
UBND THANH PHO DA NANG 
S KE HOACH VA oAu TU' 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tur do —  IInh phüc  

Dà Nng, ngày 2?(tháng 4 nám 2020 S6: 4P g /SKHDT-DN 

V/v thông tin du m6i tip nhn h sa chinh 
sách h lrçi doanh nghiêp 

KInhgiri: 
- Các S&, ban, ngành; 
- UBND các qun, huyn; 
- Ciic Thu thàrih phi; 
- Ciic Hâi quan thành ph 
- Báo him xã hi thãnh pM; 
- Qu5r Du tu phát trin thành pM; 
- Ngân hang Nba nuâc Vit Nam chi nhánh Dà Nng; 
- Phông Thuang mii và Cong nghip Vit Nam chi nhánh 
Dà Nng; 

- Các Hi, Hip hi: Doanh nghip nhö và vra; Ntr doanh 
nhân; Du ljch; Quàng cáo; Doanh nghip phãn mêm; 
Vn tài hang boa dithng b; Vtn tâi ô to; Doanh nhân 
tré; Doanh nhân Cru chiên binh; 

- Các Hi, Hip hi, doanh nghip trên dja bàn thành phô. 

Nhm trin khai thirc hin có hiu qua các ca ch, chInh sách h trq doanh 
nghip cUa Trung uang và thành ph& dam bão cho các doanh nghip trén dja bàn 
thành pM duçvc tip cn dy dü thông tin v các ca ch& chIrih sách uu dâi, các 
van bàn quy phtm pháp lut quy djnh và dan vj lam du mi hiiâng dan, tiêp 
nhn, xir l cho doanh nghip. Si K hoch và Du tir kInh thông báo dn các 
S&, ban, ngành, Hi, Hip hi, doanh nghip trên dja bàn thành pM mt s ni 
dung sau: 

1. Thông tin du mi Sà, ngành, dan vj trrc tip hcng dan, tip nhn va 
xir 1 M sa lien quan dn chInh sách M trçi doanh nghip (Theo Phy lyc dInh 
kern) và clAng tái trên website cüa Sâ K hoach  và Du tu tai  dja chi 
http://dpi.danang.gov.vn. 

2. KInh d nghj các Sâ, ban, ngành, Hi, Hip hi doanh nghip tAng 
cuong tuyên truyn, pM bin các ca ch& chInh sách ixu dâi, h trçi và thông tin 
du mi Si, nganh, dan vj trc tip huóng din, tip nh.n, xir l M sa theo Phii 
hic kern Cong vAn nay dn các doanh nghip là thành viên thuc HOi,  Hip hi 
và các doanh nghip hot dng trong các ngành, lTnh vçrc do dan vj quán 1 bang 
nhiu hInh thüc da dtng. 
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Vy, So K hoach  và Du tu kInh thông báo dn các don vi duçic bit và 
quan tam thirc hin./i' 

No'i nhin: 
- Nhu trén; 
- UBND thãnh ph (d b/c); 
-Lixu:VT,DN. 



THÔNG TIN BAU MOI TIEP NH4N, xiY 
DOANH NGHIP BANG TRIEN KHAI T 

(Ban hành kern theo Cong van s 4O /S 

QUAN DEN CHINH SACH HO TRO 
N fflA BÀN THANH PHO BA NANG 
/4/2020 cla SO' KI hogch và Dcu tw) 

STT 
ChInh sách, h trçr 

doanh nghip 
(1) 

Van ban quy djnh 
(2) 

Thông tin dn mi htr&ngtip nhn và xfr 1 hi) so' 
(3) 

