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UY BAN NHAN DAN
THANH PRO DA NANG

CQNG HOA XA HQI CH(J NGHIA VIT NAM
Dc 1p Tr do - R3nh phüc

S/QD-UBND

Dà No'ng, ngày29 thdng nám 2021

QUYET D!NH
V vic quy d!nh chfrc náng, nhiêm
v1, quyn hn và co' câu to ch&c
cüa Ban Xüc tiên và H trçr Ctu tirDà Nng
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Uy BAN NIIiN DAN TIIANH PHO DA NANG
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C'án ct Ludt To' chtc chInh quyn dfa phwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Ludt st'a dOi, bO sung mt sO dlêu cza Lut TO chtc chInh phz và Luat To chjc
chInh quyên d.iaphuvng ngày 22 thdng 11 nàm 2019;
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Can cNghi djnh l2O/202Q/ND-p ngày 07 thOng 10 nãm 2020 cza ChInh
phz Quy dj'nh ye vic thành lap, to
cht'rc lçzi, giOi the dan v.i sy' nghip cong lap;
Gàn czNghj dinh so' 31/2
021/ND-Cp ngày 26 tháng 03 nàm 2021 cza ChInh
phz Quy djnh chi tiét hwóng dan thi hành inç5t so diêu cza Lu4t dãu tu

10

:2

2:

44

-n
g

hi

Cán ci Quye't il/nh sO' O7/2
017/QDjBN ngay 08 tháng 3 náin 2017 cia
UBND thank phô Da Náng ban hOnh Quy dinh ye
quán l.i tO chi'c bç may, so
ltcçrng ngzcài lam vic, vj trI vic lain, viên chic trong cOc dan v/ sr nghip cong
lçp thuc UBND thành phO Dà Náng quOn 1j,
Thzrc hiên Thông báo so'
117-TB/TUngày 10 tháng 5 nãm 2021 cza Thzc&ng
tru'c ThOnh 4y, C'Ong van so 311-C V/BcSD ngày 15 thOng 5 nám 2021 cza Ban
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Can sr DOng UBND thành phô và Cong van so 3683/UBND-NC ngày 15 tháng 6
náin 2021 cza Chi tjch UBND thank phO ye
vic ti-f en khai két lu2n cza Thzthng
trec Thành zy Da Näng,
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Theo d nghf cüa GiOm dblc Ban Xic tiln vO 1-13 trçx ddu t tzi Ta trInh
365/TTr-XTDT ngày 19 thOng 7 näm 2021 và dé nghj cza GiOm dôc & N9i v tçzi
Ta trInh sO 251 /TTr- SNV ngày -f 7 tháng 8 nOm 2021.
QUYET DINH:

Diu 1.
Quy dinh chrc näng, nhim vi, quyn hn cüa Ban Xñc tin và H
trç dâu tu Dâ Nng nhu sau:
1.Ch(rcnang
Ban Xiic tMn-và H trçy du tD N
iâdài Tsçr nghip cong lap trirc
thuc UBND thânh phô, có chirc nAng giüp UBND thành phO thirc hin các ho?t
dng ye xiic tiên dâii tu trên da bàn thành phô.
2. Nhim v11 và quyn hn

V

2
a) Giüp UBND thành ph thirc hiên cac hoat dng xüc tin dAu tr trên dja
bàn thành phô:
CAn cir hràng dn xay dirng chizcing trmnh xüc tMn du ti.r cüa B J( hoch
VA Dau tii vA miic tiêu, dnh hixo'ng phát trin cüa dja phuyng, chü tn, phoi hcp v&i
cac so, ngAnh lien quan xây dirng va to chi'rc thirc hin ch.rng trInh, ké hoach xüc
tién dau tLr 05 nAm vA hAng nAm cUa thành phô;
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- Theo dOi, tng hçip hoat dng xüc tin du ttr cüa thAnh pM;
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- Trin khai thirc hin chixo'ng trinh xüc tMn du tir trên dja bàn thành ph
dAm bAo hiu qua, phü hcip vo'i bôi cAnh trong ntràc, quOc té, diêu kin c1.a thAnh
phô trong tirng thi diem nhât dnh; phoi hcxp giüa xüc tiên du ttr vó'i x1ic tién
thuung mi, xiae Lieu du 1jch vA ngoi giao kin.h tê;
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- RA soát tInh hInh thirc hin các hoat dng xüc tin du ti.r theo ding chuang
trinh d dwxc phé duyêt vA c.p thAt thông tin trên H thông thông tin quôc gia ye
xüc tiên dâu ti.r;
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- Kin nghi B K hoch và Du tir dMu chinh chiirng trinh xüc tin du t.r
quOc gia.
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b) Chü tn, pMi hcxp vài cAc s&, ngành có lien quan tham muu UBND thành
phO ye to chcrc thc hin các hot dng xüc tiên dAu tix vAo thAnh phô, gôm:
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- Nghien cüu tim nAng, thj trng, xu hi.r&ng vA di tác d&u tr;
- XAy dirng hmnh Anh, quAng bá, gi6i thiu v môi tmông, chInh sách, tim
nAng, c hi va k& noi dâu tix;
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- H trV, htnng dan, tto thuân lçxi cho hoat dng dAu tix;
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- Xây dçrng h tMng thông tin và cci s dQ Iiu phiic vii cho hot dng xüc
tiên dAu tu';
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- XAy dicing danh mvc dr an thu hut du t1r;
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- XAy dirng n pMm, tAi 1iu phiic vi cho hoat dng xüc tiên dâu tix;
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- Dào tao, tp huAn, tAng cu'ng nAng lçrc v xüc tin dAu hi;
- Hçtp tAc trong ni.xàc vA quc M v xüc tiên dâu tir.
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c) Thirc hin tu vn, h tr? nhA du tir trLrâc, trong vA sau khi thr9'c c.p phép
- H trçy cAc th chc, doanh nghip, nhA du tu' trong vic tim hiu, cung cp

