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   Số: 13/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2020                    

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của

UBND thành phố  Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 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 quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ 
thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
           Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tạii Tờ trình số 300 
/TTr-STTTT ngày 10 tháng 4 năm 2020về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 
10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố  Đà Nẵng ban 
hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
       
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5  năm 2020. 

     Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định 
số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 
trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện xử lý hồ sơ và 
thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 
của UBND thành phố Đà Nẵng; Tổ chức, doanh ngiệp đang được hỗ trợ theo Quyết 
định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 
trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hỗ trợ đến hết thời 
hạn hỗ trợ còn lại



                                                                                                                                                                                         

     Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn  Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng,; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, 
Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà 
Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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