Các chInh sách 

ChInh sách ho trq lâi - Nghj quyêt so 149/2018/NQ-F1DND 1. S& K hoich và Du tir (tip nhn hi) so' d ngh h thy) 
sut di)i vói cac ti) ngày 12/7/2018 cüa HDND thành phi) - Phông chuyên mon tWc  tip xà l hi) sc: Phông Doanh 
chüc (doanh nghip, 
các ti) chirc kinh tê tp 

ye quy djnh chInh sách h trçi lãi suât 
di)i vâi các ti) chüc vay Von de thu tlX 

nghip, kinh t tp th và tu nhân (DT: 02363 891 352) 
- Lath dao phông trirc tip phi trách: Ong Pham DInh Thành 

th có 100% vi)n thu các d1,r an phát triên kinh t - xâ hOi bang Truâng phông (DT: 0905 552 257, email: 
tu trong nixóc) vay vi)n quan trçng trén dja bàn thành phô Ba hoangpdtl@danang.gov.vn) 
d du tu các dir an Nng; 

- Chuyên viên tip nhn, x1r l: Ong Pham Nguyen Tjnh (SDT: phát triên klflh tê - Xã 
hi quan tr9ng trên da 

- Nghj quy& si) 237/2019/NQ-HDND 
ngây 11/7/2019 bi) sung "Dii an ha 

0905 005 229, email: tinhpndanang.gov.vn) 

bàn thành phô ngâm krói din trung, ha th trong khu 2. So' Tài cbInh (xfr 1 CP kinh phi h tr(y san khi UBND 

do thj và khu dan cu theo danh miic thành phi) phê duyt) 

tuyn duôrng c1j tb do uit.0 thàth - Phông chuyên mon trirc tip xir l hi) sa: PhOng Quân l 

phi) phé duyt" vào danh miic các dir Ngân sách (DT: 02363 821 460) 

an duçic h trçi lâi sut. - LAth dao  phông trrc tip phii trách: Ong Hi) Ng9c Phuo'ng - 
Tru&ng phOng (DT: 0905 220 202, email: 
phuonghndanang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xü l: Ba Pham Thj Mai Trang (DT: 
0905 059 125, email: trangptmdanang.gov.vn) 



2 

2 ChInh sách khuyn 
khIch xä hi hóa trong 
linhvrc giáo diic, day 
nghê, y tê, van hóa, 
the thao, môi trixô'ng, 
giam dnh tu pháp 

- Quy& djnh s 06/2020/QD-UBND 
ngày 20/3/2020 ye vic ban hành Danh 
mitc linh vrc, dja bàn ixii dAi V Chiflh 
sách khuyên khIch xâ hi boa trén da 
bàn thành phô Dà Näng giai don 2020 
- 2022. 

1. Cuc Thn thành ph (tip nhn, xir 1 hI so thrçrc hirông 
chInh sách) 
- Phông chuyên mon trrc tip xà l h so: Phông Nghip vi - 
Dr toán - Pháp ch chü trI x l h so (DT: 02363 835 573, 
email: nvdtpc.dangdt.gov.vn) 
- Lânh dao Phông trrc tip phi trách: Ong Pham DInh Sáu - 
Phó Trithng phông (DT: 0935 414 969, email: 
pdsau.dan@gdt.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xi:r l: 
+ V chInh sách khuyn khIch xã hi hóa trong linh vrc giáo 
diic, day  ngh& y t, vn hóa, the thao, môi trithng, giám djnh 
tix pháp: Ong Lé DInh San (DI: 0905 076 799, email: 
ldson.dan@gdt.gov.vn)  
+ V chInh sách gia h?n  np thu và tin thuê dt: Ong Pham 
Van Hin (DT: 0346 255 828, email: pvhien.dan@gdt.gov.vn  
2. S& K hoich va DAu tir (xfr 1 khó khãn, vir&ng mc 
trong qua trInh trin khai thrc hin chInh sách) 
- Phông chuyên mon trirc tip xir l h so: Phông Doanh 
nghip, kinh t tp th và tir nhân (DT: 02363 891 352) 
- Lath dao  phông tryc tip phii trách: Ong Pham DInh Thành 
Hoàng - Tri.r&ng phông (DT: 0905 552 257, email: 
hoangpdtl @danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tMp nhn, xü l: Ong Phan Quc Ruy (DT: 
0906 632 223, email: huypq@danang.gov.vn)  

