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CONG HOA xA HQI CH(J NGHITA VI1T NAM
Bc1p-Ttydo-Hnhphüc
Dà Náng, ngày tháng cnam 2022

UY BAN NEJAN DAN
THANTI PHO BA NANG
S& VI5 /UBND-SKHDT
V/v trin khai th%rc hin Thông báo
s 283-TB/VP ngày 3 1/3/2022
cüa Thãnh iiy EM Nng

KInh gi:ri:
- Các s, ban, ngành;
- UBND eác qun, huyn.
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Theo d nghj cüa Si K hoch và Du ttr ti Cong van s6 1188/SKEDTDN ngày 27/4/2022 v vic lien quan dn trin khai thirc hien Thông báo s
283-TB/VP ngày' M/3/2022 cüa Thành Uy Da Nng v nhim v1i nghiên ciru,
xay dirng, thit '1.p kênh, phn mm chfnh thng tip nhn, xü l và trá 1i các
kin nghj cUa d.oanh nghip trên dja bàn thanh phó, Chü tjch UBND thành ph
có kin chi do nhu sau:
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1. Giao Só Thông tin và Truyn thông chi dao Trung tam Thông tin djch
vii cong thành ph6:
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- Thirc hien dàng tãi Banner chuyên mic "Vuó'ng mc doanh nghip" trên
trang chü cüa Cng Gop " Dà Nng, Cng Thông tin djch vi cong Dà Nng d
doanh nghip, nhà di tLr cO th d nhn bi&, phãn ánh, theo dOi thun igi;
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- Ph6i hçip, h trq Sâ K hoch và Du tu' tIch hçip chuyên mic "Vi.thng
mc doanh nghip" cUa Cng Gop Ba Nng vào Trang thông tin din tcr lien
quan dn doanh nghip, nhà du tu cüa So K hoch và Du tu' dang quãn 1",
vn hành.
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2. Giao SO K hoach và Dâu ti'

ho

- TIch hcip chuyên mic "VuO'ng mc doanh nghip" cüa Cng GOp Ba
Nkg vào chuyên m1ic "HOi dáp" trên Trang thông tin din tCr cüa SO K hoch
và Du ttx (tgi aja clii: https://dpi.danang.gov.vn) d h trçx doanh nghip, nhà
dAu tu', ngui dan thun lçii trong phän anh kin, vu'Ong m.c;
- Cp nht các nOi dung phãn ánh, kin nghj cüa doanh nghip, nhà du ttx
dà duqc trã 1ii trën trang thông tin din tcr cüa SO K hoach và Du tu len
chuyên miic "VuOng mc doanh nghip" cüa Cng Gop Dà Nng;
- Thông báo, truyn thông dn các Hip hQi, doanh nghip, nhà du tu v
Tng dài 1022 và Cng Gop Ba Nng là kênh tip nh.n, xO l' kin ngh
vtrOng mc doanh nghip vã nhã du tu chInh thirc cUa thành ph6 Ba Nng.
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3. Giao các so, ban, ngành và các don v lien quan djnh kS' hng qu (bat
ddu triê'n k/wi ti nám 2022) báo cáo tInh hinh tip nhn và xir 1 kin ngh cUa
doanh nghip, nhã du tu bao gm tiê'p nhn trt'c ti thông qua van ban và
tilp nhan thông qua Tang dài 1022 và c'ô'ng Gop )5 Dà N'ng,) v Tng dài 1022,
Cng GOp Ba Nng, dng thai gi v SO K hoach và Bu tu ('qu I: gi'ri truác
ngày 15/3; qu5 Ii? gt''i tru'ác ngày 15/6, qu III: gi'ci tnthc ngày 15/9 và quj IV.•
gt'ri trttác ngày 15/11) d thng hp tInh hInh tip nhn và xir l kin nghj cUa
doanh nghip, nhà du tr báo cáo UBND thành ph và Ban Tuyên giáo Thãnh
Uy theo quy djnh.
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Nh.n çc Cong vn nay, d nghj thu twang các co quan, dan v trin khai
thxc hiên./.
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Noi n/i (in:
- Nhtr trên;
- U HDND TP (thay b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành Ciy;
- Van phông Thành üy;
- CPVP, các phàng chuyên môn;
- Liru: VT, SKHDT.
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Trô'n Phithc Sin

