
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-ĐTHTS 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy 

định chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh 

nghiệp hoạt động trong Khu công nghệ 

thông tin tập trung trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: 

     - Các sở, ban, ngành; 

                                   - UBND các quận, huyện; 

         - Các Ban của HĐND thành phố; 

         - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

         - Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; 

     - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; 

     - Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm; 

     - Các Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền 

thông trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND 

thành phố về việc ban hành danh mục Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông 

(viết tắt là Sở TTTT) đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ 

trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập 

trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Nghị quyết), đã gửi các cơ 

quan, đơn vị góp ý1; gửi Sở Tư pháp thẩm định và được Sở Tư pháp phản hồi tại 

Công văn số 964/STP-XDKTVB về việc thẩm định đề nghị xây dựng Nghị 

quyết hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghệ 

thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, đến nay, Sở TTTT đã 

hiệu chỉnh toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết. Để có cơ sở hoàn thiện Nghị 

quyết và trình UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố phê duyệt, 

Sở TT&TT kính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Ban 

của HĐND thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Cục Thuế 

thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp 

Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có ý kiến góp ý 

 

1 Tại Công văn số 3165/STTTT-ĐTHTS ngày 26/10/2021. 
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đối với dự thảo Nghị quyết (lần 2) trước ngày 22/8/2022. 

(Dự thảo Nghị quyết được đình kèm văn bản này và đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ 

https://tttt.danang.gov.vn/web/guest/gop-y-du-thao-van-ban)  

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Đầu tư và Hạ tầng số, Sở Thông tin 

và Truyền thông, điện thoại: 02363 840 800. Email: đthts@danang.gov.vn. 

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng CNTT, TTBCXB; 

- Trung tâm IID; 

- Lưu: VT, ĐTHTS.LD 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Sơn Phong 
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