tu sO 32/2014/TT-BLDTBXJ-J ngày 01 tháng 12 nm 2014 dlla BO Lao dng Thun binh và Xâ hOi hràng dn lly quyên thrc hin mOt sO nhim vi quan l' nha
nuâc ye lao dng trong khu cOng nghip, khu chê xuât, khu kinh tê và khu cOng ngh
cao.
2. Chll trI, phi hcip vâi Ban Quãn l và các co quan chirc näng lien quan
hrâng dn vic thirc hin BO lust Lao dng, thanh tra, kiêm tra viec thirc hin các quy
djnh dlla pháp lut ye lao dOn. Htxâng dn, h trq, gillp d các ben trong giãi quyet
tranh chap lao dQng, giãi quyêt dinh cong trong các doanh nghip Khu cOng nghip,
Khu cOng ngh cao.
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Biu 22. Trách nhim cüa UBND qun, huyn
1. Chü tjch UBND qun, huyn có trách nhim giãi quyt tranh chAp lao dng
tap the, dInh cong trong Khu cong nghip, Khu cong ngh cao theo quy djnh cüa pháp
1ut.
2. Chi do các hrc luqng trirc thuôc thAm quyn cüa UBND qun, huyn giU'
gin an ninh trt tr khi cO tranh chap lao dng tp the, dInh công, ng dc thirc phâm
tai các Khu cong nghip, Khu cong ngh cao.
Biu 23. Trách nhim cüa Cong an thành ph
Tham gia giái quyt và dam bão an ninh trat tir các vii tranh chAp lao dng, dInh
cOng cüa ngui lao dng t?i các Khu cong nghip, Khu cong ngh cao.
Miic 6
AN TOAN V SINH THVC PHAM, AN TOAN V SINH LAO BONG,
PHONG CHONG D!CH BNH
Biêu 24. Trách nhim ella Ban Quãn 1
1.Chi dao các doanh nghip dllng c& thành 1p b phn an toàn - v sinh lao
dng, b phn y tê tai co s& theo quy djnh ti Nghj djnh so 39/2016/ND-CF ngày
15/5/20 16 dlla ChInh phll quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu ella Lut An toàn v
sinh lao dng; thirc hin day dll trách nhim ella nguii sir diing lao dng ye quãn 1
v sinh lao dng, sllc khOe ngixi lao dng và bnh nghê nghip theo quy djnh tui
Thông tu so 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 ella Bô trirông B Y tê.
2. Chi do các doanh nghip chll dng tuyên truyen cho nguYi lao dng ye các
nOi dun phàng ehong djch bnh, dam bão an toàn v sinh lao dng, an toãn v sinh
thrc phâm bang nhiêu hInh thllc phll hp vâi diêu kinti doanh nghip: tp huân,
phô biên kiên thllc; dan áp phIch, thông tin tuyen truyên trén ban tin; phát t rai:
phát thanh tuyên truyën;...; dáp irng day dll nhân hrc, co si vt chat và trang thiêt b
phic vii cOng tác tuyen truyên, phông, chng djch bnh.
3. Phi hcip chat chë vâi S Y t, Ban Quàn I an toàn thirc phAm thânh pM và
kiêm tra, giám sat, tuyen truyên cOng tác v sinh an toân thrc phâm, an toãn v sinh
lao dng, phàng chong djch bnh trong eác doanh nghip trong Khu cOng nghip, Khu
cOng ngh cao.
Biu 25. Trách nhiêm ella Sr Y t
1.Chll tn, phi hqp vâi Ban quãn l vã các ban ngành lien quan huOng dn
thirc hin tuyên truyên, kiem tra, giám sat cong tác phông chOng djch bnh trong các
doanh nghip thuc Khu cong nghip, Khu cOng ngh cao.
2. Ph6i hçip vài Ban quãn l, các ban ngãnh chrc näng lien quan giãi quyët các
vu djch bnh, ng dc thrc phâm, tai nan lao dng, bnh nghê nghip xây ra tai các
Khu cong nghip, Khu cOng ngh cao.
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Diu 26. Trách nhim cüa Ban Quãn 1 an toàn thirc phm thành ph
1.Chü trI, phi hçip vOi Ban Quân 1 huàng dn thirc hin, tuyên truyn và thrc
hin cong tác thanh tra, kiêm tra dOi vâi cac Co sâ chê biên, kinh doanh djch vi an
uông, các doanh nghip da duçc cap giây chirng nhn dü dieu kin an toàn thirc phâm
trong các Khu cong nghip, Khu cOng ngh cao.
