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ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   QUẬN CẨM LỆ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:        /BC-UBND           Cẩm Lệ, ngày         tháng 12 năm 2018 
                       

BÁO CÁO  

Kết quả tình hình thực hiện NQ số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 

 của Chính phủ năm 2018, kế hoạch thực hiên nhiệm vụ năm 2019 

 

Thực hiện Công văn 3349/SKHDT-DN ngày 15/11/2018 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện NQ số 35/NQ-

CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong năm 2018. Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ báo 

cáo kết quả tình hình thực hiện năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 

như sau: 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHỊ QUYẾT 

SỐ 35/NQ-CP VÀ CHỈ THỊ 26/CT-TTg 

1. Đối với các nhiệm vụ chung 

Tiếp tục thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chính phủ 

liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp. Thực 

hiện Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố về hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy 

ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa 

bàn quận, giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, Phòng Kinh tế quận là cơ 

quan chủ trì phối hợp tham mưu và báo cáo UBND quận, kết quả triển khai thực 

hiện năm 2018 như sau: 

a) Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức để có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ 

theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp 

- Nâng cấp Trang thông tin điện tử UBND quận, thêm phiên bản sử dụng 

trên điện thoại thông minh, nhắn tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, công dân; cải thiện giao diện thân thiện hơn; thành lập Tổ thường trực đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT tại UBND quận; phối hợp Sở TT&TT và đơn vị tự tổ chức 

tập huấn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đang triển khai tại quận và các 

phường. 

- Quận ủy, UBND quận qua rà soát và luân chuyển 01 cán bộ lãnh đạo, 01 

chuyên viên Phòng Kinh tế cho phù hợp trình độ chuyên môn và năng lực công tác, 

sắp xếp đội ngũ cán bộ tổ một cửa liên thông, bước đầu ổn định hoạt động, thực 

hiện tốt Qui chế hoạt động giữa Phòng Kinh tế và Hội doanh nghiệp quận đã ký 

kết. 
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- UBND quận thường xuyên quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Hội 

Doanh nghiệp quận hoạt động hiệu quả, làm cầu nối giữa chính quyền và cộng 

đồng doanh nghiệp quận. 

 b) Rà soát các qui hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm để điều chỉnh, 

bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh 

nghiệp 

- Ban hành các Đề án phát triển đến năm 2020, có tính đến năm 2030 trên địa 

bàn quận như: Đề án phát triển đô thị, Đề án phát triển văn hóa, Đề án phát triển 

thương mại dịch vụ trên địa bàn quận, nhằm qui hoạch và đồng bộ các giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội quận. 

- Trong năm, xây dựng mới cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ cho công dân, sắp 

xếp cán bộ tổ một cửa và công khai thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá 

thể, năm 2018 cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể ước đạt 1.250 trường hợp, 

không có chậm trễ; hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp khi có yêu cầu, thẩm 

định cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập 05 hợp tác xã. 

Tạm ngừng kinh doanh 05, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

104 trường hợp, thông báo chấm dứt kinh doanh 87 hộ, cấp giấy phép sử dụng tạm 

thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường sử dụng tạm thời vỉa hè để 

thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán 137 hộ; cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh (bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) 06 

hộ. 

c) Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối theo cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế. 

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động “Năm đẩy 

mạnh thu hút đầu tư 2018” của thành phố; UBND quận đã ban hành Quyết định số 

882/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm 

đẩy mạnh thu hút đầu tư” trên địa bàn quận. Kiện toàn Tổ thu hút đầu tư (THĐT) 

của quận, xây dựng và phát hành sổ tay thu hút đầu tư với chủ đề “Cẩm Lệ - Tiềm 

năng và Cơ hội đầu tư”, kết hợp với xây dựng các nội dung tham mưu Thường trực 

Quận ủy tổ chức thành công Chương trình hưởng ứng “Năm đẩy mạnh thu hút đầu 

tư” theo chủ trương của Thành ủy.  

Qua hội nghị, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin và đã thu hút 

nhiều nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp đã tìm hiểu cơ hội đầu tư tại quận; trong năm 

Lãnh đạo quận đã có nhiều hoạt động tiếp xúc và nghe đề xuất một số nhà đầu tư, 

doanh nghiệp đến tiếp cận và đang trong quá trình lựa chọn phương án đầu tư.   

