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Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
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QUYET D!NH
Ye vic phê duy D an
"Tong the phát triên Khu cong ngh cao Ba Náng den nIm 2030"

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cr Lu.t Te, chirc chInh quyn da phuung näm 2015;
Can cr Lut Cong ngh cao näm 2008;
Can có Nghj djnh s 99/2003/ND-CP ngày 28/8/2003 c1ia ChInh phü ye
vic ban hành Quy chê Khu cong ngh cao;
Can cirNghj djnh s 0 4/2 018/ND-CP ngày 04/1/20 18 cña ChInh phü quy
djnh ye ca chê, chInh sách uu dài dOi vó'i Khu cong ngh cao Dà Näng;
Can cir Quyt djnh s 1979/QD-TTg ngày 28/10/2010 cüa Thu tuóng
ChInh phü ye vic thành 1p và ban hành Quy chê hoat dng cüa Khu cong
ngh cao Dà Näng;
Can cü' Quy& ctinh s 7921QD-TTg ngày 08/6/2015 cüa Thu tuOng ChInh
phü ye vic phê duyt Quy hoch tong the phát triên Khu cong ngh cao den
nàrn 2020 và djnh hu'óng den nàrn 2030;
Can cr Quy.& djnh s 1296/QD-TTg ngày 03/10/2018 ciia Thu tuó'ng
ChInh phñ ye vic thành 1p Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cOng
nghip Dà Näng;
Theo Quyt djnh s 6363/QD-UBND ngày 13/11/2017 cüa Chñ tjch
UBND thânh phô ye phC duyt de clxong và dr toán kinh phi 1p Dê an TOng
the phát triCn Khu cong nghê cao Dà Nng giai do?n 2018-2030; QuyCt djnh so
3569/QD-UBND ngày 12/8/20 19 cüa Chü tjch UBND thành phO ye diCu chinh
QuyCt djnh so 6363/QD-UBND;
Xét d nghi cüa Ban Quán 1 Khu cOng ngh cao và các khu cong nghip
Dà Näng tai Ti trInh so 1860 /TTr-BQL ngày 21/8/2019,

QUYET DINH:
Diu 1. PhC duyt D an "Tng th phát triin Khu cOng ngh cao Dà
Nãng den nàrn 2030" (sau day gi tat là DC an) vi các ni dung chü yCu sau:
I. MIJC TIEU BE AN
1. Mic tiêu tong quát
a) Huy dng ngun Iirc xây dimg và phát trin Khu cOng ngh cao Dà

