
  UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số: 67/2006/QĐ-UBND                             Đà Nẵng, ngày 5 tháng 7 năm 2006
          

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính 

phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tư 

pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tư pháp 
thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau đây:
1. Quyết định số 92/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành 
phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích đầu tư trong 
nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

3. Quyết định số 171/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc Điều chỉnh Điểm 3.1 và Khoản 4 Điều 3 Quy định một số 
chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 92/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 
2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.



Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đính này./.
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