thông tin ye pháp lu,t, chInh sAch, thu tuc dau tu'; tiêm nAng, thj tnrng, dôi tác vA
co' hôi dAu tir;
- H tnq, hi.r&ng dn nhA du tu' xác djnh thu cu du tu' vA lira ch9n da dim
dir kiên thi,rc hiên dix An dâu tu';
:ang dan, h tr v: thu c du , dAng
du vA dAng
nghip, triên khai dir An sau khi &rqc cAp GiAy chüng nhn dâu tr;

doanh

- Các thu tVc sau cap phép du tu' lien quan dn thud, dat dai, mOi tnthng, lao
dQng, xuât nhp cAnh, xay dirng, phông cháy chUa cháy...;

3
- Tiép nhn và trInh cci quan có thm quyn iâi quyt các dè xuAt, kin nghj
cia nba dâu ti.r, h trçi tháo g khó khän, vuàng mac trong qua trInh th1rc hin hoat
dng dâu tu, kinh doanh;
- T chirc d6i thoai giiia các c quan, t6 chic, doanh nghip và nhà dAu tii;
- Kt ni nlià du tu vài ca quan nba nuàc, vài các nba du tu, vói các th
chCrc, cánhân.
d) Thrc hin ch d báo cáo djnh ks', dt xut v hoat dng xüc tin dAu tix
và hot dng cüa Ban theo quy djnh.
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d) Quãn 1 di ngü vien chirc, nguii lao dng, tài chInh, tài sn cÜa Ban theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
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e) Thirc hin các nhim vii khác &rçic UBND thành ph giao hoc theo quy
djnh cüa pháp 1ut.
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Diu 2. Cci cu t chirc cüa Ban Xüc tin và H trçl du tu Dà Nng
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1. Lanh d?o Ban Xüc tin và H trci d&u tu Dà Nng gm Giám dc và không
qua 03 (ba) Phó Giám dôc.
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2. Ci cáu th chirc cüa Ban Xüc tin Va H trq du ttx Dà Nng gm 03 (ba)
phông chuyên môn, nghip vii:
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- V.n phOng;
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- Phông XUc tin du tu;
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- Phông Phát trin dr an.
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3. Vic thânh 1p, quy ctnh chirc näng, nhim via, b nhim, min nhim cp
trurng, cap phó các phàng chuyên môn, nghip v. thuc Ban Xüc tiên và H trçl
du tu Dá Nng thrc hin theo phân cap quãn 1.
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tcr ngày k và thay th Diu 2, Diu 3
Quyêt dnh so 8377/QD-UBND ngày 05 tháng 12 n.rn 2016 cUa UBND ye vic
dôi ten và quy djnh chüc nAng, nhim vi và c câu to chi'xc Trung tam Xiic tiên
dâu ti.r Dà NAng.
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Diu 4. Chánh Van phOng UBND thành ph& Giám dc các Si: Ni vi,i, Tài
chInh, Kê ho.ch vâ Dâu fl.x, Giám doe Ban Xüc tiên và H trç dâu ttr Dâ Nng, thi.
tru&ng các c quan có lien quan can ccr QuyCt djnh thi hãnh./. ,t, 9 Ncti nhân:
-NhuDiu 4;
- Thtthng trrc Thãnh Uy;
- Thuing trirc HDND thành phd;
- Luu: VT, SNV.4
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