Ngoài ra, UBND quận cử các đoàn công tác, cán bộ phụ trách và Hội doanh 

nghiệp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học tập với một số địa 
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phương trong nước như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội,...kết nối giao lưu với các doanh 

nghiệp lớn, tìm kiếm cơ hội hợp tác, các đối tác và hướng đến thị trường quốc tế.  

d) Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển 

- Chủ động tuyên truyền đề án phát triển doanh nghiệp của thành phố và tiếp 

tục thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp quận Cẩm Lệ phát triển đến năm 2020”.  

- Tập trung môt số giải pháp như: nâng cấp trang thông tin điện tử UBND 

quận Cẩm Lệ, khuyến khích công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chú trọng công tác hỗ trợ tổ chức, công dân khi giao 

dịch hành chính, xây dựng môi trường công sở thân thiện, tổ chức thực hiện cải 

cách các chỉ tiêu về thủ tục hành chính cụ thể như sau:  

- Tổng số thủ tục hành chính của UBND quận thực hiện theo cơ chế một cửa 

đạt 100% bộ thủ tục; trong đó có một số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ 

chế một cửa liên thông và được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đạt 100%. 

- Thông qua Hội Doanh nghiệp và trang Web Hội đăng tải thông tin về chủ 

trương, chính sách hỗ trợ cụ thể của Chính phủ, thành phố và quận về hỗ trợ doanh 

nghiệp, nhất là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo động lực thúc đẩy 

phát triển doanh nghiệp xã hội trên địa bàn. 

  Ngoài ra, UBND quận định kỳ thông báo thông tin về tình hình kinh tế - xã 

hội, các chủ trương chính sách của quận, thành phố, trung ương đến với cộng đồng 

doanh nghiệp quận được biết để định hướng phát triển sản xuất kinh doanh doanh 

nghiệp xã hội.  

e) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc 

cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị 

trường,… 

- Phối hợp Hội Doanh nghiệp quận tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39-NĐ/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi 

hành Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng 

ban quận, phường, và hơn 250 doanh nghiệp tham dự, báo cáo viên là Tiến sĩ Võ 

Trí Thành, nguyên Viện phó Viện kinh tế Trung ương. 

- Phối hợp Đoàn TNCSHCM quận tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kiến 

thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cho đối tượng là doanh nghiệp và hơn 300 đoàn 

viên thanh niên trên địa bàn quận vào tháng 7/2018. 

- Phối hợp Hội LHPN quận tổ chức hội thảo “Kết nối cộng đồng - Chung tay 

khởi nghiệp” vào tháng 9/2018 cho doanh nghiệp, hội viên phụ nữ quận. 

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp 

quận, thông qua các buổi làm việc với BCH hội Doanh nghiệp nhằm trao đổi, nắm 

bắt những tồn tại và kịp thời giải quyết những phát sinh, có hướng tạo điều kiện tốt 

nhất cho cộng đồng doanh nghiệp quận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái 

khởi nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
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- Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận với chủ đề “Kết nối cộng đồng thúc đẩy 

hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn quận” cho lãnh đạo của các phòng, ban, ngành 

và đoàn thể quận và hơn 200 tham dự viên là hội viên phụ nữ, Đoàn thanh niên 

CSHCM quận. 

- Phối hợp Trung tâm XTTM Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn “Ứng dụng 

thương mại điện tử trong kinh doanh” vào ngày 10/11/2018 với sự tham gia của các 

đại biểu là đại diện các phòng, ban, các phường và hơn 150 doanh nghiệp tham dự. 

- Thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch của 

UBND quận, tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ và đột xuất, nhằm 

kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như: mặt bằng, vốn, giải quyết nợ 

thuế của doanh nghiệp,… 

2. Đối với các nhiệm vụ và giải pháp 

a) Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

- Tổ chức họp Sơ kết công tác cải cách hành chính; Lãnh đạo Quận ủy, 

UBND thường xuyên chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, hoàn thiện 

và điều chỉnh một số nội dung Đề án Nâng cao chất lượng công tác CCHC giai 

đoạn 2017-2020. Ban Pháp chế HĐND có các cuộc giám sát về công tác cải cách 

hành chính. 

- Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hỗ 

trợ doanh nghiệp như: các thủ tục tiếp nhận hồ sơ về cấp phép xây dựng, cấp phép 

đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục liên quan đến việc 

kê khai và nộp thuế qua mạng, một cửa điện tử, hướng dẫn thủ tục vào kinh doanh 

tại Khu CN Hòa Cầm; tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, 

nhắc nhở đồng thời xử phạt hành chính các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp 

luật. 

- Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp quận tổ chức tốt Hội nghị tổng kết hoạt động Hội 

Doanh nghiệp năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018; nhân dịp này 

thành phố tặng Cờ thi đua cho 04 doanh nghiệp, Bằng khen 05 doanh nghiệp, 

UBND quận tặng 30 giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động 

SXKD và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận. 

- Lãnh đạo quận duy trì chế độ làm việc với BCH hội Doanh nghiệp nhằm 

trao đổi, nắm bắt những tồn tại và kịp thời giải quyết những phát sinh và tạo điều 

kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp quận trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh.  

b) Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội 

kinh doanh của doanh nghiệp 

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế, 

hỗ trợ doanh nghiệp như: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận, đề án 

phát triển thương mại - dịch vụ, đề án phát triển đô thị, đề án phát triển văn hóa trên 
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địa bàn quận, qua đó kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển 

kinh doanh một số lĩnh vực dịch vụ kêu gọi đầu tư xã hội hóa của quận. 

- Đôí với các ngành liên quan của quận thường xuyên đôn đốc tạo mọi điều 

kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp quận nhất là phát triển các dự án thương 

mại dịch vụ quận, tích cực hướng dẫn các thủ tục liên quan đến các thủ tục đầu tư 

đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư như: qui định về tiếp cận đấu giá đất, xây dựng, 

môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp. 

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp  

Trong năm quận thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng qui định 

của pháp luật, kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt 

thanh tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật rõ ràng. Tuyệt đối không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế, dân sự trên địa 

bàn quận năm 2018, chính quyền quận luôn cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp 

và hộ kinh doanh trên địa bàn quận. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆM 

VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Đánh giá kết quả đạt được, tác động của nhiệm vụ, giải pháp đối với 

doanh nghiệp 

- Thực hiện Kế hoạch đối thoại doanh nghiệp năm 2018, Chủ tịch UBND 

quận cùng các ngành có liên quan đã tổ chức 3 buổi đối thoại với nhóm doanh 

nghiệp về nợ đọng thuế cho hơn 40 doanh nghiệp, qua đó tìm hiểu nguyên nhân, 

động viên doanh nghiệp nộp thuế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh 

nghiệp tiếp tục hoạt động SXKD và làm tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. 

- Về mặt bằng sản xuất: UBND quận đã chỉ đạo các ngành triển khai khảo 

sát nhu cầu, tiến hành xây dựng qui trình, thủ tục trình các cơ quan thẩm quyền 

thành phố sớm đầu tư Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, phối hợp đẩy nhanh tiến độ mở 

rộng và hoàn thiện Khu Công nghiệp Hòa Cầm theo phương án được duyệt của 

UBND thành phố.  

- Về vốn: UBND quận cùng với Hội Doanh nghiệp đã làm việc Qũy ĐT&PT 

thành phố và các ngân hàng thương mại trên địa bàn quận để tạo điều kiện các 

doanh nghiệp quận dễ dàng tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi theo qui định của 

Chính phủ và UBND thành phố. 

- Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, UBND quận đã tổ chức gặp mặt cho 50 

doanh nghiệp có số thu thuế cao vào ngân sách, tổ chức tặng quà động viên với 

nguồn kinh phí hơn 50 triệu; ngày ra quân đầu năm tết Mậu Tuất 2018, UBND 

quận tổ chức 4 đoàn gồm: Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND các ngành, đoàn 

thể quận đi thăm, gặp mặt và động viên tặng quà 40 doanh nghiệp trên địa bàn 

quận, qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm giữa chính quyền và cộng đồng doanh 

nghiệp quận;  
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Trong năm qua , tình hình sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả tích 

cực, ngành côn g nghiệp - TTCN tăng trưởng trên 12%, tổng số số kim ngạch xuất 

khẩu trên địa bàn đạt trên 345 triệu USD năm 2018 tăng 7,2% so với cùng kỳ. 