2. Phi hcp giãi quyt các vii ng dc thirc phm xay ra ti các doanh nghip
Khu cOng nghip, Khu cong ngh cao.
3. Ban Quãn 1 an toàn thrc phm thành ph cung cp cho Ban Quân 1 danh
sách các doanh nghip dA &rçYc cap Giy chi'rng nhn Ca sâ dü diêu kin an toàn thirc
phâm.
4. Sau khi cp GiAy ching nh.n Co s0 dü diu kin an toàn thrc phm cho các
cci so kinh doanh djch v11 an uông tai cac doanh nghip trong Khu cong nghip, Khu
cOng ngh cao, Ban Quân 1 an toãn thrc phâm thành phô gi'ri Ban Quân 1 01 Giây
chi'rng nhn dü diêu kin an toàn thijc phâm dA cap (ban sao) dê quãn 1 theo ni dung
di an dâu tir.
Miic 7
BAO HIEM xA HO!, BAO IllM Y TE, BAO HIEM THAT NGHIP
Diu 27. Trách nhim cüa Ban Quãn 1
1. Tng hçip các wOng m&c, phãn ánh cüa doanh nghip trong Khu cong ngh
cao, Khu cong nghip ye các chInh sách lien quan den Bão him xã hi, Bão him y
tê, Bão hiêm that nghip, có van ban dê nghj Bão hiêm xA hi thânh phô huOng dn
doanh nghip thixc hin.
2. Djnh k5r hang qu (tri.rOc ngày 05 cüa tháng du qu sau) ho.c dOt xut (khi
có de nghj cüa Bão hiêm xA hi thành phô), Ban Quãn l có trách nhim cung cap cho
Bão hiêm xâ hOi thành phô danh sách các dir an dâu ti.r phát sinh trong qu; vic châm
dirt boat dng, thu hôi dir an (nêu co).
3. Cung cAp các thông tin khác cüa dir an Co lien quan dn Báo him xa hOi,
Báo hiêm y tê, Bâo hiêm that nghip theo dê nghj cüa Bâo hiêm xã hOi.
Diu 28. Trách nhim cüa Bão him xã hi thành ph
1. Thông tin cho Ban Quân l khi th chüc: Thanh tra, kim tra vic thirc hin
chê dO, chInh sách, phap lut ye Bão hiêm xâ hOi, Báo hiêm y tê, Bão hiêm that
nghip; tuyên truyên phO biên chInh sách, pháp lut ye Bão hiêm xa hOi, Báo hiêm y
t, Báo hiêm that nghip cho nguYi lao dng, ngui sr ding lao dng dôi vOi các dr
an trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip.
2. Phüc dáp các vt.rOng mac, phân ánh v chInh sách lien quan dn Bão him xä
hOi, Báo hiêm y té, Bão hiêm that nghip do Ban Quãn 1 tôn hcip dê nghj, trong th?yi
gian 07 ngây lam vic, ké tir ngây Bão hiêm xA hOi thânh phO nhn duçic van bàn cüa
Banquãn1.
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3. Djnh kS' hang qu (tnthc ngày 10 cüa tháng du qu9 sau) hoc dOt XUtt (khi
có dê nghj cUa Ban Quãn 1), Bão hiêm x hOi thãnh phô cung cap thông tin cho Ban
quãn 1: TInh hmnh tham gia Bão hiêm xA hOi, Bão hiêm y tê, Bão hiêm that nghip
cUa các dir an trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip (danhsách các dcin vj sr
dung lao dng nçi tiên dóng bão hiêm xa hOi, bâo hiêm y tê, bâo hiêm that nghip, thai
gian nçi, sO tiêfl nçY ...).
4. Cung cp cac thông tin khác cüa dr an có lien quan dn Bão him xä hOi,
Bào hiêm y tê, Báo hiêm that nghip theo dê nghj cüa Ban Quãn l.
Miic 8
AN NINH TR4T TII VA PHONG CHONG CHAY NO
Diu 29. Trách nhim cüa Cong an thành ph
1. Chü trI trin khai cOng tác bão v an ninh chInh trj, an ninh nOi bO, bI mt
nhà rnràc; bão v tài san cUa nhà nuàc và doanh nghip, quyên lqi chmnh dáng cUa
ngithi lao dng và ngithi sr ding lao dng; phôi hçp vâi Ban quãn l, các cc quan Co
lien quan tham mixu, giãi quyêt các vii vic phrc tp ye an ninh trt tr và phát dng
phong trào toàn dan bão v an ninh To quOc trong Khu cOng ngh cao, Khu cOng
nghip.
