
CONG HOA xA HOT  CHU NGHA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dà Ncng, ngày .15 tháng näm 2021 

QUYET BINH 

V vic thành 1p Ti cong tác 1p D an xây dirng thành ph Ba Nng 
tr& thành Trung tam tài chInh quy mô khu virc 

CHIJ T!CH  UY BAN NHAN DAN THANEI PHO oA NANG 

Can cii' Luçt Td chic chInh quyn dja phwcng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cii' Lut tha ddz, bd sung m7t sá diu cüa Lut Td chic ChInh phi và 
Lut To chic chInh quyén djaphutrng ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can ci Quye't djnh sd 4980/QD-UBND ngày 02 tháng7 näm 2010 cia 
tjch Uy ban nhán dan thànhphô Dà Nng ban hành Quy chê thành lap, tO chcfrd— 
hoat dOng cua các tO chi'c phôz hop hen ngành thuôc thâm quyên quyêt dznh z 
Chi tich Uy ban nhán dan thành pM Dà Näng, 2 

Trin khai COng van sO' 1840/ VP CF ngày 19 tháng 3 nám 2021 cia V 
phong Chznh phu ye vic de xuat xay dimg thanh pho £)a Nang ira thanh Trun 
tam tài chInh quy mO khu vy'c; 

Trie2n khai Thông báo so' 721- TB/TU ngày 01 tháng 9 nám 2020 Ban Thw?ing 
vy Thành iy kêt luçn tçii cwc hop ngày 28 tháng 8 nám 2020; 

Theo d nghj cia Sà Tat chInh lcd Ong van sO' 901/STC-QLNS ngày 23 tháng 
3 näm 2021 và d nghj cia Sà Nç5i vy tçii Ta trInh sO' g4/TTr-sNvngay Ltháng 
3 nàm 2021. 

QUYET DjNH: 

Biu 1. Thành 1p T cong tác lQp D an xây dung thành pM Dà Nng tr& 
thãnh Trung tam tài chInh quy mô khu vrc (sau day viêt tat là To) nhu sau: 

1. T trrning: Ong H KS'  Minh, Phó Chü tch Thuông trçrc Uy ban nhân dan 
thành phô Ba Näng. 

2. T phó Thix&ng trçrc: Ong Nguyn Van Phimg, Giám d6c Sâ Tài chInh. 

3. T phó: Ba Trn Thj Thanh Tam, Giám d6c S& K hoch và Dâu tu. 

4. Thành viên: 

- Ba Lê Thj Kim Phucmg, Giám d6c S& Cong Thuang. 

- Ba HuS'nh Lien Phuang, Giám dc Ban X'üc tin và H trçi d.0 tu Ba Nng. 

- Ong Lê Xuân Hôa, Phó Tnràng Ban pháp ch Hi dng nhân dan thành pM 
Ba Nàng. 
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- Ba Phan Thi Tuyêt Nhung, Phó Tnxing Ban Kinh tê - Ngân sách Hi dng 
nhân dan thành phô Dà Ning. 

- Ong Nguyn Thành Trung, Phó Chánh Van phông IJy ban nhân dan thành 
phô Dà Nkg. 

- Ong Vô T.n Ha, Phó Giám doe Si Xây dirng. 

- Ong Nguyn HOng An, Phó Giám dOe S& Tài nguyen và Môi tru&ng. 

- Ong Dtng DInh Dire, Phó Vin trithng Vin Nghiên cfru phát trin kinh tO - 
xä hi Dà Nang. 

- Ong VO Minh, Giám dOe Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam Chi nhánh thành 
phôDàNàng. 

- Ong Nguyn Vn Ninh, Phó Tru&ng Phông Xây di.mg và KiOm tra van bàn 
quy phm pháp lust thuc Si Tu pháp. 