3 ChIrih sách h trq 
doanh nghip di mth 
cOng ngh 

- Quyt dinh s 36/2016/QD-UBND 
ngày 08/11/2016 cüa UBND thành ph 
v vic ban hành quy djnh mt s chInh 

S& Khoa h9c và Cong ngh 
- Phông chuyên mon trirc tiêp xü l ho so: Phông Quãn l 
Cong ngh (DT: 02363 887 429) 



3 

sách h trq doanh nghip dôi m1i cong 
ngh trên dja bàn thành pM; 
- Quyt djnh s 26/2019/QD-UBND 
ngày 16/5/20 19 v sàa di, M sung 
mt s diu cüa quy djnh mt s chInh 
sách M trcY doanh nghip di miii cong 
ngh trên dja bàn thành phô Dà Nng 
ban hânh kern theo Quyt dnh so 
36/2016/QD-UBND ngày 08/11/2016 
cüa UBND thành ph& 

- Lânh dao  phông trirc tip phi trách: Ba Lê Thj Thiiic - 
Trithng phông (DT: 0983 090 135, email: 
thuclt2danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip then,  xü 1: 
+ Ong Dinh Hihi Tuyn (DT: 0918 388 744, email: 
tuyendh@danang.gov.vn)  
+ Ba Trn Thi Thüy Diiong (DT: 0976 135 573, email: 
duongtttl@danang.gov.vn)  

4 ChInh sách ho trq 
doanh nghip tip cn 
vOn di vói 5 linh vrc 
uu tiên: nông nghip, 
nông thôn; cong 
nghip M trq; xuât 
khâu; 'frng ding Cong 
ngh cao và doanh 
nghip nhO Va vra. 

- Thông tu s 39/2016/TT-NHNN ngày 
30/12/20 16 cüa Ngãn hang Nhà nuâc 
quy djnh v boat dng cho vay cüa t 
chirc tin ding, chi nhánh ngân hang 
nuóc ngoài dôi vâi khách hang. 

- Vic tip nhn và xü 1 M so cho vay di vi 05 lTnh vrc ixu 
tiên &rçic thirc hin tai  57 T chüc tIn d%ing trên dja bàn thành 
pM (Ngân hang nhà nuâc Vit Nam chi nhánh thành pM Dà 
Nng là co quan chi dao  các T chirc tin dmg trén dja bàn 
thành pM tuan thu và trin khai thirc hin các quy djnh cüa 
Thông tir sO 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/20 16 cüa Ngãn 
hang Nhà nixâc) 
(DInh kern danh sách 57 T chüv tin ching trên dia bàn thành 
pM Dà N&ig tInh dIn ngày 20/4/202Q). 

5 ChInh sách cho vay 
dAu tu 

- Nghj djnh s 37/2013/ND-CP ngày 
22/4/20 13 cüa Chinh phü v sira di, bô 
sung mt s diu cüa Nghj dlflh  SO 
138/2007/ND-CP ngày 28/8/2007 ye to 
chirc và boat  dng cüa Qu5' DAu tir phát 
triên dja phuong; 
- Quyt djnh s 5116/QD-UBND ngày 
30/7/2014 cüa UBND thành pM ye 
vic 1p danh miic các di,r an dAu tL.r kt 