2. Ph6i hçp vâi Ban Quãn l trin khai cong tác quãn l lao dng ngithi nuàc
ngoài; chü trI phôi hcp vOi Ban Quãn l kiêm tra tInh hInh sü diing lao dng nuâc
ngoài, tInh hInh chap hành các quy djnh doi vOi ngu?ñ nuOc ngoài lam vic, tam tri
trong Khu cOng nghip.
3. Kim tra xü l di vâi các hành vi vi ph?m pháp lut thuOc thm quyên cüa
hrc krcmg Cong an nhãn dan xãy ra tai Khu cong ngh cao, Khu cong nghip và thông
báo kêt qua cho Ban Quãn l và các co quan theo lut dinh.
4. Chñ dng phi hqp Ban Quân l tham mixu UBND thành ph xây dirng
phixong an triên khai h thông cânh báo cháy tr xa nhäm phát hin, xü l sam các tInh
huông cháy no có the xây ra, To chi.'rc tuyên truyên, phô biên kiên thirc phuong an
phbng cháy chcta cháy cho ngithi lao dng trong Khu cong ngh cao, Khu cong
nghip.
5. Khào sat, nm tInh hInh va phân loai các co s& trong Khu cong ngh cao,
Khu cong nghip; hu&ng dâncác don vj xây drng và thirc tp phuong an chi)a cháy và
ct'ru nin ciru hO, cong tác tr kiêm tra cong tác PCCC.
6. Thrc hin cong tác quãn 1 nhà rnthc v PCCC theo quy djnh cUa phap lu.t;
huàng dan, phôi hqp don vj ha tang Khu cOng ngh cao, thu cOng nghip tO chrc
tuyen truyên, hu6ng dn phô biên kiên th'Crc phap lust ye phOng cháy, chfta chay;
huâng dan cOng tác bão dam an toàn phOng chOng cháy no và cOng tác thoát nn cho
nguM lao dng, dai dien 1nh dao doanh nghip, 1irc lucing PCCC co s&, lrc Krcing
PCCC cüa Ban Quân l.
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Biu 30. Trách nhiêm cüa Ban Quãn 1
1. Chü dng trao di vOi Cong an thành pM v tmnh h.mnh có lien quan dn
an ninh trt tir, an toàn phông chông cháy no và các hoat dng dâu tu, san xuât
kinh doanh cüa doanh nghip trong Khu cong ngh cao, Khu cong nghip.
2. Thông tin cho Cong an dja phucmg v vic cMp thun cho lao dng
ngu&i nixâc ngoài tm trü trong Khu cOng ngh cao, Khu cong nghip; phôi hçip
theo dôi tInh hInh t.m trci cüa nguôi nuâc ngoài trong Khu cong ngh cao, Khu
cong nghip có dâu hiu ho,t dng vi phm pháp luât.
3. PMi hqp vâi Cong an thành pM trin khai cong tác phát dng phong trào
toàn dan báo v an ninh to quôc dé tuyen truyên den nguYi lao dng cüa các doanh
nghip trong Khu cOng ngh cao, Khu cong nghip nâng cao 5' thrc cânh giác dOi
vâi các loi ti phm.
Miic9
QUAN L THUE VA HOZT BONG XUAT, NH4P KHAU
Biu 31. Trách nhiêm cüa Ban Quãn 15'
1. Ban Quãn 15' có trách nhim cung c.p thông tin v vic cap, diêu chinh,
thu hôi Giây chfrng nhn dãng k5' dâu tii cho S& Cong Thuang (dOi vri doanh
nghip có hot dng thucing m.i, phân phôi), Ciic Thuê thành phô, Cic Hãi quan.
2. Dnh kS' 06 tháng, näm cung cp danh sách các doanh nghip, dir an trong
Khu cong ngh cao, Khu cong nghip cho Ciic Thuê thành phô (theo mA so thuê)
dê rà soát, dOi chiêu.
3. Ban Quãn 15' sir ding thông tin lien quan dn ngi.thi np thu do Ciic Thu
thành phô cung cap theo dung quy djnh cüa pháp 1ut thuê.
Biu 32. Trách nhim cüa Ciic Thug thành pM
1. Cung cp cho Ban Quãn 15' thông tin lien quan v thu& nç thu cüa các
doanh nghip trong các Khu cong nghip, Khu cong ngh cao theo dê nghj cüa Ban
Quán 15' trong các tnrng hçip can phôi hçp dê giãi quyêt van dê lien quan.