Ning g.n vói Khu do thj sang tao - khoa h9c - cong ngh dat ding cp quc t,
có tInh canh tranh cao, thirc hin hiu qua nhirn vi phát triên kinh té - xä hi
theo tinh than Nghj quyêt 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 cüa B ChInh tij ye xây
dirng và phát triCn thành phO Dà Nng den näm 2030, tarn nhIn den nàm 2045;
b) HInh thành Ca ch phi hpp hiu qua giia Ban Quân l Khu cong ngh
cao và các khu cOng nghip Dà Nng vói các ca quan, dan vj lien quan tren dja
bàn thành phô Dâ Nàng, các tinh lthu virc mien Trung - Tây Nguyen, CáC co sâ
dâo tao, các to chüc nghiên ciru, doanh nghip có quy mO ló'n, có sirc lan tOa;
Các cá nhan có trInh d cao, Co uy tin và tranh thu sr quan tarn ho trg tir ChInh
phu, các bi, ban ngành Trung uang.
2. Mtic tiêu cu the
a) Giai doan 2020-2025:
- Hoàn thin ha thng k thut các phân khu chüc näng dáp üng yêu cu
cua nhà dâu tu trong ntxOc Va nuâc ngoài;
- Linh VIC cong ngh cao (sau day gi tt là CNC) uu tiên phát trin:
Cong ngh thông tin, truyên thông và Cong ngh phân mêrn tin h9c; Cong ngh
sinh hoc phuc vu, nông nghip, thüy san và y te; Cong ngh vi din tcr, ca khI
chInh xác, ca - diên tü', quang - din tü' và t1r dng hOa; Cong ngh rnOi tnrOng,
cong ngh nàng lung rnó'i; Cong ngh vQtt lieu mói, cong ngh nano;
- Thu hiit It nht 03 dix an du tu có quy mô vn trén 100 triu do Ia M,
có sü'c lan tOa vào Khu CNC Dà Nng, day manh hoat dng san xuât CNC;
- D xut diu chinh quy hoach m rng Khu CNC, tang din tIch dt san
xuât CNC;
- T9 1 dóng gop cüa Khu CNC Dà Nng vào GRDP cüa thành pM Dà
Nng dat tôi thiêu 10% den närn 2025.
b) Giai doan 2026-203 0:
- Phát trin hot dng khoa h9c và cOng ngh (K.HCN), nghiên cüu - phát
trien, chuyên giao cOng ngh, uarn tao - khi nghip dôi mói sang tao gän lien
vOi san xuât CNC;
- LInh virc CNC u tien phát trin: CNC lien ngành, tIch h9p Va rnt so
cong ngh dt bit khác;
- Phát trin ngun nhân 1irc cht hiçxng cao dáp ung yCu c.0 phát trin
Khu CNC Dà Nàng gän lien vi Kim do th sang tao - khoa hpc - cOng ngh;
- Phát trin Khu CNC Dà Nng dng b vâi các Khu CNC HOa Lac và
Thành phô Ho ChI Minh, tth thành hat nhân phát trien kinh te - xä hi cüa khu
vic mien Trung - Tây Nguyen;
- T' l dóng gop cüa Khu CNC Dà Nng vao GRDP ciia thành pM Dà
Nng dat tOi thieu 15% den nãrn 2030.
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II. QUAN DIEM, D!Nll HIXO'NG PHAT TRI1N KHU CONG NGII1
CAO BA NANG DEN NAM 2030
1. Quan dirn phát trin Kim cong ngh cao Ba Nng
a) Khu CNC Dà Nng là co' sâ quan tr9ng d Nba nuóc huy dng tôi da
nguôn 1ic trong nu'9c và ngoài nu'ó'c, thirc hin dôi imi rnô hlnh tang tru&ng
kirth tê, gop phân thiic day phát triên kinh tê - xã hi cüa thành phô Dà Nàng và
khu vrc mien Trung - Tây Nguyen;
b) Darn bâo sir phát trin dng b các chic nàng cüa Khu CNC, trong do,
tp trung vào hai rnüi nhçn: San xuât CNC; Nghiên cü'u - phát triên, ucirn tao khi nghip dôi mó'i sang tao và dào tao.
2. Dinli hu'ó'ng phát trin Khu cong ngh cao Ba Náng
a) Ithu CNC Dà Nng cn u'u tiên tip can, theo sat xu hu'óng Cách mang
cong nghip 4.0 dé djnh hung thu hut dau tu, phát triên các li'nh vrc CNC phü
hcp;
b) Sü dçing hiu qua các ngun lirc, co' ch chInh sách dc thu d thic dy
phát triên dài han Khu CNC theo diing dnh htró'ng trö' thành iit Khu CNC da
chirc näng cap quOc gia, tránh khOi nguy Co tr& thành rnt I<hu cong nghip
CNC;
c) U'u tiên thu hut dir an du tu cO quy mO vn trên 100 triu dO la M,
khuyên khIch dat tOi thiêu 15 triu do la M/1 ha;
d) Các djch v11 phát trin theo huóng tao ra näng 1irc canh tranh mó'i cho
doanh nghip, nhà dâu tu'; Chii tr9ng nâng cao chat lu'cng cung cap djch vi cho
các chuyên gia, nhà k}ioa h9c, ngui lao dng lam vic tai Khu CNC.
III. C CHE, CH!NH SACH PHAT TRIEN KIIU CONG NGH
CÁO BA NANG DEN NAM 2030
1. Djnh hu'ó'ng co' chê, chInh sách
a) Trin khai có hiu qua các co ch, chInh sách u'u dAi dôi vâi Khu CNC
Dà Nng theo quy dnh tai Ngh dnh so 04/201 8/ND-CP ngày 04/01/2018 cüa
ChInh phu;
b) Tip tic d xut các co ch, chInh sách dt phá, dc thii phát trin Khu
CNC Dà Nãng trên Co si triên khai các ni dung Ngh quyêt sO 43-NQ/TW
ngày 24/01/2019 cüa B ChInh trj.
2. ChInh sách phit triên khoa h9c và cong ngh
a) Doanh nghip, nhà du tu, t chü'c, Ca nhân trong nu'óc và nuc ngoài
tharn gia hoat dng KHCN du9'c hu'ng rnü'c uu dãi cao nEat theo quy djnh cüa
pháp lutvê dat dai, thuê thu nhp doanh nghip, thuê giá trj gia tang, thuê xuât
khâu, thuê nhQp khâu,...
b) Khuyn khIch các co sO' dào tao, các t chüc nghiên ci.ru thành 1p co
sO', triên khai hott dng nghiên cuu - phát triên, uom tao - kh&i nghip dôi rnó'i