Qu5 DAn tir Phát trin thành pM 
- Phông chuyên mOn hithng dn, thu thp M so vay vn ban 
dAu: Phông K hoach và Nghiên cüu phát trin (DT: 02363 
888 744) 
- Lath dao  phông trirc tip phii trách: Ong Nguyn Phi Hung - 
Phó Tri.r&ng phông (email: hungnp3@danang.gov.vn)  
- Chuyên viên tip then,  xü 1: Ong Hoàng NgQc Dông Hài 
(email: hailmd@danang.gov.vn)  
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cau ha tang kinh tê xä hi uu tién phát 
triên cüa thành phô Dà Nng; 
- Quyt djnh s 33/QD-HDQL ngày 
18/6/2018 cüa Hi dông quãn l Qu5 ye 
sira dôi, bô sung mt so diêu tai  Quyet 
djnh so 26/QD-HDQL ngày 23/6/2015 
ye quy djnh lAi suât cho vay dâu tix tai 
Qu5r và các Quy chê, Quy trInh cho vay, 
thâm djrih, giãi ngãn tai Qu5i. 

6 ChInh sách h tro 
doanh nghip tiêp 
nhn lao dng vào dào 
tao và giâi quyêt vic 
lam 

- Quyt djnh s 01/2018/QD-UBND 
ngày 16/01/2018 cüa UBND thành phô 
quy djnh chInh sách h trçY doanh 
nghip tiêp nhn lao dng vào dào tao 
và giãi quyêt vic lam trén dja bàn 
thành phô Dà Näng. 

S& Lao dng, Thirong binh và Xã hi 
- PhOng chuyén mon trrc tip xü 1 h sa: PhOng Dy ngh 
- Lãnh dao  phông  tWc  tip phii trách: Ba Nguyn Thj Thanh 
Mai - Phó Trix&ng phông (DT: 0983 984 327, email: 
maintt3danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhtn, xir l: Ong Lê Quang Huy (DT: 0903 
259 540, email: huylq@danang.gov.vn)  

7 ChInh sách h trci 
doanh nghip ye xuât 
khâu phân mêm 

- Quyt djnh s 10/2015/QD-UBND 
ngày 15/4/2015 cüa UBND thành phô 
ye ban hành quy djnh mt so chmnh 
sách ho trçi doanh nghip xuât khâu 
phân mêm trén da bàn thành phô Dà 
Nng. 

S& Thông tin Va Truyn thông 
- PhOng Chuyên mon trrc tip xà 1 h so: Phông K hoach - 
Tài chIrih 
- LAnh dao  phOng  tWc  tip phii trách: Ba Lê Thj Hng Ng9c 
(DT: 0935 862 860, email: ngoclth@danang.gov.vn)  
- Chuyên viên tip nhn, xà 1: Ba Mai Thj Hng Nhung (DT: 
0935 666 909, email: nhungmthdanang.gov.vn) 

8 ChInh sách h trq phát 
triên cong ngh thông 
tin 

- Nghj quyt s 270/2019/NQ-HDND 
ngày 12/12/20 19 cüa HDND thành phO 
ye quy djnh chInh sách h trçi phát triên 

S& Thông tin và Truyn thông 
- Phông Chuyên mOn trirc tip xü l' h so: Pbông K hoach - 
Tài chinh 
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cong ngh thông tin trên dja bàn thành 
phô Dà Nãng. 

- Lnh do phông trrc tip phi trách: Ba Lê Thj Hng Ng9c - 
Phó Triiông phông (DT: 0935 862 860, email: 
ngoclthdanang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xà l: Ba Mai Thi Hong Nhung (DT: 
0935 666 909, email: nhungmth@danang.gov.vn)  

9 ChInh sách xu dài và 
h trçi du tu vào Khu 
cong ngh thông tin 
tp trung 

- Quyt djnh s 52/2014/QD-UBND 
ngày 25/12/2014 v vic ban hành quy 
djnh chinh sách uu dâi và h trq ctâu tu 
vào khu cong ngh thông tin tp trung 
trên dja bàn thành ph Dà Nng. 

