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Y BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S&

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Htnh phüc

/QD-UBNID

Dà Náng., ngày I

tháng hi nám 2021

QUYET BINH
V vic kiin toàn Hi d1ng Diu phi muig 1urói kh&i nghip
thành ph Ba Nng
CHU TECH UY BAN NHAN DAN TIIANil P11(3 A NANG
Can thLut T chic chInh quyn djaphwo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can th Lut tha thi, bO sung mç3t so' diê'u cza Luat Td chzc hInh phz và
Lut TO chic chinh quyên dfaphu'cmg ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can cz Quye't dinh so' 4980/QD-UBND ngày 02 tháng,7 nám 2010 cüa GIn
tjch Uy ban nhân dan thành phO Dà Nàng ban hành Quy ché thành 4p, tO chtc và
hoyt dç3ngcza các to cht'c phOi hop lien ngành thuç3c thám quyên quyêt ct/nh cáa
Chi tjch Uy ban nhán dan thành phO Dà Náng,
Theo d nghi cla S& Khoa hQc và COng ngh tgi GOng van so'
1283/SKHGN-QLcN ngày 30 tháng 9 näm 2021 và dê nghj cia Sà Ni vy tçii Ta
trInh sOJ--/TTr-SNV ngay Otháng-lo nám 2021.
QUYET BINil:
Biu 1. Thay di thành vien Hôi ctng Diu pMi mng lithi kh&i nghip
thành phô Da Nàng (sau day viêt tat là HOi dong) quy djnh tai khoãn 1 Diêu 1 ti
Quyêt djnh so 2157/QD-UBND ngày 21 tháng 6 näm 2021 cüa Chü tjch Uy ban
nhân dan thành phô Dà Nng nhis sau:
Ba Ngô Thi Kim Yn, Phó Chü tich Uy ban nhan dan thành ph Dà Nng
lam Chü tjch HOi dông.
Biu 2. Nhiêm vu và cac thành viên khac cüa Hi dng thiic hin theo quy
djnh ti Quyêtdinh so 2157/QD-UBND ngày 21 tháng 6 nänl 2021 cüa Chü tjch
Uy ban nhân dan thành phô Dà Nng v viec kiên toàn Hi dông Diêu phôi mng
1ui kh&i ngkip thành ph Dà Nkg.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành ph Dà Nang, Giám dôc
các S&: Khoa hçc và Cong nghê, Ni vii, Tài chInh; thu tru&ng CC CO quan, to
chcrc, don vj, cá nhân có lien quan va Hi dông chju trách nhim thi hành Quyêt
djnh nay.!. (t
Noinhân:
-Nhi.rDiôu4;
- Thung trijc HDND thành ph (d báo cáo);
- Cong thông tin din tfr thành ph;
- Liru: VT, SNV, SKHCN.

