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QUYET BJNH
Quy dlnh chfrc näng, nhim vt, quyn hn và co' cu to chfrc cüa
Ban Quan 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Ba Nng

UY BAN NHAN DAN THANH inO BA NANG
Can thLut Td chtc chInh quyn djaphu'cmg ngày 19 tháng 6 nám 2015;
C'än c& Lut sica dôi, bô sung m5t s6 diêu cia Luat To chi'rc QzInh phz và
Lut To chz'rc chInh quyên djaphworng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can c& QuyEt dfnh sc 1296/QD-TTg ngày 03 tháng 10 nãm 2018 cza Thi
ticóng ChInh phü ye vic thành 1p Ban Quán l,3 Khu cong ngh cao và các khu
cong nghip Dà Náng; Quyêt djnh sO 892/QD-77'g ngày 08 tháng 6 nãm 202]
cia Thi twang ChInh phz. ye tha dOi, bô sung mç3t sO diêu cüa Quyêt djnh sO
1296/QD-TTg ngày 03 tháng 10 nãm 2018 cja Thi twO7lg ChInh phivê viêc
thành 1p Ban Quán l,3 Khu cOng ngh cao và các khu cOng nghip Dà Náng,
C'ãn c& Thông 1w s 12/2020/TT-BKHDT ngày 28 tháng 12 näm 2020 cia
B5 Ké hoçwh và Dáu 1w ye hwó'ng dan cht'c nang,nhim vy, quyênhcn và ca cáu
16 chi'c cia Ban quán lj khu cOng nghip, khu ché xuât, khu kinh te;
Theo d nghj cza Trir&ng ban Ban Quán l,3 Khu Cong ngh cao và các khu
cOng nghip Dà Näng tgi Ti trInh so 2193/TTr-BQL ngày 30 tháng 7 nám 2021 và
thâm dfnh cáa Giám dOc SO' N17i vy tçi TO' trInh s0253f/TTr-SNV ngày4'tháng 8
nãm 2021.
QUYET B!NH:
Biu 1. Quy djnh chirc nãng, nhim vi, quyn h?n và ca cu t chirc cüa
Ban Quãn 1 Khu Cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Nang.
1. Vj trIvà chirc näng
Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu congnghip Dà Nng (sau day
viêt tat là Ban Quán 1) là c quan trrc thuc Uy ban nhân dan thành phô Dà
Nang, thirc hin chirc nang quán l nhà ni,râc trirc tiêp doi vi khu cong ngh cao,
khu côngngh thông tin tp trung Dà Nng và các khu cOng nghip trên dja bàn
thành phô Dà Nang; quãn 1 và tO chirc thrc hin chcrc näng cung i'rng djch vi
hành chInh cong và djch vi h trq khác có lien quan den hoat dng dâu tu và san
xuât, kinh doanh cho nhà dâu tu trong khu cOng ngh cao, khu cOng ngh thông
tin tp trung Dà Nng và các khu cong nghip trên da bàn thành phô Dà Nng
theo quy djnh cüa phãp 1ut.
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Ban Quán 19 có tu each pháp nhân; tài khoãn và con d.0 mang hInh qu6c
huy; kinh phi quân 19 hành chInh nhà nuàc, kinh phi boat dng sir nghip và vOn
du tix phát triên do ngân sách nhà nuâc cap theo kê hoach hang näm và nguôn
kinh phi khác theo quy djnh cüa cc quan nhà nixâe có thâm quyên.
Ban Quân 19 chju sir chi dao, quãn 19 v th chic, biên ch và các hoat dng
cüa Uy ban nhân dan thành phô Dà Nng; dông thai chju sir chi dao, huthig dan,
kiêm tra, thanh tra ye chuyên mOn, nghip v1i cüa các b, ngành quân 19 ye
ngành, linh virc có lien quan; có trách nhim phôi hp cht chë vOi các co' quan
chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành phô, Uy ban nhân dan các quan, huyn
cO lien quan trong cong tác quân 15' khu cong ngh cao, khu cong ngh thông tin
tap trung Dà Nng Va CáC khu cong nghip trén dja bàn thành phô Dà Nang.