sang tao và dào tao tai Khu CNC;
c) Các dir an nghiên cru - phát trin CNC, dâo tao ngun nhân 1 ,c KHCN
du'çc xern xét u'u tiên tâi trg tuj Qu Phát triên K}-ICN thành phô Dà Näng, tü' các
qu, nguôn kinh phI khác dành cho nghiên c1ru - phát triên, dào tao;
d) Dugc b trI ngân sách thành ph d trin khai, lien kt trin khai các
hoat dng KHCN, nghiCn c1ru - phát triên, uorn tao - khâi nghip dôi rnOi sang
tao và dào tao tai Khu CNC.
3. ChInh sc1i thu hilt du tir
Các dir an dAu tu tai Khu CNC du'gc huông u'u dãi inin, hoAc giàrn tin
thuê dat, tiên thuê sü' diing dat, tiên bôi thung giái phóng mt bang, thuê thu
nh.p doanh nghip, thuê nhp khâu; Các txu däi ye vay von tin diing dâu tu và
các u'u cti khác theo quy dnh cüa Nghj djnh so 04/201 8/ND-CP ngày
04/01/2018 cüa ChInh phü.
4 ChInh sách thu lint và phát trin ngun nhân Iti'c
a) Du'o'c ap dçing cac co ch, chInh sách thu hut, dào t?o Va tr9ng diing
nguôn nhân lixc KI-ICN lam vic tai Khu CNC darn bâo nguôn nhãn 1irc chat
1ucng cao lam vic dài han tai Khu CNC theo quy djnh tai các nghj djnh cüa
Chinh phü: Nghj dnh so 87/2014/ND-CP ngày 22/9/20 14 quy djnh ye thu hiit cá
nhân hoat dng KT-ICN là nguôi Viêt Narn nuc ngoài và chuyên gia nuc
ngoài tham gia boat dng KI-JCN tai Vit Narn; Nghj djnh so 40/2014/ND-CP
ngày 12/5/20,14 quy djnh vic scr dçing, trpng diing cá nhân hoat dng KHCN;
Nghj djnh so 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2 017 ye chInh sách thu hat, tao
nguôn can b tr sinh viên tot nghip xuât sac, can b khoa h9c tré;
b) TIu tiên áp diing chInh sach phát trin ngun nhân 1rc cht luvng cao
khu viic cong thành phô Dà Näng dôi vi can b, cong chüc, viên chirc, ngithi
lao dng cua Ban Quãn 12 Khu CNC và các khu cOng nghip và các dan vj trirc
thuc Ban Quân 1 theo quy djnh tai Quyet djnh so 2 8/2019/QD-UBND ngây
04/6/2019 cüa UBND thànhphô.