Trong năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 900 doanh nghiệp với tổng 

vốn 1.812 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến nay trên địa 

bàn quận số doanh nghiệp đang hoạt động có 3.043 doanh nghiệp với tổng vốn 

đăng ký 11.343 tỷ đồng; số doanh nghiệp giải thể và doanh nghiệp xin tạm ngừng 

hoạt động có giảm hơn so với cùng kỳ. 

2. Hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP 

         - Hiện nay, quỹ đất sạch Khu công nghiệp Hòa Cầm đã hết, không đáp ứng 

nhu cầu cho doanh nghiệp, trong khi đó cụm công nghiệp Cẩm Lệ việc triển khai 

thực hiện đầu tư còn chậm nên chưa có mặt bằng bố trí cho nhà đầu tư, doanh 

nghiệp đầu tư vào quận và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có nhu cầu 

mặt bằng sản xuất. 

- Một số chính sách hỗ trợ khuyến công trên địa bàn hạn chế do không thuộc 

đối tượng thụ hưởng từ ngân sách khuyến công địa phương, trong khi không thuộc 

nhiệm vụ chi từ ngân sách quận;  

- Công tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển khởi nghiệp chưa còn thiếu 

cán bộ, cơ quan chuyên trách và nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động khởi 

nghiệp. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

- Đề nghị các sở, ngành thành phố tiếp tục hỗ trợ, phối hợp UBND quận 

trong việc giải quyết những khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp như:  

mặt bằng sản xuất kinh doanh, thủ tục cấp phép, công tác tư vấn, hỗ trợ doanh 

nghiệp tiếp cận ứng dụng công nghệ mới và đổi mới sáng tạo, tiếp cận vốn vay ưu 

đãi,…. 

- Hỗ trợ công tác phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đi vào thực chất và 

mang lại hiệu quả. 

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2018 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện Quyết định số 9644/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014 của UBND thành phố, thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết 35/NQ-

CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp. 

 2. Phối hợp với các sở, ngành thành phố quan tâm giải quyết những khó 

khăn, tháo gỡ vướng mắc cho Doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư 

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ,  giai đoạn 2 Khu công nghiệp Hòa Cầm, sớm có mặt 

bằng để di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư và các doanh 

nghiệp có nhu cầu về mặt bằng sản xuất. 

2. Tổ chức tốt các buổi tọa đàm, đối thoại giữa Lãnh đạo quận, các sở, ban, 

ngành liên quan thành phố, nhằm cập nhật những chủ trương, chính sách, thông tin 
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liên quan đến doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong quản trị 

doanh nghiệp tiên tiến, quảng bá sản phẩm, tiếp cận các thị trường và hội nhập kinh 

tế quốc tế. 

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND quận về hỗ trợ doanh 

nghiệp quận Cẩm Lệ phát triển đến năm 2020; phối hợp kêu gọi đầu tư và phát 

triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ tại địa phương, đưa tốc độ phát triển 

doanh nghiệp tăng trên 18% so với năm 2018. 

5. Tăng cường các giải pháp thiết thực và tổ chức các hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo đi vào thực chất hơn trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

6. Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội Doanh nghiệp quận hoạt động 

hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm 

tiếp theo. Phối hợp thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu tư, 

hỗ trợ quảng bá thương hiệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,... 

7. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ, thu hút đầu tư vào quận, tích cực phối 

hợp với các sở, ngành thành phố có liên quan phối hợp đề xuất giải quyết các thủ 

tục liên quan đến các dự án đầu tư, hoàn thành thủ tục đấu giá đất và có thể triển 

khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn quận. 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết sô 35/NQ-CP 

của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019 trên địa bàn quận, UBND quận kính báo cáo Sở KH&ĐT thành phố biết, 

tổng hợp báo cáo UBND thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở KH-ĐT tp (b/cáo); 
- CT, PCT.UBND quận 

 (a.Nam Sơn); 

- Phòng Kinh tế; 
- Lưu: VT, KT.                                                                                                                                                                        
 

   KT.CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Phạm Nam Sơn 
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