2. Nhim viii và quyn hn
Ban Quán 15' thirc hin nhim vi, quyn han theo quy djnh tai:
a) Diêu 35 Nghj djnh s6 99/2003fND-CP ngày 28 tháng 8 näm 2003 cüa
Chinh phU ye vice ban hành Quy chê Khu cOng ngh cao.
b) Diu 4 Thông tu s6 12/2020/TT-BK}IDT ngày 28 tháng 12 nàm 2020
ccia BO Kê hoach và Du ttx ye huó'ng dn chi.'rc nng, nhim v11, quyên han và co'
câu tO che cUa Ban quãn 19 khu cong nghip, khu chê xuât, khu kinh tê;
c) Thirc hin nhim vii, quyn han v quân 19 nhà nuc di vâi khu cong
ngh thông tin tap trung theo quy djnh tai Nghj djnh so 154/2013/ND-CP ngày 08
tháng 11 näm 2013 cUa ChInh phü quy djnh ye khu cong ngh thông tin tp trung
Va các van bàn pháp luat chuyên ngánh Co lien quan den cong tác quãn 19 khu cong
ngh thông tin tap trung, ci the:
- Linh virc quán 19 dâu tu:
+ Tham mini, th.m djnh, trInh Uy ban nhân dan thành phó quyt djnh chip
thuan chü truo'ng dâu tu các dçr an dâu tu vào khu cong ngh thông tin tap trung
dôi vâi các dr an thuc tnrng hp quy djnh tai Khoàn 1 Diêu 32 Luat Dâu ti.x
näm 2020.
+ CAp, diu chinh, thu hi Quyt djnh chAp thuan chü tnrong du tu theo
quy djnh tai Khoán 2 Diêu 32 Luat Dâu tu, Giây chng nhan dng k5' dâu ttx,
ThOa thuan k9 qu dê bâo dam thc hin dir an dâu tu dOi vâi các dr an dâu tix
vào Khu cOng ngh thông tin tap trung.
± T6 chüc thirchin các thi tic hãnh chInh nhà nuOc và djch vi h trç lien
quan den hoat dng dâu tu và san xuât kinh doanh ciia các to chic, cá nhân trong
Khu cong ngh thông tin tap trung.
+ Chü trl, phi hqp các cci quan lien quan kim tra, giám sat ch d báo cáo
cüa các dr an dàu tu.
- Linh virc quán 19 xây drng:
+ CAp giAy phép xay dirng cho các cong trInh trong khu cOng ngh thông
tin tap trung thuOc pham vi quãn 19 theo quy djnh tai Luat sa di, b sung mOt
sO diêu Luat Xây dung näm 2020.
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+ Thm djnh, diu chinh báo cáo nghiên cCru khà thi dAu tu xây drng, thiét
kê triên khai sau thiêt kê Co sâ cac dij an, CáC Cong trInh duçic phân cap quàn 1
trong khu Cong ngh thông tin tp trung.
+ T chlrC quãn 1 chAt lucing cOng trInh xây dirng d6i v6i các cOng trInh
Kay dvng trong khu Cong ngh thông tin tp trung Va chju trách nhim ye các nQi
dung dixc phân cap.
+ Kim tra cOng tác nghim thu Cong trinh xay dirng tron ph?m vi khu
Cong ngh thông tin tp trung theo quy djnh dOi vi cong trInh cap ii tth xuOng
cac dir an, các cong trInh thrçic phân cap quán 1 trong khu Cong ngh thông tin
tp trung.
- T chirc thirc hin thAm djnh và phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi
trLrà'ng dOi vi dr an dâu Pr trong Khu cong ngh thông tin tp trung theo üy
quyên ciia Uy ban nhân dan thành phô.
- CAp mOt s6 loi giAy phép, chcrng chi, chirng nhn 1chác trong khu cOng
ngh thông tin t.p trung theo quy djnh cüa pháp lust Va üy quyên ccia ccr quan có
thâm quyén.
- Kim tra, giám sat viec thrc hin mic tiéu d.0 Pr quy djrih ti van bàn
chap thun chü trirong dâu tu, Giây chthig nhn dang k9 dâu tu, tién d gop von
và triên khai du an dâu Pr; Viêc thirc hiên các diêu khoán cam két dôi vyi cáo dir
an ducichung uu dâi dâu tu; Vic chap hành pháp 1ut ye trot ti.r xâydirng, lao
dng, tién 1uong, báo hiém xa hi dôi vâi ngtrôi lao dng, báo v quyên lçii hcrp
pháp cüa nguthi lao dng và ngirài si ding lao dng, báo dam an toán, v sinh lao
dng, phOng chong cháy no, an ninh - trt tir, bão v môi truOng dôi vài cáo dr an
t?i Khu cOng ngh thông tin tp trung.
- Theo dOi, hung dan, h trcl T chrc quãn 1 khu Cong ngh thông tin tp
tning thirc hin các nhim v1t ye quán I hot dng trong khu cong ngh thông tin
tp trung. Tiêp nhn, giái quyêt cáo khó khän, vuóng mc cila nhà dâu tu, To
chirc quán l khu cong ngh thông tin tp trung và kién nghj cáo b, ngành lien
quan vá Uy ban than dan thãnh phO giái quyêt nhUng van dê vtrçYt thâm quyén.