5. Co die quãn I

nhã nir&c

UBND thành ph Dà Nng và các so', ban ngành, UBND qun, huyn
phân cap, üy quyên cho Ban Quãn 1 Khu CNC và các khu cong nghip hoat
dng lien quan các linh virc trong cong tác quãn l nhà nuó'c theo thâm quyên
phu hp vi tüng giai doan phát triên cUa Khu CNC và htróng dan, phOi hgp vó'i
Ban Quân 1' Khu CNC và các khu cOng nghip trong qua trinh thirc hin.
IV. GIAI PHAP PHAT TRI1N KHU CONG NGH CAO
DEN NAM 2030

A NANG

1. bàn hin mô hInli t chfrc, b may ho,t dng cüa Ban Quãn I
Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Ba Nng
a) Tip tic kin toãn và n djnh b may th chi.ic cüa Ban Quán 1 Khu
CNC và các khu cOng nghip Ba Nng theo Quye.t djnh so 1 296/QD-TTg ngày
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03/10/2018 cüa Thu tixó'ng ChInh phü;
b) Tip tijc nghiên cüu, hoàn thin rnô hInh tt chirc nhrn hInh thành và
triên khai các hoat dng KHCN, nghiên ciru - phát triên, ucim tao - khôi nghip
dôi rnó'i sang t?o và dào tao tai Khu CNC.
2. QUy hoich Va cong tc quãn 1 quy hoch cüa Khu cOng ng1i
a) Phát trin Khu CNC kt hop hài hôa các yêu t thiên nhiên vói rnôi
truông san xuât, nghiên ciiu, dâo tao, urn tao vói rnôi tnthng an cu',... nhàm thu
hit các nba dâu tu, chuyên gia, nhà khoa h9c, ngu'ô'i lao dng den lam vic vâ
sinh song;
b) D xut diu chinh m rng quy hoch Khu CNC Dà Nng tr 1128,4
ha den närn 2030 len 2066,4 ha (tang 938 ha) nhärn darn bão qu dat phát triCn
hoat dng san xuât CNC.
3. I-bàn chinh kêt câu h tng phân khu, dng b hi tang giao thông
a) Tang ctthng huy dng ngun içrc d.0 tu' hoàn thin co• s h thng cac
phân khu chc nàng theo các giai doan dã dugc phC duyt; Tp trung hoàn thin
phân khu nghiên ciu - phát triên, tram tao và dào tao, Khu trung tarn hành
chinh;
b) Dng b ha t.ng giao thông trong Khu CNC, tang cu'ng kt ni ha
tang giao thông giü'a Khu CNC den trung tarn thành phô Va CáC dja phtrang tan
can, dàc bit là Lang Di h9c (cách Khu CNC 40 krn), nhäm tao diêu kin thu.n
19'i dC huy dng nguôn 1irc tj' các tru'ng dai hpc vào si,r phát triên Khu CNC.
4. Hp tác quc t
a) Tip tiic tang cu'à'ng hop tác vói các d& tác d dy manh thu hut d.0 tu'
d.c bit là thu htit các dir an san xuât CNC có quy rnO lan, có sirc lan tOa;
b) TAng cuông hop tác vói các cci sà nghiên ciru, dào to quc th trong
cOng tác triCn khai các hoat dng KHCN, nghiên cixu -phát triên, tram tao - khai
nghip dôi rnâi sang to và dào tao nguôn nhân lirc chat lung cao;
c) Tang cu'ng lien kt, chia sé kinh nghirn vói các khu cong ngh cao,
cong viên khoa h9c quôc tê phic vii cho sir phát triên cüa Khu CNC Dà Näng.
5. Tang cu'ô'ng lien kt giüa Khu cOng ngh cao vói các chü the lien
quan
a) Tang cuang lien k& vói Khu CNC HOa Lac, Ha Ni và Khu CNC
thành phO HO ChI Minh nhàm trao dôi kinh nghim, tao dng 1irc chInh thüc day
pbát triCn kinh te - xà hi ca ntrOc;
b) Tang cu'ng lien k& Khu CNC vó'i các khu kinh th, khu cong nghip tai
Khu virc mien Trung - Tây Nguyen, trong do KEu CNC Dâ Nng dóng vai trô
