
SỜ THỐNG TIN VẢ TRUYỀN THÔNG

số-l}% /STTTT-KHTC

ƯBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nằng, ngàyJẦ tháng 01 năm 2021
V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 

số 52/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của 
UBND thành phố Đà Nang

Kính gửi:
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao
động - Thưong binh vả Xã hội- Khua-họe^vả-Công nghệi-------------
- ủ y  ban nhân dân các quận, huyện;
- Cục Thuế thành phố Đà Nằng, Cục Hải quan thành phô Đà Năng;
- Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an thành phô Đà Năng;
- Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nằng;
- Quỹ đầu tư phát triền thành phố Đà Nang;
- BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nang;
- Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nang.

Thực hiện chỉ đạo của ƯBND thành phố Đà Nang tại Công văn số 
8213/UBND-KTTC ngày 09/12/2020 về việc bai bỏ Quyết đĩnh số 52/2014/QĐ- 
ƯBND về Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ thông 
tin (CNTT) tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nang, trong đó UBND thành 
phố Đà Nằng đã thống nhất chủ trương bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ- 
ƯBND và giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hoàn thiện hồ sơ, thủ 
tục đảm bảo quy định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đến nay, Sở TT&TT đã hoàn thành dự thảo Quyết định đề nghị bãi bỏ 
Quyết định số 52/2014/QĐ-ƯBND Quy định chính sách uu đãi và hồ trợ đầu tu 
vào khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nang (viết tắt là Dự thảo).

Đe có cơ sở gửi Sở Tu pháp thẩm định, trình ƯBND thành phố xem xét, 
phê duyệt, Sở TT&TT kính đề nghị các đơn vị tham gia góp ý Dự thảo nêu trên. 
Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở TT&TT, tầng 24 Trung tâm Hành chính thành 
phố Đà Nằng, 24 Trần Phú, Đà Nang, điện thoại: 0236.3840800 (gặp chị Hồng 
Ngọc), địa chỉ email: khtc@danang.gov.vn tri '

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử TPĐN;
- Sỏ' Tư pháp (để biết);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng và đon vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC. NG

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp c
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ ĐẢ NẢNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: /2021/QĐ-UBND Đà Nằng, ngày tháng năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của 
ủy ban nhân dân thành phố Đà Nang về việc ban hành Quy định Chính 
sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên

địa bàn thành phố Đà Nang

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẢNG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đôi, bô sung một so điêu cua Luật Tô chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chỉnh quyên địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bán quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một so điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bán quy phạm pháp luật;

Theo đê nghị của Giảm đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình so
....... /TTr-STTTT ngày ..... thảng ....  năm 2021 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết
định số 52/20Ỉ4/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân 
thành phô Đà Năng vê việc ban hành Quy định Chỉnh sách ưu đãi và ho trợ đầu 
tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành pho Đà Nang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 
2014 của ủ y  ban nhân dân thành phố Đà Nang về việc ban hành Quy định 
Chính sách ưu đãi và hồ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung trên 
địa bàn thành phố Đà Nằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày tháng năm 2021.

Tô chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hồ trợ theo đúng quy định tại 
Quyết định số 52/2014/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của ủy  ban 
nhân dân thành phố Đà Nang trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì 
tiếp tục thực hiện xử lý hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 
52/2014/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của ủ y  ban nhân dân thành 
phô Đà Nang; Tô chức, doanh nghiệp đang được hồ trợ theo Quyết định số 
52/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của ùy  ban nhân dân thành
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phố Đà Nang trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được 
hỗ trợ đến hết thời hạn hỗ trợ còn lại.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố Đà Nằng, Giám 
đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên 
và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Giám đôc 
Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nằng; Cục trướng Cục Thuế thành phố Đà 
Nằng; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nằng; Giám đốc Công an thành 
phố Đà Nằng; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nằng, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước Đà Nang; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các quận, huyện; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này ./.\,

-VànphòngChínhp l T  ™ -  Ủ Y  B * N  N H Â N  D Â N
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; CHU TỊCH
- Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- CT, các Phó CT UBND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Uỷ ban MTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà Nằng, Đài PT-TH Đà Nằng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, STTTT.
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