S& Thông tin vã Truyn thông 
- Phông Chuyên mon trirc tip xü l h so: Phông K hoach - 
Tài chhuli 
- LAnh do phông trrc tip phii trách: Ba Lê Thj Hng Ng9c - 
Phó Trithng phông (DT: 0935 862 860, email: 
ngoc1thdanang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xir l: Ba Mai Thj HMg Nhung (DT: 
0935 666 909, email: nhungmthdanang.gov.vn) 

10 ChInh sách uu dãi 
trong khu cong ngh 
cao (iru däi ye tiên 
thuê dt, thu thu nhp 
doanh nghip, thuê 
nhâp khâu và các 
chInh sách lien quan 
khác) 

- Quyt djnh so 06/2019/QD-UBND 
ngày 3 1/01/2019 cüa UBND thành pM 
ye vic sàa di, M sung mt s diêu cüa 
quy djnh iá các loü dat ban hành kern 
theo Quyêt djnh s 46/2016/QD-UBND 
ngày 20/12/2016 cüa UBND thãnh pM 
Dà Nng; 
- Quyt djnh s 08/2019/QD-UBND ngày 
01/02/2019 cüa UBND thành pM v vic 
Ban hành h s diu chinh giá dt áp ding 
cho nàm 2019 trén dja bàn thành pM Dà 
Nng; 
- Quyt ctjnh s 1 1/2019/QD-uBND 
ngày 12/02/20 19 cüa UBND thãnh pM 

Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao và các Khu cong nghip 
- Phông chuyên mon trirc tip xü l M so: Phông Quân 1, xüc 
tin va M trci du tu (DT: 02363 810 422) 
- Lath dto phông trrc tip phii trách: Ong Nguyn Xuân Dti - 
Tnthng phông (DT: 0905 117 212, email: 
dainx1danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xi:r 1: 
+ Ong Mai Xuân Nht - Chuyên viên (DT: 0935 336 233, 
email: nhatmx@danang.gov.vn)  
+ Ba Nguyn Thj Thiên Huorng - Chuyên viên (DT: 0935 347 
377, email: huongntt7danang.gov.vn) 
+ Ong Phim Thai Ha - Chuyén viên (DT: 0984 288 104, 
email: hapt10danang.gv.vn) 
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ban hành Quyt ctjnh quy dnh mirc thu 
tin sà ding ht tang trong Khu cong ngh 
cao Dà N&ig; 
- Quyt ctjnh s 12/2019/QD-UBND 
ngày 14/02/2019 cüa UBND thành ph 
v vic Ban hành mirc t3 lê phn tram 
(%) d tInh dan giá thuê dat trâ tiên 
thuê dt hang näm trong Khu cOng 
ngh cao thành ph Dà Nng 2018; 
- Ngh djnh s 04/2018/ND-CP ngày 
04/01/2018 ci:ia ChInh phü Quy dinh ye ca 
ch, chInh sách uu i  di vói Khu cong 
ngh cao Dà Nng là th ch mang tmnh 
riêng cho Khu cong ngh cao Dà Nng. 

11 ChInh sách h trçY ngu 
dan phát trin khai 
thác hâi san xa b hiu 
qua, gn vâi vic bâo 
vchü quyn biên giâi 
biên, dão Vit Nam 

- Nghj djnh s 17/2018/ND-CP ngày 
02/02/2018; Nghj djnh s 89/2015/ND- 
CP ngày 07/10/20 15 cüa ChInh phü Vé 
mt s chInh sách phát trin thüy san; 
- Quyt djnh s 48/2010/QD-TTg ngày 
13/7/20 10 cüa Thu tixàng ChInh phü Vê 
mt s chInh sách khuyn khIch, h trq 
khai thác, nuôi trng hâi san và dlch 
khai thác hâi san trên các vüng biên xa; 
- Nghj quy& s 255/2019/NQ-HIDND 
ngày 11/7/2019 cüa HDND thành phô 
v chInh sách h trçi phát frin khai 
thác hãi san trên dja bàn thành ph Dà 
Nang giai doan 2019 - 2025. 