hat nhân có sirc lan tOa ye hoat dung san xuât CNC, boat dng nghiên ciru - phát
triên, u'o'rn tao - khâi nghip dOi rnói sang tao và dào tao;
c) Tang cu'ô'ng lien k&, tao diu kin d CáC co' sa dào tao, t chu'c nghiên
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ciru thiêt 1p các co so, hot dng tai Khu CNC Dà Nng;
d) Tang cung lien kt vói các doanh nghip CNC, doanh nghip KHCN
có quy rnO lón;
d) Tang cithng lien kt vó'i các qu5 du tu, qu d.0 tu rno hirn, nhà d.0
tu thiên than nhárn tIm giâi pháp xa hi hóa cho hott dng nghiên ciru - phát
triên, uam t?o - khOi nghip dôi mói sang tao.
6. Dào to và thu hut ngun nhân ltyc cht lu'qng cao
a) Phân tIch, dánh giá thirc trang ngun nhân 1irc CNC, có k hoach, h
trçY to chüc dào tao, bOi dung, djnh hu'ó'ng nghê nghip, kiên thrc, k nàng dáp
ü'ng nhu câu tuyên diving cüa doanh nghip;
b) Chii tr9ng các chInh sách dãi ng v luung, thu&ng, tao môi truO'ng lam
viêc näng dông, thj tru'Ong lao dng canh tranh cong bang, lành manh tai Khu
CNC;
c) Thu hut các nhà khoa h9c, các chuyên gia có trInh d cao trong nithc va
nu'ó'c ngoài linh virc CNC uu tiên phát triên; Tao mi diêu kin và h tr các
doanh nghip trong Khu CNC thu hut và tuyên diing lao dng chat lugng cao.
7. Xñc tiên dãu tu'
a) Xây dirng co' s& dU lieu phic vi cOng tác xüc tin dAu tu vào KhuCNC
Dà Nàng bao gôm các thông tin nba dâu tu can ye thj tn.thng, tiêrn nàng dâu tis,
nguôn ni-ian hrc, chInh sách thu htt dâu tu, thông tin ye dôi tác dâu tu trong nuàc
Va ngoâi nu'ó'c;
b) DM rnó'i cách thtrc thu hiiit du tu', chü trong cac linh virc CNC uu tiên
và nãng cao quy rnô dâu tu, chü tr9ng các thj tru'ô'ng tiêm näng, chi1 tr9ng thu
hut các dr an có quy rnô ló'n, có süc lan tOa; Day manh lien kêt vó'i các dan vj tu'
van dâu ti,r quOc të, các tO chu'c tài chInh, các tO chi.rc xüc tiên dâu tu' nuc ngoâi
dê xác djnh, thu hut dcing các nhà dâu tu tiêrn näng vâo Khu CNC;
c) T chirc và tharn gia cac s1r kin xtic tin du tu' & trong nuOc và nu'óc
ngoài, chii tr9ng các th tru'Yng tiêm näng nhu Nh.t Ban, Han Quoc, I-ba Ks', An
Do nhäm thu hiit dâu tu' vào Khu CNC;
d) Hoàn thin mOi tri.rè'ng du tu trong Khu CNC minh bach, thông
thoáng, thun lçii, gàn chat vth chInh sách uu dai dâu tu'. Dc bit quan tarn den
sir phôi hcip giüa Khu CNC và các dan v lien quan trong vic giâi quyêt kjp
thxi các vu'&ng mac, khó khAn cüa doanh nghip;
d) Duy trI các din dan di thoai trirc tip giQ'a lnh do thành ph vó'i nhà
dâu tu' dê giãi quyCt khó khän vu'O'ng mäc trong qua trInh thirc hin pháp lu.t
hin hành, dam báo hiu qua hoat dng cüa các dir an, cung cô niêrn tin cüa
doanh nghip dOi vói rnOi tru'O'ng dâu tu' kinh doanh, tao hiu u'ng lan tOa vâ tIch
cu'c dôi vO'i các nhà dâu tu mâi dOi vi Khu CNC;
e) Tranh thu sir quan tarn cüa ChInh phi, Thu tuó'ng ChInh phü và các b,
ngânbTrung uang d tiep can, giâi thiu nhü'ng doanh nghip tiêm nng dâu tu'
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vào Khu CNC.

