
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-QLCN 
 

V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự  

thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND thành phố quy 

định chính sách phát triển công 

nghiệp hỗ trợ  

Đà Nẵng, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; 

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa 

học và Công nghệ, Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 

nghiệp Đà Nẵng; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà 

Nẵng;  

- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng; 

- UBND các quận, huyện; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng; 

- Đại học Đà Nẵng; 

- VCCI Đà Nẵng; các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố;  

- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 

trợ trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3193/UBND-KT ngày 25/5/2021 của UBND 

thành phố, trong đó, căn cứ Công văn số 1234/HĐND-KTNS ngày 21/5/2021 

của Thường trực HĐND thành phố về việc thay thế Nghị quyết số 20/2016/NQ-

HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố quy định nội dung và mức kinh 

phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng, UBND thành 

phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố về việc thay thế Nghị quyết 

số 20/2016/NQ-HĐND theo đúng trình tự, thủ tục quy định; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện thực tế 

của thành phố, Sở Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển công 

nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để thay thế Nghị quyết số 

20/2016/NQ-HĐND. Trước khi trình UBND thành phố xem xét, thông qua để 

trình Thường trực HĐND thành phố thống nhất, Sở Công Thương kính đề nghị: 

1. Quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với 

đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về chính sách phát triển công nghiệp hỗ 

trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Văn bản góp ý đề nghị Quý cơ quan, đơn vị 
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gửi về Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ: Tầng 19 Trung tâm 

hành chính thành phố - số 24 Trần Phú, Đà Nẵng (đồng thời gửi file mềm qua 

địa chỉ email: hieppt1@danang.gov.vn) trước ngày 25 tháng 8 năm 2021 để 

Sở tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng 

Nghị quyết theo quy định. 

2. Kính đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đăng 

tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết nói trên trên Cổng thông tin điện tử trong 

thời hạn 30 ngày theo quy định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

3. Sau thời gian nêu tại các khoản 1, 2 văn bản này: Các tổ chức, cá nhân 

không có ý kiến góp ý thì xem như đồng ý với đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu 

trên của Sở Công Thương. 

4. Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định 

chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Nghị 

quyết) gửi kèm theo Công văn này gồm:  

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết;  

- Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết; 

- Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về chính sách phát triển công 

nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố; 

- Đề cương dự thảo Nghị quyết. 

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở 

Công Thương thành phố Đà Nẵng (gặp chị Phan Thị Hiệp, điện thoại: 

0236.3898.277 hoặc 0988690252). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Mai 
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