Chi die Thüy san thành ph Dà N&ng (S& Tài nguyen và 
Môi tr.ring) 
- Phông chuyên mon trirc tip xü 1: Phông Quán 1" khai thác 
thüy san 
- LAth dao  phông  tWc  tip phi,i trách: Ong Hoàng Quang Minh 
- Trrnng phông (DT: 0983 044 335, email: 
minhhq@danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xir l: 
+ Ong Pham Van Dung (SDT: 0903 246 859, email: 
dungpv3@danang.gov.vn)  
+ Ong Phan Van Vâi (DT: 0905 660 884, email: 
vaipv@danang.gov.vn) 



7 

12 ChInh sách khuyn 
khIch du tu vào nông 
nghip irng ding cong 
ngh cao 

- Nghj quyt s6 10412017/NQ-HDND 
ngày 07/7/2017 ye chInh sách khuyén 
khIch du tti üng dçing cong ngh cao 
trên dja bàn thành ph Dà Nng. 

S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 
- Phàng chuyên mon trrc tip xir 1: Phông K hoach và Tài 
chInh 
- Lath dto phông tryc tip phi trách: Ong Lê Quc Khánh - 
Pbó Tru&ng phông (DI: 0905 277 056, email: 
khanhlq@danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xü l: Ong Tr&n Nguyn Khoa (DI: 
0905 888 341, email: khoatndanang.gov.vn) 

13 ChInh sách M trçi phát 
trin trng rung cay g 
lan 

- Nghj quyt s 256/2019/NQ-HDND 
ngay 11/7/2019 cüa HDND thành ph 
ye vic quy djnh chInh sách h trçi phát 
trin trông thng cay g ian trên dja bàn 
tbành phô Dà Nng. 

Chi c.c Kim lam thành ph Ba Nng (S& Nông nghip và 
Pbát trin nông thôn) 
- Phông chuyên mon tr11c tip xi l: Phóng Sü diing và Phát 
trin thng 
- Lânh dao  phông trirc tip phii trách: Ba Lê Thj Thu Hiên - 
Phó Trrnng phông (DT: 0901 157 939, email: 
hienitt3@danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xü l: Ba Ding Thj Tuyêt Qu'nh 
(DT: 0986 951 446, email: quynhdttl@danang.gov.vn)  

14 ChInh sách khuyn 
cong 

- Quyt djnh s 33/2016/QD-UBND 
ngày 31/10/2016 cüa UBNID thành phô 
v vic ban hành Quy djnh ChInh sách 
Khuyn cong trên dja bàn. 

S& Cong Thtrorng 
- Phông chuyên mOn tr%rc tip xir l h s: Phông Quân l3' 
Cong nghip (DI: 02363 898 277) 
- Lânh dao  phông trirc tip phii trách: Ba Hu'nh Thj Ng9c Yen 
- Truang phông (DT: 0905 590 777, email: 
yenhtn 1 @danang .gov.vn) 
- Can b tip then,  xü l: Ba Nguyn Thüy Nhung - Phó 
Truâng phông (DT: 0905 212 676, email: 
nhungnt 1 danang.gov.vn) 
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15 ChInh sách h trçi phát 
trin san phâm luu 
nim 

- Quyt djnh s 30/2014/QD-UBND 
ngày 10/9/20 14 cüa UBND thành phô 
ye vic quydnh mt s chInh sácb h 
trçi phát triên san xut san phm km 
nim du ljch trên dja bàn thành ph Dà 
Nng. 

S& Cong Thirong 
Phông chuyên mon trrc tip xü 1 h so: Phông Quãn 1 Cong 
nghip (DT: 02363 898 277) 
- Lath dao phông trrc tip phii trách: Ba Hu'nh Th Ngçc Yen 
- Truàng phông (DT: 0905 590 777, email: 
yenhtnl@danang.gov.vn) 
- Can b tip nhn, xü l: Ba Nguyn Thüy Nhung - Phó 
Tnxâng phông (DT: 0905 212 676, email: 
nhungntl@danang.gov.vn) 

16 ChInh sách phát trin 
cOng nghip ho trq 

- Quy& ctjnh s 34/2016/QD-UBND 
ngày 01/11/2016 cüa UBND thành phô 
quy djnh v chInh sách phát triên cong 
nghip h trçi. 

