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Kính gửi: Các Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông 

  

Ngày 07/5/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1568/QĐ-

UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là Danh mục) thay thế Quyết 

định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về việc lập danh mục các lĩnh vực kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng.  

Trong đó, Danh mục bao gồm 03 nhóm lĩnh vực đầu tư, cho vay: Nhóm 

lĩnh vực đặc biệt ưu tiên; nhóm lĩnh vực ưu tiên và nhóm các lĩnh vực khác theo 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Và lĩnh vực công nghệ 

thông tin và viễn thông thuộc nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên, với các nội dung 

cụ thể sau: 

1. Đầu tư các dự án viễn thông, khu công nghệ thông tin tập trung, khu 

công nghệ thông tin, khu công viên phần mềm. 

2. Đầu tư các dự án tại khu công nghệ thông tin, khu công nghệ thông tin 

tập trung, khu công viên phần mềm. 

3. Đầu tư các dự án liên quan lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông. 

Việc ban hành mới danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 này sẽ góp phần tạo cơ hội 

cho nhiều đối tượng doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay ưu đãi của Quỹ, đặc 

biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố   

Nội dung chi tiết văn bản nêu trên được đăng tải trên website của Sở 

TT&TT tại địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn/web/guest/thong-bao. 

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo đến các Doanh nghiệp 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, áp dụng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Ban Biên tập Website Sở (th/h); 

- Lưu: VT, KHTC. HN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Quang Thanh 
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