- Tuyên truyn, ph bin quy djnh pháp lut; th chirc kim tra, ph& hçrp
v&i Ca quan chc nàng khi các ca quan chcrc náng to chirc thanh tra vic thrc
hin quy djnh, quy hoach, kêhoach có lien quan tài khu cong ngh thông tin t.p
pht vi phm hành chInh ye các linh
trung; dê nghj cci quan có thâm quyén
virc thuc phm vi quán l.
d) Thirc hin các nhim v khác theo quy djnh pháp luat có lien quan Va
theo phán cap, üy quyên cüa Uy ban nhân dan thành phO Va các sâ, ngành.
3. Co cAu t chfrc và biên ch cüa Ban Quán I
a) Ban Quán l có Truäng ban và khOng qua 03 (ba) Phó Truàng ban.
b) Ca cAu th chi'rc:
Ban Quán l có Van phàng Va 04 (bn) phOng chuyen môn, nghip vv gm:
- Phông Quán l, xc tin vã h trci dAu Pr;

4

- Phông Quãn 1 doanh nghip và Lao dng;
- Phông Quãn 1 quy ho?ch và xay dirng;
- Phông Quãn 19 môi trithng, khoa h9c - cong ngh Va uam tao.
Các don vj sir nghip trijc thuOc Ban Quán 19:
- Cong ty Phát trin và Khai thác h thng Khu Cong nghip Dà Nng;
- Trung tam Djch vi tng hcrp Khu cong ngh cao Dà Nng.
c) Bién ch vâ s6 lixcing ngi.thi lam viêc
Can cir vâo khi lucing cong vic, tInh cht, dc dim, chrc näng, nhim
vi, hot dng sr nghip va vi trI vic lam, Tnrmg ban Ban Quãn 1 trInh Uy ban
nhân dan thành phô quyêt djnh biên chê cOng chüc, so lucing nguài lam vic và
hçp dOng Lao dng cüa Ban Quán 19 theo ké hoch biên chê hang näm.
Vic phãn b bién ch giQa các phông chuyên mon do Truâng ban Ban
Quãn 19 quyêt dnh trên co s& nhim vi, khôi lucing cong vic. Vic bô trI cOng
tác di vâi cOng chrc Ban Quàn 19 can cir vào vj trI vic lam, tiêu chuân chirc
danh cong chrc theo phâm chat, näng 1c, sâ tnthng bão dam dung quy djnh ciXa
pháp 1ut.
Diu 2. Giao Trrning ban Ban Quãn 19 can cir chirc näng, nhim vi và
quyn hn cüa Ban Quàn 19 dê quy djnh chi'xc näng, nhim vi, quyên h?n Va cci
câu to chirc cCia các phOng chuyên môn, nghip vi thuc Ban Quán 19 theo
nguyen tac bao quát day dü các lTnh V1rC Cong tác, phü hqp vâi tInh chat, dc
diem và khôi luqng cong vic thrc té cüa Co quan, bâo dam don gián ye thu tiic
hành chInh và thu.n tin trong vic giãi quyêt cong vic cüa to chirc và cong dan;
báo cáo Uy ban nhân dan thânh phô (thông qua S& Ni vi) theo quy djnh.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngây k9 và thay th Quyt djnh s
4872/QD-UBND ngây 23 tháng 10 nAm 2018 cüa Uy ban nhân dan thãnh phô
quy djnh chic nang, nhim vi, quyên hn và Co cãu tO chirc cüa Ban Quán 19 khu
cong ngh cao vâ các khu cong nghip Dã Nng vâ Quyet djnh so 5570/QDTJBND ngày 07 tháng 12 nãm 2019 ye diêu chinh Quyet djnh sO 4872/QDUBND ngày 23 tháng 10 näm 2018 Uy ban nhân dan thânh phO.
Diu 4. Chánh Van phàng 1.Jy ban nhan dan thành ph, Truông ban Ban
Quán 19 Khu cong ngh cao và các khu cOng nghip Dà Nng, Giám dOc Si Ni
vi và thU truâng các cquan, don vj có lien quan chu trách nhim thi hành
Quyêt djnh này./.
Noi nit:
- Nhu dièu 4;
- BQ Thông tin vã Truyn thông;
-BKê hoach vàDu tu;
- B Khoa h9c và Cong ngh;
- Thixmg tri,rc Thành y;
- Thrmg tn,rc HDND TP;
- Các s?x, ban, riganh;
- UBND qun, huyn;
- COng thông tin din tU TP;
- Luu: VT, SNV.(