S& Cong Thtro'ng 
- Phông chuyên mon tWc  tip xi:r l h so: Phông Quãn l)'T 

Cong nghip (DT: 02363 898 277) 
- Lânh dao  phông trrc tip phii trách: Ba Hu'nh Thj Ngçc Yn 
- Tnrng phông (DT: 0905 590 777, email: 
yenhtn 1 danang.gov.vn) 
- Can b tip nhn, xà l: Ba Phan Thj Hip - Phó Tru&ng 
phông (DT: 0905 220 176, email: hieppt1danang.gov.vn) 

17 ChInh sách h trçi xüc 
tin thucing mai,  k& 
n& giao thuorng 

- Quy& djnh s 13/2016/QD-UBND 
ngày 20/4/20 16 cüa UBND thành ph 
Dà Nng Quy djnh ye xây dirng, quân 
l và chInh sách h trq thirc 'n' 
chuang trInh xüc tin thuong mn cüa 
thành pM Dà Nng. 

S& Cong Thirong 
- Phông chuyên mon trirc tip xü l h so: Phông Quân l 
Thixong mai  (DT: 02363 822 525) 

- Lath dao  phông tnrc tMp phii trách: Ong Doãn NgQc Mirth - 
Triimg pbông (DT: 0905 009 259, email: 
minhdnl danang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xà l: Ong D Nhix Hng Qun (DT: 
0943 618 565, quandndanang.gov.vn) 
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II Mt s h trçr khác 

H trçi doanh nghip 
nhó và vra chuyên dôi 
tr ho kinh doanh 

- Ngh djnh s 39/2018/ND-CP ngày 
11/3/2018 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit mt s diu cüa Lust  H trçi doanh 

hiep nhO và vüa; 
- Chi thj s 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 
cüa thu tucng ChInh phü v t chüc 
trin khai thc hin hiu qua Lut H 
trq doanh nghip nhO VL vua. 

Si K hoch và Du tir 
- Phông chuyên mon trirc tip x1r 1 h sd: PhOng Dang k 
kinh doanh (DT: 02363 821 755) 
- LAnh dao  phông true tip phii trách: Ong Doàn Vit lien - 
Tnxeing phông (DT: 0914 038 884, email: 
tiendvdanang.gov.vn) 
- Chuyên vien tip nhn, xir l: Ong Hu'nh Ba Mirth fXrc 
(DT: 0905 220 017, email: duchbm@danang.gov.vn)  

2 H trçl huâng dan, tu 
v.n ye ehInh sách, thu 
t1ic lip, thay di Giy 
chirng nhn thng k) 
doanh nghip, Giây 
chirng nhn clang k3 
du tu; H trçi dàO tLo 
min phi v xây dirng 
doanh nghip, xay 
dirng và phát triên 
thuang hiu, hiu và 
thu hut khách hang 

- Nghj djnh s 39/2018/ND-CP ngày 
11/3/2018 cüaChinh phü quy djnh chi 
tit mt s diu cüa Lut H trq doanh 
nghip nhö Va vita; 
- Clii thj s 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 
cüa Thu tuâng ChInh phü v t chüc 
trin khai thirc hin hiu qua Lust H 
tr doanh nghip nhO và vita. 