5. Miii dai  din lãnh do các B, ngành và eác Vii chuyên ngành tj'\ ác 
B, ngành có lien quan tham gia hO trçl, gop 5' cho thành phô Dà Nng tr 
trInh xây dçrng D an: B KO hoach  và Du tu, B Tài chinh, B Tu ph 
hang Nba niró'c Vit Nam. 

6. TO truèng quyOt djnh vic m?yi them các co quan, tO chire, dcm. :, soanh 
nghip, cá nhân Co lien quan tham gia trong các cuc h9p cüa To dê gop 5' kiên tu' 
van và phôi hçip thirc hin. 

Diu 2. Nhim viii, chO d lam vic, co' quan thtrô'ng trrc cüa TO 
1. TO cO nhim vçi tham mtru Uy ban nhân dan thành phO Dà Nkg trong vice 

1p va trInh cap có thâri quyên ban hành De an xây dirng thành phô Dà Näng trâ 
thành Trung tam tài chh quy mô khu vi.rc. 

2. TO lam vic teo chO d kiêm nhim. TO tru'&ng phân cong nhim vi1 dOi 
v&i các thành viên To. 

3. Si Tài chInh là ca quan thuô'ng trrc và bão dam diOu kin hot dng cüa 
To, tong hqp 5' kiOn cüa các thành viên To lien quan den vic thirc hin các nhim 
v duqc phân cOng, tong hqp báo cáo tInh hmnh thc hin nhim vi cüa To theo 
yêu câu cüa các cap có thâm quyên. 

4. Kinh phi hoat  dng cüa TO do ngân sáeh nhà nixóc dam bào theo quy djnh. 

Diu 3. Trách nhim các thành viên TO 

1. Trách nhim cüa TO tru&ng: 

a Chi dao,  tO chirc th%rc hin nhim vii, diOu hành hot dng cüa TO, phân 
cong nhim vii dôi vâi các To phó và thành viên To. 

b) Triu tQ.p va chü trI các cuc hçp cüa TO, chi do chun bj ni dung, các 
van dê dua ra thão lun trong cuc hp T, k5' các van bàn eüa To. 

c) Xir 15' các dO xu.t, kiOn nghj cüa các thành viên TO. 
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2. Trách nhim ca các T phó: 

a) Thirc hiên và chiu trách nhiêm v các nhim vii do T tru&ng phân cong. 

b) Chi dao,  diu hành các boat dng cüa T theo phân cong cüa T trithng 
ho.c khi dugc To trung üy quyên. 

c) K các van bàn, kt 1un khi dixçic T trumg üy quyn. 

3. Trách nhiêm cüa các thành viên: 

'a) Chlu trách nhim thirc hin nhim vi theo phân công, tham gia dy dü các 
cuc h9p c'àa To khi có thông báo mi h9p. 

b) Nghiên c1ru, dóng gop kin chuyên mon v các vn d diia ra thão 1un 
trong cuc hçp T. Tnrng hçp yang mt phãi có trách nhim gop kiên bng vn 
bàn ho.c üy quyén dê ngi.thi khác hQp thay, kiên phát biêu cüa ngithi h9p thay 
cüng là kiên chInh thi'rc. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k và T t1r giài th 
sau khi hoãn thành nhiêm vu. 

Diu 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành ph6 Dà Nng, Giám dc 
các S&: Tài chinh, Kê hoach và Dâu tu, Tài nguyen và Môi trtx&ng, Xây drng, Tu 
pháp, Cong Thuong, Ni vi1; Vin trueing Vin Nghiên cru phát triên kinhtê - xâ 
hi Dà Nng; thu trirng các cci quan, to chüc, don vj, cá nhân có ten tai  Diêu 1 và 
To can cu Quyet djnh thi hành./. 
Noi nhân: 

.). -NhirDieu5; 
- Van phông Chmnh phü (dé báo cáo); 
- Ththng trrc Thành üy (dé báo cáo); 
- Thuàng trirc HDND thânh phô (dé báo cáo); 
- Céng thông tin din tCr thãnh pM; 
-Ltru:VT,SNV,STC. 
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