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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ 
đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh 
tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng và 
bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 của khoản 3 Điều 1 Quyết định số 09/2017/QĐ-

UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh 
tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành 

phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 
08/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
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 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 định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 
APEC;

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ 
đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử 
dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác 
kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà 
Nẵng như sau:

“c) Là người làm việc tại các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh 
với doanh thu sản xuất kinh doanh hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 01 
(một) trong 03 (ba) năm liền kề trước đó đạt tối thiểu 03 (ba) tỷ đồng”.

Điều 2. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 của khoản 3 Điều 1 Quyết định số 
09/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh 
nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình 
Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2022
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng; Giám đốc Công an 
thành phố; Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố; 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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