Trung tam H trçr doanh nghip thành ph Ba Nng (S& 
K hoich và Ju tir (DT: 02363 835 119) 
- LAth dao  phOng tr%rc tip ph%i trách: Ong Vô Thành Cuo'ng - 
Giám dc Trung tam (DI: 0905 059 599, email: 
cuongvtdanang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xü 1: Ong Lé Ba Huy (DT: 0914 102 
669, email: huylbdanang.gov.vn) 

3 D an H trçi phát 
trin tht.rang hiu cho 
các san phm cong 
nghip, tiu thu cong 
nghip uu tiên 

- Quyt djnh s 9108/QD-UBND ngày 
09/12/2015 cüa UBND thàth phô ye 
vic phê duyt D an phát trin thrnmg 
hiu cho san pMm cong nghip và tiêu 
thu cong nghip i.ru tiên cüa thành ph 
Dà Nng Den näm 2020. 

S& Cong Thirong 
- Phông chuyên mon trrc tip xir l h sa: Phông Quãn 1 
Cong nghip (DT 02363 898 277) 
- LAth dao  phông triTc tip phi trách: Ba Hu'nh Thj Ng9c Yen 
- Tnthng phông (DT: 0905 590 777, email: 
yenhtn1danang.gov.vn) 
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- Can bO tip nhn, xü 1: Ba Nguyn Thüy Nhung - Phó 
Trithng phông (DT: 0905 212 676, email: 
nhungnt 1 @danang.gov.vn) 

4 Chuxmg trInh h trçi 
xây d%rng và phát triên 
thuong hiu san pbm 

- Quyt djnh s 8585/QD-UBND ngày 
09/12/20 13 cüa UBNID thãnh phô V 

vic ban hàrih Chuong trInh phát tnên 
thuong hiu cho mt s san phm 
tiên cüa thành ph& 

S& Cong Thiro'ng 
- Phông chuyên mon trirc tip xà 1 h so: Phông Quãn 1 
Thuong mi (DT: 02363 822 525) 

- Lath do phông tWc  tip phi trách: Ong Doàn Ng9c Minh - 
Trithng phông (DT: 0905 009 259, email: 
minhdnldanang.gov.vn) 
- Chuyên viên tip then, xir l: Ong D Nhu Hong Quân (DI: 
0943 618 565, quandn@danang.gov.vn) 

5 H trq phát trin 
thuong mai  din tü 

- Quyt djnh s 848/QD-UBND ngày 
16/02/20 16 cüa UBND thành phô V 

vic phê duyt Kê hoach phát tnên 
thuong mti din tCr thành phô Dà Nng 
giaidon2016-2020. 

S& Cong Thirong 
- Phông chuyên mon trirc tip xà l h so: Phông Quãn 1 
Thucrng mai  (DT: 02363 822 525) 
- Lânh dao  phông tric tip phi,i trách: Ong Doàn Ng9c Minh - 
Tru&ng phông (DT: 0905 009 259, email: 
minhdnl @danaxig.gov.vn) 
- Chuyên viên tip nhn, xü 1: Ong D Nhu Hong Quân (DT: 
0943 618 565, quandndanang.gov.vn) 

6 D an H trçir h sinh 
thai khOri nghip di 
mcci sang tao  quôc gia 
dn näm 2025 

- Quyt djnh s 844/QD-TTg ngày 
18/5/20 16 cüa Thu tu&ng ChInh phü ye 
vic phé duyt D an H trçY h sinh 
thai kh&i nghip d& mâi sang tao  quc 
gia dn näm 2025; 
- K hoach s 8925/KH-UBND ngây 
31/12/2019 cüa UBND thãnh phô 

S& Khoa hçc và Cong ngh 
- Phông chuyên mon tric tip xir 1 h so: phông Quãn 1 
COng ngh 
- Lath dao  phông  tWc  tip phi trách: Ong Vô Dirc Anh - Phó 
Trithng phông (DT: 0908.835.853, email: 
anhvddanang.gov.vn) 
- Chuyên vien tiêp nhn, xü l: Trn Ng9c Oath (DT: 0985 
632 717, email: oanhtndanang.gov.vn) 
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vic thuc hin D an H trq h sinh thai 
kh&i nghip dôi mâi sang to quôc gia 
den nàm 2025 trên dja bàn thành phô 
Ba Nãng näm 2020. 
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