V. CAC CFIU'O'NG TRNH, BE AN Ut TIEN PHAT TRIEN KHU
CNC BA NANG DEN NAM 2030
1. Be an diiy nitnh hoit dIng xüc tin du tir tr9ng diem vào Khu
cong ngh cao
a) Mic tiêu: D ra chixong trInh xic tin du tu chiên lu'çic các giai don
2021-2025 và giai don 2026-2030 trên co so' râ soát, dánh giá hot dng xüc
tiên dâu tu. Tp trung thu hut các di an ló'n, tr9ng diem;
b) Co quan chü tn: Ban Quân 1 Khu CNC Va CC ldiii cong nghip;
c) Co quan, don vj phi hçip: S& K hoach và Du tu, Ban H tr? và Xiic
tiên dau tu';
d) Th?i gian thi'c hin: NArn 2020 và Nàm 2025;
d) Kinh phi thirc hin: Ngân sách thành pM;
e) Kt qua dr kin: Xây dung K hoch tang cuOng hot dng xüc tiên
dâu tu vào Khu CNC theo trng nArn; Xác djnh danh mçic các linh virc CNC can
tp trung thu hut dâu tix theo tirng giai doan và danh mic d1r an, nhà dâu tu, thi
trix?mg chiên lu'gc can thu hut vào Khu CNC.

2. Chiro'ng trnh lien kt vó'i các doanh nghip trong các khu cong
nghip, khu kinh tê
a) Mic tiêu: Tang ctrO'ng lien k&, thüc d.y trao di, hcip tác gitra các
doanh nghip trong doi mi cOng ngh san xuât kinh doanh, thiic day hoat dng
chuyên giao cOng ngh tai các khu cong nghip, khu kinh tê;
b) Co quan chü trI: Ban Quãn 1 Khu CNC và các ichu cOng nghip;

c) Co quan, don vi pMi hop: SO' K hoach và Du ti.r, S COng Thuo'ng,
SO' Ngoi v1i.
d) ThO'i gian thrc hin: Giai don 202 1-2025;
d) Kinh phi thrc hin: Ngân sách thành pM;
e) Kt qua dr kin: Phát trin thj truO'ng cong ngh ti Khu CNC; Thuc
day hot dôi mO'i cOng nghê, chuyên giao cong ngh ti các khu cOng nghip,
khu kinh tê; Hlnh thành các doanh nghip CNC, doanh nghip KHCN ti các
khu cong nghip, khu kinh tê.

3. B all trin khai ho,t dng nghiên cñ'u phát trin, u'o'm t,o - khO'i
ngIiip dôi mó'i sang tio và dão t,o
a) Miic tiêu: HInh thành và vn hành Trung tarn Ifom to doanh nghip
,
CNC, Trung tarn Dâo tio, Trung tarn Nghiên ciru ü'ng d'çing Va Phát triCn cong
ngh;
b) Co quan chü trI: Ban Quãn 1 Khu CNC Va các ichu cOng nghip;
c) Co quan, don vi ph& hp: SO' Khoa hçc và COng ngh, SO' K hoach vâ
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DAu tu, SO Tài chInh, SO Ni vii, S& Ngoi v và I-Ii dông Diêu phôi mang luO'i
1di&i nghip thành phO;
d) Th?i gian thrc hin: Giai doan 2021-2030;
d) Kinh phi thrc hin: Ngân sách thành ph;

