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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc giảm giá thuê văn phòng tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng
và hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tiểu thương tại
chợ Hòa Cường và chợ Siêu thị Đà Nẵng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGKHOÁ X,
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của HĐND
thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân
thành phố về việc giảm giá thuê văn phòng tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng và
hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tiểu thương tại chợ Hòa Cường và
chợ Siêu thị Đà Nẵng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.Thống nhất giảm giá thuê văn phòng tại Khu Công viên phần mềm Đà
Nẵng, cụ thể như sau:
1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp đang thuê văn phòng, có thời
gian thuê văn phòng từ trước ngày 01/8/2021 và còn thời hạn thuê văn phòng tại Khu
Công viên phần mềm Đà Nẵng.
2. Mức hỗ trợ: Giảm 50% giá thuê so với đơn giá cho thuê văn phòng hiện nay
tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng (theo Quyết định số 8413/QĐ-UBND ngày
06/12/2016 và Quyết định số 9062/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Uỷ ban nhân
dân thành phố).
3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/8/2021 đến 31/8/2021.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin

(thuộc Sở Thông tin Truyền thông) chủ động cân đối trong phạm vi nguồn tài chính
của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giao. Ngân sách nhà nước không bổ sung kinh phí
cho Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin do thực hiện giảm giá thuê văn
phòng tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng phê duyệt tại khoản 2 Điều này.
Điều 2.Thống nhất hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tiểu
thương tại các chợ do tư nhân đầu tư, bao gồm:chợ Hòa Cường của Hợp tác xã Dịch
vụ sản xuất và Kinh doanh Hòa Cường thuộc địa bàn quận Hải Châu và chợ Siêu thị
Đà Nẵng của Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng thuộc địa bàn quận Thanh
Khê. Cụ thể như sau:
1. Thời gian hỗ trợ: Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021 (Sáu tháng)
2. Hình thức hỗ trợ: Thực hiện chi trả 01 lần trực tiếp cho hộ kinh doanh.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4.Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này theo
đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm
kỳ 2021-2026 thông qua tạiKỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) ngày 11 tháng 3 năm
2022./.
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