2. D!nh k5' 06 tháng, nAm hoc dt xut (tnthng hçp dt xut Ban Quân 15' có
van ban dê ng) cung cap cho Ban Quãn 15' sO lieu lien quan ye thuê và các khoãn
np ngân sách nhA nuâc cüa các doanh nghip, dir an trong các Khu cOng nghip,
Khu cOng ngh cao do Cic Thuê thãnh phô quãn 15' (gom các loai thuê: thuê VAT,
thué thu nh.p doanh nghip, thuê tiêu thii dc bit, thuê khác...)
Diu 33. Trách nhim cüa Ciic Hãi quan
1. Cung cAp cho Ban Quán 15' tInh hInh xuAt khAu, nhp khAu, thông tin lien
quan ye thuê, nçi thuê xuât khau, nhp khau cüa các doanh nghip trong các Khu
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cong nghip, Khu cong ngh cao theo d nghj cUa Ban Quãn 1 trong các tnthng
hçp can phôi hqp dê giãi quyêt van dê lien quan.
2. Djnh kS' 06 tháng, nAm hoc dt xut (tri.thng hcTp dt xut Ban Quán 1)' có
vn bàn dê nghj) cung cap cho Ban Quàn i so lieu ye thuê xuât khâu và thuê nh.p
khâu cüa các doanh nghip, dir an trong Khu cong nghip, Khu cong ngh cao do
Ciic Hài quan quàn 1 (thuê xuât khau, thuê nh.p khâu, thuê khác...).
Mçic 10
TUYEN TRUYEN, PHO BIEN PIJAP LUAT
Diu 34. Trirong hçrp Ban Quãn 1 chü trI to chfrc
1. Ban Quàn l chü trI vic th chi'rc tuyên truyn, ph bin, hithng dn cac
vn bàn pháp 1ut ye dâu tu, quy hoch xay dirng, bão v môi trix&ng, phông cháy
chüa cháy, an ninh tr.t tir, an toàn thrc phâm cho doanh nghip trong Khu cong
ngh cao, Khu cong nghip.
2. Ban Quãn l có trách nhim gri k hoch và mtM cci quan quàn l chuyên
ngành, UBND các qun, huyn cr d.i din tham gia.
3. Khi Ban Quân l th chi'rc hi nghj tp hun, các co quan quãn l chuyên
ngành phôi hqp tham gia ye nOi dung theo dê nghj và cü can b tham gia dê giãi
dáp các van dê có lien quan den ngành, linh virc quân l.
Diêu 35. Trirong hçrp các b, s&, ngành, UBND các qun, huyn chü trI
to chfrc
1. Các Co quan quàn l chuyên ngành, TJBND qun, huyn t chüc tuyên
truyên, phô biên, tp huân cho các doanh nghip Khu Cong nghip, Khu cong ngh
cao g1ri kê hoch và miii Ban Quãn l tham gia.
2. Khi cac b, ngành t chrc tp hun pháp luQt v d.0 tu, quy hoch xây
dipg, báo v môi tru&ng, phàng cháy chUa cháy, an ninh tr.t tçr, an toàn thiic
phâm, lao dng, an toàn v sinh lao dng và các lTnh vtrc khác có lien quan den
Khu cong ngh cao, Khu cong nghip cho UBND các tinh, thành phO thi co quan
quän 1 chuyên ngành duçic giao phii trach cüa thành phO Dà Nng giri thông báo
cho Ban Quàn l dê cir can b tham gia 11am bat chü tnwng, chInh sách cüa Dàng,
Nba nithc ye càc linh vrc trên.
3. Ban Quàn l có trách nhim tip nhn các thông tin v k hoach tuyen
truyên, phô biên, t.p huân cüa càc b, s, ngành, UBND càc qun, huyn; có
kién trong trixng hqp kê ho.ch có ni dung, th?yi gian tri1ng 1p ho.c khOng phi'i
hçp dê các co quan chU trI diicic biet.
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Chirmg III
TO CH15'C THU'C HIN
Diu 36. Trách nhim thirc hin
1. Ban Quãn 1 là c quan du mi, phi hçp các si, ngành, UBND qun,
huyn to chirc thirc hin Quy chê nay. Trong phm vi nhim vii, quyên hn duçic
giao phôi hqp và yêu câu cong vic cii the, Ban Quãn 1 trao doi, thông nhât vâi trng
s, ban, ngành, UBND qun, huyn dé triên khai hiu qua cong tác phôi hqp quãn l
nhà nuàc dOi vâi Khu cOng ngh cao, Khu cong nghip.
2. Trong qua trInh thijc hin nu có khó khän, Wang mac, the sâ, ban ngành,
UBND qun, huyn báo cáo UBND thành phô (thông qua Ban Quãn 1) dê xem xét
sira dôi, bô sung cho phü hçip./.-'
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