e) ith

qua dir kin: Phuong an huy dng v6n du tu' xây dirngvâ vQn
hành 03 Trung tarn gôrn Trung tarn Nghiên ciru 11ng diing và Phát triên cong
ngh, Trung tarn Uam tao doanh nghip CNC và Trung tarn Dào tao; Mo hInh
hoat dng, vQn hành có hiu qua 03 Trung tarn vâ giãi pháp day rnanh x hi hóa
các hoat dng KHCN, nghiên ciiru - phát triên, uo'rn t?o - khäi nghip dôi rni
sang tao và dào tao.
4. D an phat triên và tryng ding ng11n nhãn Irc chat Iu'Q'ng cao 1im
vic ti Khu cong ng1i cao Ba Nàng den nãm 2030
a) Miic tiêu: Dam bão ngun nhân 1irc cht 1ucng cao phiic viii sii phát
triên dài han cüa Khu CNC Dà Nàng;
b) Ca quan chü trl: Ban Quán 1 Khu CNC và các khu cong nghip;
c) Ca quan, dan vj phi hcip: S Ni vi, Si Lao dng — Thuog binh và
Xã hi và Trung Cao dãng Nghê Dà Nng;
d) ThO'i gian thirc hin: Giai doan 202 1-2030;
d) Kinh phi thi'c hin: Ngân sách thành ph
e) Kt qua dir kin: Dánh giá thirc trng, dir báo nhu cu ngun nhân 1irc
chat 1ucng cao tai Khu CNC; Kê hoach thu hut, dào tao nguôn nhân 1irc chat
hxcing cao phu hçp vó'i djnh hung chiên 1u9'c phát triên Khu CNC và ca chê,
chInh sách phát triên, tr9ng diing nguôn nhân 1i.rc chat lLrgng cao.
5. Chu'ong trInh lien kt giü'a Khu CNC và các tru'ô'ng di hçc/vin
nghiên cü'u
a) Muc tiêu: Lien k& hcp tác giUa Ban Quãn 1 Khu CNC và các khu
cong nghip, doanh nghip trong Khu CNC vâ các tru'ông dai h9c/vin nghiên
ciu trong hoat dng KHCN, nghiên cru - phát triên, uam tao - khOi nghip dôi
mâi sang tao, chuyCn giao cOng ngh và thu'ang mai hóa san phâm cOng ngh;
b) Ca quan chü tn: Ban Quân 1 Khu CNC và các khu cong nghip;
c) Ca quan, dan v phi h9'p: S Khoa hpc và Cong ngh, S& Giáo ditc và
Dào tao và Sá Ngoi v1i.
d) ThOi gian thirc hin: Giai doan 2026-203 0;
d) Kinh phi thirc hin: Ngân sách thânh ph6;
e) Kt qua dii' kin: HInh thânh mang luói lien kt gita Ban Quãn 1 Khu
CNC và các khu cOng nghip Dâ Nãng vi các tru'O'ng dai h9c/vin nghiên cü'u;
Xây ding vâ triên khai các nhirn vi h9p tác giüa Ban Quán 1 Khu CNC và các
khu cOng nghip D Näng vói các trirO'ng dai h9c/vin nghiên cü'u.
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VI. TO CHUC TH1J'C HIN
1. Ban Quãii 1 Khu cong ngh cao và cc khu cong nghip Di Nàng
a) Chü ti-I, phi hçp vâi các co quan, don vj lien quan trin khai D an sau
khi du9'c phê duyt; Kiêrn tra, don dôc, giám sat vic triên khai thrc hin Dê an;
b) Chü ti-i, xây ding ni dung, kinh phI thirc hin các nhirn viii iiu tiên
phát triên Kbu CNC den nàm 2030, trInh các co quan lien quan thârn djnh, trInh
UBND thânh phô xern xét, phê duyt;
c) Ph& hgp vó'i các co quan, don vj lien quan tham im.ru UBND thành ph
kiên ngh ChInh phi, bô, ban ngành các giâi pháp, co chê, chinh sách thiic day
sr phát triên ca Khu CNC Dà Nng;
d) Djnh k9 tng hcp, báo cáo UBND thành ph v tin d triên khai D
an; Dánh giá, dC xuât vic giâi quyet nhüng khó khàn, hn chê trong qua trInh
thçrc hin, báo cáo UBND thânh phô xern xét, quyêt djnh.
2. SO' K hoach vã Du tir
a) Phi hçp 1ng ghép các ni dung cüa D an vào thik k chin lugc phát
triên kinh tê thành phô Dâ Nng den nàm 2030, tam nhIn den näm 2045 do don
vi tu van lap;
b) Phi hçp tharn rnu'u UBND thành ph v tang cung b trI vn d.0 tu'
tr ngãn sách nhà nr&c hang näm dê xay dirng, hoàn thin co s& ht tang trong
Khu CNC Dà NAng.
3. SO' Tài chInh
Chii trI thirc hin chirc náng tharn gia thrn djnh ngun vn Va khã nãng
can dôi các dir an do Ban Quán 19 Khu CNC và các khu cOng nghip de xuât.
4. SO' Xây dirng
a) Phi hop vó'i Ban Quàn 19 thirc hin quân 19 quy hoch, kin trl1c, xây
dirng trong Khu CNC Dà Nng theo các quy dnh cüa pháp 1ut;
b) IJu tiên thrn djnh các hang imic cOng trInh, dci an xây dirng trong
phrn vi Khu CNC Dà Nàng.
5.S&Nivi
PhM hcp tharn rnu'u xây dirng co ch, chInh sách thu hiit, dào to Va trQng
dung nguôn nhân 1'çrc chat lugng cao ye lain vic lâu dài ti Khu CNC Dà Näng.
6. Ban H tro và Xüc tin du tu'
a) Phi hçip vói Ban Quán 19 KIm CNC vâ các khu cOng nghip, SO' Kê
hoch và Dâu ttrthirc hin các kê hoch, giái pháp day rnnh thu hit dâu tu vào
Khu CNC Dâ Näng; b) Phi h9'p thu hit các dir an du t'.r dam báo tiêu chI vào Khu CNC, theo
các thj tru'Ong tiêrn nãng, các dôi tu'cyng, linh vrc uu tiCn thu hit.
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7. S& Khoa lice và Cong ngh
a) Ph& hyp kt n&, tu vn xây dirng vâ trin khai ca ch& ChInh sách,
chuong trinh, kê hoach hp tác ye KHCN, uom tao - khói nghip dôi rnói sang
tao, thixong rnai hóa CáC kêt qua nghiên cru - phát triên, chuyên giao cong ngh
trong Khu CNC;
b) Phi hgp ct xut, dt hang các nhirn vi KRCN, t chirc các hi nghj,
hi thâo tp huân trong nu'óc và quôc tê ye KHCN; Triên khai chu'ong trinh,
hoat dng phôi hp cOng tác, hçxp tác ye KFICN vói CáC dôi tác trong và ngoài
flU'O'C.

8. So' Ngoi vi
a) Phi hc'p lien k& vói các di tác nuóc ngoài, dC bit là các Khu CNC
phát triên trên the giO'i;
b) Phi hcp tè chiic các hi nghj, hi thâo tp hun quc t; Chuo'ng trInh
h'p tác vi các dôi tác nuc ngoài.
9. SO' Lao dng, Thiro'ng binh và X1 hi
Chü tn, ph& h'p vó'i Ban Quân l Khu CNC và CáC khu cong nghip
trong cOng tác dào tio nghê cung cap nguôn lao dng ye các linh virc CNC.
10. UBND huyn IIOa Yang
Phi hpp trin khai t chirc thirc hin D an theo chirc näng, nhim vi;
Dam bão an ninh trât tr trên dja bàn trong qua tnInh triên khai các dir an trong
Khu CNC Dà Nng.
11. Các s&, ban ngành
Phi hç'p vó'i Ban Quãn l CáC Ca quan lien quan to chirc thirc hin D an
theo chirc nAng, nhirn vii dugc giao.
Diti 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k.
Diêu 3. Chánh Van phOng Doàn DBQH, HDND và UBND thành ph&
Trung ban Ban Quàn l Khu cOng ngh cao Va Cac khu cOng nghip DàNng,
Th'ng cac co quan, dan v lien quan chu trách nhirn thi hành Quyet djnh

No'i n/ian:
-Nhrc1iu3;
- TTTU, 'IT I-IDND thành phô;
- CT, các PCT UBND thành phô;
- Các SO, ban ngành; UBND quail, huyên;
- Väii phOiig Doàn DBQI-I, HDNDvà UBND TP;
- Cong Thông tin in tir thânh phô;
- Luii: VT, KTTC, BQLKCNC&CKCN.

BAN NHAN DAN
U TICH

Flu Sinh Dfc Tho
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